
Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

NIEUW ASIEL VOOR ASA
Vorig jaar zomer berichtten wij u over de 
doorstart van Ayuda Animal, project 02, één 
van onze Spaanse projecten. In 2017 moesten 
de vrijwilligers van dit project wegens privé-
omstandigheden en gebrek aan medewerking 
van de gemeente noodgedwongen de deuren 
van hun toenmalige opvang sluiten. 
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Sinds twee jaar hebben de meiden 
echter weer de kracht hervonden 
om zoveel mogelijk dieren in Ciudad 
Real en omgeving op te vangen. 

De huidige naam van het project is 
Asociación Salvamento Animalista 
(ASA) en de bevlogenheid en het 
enthousiasme is weer even groot 
als toen.

Dit komt deels doordat het 
fantastische team zich sinds 
anderhalf jaar wederom gesteund 
weet door WereldAsielen; iets waar 
ze niet op hadden durven rekenen 
toen ze besloten om de draad weer 
op te pakken …

Twee jaar geleden konden zij 
beginnen op een stuk grond van 
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ong. 500 m2. Op dit terrein was 
plaats voor maximaal 20 honden; 
een overzichtelijk aantal voor de 
beginfase, maar aangezien de 
nood aanhoudend hoog is en ook 
de mogelijkheden voor opvang bij 
de vrijwilligers thuis dan wel bij 
gastgezinnen hun plafond hadden 
bereikt, is men het afgelopen half 
jaar naarstig op zoek gegaan naar 
een geschikte nieuwe en vooral 
grotere locatie.

Alle inspanningen werden beloond 
en hebben geresulteerd in een nieuw 
asiel in de gemeente Pozuelo de 
Calatrava op een terrein van ruim 
2.000 m2 (vier keer zo groot als het 
oude asiel!!). 
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NIEUW ASIEL VOOR ASA VERVOLG

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 02, 

ASA bij uw donatie.

Een prettige bijkomstig  heid was dat er al een 
bedrijfsgebouwtje op het terrein stond dat 
nu voornamelijk dienst doet als opslag en 
quarantaine. Er is zelfs een kleine ‘kantine’ waar 
de vrijwilligers tijdens hun dienst even bij elkaar 
kunnen zitten.

Het nieuwe asiel is een enorme verbetering voor 
mens en dier. Er is elektriciteit én stromend water 
wat ervoor zorgt dat de dagelijkse werkzaamheden 
minder tijd en energie kosten. Voor de honden 
(met name galgo’s) betekent het grote terrein dat 
zij heerlijk kunnen rondrennen en spelen. De 
kwaliteit van leven van de inmiddels ruim 50 
honden is enorm verbeterd. Iedere ‘nieuwkomer’ 
wordt liefdevol opgevangen en krijgt een heerlijke 
wasbeurt plus medische check.

De bestaande omheining is met financiële steun 
van onze stichting nagelopen en daar waar nodig 
gerepareerd. Naast deze grote uitgave lopen de 
kosten van andere broodnodige aanpassingen 
ook behoorlijk op. Er moeten met spoed nieuwe 
hokken worden gebouwd en er is ook grote 
behoefte aan bouwmaterialen om z.s.m. voldoende 
schaduwplekken te creëren. Dit is een ‘must’ omdat 
in dit centrale deel van Spanje de temperatuur tot 
ver boven de 40 graden kan oplopen. Verder is het 
niet verwonderlijk dat meer dan 50 honden ook 
tot veel hogere kosten voor medische verzorging 
en voer leiden. 

WereldAsielen zal ASA helpen deze opstartfase 
zo goed mogelijk door te komen en wij hopen dat 
u hen ook een steuntje in de rug wilt bieden. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw hulp! 

https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/
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Sinds een paar maanden steunt 
WereldAsielen een nieuw 
project in Griekenland: het 
Filozoiki Omada Markopoulo  
in Griekenland, project 298. 
Deze shelter wordt zo’n 10 jaar 
gerund door vier dames, Kaïti, 
Kris, Evi en Maria.

Onlangs bezocht projectmedewerker 
Carolien ‘haar’ project en keerde eind 
juni terug van een indrukwekkende 
reis. Hieronder leest u haar verslag.
Bij aankomst werd ze op het vliegveld 
van Athene allerhartelijkst ontvangen 
door Kris en Kaiti.

Aangekomen in de shelter valt direct 
op dat het met beperkte middelen is 
opgebouwd en dat het oud is. Naast 
ruw opgebouwde muurtjes, is er 
gebruik gemaakt van stukken gaas 
die met ijzerdraad aan elkaar zijn 
vastgemaakt. Er is geen deur die een 
scharnier heeft en fatsoenlijk sluit 
met een slot dat functioneert. De 
daken bestaan uit losse platen die op 
hun plaats worden gehouden door er 
van alles bovenop te leggen zoals ijzer, 
stenen, pallets. Kris vertelt dat ze bij 
slecht weer thuis wakker ligt omdat 
de daken honden in sommige delen 
onvoldoende beschermen tegen wind 
en regen.

de hygiene te waarborgen. Er zijn 
ook ratten en muizen die zich door 
de gebrekkige bouw goed kunnen 
verschuilen en voortplanten. Toch 
oogt het asiel ondanks de beperkte 
middelen opvallend schoon.
Er is geen electriciteit. Een oude 
caravan biedt in ieder geval de 
mogelijkheid om medicijnen en 
wat voer droog en beschermd te 
bewaren. Er is geen ruimte om 
te schuilen of om dieren apart 
te nemen om ze bijvoorbeeld te 
onderzoeken of te behandelen. Er 
is geen gootsteen, geen toilet en 
geen quarantaine mogelijkheid.

Op dit moment verblijven er 27 
honden in de shelter, waarvan 
enkele er al vele jaren of zelfs 
bijna hun hele leven verblijven, 
denk aan 7 jaar of meer. Er zijn 
enkele zieke honden, de bekende 
mediterrane ziekten eisen hun 
tol. De dames doen ontzettend 
hun best de nodige zorg te geven, 
maar de financiële middelen zijn 
beperkt, dus er moeten keuzes 
gemaakt worden, wat betekent 
dat bijvoorbeeld anti-parasitaire 
middelen regelmatig onvoldoende 
voor handen zijn, omdat de 
behandeling van een zieke hond 
voor gaat. 

BEZOEK AAN NIEUW PROJECT IN PORTO RAFTI, GRIEKENLAND

De dames doen hun uiterste best 
om de kennels zo schoon mogelijk 
te houden. Carolien heeft bij het 
helpen ondervonden dat het een 
tijdrovend en moeilijk karwei is om Summertime
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Naast de dieren in de shelter worden 
er nog vele zwerfdieren in de 
omgeving van de shelter voorzien 
van voer en water, waaronder 50 
katten. 

De shelter is officieel geregistreerd 
en Kris laat als penningmeester een 
zeer transparante boekhouding zien. 
De gemeente draagt de kosten voor 
het water, en een beperkt aantal 
sterilisaties. Maar de situatie is 
schrijnend en er zijn veel zorgen. 
Het lukt net aan om het hoofd 
boven water te houden terwijl er zo 
veel plannen zijn om de shelter te 
verbeteren. Zonder steun is het niet 
mogelijk om zich boven deze situatie 
uit vechten.

Sprakeloos is Kris door de hulp van 
WereldAsielen. Dat een Nederlandse 
stichting zich het lot van hun dieren 
aantrekt, emotioneert het hele team 
zichtbaar en geeft ruimte om op 
adem te komen, zoals ze zegt.

Carolien moet alle indrukken die 
ze heeft opgedaan verwerken, maar 
zit vol energie en plannen om deze 
shelter verder op weg te helpen.
Doet u alstublieft mee?

Hartelijk dank namens
Carolien, Kris en 
haar team!! 

HOE GAAT HET NU IN HET GOSTOMEL-SHELTER IN KIEV?

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 298, 

Porto Rafti bij uw donatie.

Wat hadden wij hier graag 
willen vieren dat de oorlog in 
de Oekraïne voorbij was, maar 
op het moment dat dit artikel 
werd geschreven, was het dag 
141 van de oorlog.

Na het artikel in Wereldkrant 67 over 
Gostomel is er veel gebeurd.
Asia en de medewerkers konden het 
niet geloven dat Valeriy, met gevaar 
voor eigen leven, goederen naar 
binnen wist te brengen via een groene 
corridor die even was opengesteld 
om mensen te evacueren. Ze hadden 
goede hoop dat de doorgang nóg een 
keer opengezet zou worden. Deze 
keer wilden ze proberen de doorgang 

te gebruiken om achtergelaten dieren 
uit huizen te redden. Helaas moesten 
ze nog drie weken wachten op dat 
moment.
 
Onze projectmedewerker maakte 
zich ernstig zorgen toen Mari opeens 
niet meer reageerde op berichtjes. 
Na bijna een week radiostilte bleek 
dat de medewerkers hun telefoon 
hadden uitgezet om niet te kunnen 
worden getraceerd door soldaten. Zo 
hoopten ze letterlijk buiten schot te 
blijven.
 
Na vijf angstige weken, waarin ze 
volledig afgesloten waren van de 
buitenwereld, kregen we op 5 april 
2022 het bericht dat het asiel eindelijk 
weer bereikbaar was. Militairen 
hadden zich teruggetrokken en 
langzaam kwam de hulpverlening op 
gang. Vrijwilligers konden het asiel 
weer beter bereiken en voer dat al 
weken opgeslagen lag in een depot in 
Liv, kon uitgedeeld worden.
 
En er is meer goed nieuws
Tijdens de oorlog heeft de oude auto 

van het asiel het begeven. Mari volgde 
de Oekraïense blogger Anita Solovei 
op social media en nodigde haar uit 
op het asiel. De blogger geloofde in 
het asiel en begon een fundraising. 
Twee jaar later kwam een prachtige 
Mercedes Sprinter het terrein op 
rijden!
 
Mari gaat het levenswerk van haar 
oma voortzetten. Asia wordt te oud 
voor het zware werk. Het asiel is 
Mari’s tweede thuis en tussen de 
dieren is ze het gelukkigst. Vorig jaar 
is ze afgestudeerd. Ze had de wijde 
wereld in kunnen gaan, maar ze kiest 
voor een zwaar, onzeker bestaan. 
Want als je een asiel runt, weet je 
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https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/
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dat je eigenlijk nooit kunt stoppen. 
We hopen dat Asia het nog een tijdje 
volhoudt, maar wat moet het een 
geruststellende gedachte voor haar 
zijn dat ze zich geen zorgen hoeft te 
maken om de toekomst van het asiel. 

En hoe gaat het nu met de dieren en 
alle medewerkers? 
Gelukkig heeft 99% van de 
dieren de hel van de afgelopen 
maanden overleefd. Ze maken het 
naar omstandigheden goed. De 
medewerkers zijn moe. Vanaf dag 
één van de oorlog zijn zij in het asiel 
gebleven bij hun dieren. Ze hebben 
veel stress ervaren, maar vinden veel 
afleiding bij de dieren.

De schade door de oorlog wordt 
geschat op € 60.000. Daken, muren, 
ramen, kennels, alles is kapot. 
Er moeten veel nieuwe kennels 
gemaakt worden, mede omdat het 
asiel de laatste tijd is overspoeld 
met puppies. Al die mondjes moeten 
gevoed worden en alle inentingen 
moeten betaald worden. Het asiel 
heeft nu een opnamestop voor de 
komende 3 maanden omdat ze geen 
ruimte meer hebben om meer dieren 
op te vangen.

Er is een start gemaakt met 
herstelwerkzaamheden die niet 
uitgesteld konden worden. Daarmee 
nemen ze een risico, want zo lang er 
nog oorlog is, bestaat een kans dat 
het asiel opnieuw getroffen wordt. 
Maar de oude gevel van de opvang 
stond na de trillingen van explosies 
en beschietingen op instorten. Deze 
is gerestaureerd. Kapotgeschoten 
ramen van de binnenverblijven 
zijn vervangen, zodat de honden en 
poezen weer warm en droog zitten.
 

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 47, 

Kiev bij uw donatie

HOE GAAT HET NU IN HET GOSTOMEL-SHELTER IN KIEV? VERVOLG

WereldAsielen heeft namens alle 
donateurs afgelopen weken in 
totaal € 9.000 overgemaakt naar 
Mari. Iedereen is diep geroerd. Het 
geeft hen kracht dat zoveel mensen 
meeleven en achter hen staan. Op 
een later moment zullen we u op 
de hoogte brengen waaraan deze 
donaties zijn besteed. 
 
Wilt u het Gostomel shelter steunen, 
dan is uw bijdrage nog steeds meer 
dan welkom. Hartelijk dank!

VANGTRAINING VOOR STICHTING ‘EEN HOND EEN VRIEND’
Stichting ‘Een hond, een vriend’ 
zet zich sinds 2019 actief in 
voor de dieren op het eiland 
Santo Antao, Kaapverdië. Ze 
hebben inmiddels 1500 honden 
gecastreerd en zijn voornemens 
dit jaar een soortgelijk aantal 
te helpen. 

Het afgelopen jaar hebben ze zich 
gericht op dieren met een eigenaar 
en dieren die vrij eenvoudig konden 
worden meegenomen naar de kliniek. 
Maar er is ook nog een grote groep 
honden op het eiland die veel minder 
makkelijk te vangen is. Zij leven in 

de wat meer afgelegen gebieden en 
vertonen wantrouwen naar mensen. 
Om deze wat minder toegankelijke 
honden zo diervriendelijk mogelijk 
te vangen, is er onlangs een speciale 
training gevolgd op een nabij gelegen 
eiland. De training werd verzorgd 
door World Veterinary Services en 
de deelname was gratis. Hoewel 
deze stichting officieel geen project 
van WereldAsielen is, waren we wel 
onder de indruk zijn van dit geweldige 
project en werd besloten de reis- en 
verblijfkosten te sponsoren van de 
drie deelnemers vanuit Santo Antao. 

Jucelino, Danielson en Ravi 
waren ontzettend blij met deze 
uitgelezen kans om hun vaardigheden 
te versterken. 

De training was een groot succes, 
inmiddels is de opgedane kennis al in 

https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/
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Verzoek aan 
onze donateurs
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een 
betaling het 16-cijferige betalings-
kenmerk te vermelden? Dit maakt het 
verwerken van uw betaling een stuk 
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

U heeft het inmiddels mis
schien al ergens gelezen, maar 
voor alle duidelijkheid willen 
we u graag laten weten dat de 
acceptgiro per 1 juli 2023 
verdwijnt.

Currence, de producteigenaar van de 
acceptgiro, geeft aan dat het gebruik 
de laatste 5 jaar is gedaald met 
70% en dat 9 van de 10 ontvangers 
deze betalen via internet- of mobiel 
bankieren. 

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

Illustraties: Freepik.com gemaakt door dooder en macrovector

Wilt u ook meehelpen?
Vermeld dan svp Kaapverdië 

bij uw donatie

MEDEDELING VAN HET BESTUUR
WereldAsielen gaat zich buigen over 
een alternatief, want overgaan op 
uitsluitend automatische incasso 
vinden we geen goed plan voor 
diegenen die het doen van donaties 
graag in eigen hand houden.

We zullen u op de hoogte houden. 

de praktijk gebracht, want ze hebben 
recent meerdere schuwe dieren 
kunnen vangen en deze zijn direct 
gecastreerd. 
De stichting richt zich niet alleen op 
het castreren van gezelschapsdieren, 
maar ook op het in kaart brengen 
van populaties, het voorkomen van 
aanvallen op vee en het bewust 
maken van eigenaren van loslopende 
honden. Daarnaast geven ze les over 
verantwoord huisdierenbezit en 
omgang met gezelschapsdieren op 
school. 

Naast het geven van voorlichting, 
hebben ze twee dierenklinieken 
ingericht om reguliere dierenzorg 
te kunnen bieden en hebben ze een 
pop-up kliniek die ieder jaar wordt 
opgezet in een nieuw gekozen gebied. 
In 2022 is dat Porto Novo. Er is een 
mooie samenwerking met de overheid 
en lokale dierenartsen, iets dat 
onontbeerlijk is voor het slagen van 

het project. Het uiteindelijke doel is 
om het eiland volledig zelfredzaam te 
maken als het gaat om de beheersing 
van de hondenpopulatie. 

De komende jaren staat deze stichting 
voor een grote uitdaging, maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat het 
ze gaat lukken. Aan toewijding geen 
gebrek!

http://www.wereldasielen.nl
https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/



