
REIS NAAR HET LICHT
Voor de vrijwilligers van het grote 
kattenasiel in Vigo (project 74) werd 
2020 gekenmerkt door de Covid-19 
uitbraak én de verhuizing naar de 
nieuwe locatie in Morgadans. Doordat 
ook Spanje keihard werd getroffen door 
Corona, liep de verhuizing waarnaar 
al zo lang met smart was uitgekeken, 
meerdere keren vertraging op. 
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Het was bijna een ‘mission im
possible’ om tijdens de pandemie 
met alle daarbij behorende be
perkende maatregelen ruim 250 
katten te verkassen. Het team 
had echter een heel helder doel 
voor ogen en liet zich door niets 
weerhouden: Het vooruitzicht 
dat de dieren na jaren eindelijk 
zouden vertrekken uit de donkere 
fabriekshal in Vigo, waar gaten 
in de daken zaten, het ’s winters  
ijzig koud was en nergens dag
licht binnenviel, gaf de vrijwilli
gers moed om door te gaan.

De nieuwe locatie lijkt na
melijk in niets op de troos
teloze ruimte in Vigo; een 
heerlijk licht verblijf dat 
de kwaliteit van leven van 
de dieren enorm heeft 
verbeterd. Om nog maar 
te zwijgen van de buiten
verblijven, waar alle katten 
sinds anderhalf jaar met 
een blije krul in de staart in 
het zonnetje genieten van 
alle geuren en geluiden om 
hen heen.
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SAMENWERKING MET WINGS FOR ANIMALS

Deze vijf buitenverblijven hadden 
zonder uw steun nooit gerealiseerd 
kunnen worden en daarom laten wij 
u in deze speciale Kersteditie graag 
meegenieten en kunt u zien dat het 
de poezen hier aan niets ontbreekt.

Hun onbezorgde leven staat echter  
in schril contrast met de dagelijkse 
realiteit waarmee de vrijwilligers 
van Proyecto Gato geconfronteerd 
worden.

De realiteit is dat de goede reputatie 
van het asiel ertoe leidt dat iedereen 
(inclusief de lokale politie!) de weg 
naar Morgadans heeft gevonden.

Vrijwel iedere dag worden er gewon
de en zieke dieren binnengebracht; 
hierdoor staat de teller momenteel 
helaas op 300.

Het is voor alle kattenliefhebbers on
der ons natuurlijk ontzettend verte
derend om te zien dat de poezen in 
Morgadans nergens ‘van wakker lig
gen’, maar de druk waaronder Fátima 
en haar team gebukt gaan is hoog. 

Net als bij de bosbranden  
die Griekenland een paar jaar 
geleden teisterden bereikte ons 
ook deze zomer meermaals een 
noodkreet van project 09, 
the Hellenic Animal Welfare 
Society in Koropi, waar net  
als toen ook dit keer de nood 
enorm hoog was.

Het asiel was zelf goddank niet in  
gevaar, maar ontelbare gewonde en 
verweesde dieren kwamen overal  
vandaan en hadden medische hulp 
nodig. Om die reden werd in Neder

land door WereldAsielen een inza
meling gestart en werden uit het hele 
land zeer waardevolle hulpmiddelen 
opgestuurd. 

Wings for Animals, opgericht door 
KLMstewardessen, ondersteunt 
kleine tot middelgrote projecten over 
de hele wereld die zich inzetten voor 
het welzijn van allerlei soorten dieren.  
Als crew komen zij in veel landen 
waar ze dierenleed van dichtbij zien. 

WereldAsielen werkte al eerder sa
men met deze geweldig gemotiveerde 

REIS NAAR HET LICHT VERVOLG

De niet-aflatende toewijding om het 
de poezen zoveel mogelijk naar de 
zin te maken dwingt diep respect af 
en het doet onze projectmedewer
ker veel verdriet dat er van de hoop 
en het enthousiasme van kort na 
de verhuizing nog maar zo weinig 
over is ... 

Naast het voldoen van de maan
delijkse huurlasten, doet Wereld   
Asielen noodgedwongen regelma
tig een extra donatie t.b.v. voer en 
dierenartskosten. Met name dat 
laatste is heel hard nodig want met 
>300 katten loopt de schuld bij de 
dierenarts bijna dagelijks op.

Wij hopen dat u ons hierbij  
wilt helpen. Uw kerstdonatie is 
meer dan welkom op rekening  
NL20 TRIO 0198 3427 56 o.v.v. 
Project 74. Bij voorbaat hartelijk 
dank!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 74, 

Vigo bij uw donatie.
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vrijwilligers, dus we wisten elkaar snel 
te vinden ten tijde van de bosbranden 
in Griekenland deze zomer.
 
Ons vaste contact Jacobien bood aan 
meerdere koffers mee te nemen naar 
Athene, gevuld met allerlei medische 
materialen. Deze koffers waren in Kor
opi meer dan welkom, aangezien dit 
asiel samenwerkt met verschillende 
omliggende gemeenten en deze goede
ren onderling konden verdelen.

Zes volle koffers konden derhalve in 
september per vliegtuig worden ver
voerd. WereldAsielen was erg blij met 
deze mogelijkheid, want sneller dan 

Zwerfdier zijn is geen pretje –  
staat op onze website. Wij allen 
weten dat maar al te goed. Wereld- 
Asielen probeert de slechte tijden 
minder slecht te maken. 

Gelukkig kennen wij ook de goede tij
den; Jarenlang mochten wij genieten 
van voerdonaties van een anonieme 
donateur. Deze voerdonaties gingen 
altijd naar Spanje en Polen, wegens 
transportvoorzieningen en betrekke
lijk lage transportkosten. Wij richten 
ons dankwoord hier tot zowel deze  
donateur als het transportbedrijf.

In Polen, dankzij ons perfecte netwerk 
daar, konden niet alleen onze projec

door de lucht belanden spullen niet op 
de plaats van bestemming. Het asiel 
had al laten weten reikhalzend uit te 
kijken naar deze hulpgoederen. Het 
lokale hotel in Athene waar Jacobien 
altijd verblijft werkte ook dit keer weer 
met plezier mee. Het stelde ruimte be
schikbaar voor de spullen, zodat ons 
contactpersoon van het asiel het op 
een voor haar geschikt moment kon 
ophalen. 

Het feit dat iedere keer als er echt 
sprake is van een noodsituatie mensen 
ons weten te vinden is iets dat Wereld
Asielen heel bijzonder en hartverwar
mend vindt.

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN IN POLEN

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 09,  

Koropi bij uw donatie. 

Neem voor meer informatie over het 
werk van Wings for Animals alstu
blieft eens een kijkje op hun website: 
https://wingsforanimals.org
WereldAsielen is ontzettend blij met 
de samenwerking met Wings for Ani
mals en bedankt met name Jacobien 
voor haar enthousiaste betrokkenheid. 
Zo’n band is goud waard!

Wilt u ons asiel in Koropi steunen?  
Vermeld dan svp Project 09 o.v.v.  
Koropi bij uw donatie.

Hartelijk dank!

ten genieten van deze voerdonaties, 
maar ook veel andere betrouwbare 
organisaties en contactpersonen. 

Deze verspreidden ver
volgens nat of droogvoer 
verder onder de mensen 
die zwerfkatten of hon
den helpen. 
Wij krijgen altijd honder
den foto’s. Ze zijn vaak 
van minder goede kwa
liteit, omdat deze die
renvrienden – vaak wat 
oudere, arme mensen 
– niet beschikken over 
een goed fototoestel/
telefoon. Daarnaast 

voeren ze de verwilderde katten vaak 
’s avonds als het al donker is. Wat was 
het ontroerend om te horen dat een 
gepensioneerd stel om de twee dagen 

met de bus naar een dorpje gaat 
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om daar de katten te voeren, omdat 
ze weten dat de katten op het eten 
wachten. Ze hadden speciaal iemand 
verzocht om met ze mee te gaan en 
foto’s te maken, om te bewijzen hoe 
goed de voerdonatie besteed wordt. 

Een ander bijzonder verhaal: Een 
groep vrijwilligers zorgde voor de 
wilde katten op het terrein van een 
mijn. Helaas verboden de beheerders 
van deze mijn om de katten te voeren 
onder het dreigement van ontslag 
van diegenen die dat wel zouden blij
ven doen. Wreed ...

Maar de vrijwilligers bleven in het 
diepste geheim hun geliefde katten 
eten brengen.

Deze ‘ondergrondse brigade’ van  
kattenliefhebbers riskeren veel. 
Onze dank aan deze mensen is  
wederom enorm.

Maar helaas veranderen goede tijden 
soms weer in slechte tijden. Dit jaar 
heeft WereldAsielen vanaf maart 
geen voerdonatie meer ontvangen. 
Onze stichting probeert dit gemis 
te compenseren door te helpen met 
een gelddonatie aan onze projecten, 
aangezien de winter nadert en deze 
in Polen vaak erg koud is. 

Met pijn in ons hart kunnen wij  
andere organisaties niet meer hel
pen, omdat zij geen eigen stichting 
hebben en geen project zijn van 
Wereld Asielen.

Bijgaande aandoenlijke foto’s her
inneren aan het laatste grote voer
transport van begin dit jaar.

VAN AFVALCONTAINER NAAR GOUDEN MANDJE

Het afgelopen jaar was het coronavirus nog overal aanwezig en 
dus voor niemand gemakkelijk. Onzekerheid, zorgen om gezond-
heid en angst voor de toekomst zijn een vast onderdeel geworden 
van veel levens, zo ook in Griekenland. Maria Sarika van project 10 
uit Thiva heeft dit van dichtbij meegemaakt. De projectmede-
werker vertelt u hoe het haar momenteel vergaat.

NIE T ALLEEN CORONA . . .
Maria zorgt zoals gewoon
lijk voor vele honden en kat
ten, waarbij sommige bij haar 
thuis wonen en andere ‘alleen 
maar’ worden gevoerd, geste
riliseerd en zo nodig naar een 
dierenarts gebracht. Dit jaar 
werd het extra moeilijk van
wege gezondheidsproblemen. 
Waar ze afgelopen jaar zelf 

serieuze hartklachten had, was het 
dit jaar ook haar man die een tijdje 
in het ziekenhuis moest verblijven. 
Maria moest dus maar zien hoe ze 
bezoekjes aan hem kon combine
ren met haar dagelijkse bezigheden.  
Gelukkig ligt dit achter hen en wenst 
WereldAsielen hen beiden alle ge
zondheid toe.
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Wilt u een kerstcadeau 
schenken?

Vermeld dan svp voerdonatie 
Polen bij uw donatie.

Mocht u een kerstcadeau willen 
schenken aan de (zwerf)dieren in 
Polen, dan graag onder vermelding 
van ‘voerdonatie Polen’.
Alvast onze hartelijke dank.
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NIE T ALLEEN GE ZONDHEIDSPROBLEMEN . . .
Naast persoonlijke kwesties werd 
Griekenland deze zomer ook weer 
geteisterd door felle branden, iets 
waaronder veel dieren leden, En  
alsof het niet genoeg was, werden 
huisdieren op straat gezet omdat 
mensen bang waren voor het virus. 
Gelukkig weten deze dieren op een of  
andere manier Maria te vinden. Zo  
ook Zogia, een teefje dat in zee was  
gegooid en zo’n 150 meter uit de kust 
toch Maria’s lokroep hoorde! Volle
dig uitgeput lukte het haar aan land 

te komen. Zogia en Maria zijn inmid
dels onafscheidelijk of zoals Maria 
zelf zegt is Zogia haar ‘stickertje’  
geworden.

MA AR TOCH OOK VEEL MOOIE VERHALEN . . .
Al met al is het dus niet verwonder
lijk dat dit jaar weer zwaar drukte op 
Maria. Desondanks bleef ze dieren 
helpen, niet alleen door ze te voeden, 
verzorgen en laten steriliseren, maar 
ook door geschikte huizen te zoeken. 
Ook al helpt WereldAsielen alleen ter 
plaatse en steunen we geen adopties, 
natuurlijk worden we blij als we  
foto’s van Maria’s tevreden dieren uit 
diverse Europese landen te zien krij
gen! Jonge Lazaro, ooit op straat  
gevonden met een ernstige bloed
armoede, woont inmiddels prins  
heerlijk in Nederland, evenals Simba 
en Leon die in een afvalcontainer 
waren gedumpt. Zo tovert Maria 
dierlijke nachtmerries om tot  

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 10, 
Maria Sarika bij uw donatie

VAN AFVALCONTAINER NAAR GOUDEN MANDJE VERVOLG

EEN VERANDERDE WERELD

sprookjes met een gouden mand
je als ‘happy end!’

Op de foto’s ziet u teefje Zogia, 
poes Lazaro en wat anonieme 
‘kostgangers’ van Maria…

Wilt u dit project rechtstreeks 
steunen? Vermeld dan svp  
Project 10, Maria Sarika bij uw 
donatie.

Hartelijk dank!

WereldAsielen had niet gedacht aan 
het eind van 2021 te moeten vaststel
len dat het eindejaarsartikel in de  
WereldKrant van vorig jaar ook dit 
jaar nog zo actueel zou zijn. En u hoeft 
de televisie maar aan het zetten of het 
wordt ons verteld: We zullen eraan 
moeten wennen dat Covid19 onder 
ons blijft. De wereld is veranderd en 
wellicht blijft dit ook zo. Wat dit voor 

onze projecten betekent kunnen we 
niet voorspellen, maar 2021 was voor 
hen in ieder geval nog net zo’n zwaar 
jaar als 2020. 

Gelukkig hebben we kunnen vaststel
len dat u WereldAsielen weer trouw 
bent gebleven en gul hebt gedoneerd. 
Zelfs ook extra als een oproep hiertoe 
aanleiding gaf. Geweldig. 
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Verzoek aan 
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een 
betaling het 16cijferige betalings
kenmerk te vermelden? Dit maakt het 
verwerken van uw betaling een stuk 
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

En regelmatig ging ook dit jaar de  
telefoon of ontvingen we mails waar
in hulpgoederen werden aangebo
den. Helaas was het dit jaar zo, dat  
WereldAsielen met minder vrijwilli
gers moest werken en onze opslag niet 
altijd goed bereikbaar was, waardoor 
we ook regelmatig het aanbod moes
ten afslaan.

Wat dit jaar helaas ook anders was, 
was het aanbod van voer van bedrij
ven/organisaties. Als verklaring werd 
gegeven dat er minder was geprodu
ceerd door corona en dit leidde tot een 
forse afname van dit aanbod. Onze 
speciale dank gaat echter uit naar asiel 
Dierenzorg Zaanstreek, waar onze 
vrijwilliger met de regelmaat van de 
klok grote hoeveelheden voer mocht 
ophalen, waar toch negen pallets van 
kon worden gestapeld en waar ‘onze’ 
vaste transporteur Kees Jan Proper 
van de firma Hoekema begin decem
ber mee naar Spanje reed om diverse 
projecten mee te verblijden.

Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om 
de leefomstandigheden van zwerf
dieren te verbeteren door structu
reel fondsen te werven voor (acute) 
medische hulp en voedsel t.b.v. klei
nere tot middelgrote asielen of hulp
projecten. 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
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Het bestuur wil dit jaar eindigen met 
dezelfde woorden als vorig jaar:
WereldAsielen dankt u net als vorige 
jaren voor uw continue steun en hart
verwarmende reacties op Facebook. 
Ondanks de moeilijke tijden waarin 
we ons allemaal staande moeten hou
den gaat ons hart uit naar de vrijwilli
gers van onze projecten die vaker dan 
ooit te maken kregen met afgedankte 
huisdieren, waarvoor men de kosten 
niet meer kon of wilde maken, met 
lockdowns waardoor minder hulp in 
de asielen beschikbaar was en met de 
angst zelf besmet te raken.

Ook dit keer weet niemand hoe 2022 
eruit gaat zien, maar een ding is  
zeker: WereldAsielen gaat door.

Doet u net als afgelopen jaar weer 
mee?

Onze hartelijke dank en alvast fijne, 
vuurwerkvrije(!) feestdagen en een 
diervriendelijk 2022 gewenst!

http://www.wereldasielen.nl

