55

De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Voorjaar 2021 nr. 64

ZWARE TIJDEN VOOR DOLORES
Het is alweer zo’n twee jaar geleden dat wij u voor het
laatst informeerden over de situatie van Dolores en
haar man Jordi in Palafrugell, Catalonië (Spanje).
Sindsdien is er veel gebeurd
bij project 94…. Jordi, Dolores’
steun en toeverlaat, bleek ernstig
ziek en moest vorig jaar aan het
begin van de Covid-19 pandemie maar liefst 35 bestralingen
ondergaan; de angst om tijdens

de behandeling met Corona besmet
te worden was enorm, maar er zat
voor Jordi niets anders op dan twee
maanden lang vrijwel iedere dag
naar het ziekenhuis te gaan. Gelukkig herstelt Jordi voorspoedig en
heeft hij zijn optimistische karakter weten te behouden.
Dat heeft hij ook hard
nodig want zijn Dolores
heeft al enkele jaren onverklaarbare klachten.
Ondanks alle fysieke ongemakken heeft Dolores
niet 1 dag overgeslagen
van hun dagelijkse voerrondes van honderden
zwerfkatten in en om
Palafrugell. Sterker nog:
toen in Spanje een zeer
strenge avondklok van
kracht was, is het hen
zelfs gelukt om een speciale onthefﬁng van de
gemeente te krijgen om
’s avonds laat nog hun
laatste rondje te mogen

maken! De gedachte dat de poezen
tevergeefs op haar zouden wachten is
voor Dolores onverdraaglijk en geeft
haar de kracht om voor ‘haar’ kolonies te zorgen. Daarnaast laten Dolores en haar vriendinnen zoveel mogelijk dieren steriliseren volgens de
TNR-methode (Trap Neuter Return);
dit houdt in dat de dieren na het vangen en het steriliseren weer worden
teruggezet in hun eigen groep.

Lees verder
op pagina 2

ZWARE TIJDEN VOOR DOLORES VERVOLG
Dolores stelt haar hele leven in
dienst van kansloze zwerfdieren in
haar woonplaats en het was voor
haar dan ook een regelrechte ramp
toen zij door een onfortuinlijke val in
haar eigen tuin tijdelijk werd uitgeschakeld. Jordi was op dat moment
niet thuis, maar voormalig zwerfhond Maca en zwerfkat Messi (zie de
foto) weken geen moment van haar
zijde. Zittend moest Dolores wachten
tot haar man uit zijn werk kwam …
Zij vreesde voor een gebroken heup
(Godzijdank bleek dat niet het geval),
maar haar ergste nachtmerrie werd
bewaarheid: voor het eerst in tientallen jaren moest ze de dagelijkse voerrondes overdragen aan haar twee
beste vriendinnen Anna en Carmen
(Carmen is al bijna 80 maar ook nog
dagelijks actief!).

verslag bij de projectmedewerker.
WereldAsielen maakt een diepe
buiging voor mensen als Dolores
en Jordi en wij zullen er alles aan
doen om hen, mede dankzij uw
hulp, ook de komende jaren te blijven steunen.

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 94
Dolores bij uw donatie.

De diepe liefde voor elkaar én hun gevoel voor humor verbindt dit geweldige echtpaar gelukkig ook in deze
moeilijke tijd. Tevens zijn zij telkens
weer opgetogen als onze vaste chauffeur Kees meerdere pallets met voer
komt brengen en doen ze hiervan blij

WATER EN ELEKTRA IN MORENI!!
In 2013 heeft de gemeente aan
de vrijwilligers van “Happy
Dogs Moreni” in Roemenië een
stuk land toegewezen om er een
asiel te bouwen. In Moreni liepen te veel zwerfhonden rond
en de burgemeester wilde op
die manier het probleem van de
zwerfhonden oplossen. In de
jaren daarna is het asiel verder
opgebouwd, aangepast en verbeterd.
Zo is in 2014 een quarantaine- en een
opslagruimte gebouwd en zijn alle
verblijven voor de honden voorzien

van een dak. In 2015
zijn twee speelvelden
aangelegd en kunnen
de honden alleen of
in roedels rennen en
met elkaar spelen.
De grootste wensen
voor het asiel waren de aansluiting op de waterleiding en het elektriciteitsnetwerk. Al ruim zes jaar
moest water naar het asiel aangevoerd worden. En hoewel de elektriciteitsdraden over het asiel lopen,
was het te kostbaar om het asiel aan
te sluiten op het netwerk. De enige
WereldKrant nr. 64 | pag. 2

oplossing tot dan was een generator
gebruiken.
Gelukkig kwamen deze wensen kwamen toch uit!

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Happy Dogs
of Moreni, project 06

In juli 2020 kon het asiel dankzij donaties eindelijk aangesloten worden
op de gemeentelijke waterleiding.
Vanaf de openbare weg werd een waterleiding naar het asiel aangelegd en
heeft het asiel nu dagelijks de beschikking over fris en schoon drinkwater
voor de honden.
En sinds februari 2021 heeft het asiel
ook elektra. Opnieuw dankzij donaties konden de kosten betaald worden
voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en zijn her en der in het
asiel lampen en lantaarns geplaatst.

Voorlopig is het asiel ‘klaar’.
Maar wensen en dromen blijven,
want ook het reguliere onderhoud is
en blijft noodzakelijk. Zo zou eigenlijk
het hekwerk rond het speelveld vervangen moeten worden. Her en der
zijn gaten in het hekwerk wel provisorisch gedicht, maar het blijft kwetsbaar. Sommige kennels zijn aangetast
door weer en wind en aan vervanging
toe. Ook de hondenhokken in de kennels lijden onder het gebruik (en de
verveling) van de ongeveer 150 honden die er verblijven.

De gemeente draagt niet bij in
de kosten van het asiel. Voor alle
kosten, waaronder salaris aan de
verzorgers, de kosten van het voer
en de dierenarts en het onderhoud
aan het asiel zijn de vrijwilligers
volledig afhankelijk van donaties.
WereldAsielen steunt het asiel met
een maandelijkse donatie, maar
dit is helaas onvoldoende dekkend voor alle kosten. Mocht u de
honden en katten in Moreni willen helpen, heel graag! Namens de
vrijwilligers en de viervoeters in
Romeni: Alvast heel erg bedankt!

STERILISATIECAMPAGNE IN KOROPI WEDEROM GROOT SUCCES!
Toen in 2015 de Stichting Helena
Beels Buitenlandse Dierenasielen ophield te bestaan werd asiel
the Hellenic Animal Welfare
Society (H.A.W.S.) in Koropi,
Griekenland, ondergebracht bij
Wereld Asielen. Dit in goed overleg met de inmiddels 92-jarige
Helena Beels, die haar ‘eigen’
asiel nog steeds op de voet volgt
en ﬁnancieel steunt.
De H.A.W.S. bestaat al sinds 1975 en
doet geweldig werk: Ze beschikt over
2 ambulances die dienst doen als
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Dat sterilisatie het belangrijkste cadeau is dat je een (zwerf)dier kan
geven uit zich in gemiddeld twee
campagnes per jaar. In de maanden
januari en februari van dit jaar zijn
al zo’n 500 katten gesteriliseerd! En
de campagne kon worden verlengd
tot en met maart. Dit betreft overigens niet alleen zwerfdieren, maar
ook de dieren van eigenaren die het
belang van sterilisatie inzien, maar
het niet kunnen betalen.

mobiele kliniek, er wordt samengewerkt met twee vaste dierenartsen
en jaarlijks worden meer dan 5000
(!) zwerfhonden en -katten geholpen.
De Griekse overheid heeft dit asiel
erkend als grootste organisatie
die dakloze dieren beschermt. De
H.A.W.S. kent drie speerpunten, te
weten publieke bewustwording tegen dierenmishandeling, preventie
om wreedheid te voorkomen en het
belang van steriliseren te benadrukken. Tevens werd tot corona uitbrak
op scholen educatie gegeven en leerlingen in het asiel ontvangen om ze
liefde en respect voor dieren bij te
brengen.
Gemiddeld verblijven er zo’n 120
honden en 65 katten in het asiel; de
katten in een door Helena Beels be-

kostigd verblijf dat destijds toepasselijk de naam ‘Dutch wing’ kreeg.
Een team van vaste medewerkers en
ongeveer 50 vrijwilligers wordt zorgvuldig opgeleid alvorens met de dieren in aanraking te komen. Ervaren
krachten leiden nieuwe vrijwilligers
op, maar hier is door Covid-19 vorig
jaar abrupt een eind gekomen. Een
groot probleem voor het asiel.
De H.A.W.S. heeft een goede reputatie en grote bekendheid die zich
uitstrekt over een samenwerking
met momenteel 16 gemeenten. Daarnaast is er een samenwerking met
de ‘Athens International Airport’ en
‘Attica Tollway’, een snelweg die zich
over 70 km uitstrekt langs bijna de
hele stad en waar veel zwerfdieren
zich ophouden.

De H.A.W.S. wordt niet gesteund
door andere organisaties of de overheid. Wel betalen de gemeentes
waarmee wordt samengewerkt voor
de diensten die ze verlenen en particulieren betalen voor medische zorg
als ze zich dit kunnen veroorloven.
Om die reden vragen wij u om ﬁnanciele steun. In een land waar dierenwelzijn nog niet hoog in het vaandel
staat en wreedheid en onverschilligheid jegens (zwerf)dieren lang geen
uitzondering is, is het werk van de
H.A.W.S. van zeer grote waarde.
Wilt u helpen dit team hun belangrijke werk voort te zetten?
Onze hartelijke dank!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp HAWS,
Project 09 bij uw donatie.
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GEEN DAG RUST VOOR ANTONIO….
Het leven van Antonio Murciano is nooit saai; door de Coronapandemie zijn vorig jaar heel
veel dieren aan hun lot overgelaten. En of dit al niet erg genoeg
is staat, sinds het einde van het
jachtseizoen, Antonio’s telefoon
de afgelopen maanden helemaal
roodgloeiend. De reden van
deze talloze telefoontjes aan ons
inmiddels
gepensioneerde
vriend is het feit dat begin februari zoals ieder jaar, vele duizenden galgo’s en podenco’s op
gruwelijke wijze zijn gedumpt.
De wreedheid in Andalusië kent
geen grenzen en daarom zijn
mensen als Antonio onmisbaar.
Al tientallen jaren spant hij zich in
om zoveel mogelijk dieren te redden.
De eerste jaren was hij verbonden
aan het asiel in Martos, maar sinds
een aantal jaar is hij actief onder
de vlag van Amnistia Animal Jaén.
Deze kleinschalige stichting richtte
hij weliswaar op met een aantal goede (dieren)vrienden, maar toch ‘opereert’ Antonio vaak in zijn eentje. Dit
komt doordat er maar weinig mensen zijn die 24/7 klaar staan wanneer een dier in nood verkeert.
Antonio wordt in Jaén en ver daarbuiten geroemd om zijn engelengeduld. Tevens staat hij bekend om
zijn jarenlange ervaring

met het vangen van angstige en
gewonde dieren middels zijn vermaarde vangkooi.
Ondanks het feit dat deze bijzondere man al tegen de 70
loopt en wordt geplaagd door
diverse fysieke ongemakken,
doet men nooit tevergeefs een
beroep op hem. Mensen die Antonio om hulp vragen weten dat
hij niet eerder rust dan dat zoveel mogelijk kansloze stakkers
een veilig onderkomen vinden
en medisch zijn onderzocht. Of
het nu gaat om een galgo met
een gebroken poot, een gedumpt
podenco-teefje met puppies of
een nestje waarvan de moeder
is overleden, Antonio helpt ieder
dier...
WereldAsielen steunt Antonio al
vele jaren, maar het siert deze man
dat hij zo min mogelijk een beroep
doet op WereldAsielen, wetende
dat hij niet de enige is die hulp
vraagt en dat wij het geld van onze
donateurs zo eerlijk mogelijk moeten verdelen over al onze projecten.
Om toch alle rekeningen te kunnen
betalen (o.a. van de dierenarts en
van de garage voor het onderhoud
aan zijn busje), heeft Antonio de afgelopen maanden extra diensten gedraaid in het ziekenhuis van Jaén.
Hij is weliswaar allang met pensioen, maar met deze extra
inkomsten kan hij nog
meer dieren helpen en
dat is waar Antonio voor
leeft.
Bent u net als wij onder de indruk van deze
fantastische man en
wilt u hem steunen
in zijn niet-aﬂatende strijd
tegen zoveel dierenleed,
dan is uw bijdrage meer
dan welkom!
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Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Amnestia
Animal, Jaén, project 08

PROJECT 18 GAAT WERELDASIELEN VERLATEN!
Toen in 2017 Stichting Dierenopvang Bosnië dreigde te moeten worden opgeheven, omdat
er geen opvolgers meer waren
om een nieuw bestuur mee samen te stellen, gaf dat de nodige zorgen over het voortbestaan van de hulp die deze
stichting altijd bood aan ‘Posljednja Oaza’ te Orasje, Bosnië.

Dit heeft na rijp beraad geleid tot het
besluit om Stichting Dierenopvang
Bosnië nieuw leven in te blazen en zo
zal met een nieuw bestuur een herstart worden gemaakt.

Aangezien WereldAsielen datzelfde
asiel al af en toe steunde als project
18, waren zij gelukkig bereid om
hulp te bieden.

Het nieuwe bestuur is Wereld Asielen
ontzettend dankbaar voor de samenwerking van de laatste jaren en respecteert hun geweldige werk voor
alle projecten die zij steunen.
Er zal vast en zeker contact blijven
en waar ze elkaar kunnen helpen
zullen ze dat zeker blijven doen!

Er werd vergaderd, er werden afspraken gemaakt en er werd besloten dat Stichting Dierenopvang Bosnië nu ofﬁcieel werd opgenomen als
project 18 en onder de ‘paraplu’ van
WereldAsielen zou functioneren.
Iedereen was ontzettend blij dat de
steun aan de Bosnische honden op
deze wijze gewoon door kon gaan.

Voor de huidige donateurs zal er niet
veel méér veranderen dan bijvoorbeeld het bankrekeningnummer.
Zij krijgen binnenkort persoonlijk
bericht.

Wilt u nog eenmaal helpen?
Vermeld dan SDB, project 18
bij uw donatie

Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om de
leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel
fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere
tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een
omgeving die wordt geteisterd door
armoede, oorlog of natuurgeweld. Het
ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons
handelen wordt benadrukt.
Wilt u meer weten?
06 - 12 50 52 49 of
info@wereldasielen.nl

Verzoek aan
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een
betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het
verwerken van uw betaling een stuk
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Zo gezegd zo gedaan.
Aangezien er de laatste tijd (terecht)
wat ophef is geweest over het herplaatsen van honden vanuit het buitenland, is mede hierdoor een aantal
zaken aangescherpt en veranderd.
Dit houdt in dat een aantal ofﬁciële
zaken geregeld moet zijn alvorens
honden te mogen “importeren” naar
Nederland.

Stichting WereldAsielen
Postbus 8040
1180 LA Amstelveen
T 06 - 12 50 52 49
E info@wereldasielen.nl

Stichting Dierenopvang Bosnië
plaatste voorheen op kleine en uiterst zorgvuldige schaal honden;
uitsluitend diegene die daarvoor geschikt waren.

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
BIC TRIONL2U
KvK 30199950
ANBI 8139.21.600

WereldAsielen staat er echter voor
om zwerfdieren uitsluitend ter
plaatse te helpen, een prachtig streven, en om die reden dus niet kan
en wil meewerken aan adoptie naar
Nederland.

www.wereldasielen.nl
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