
Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Al vanaf de oprichting steunt WereldAsielen het 
fantastische werk van Maria Sarika uit Thiva, 
Griekenland. Maria is inmiddels 71 jaar, heeft 
hart- en rugklachten en last van artrose, maar 
dierenliefde heeft haar altijd in het bloed gezeten. 

Als klein meisje uit een arme  
familie stal ze melk en brood uit 
huis om een aantal zwerfdieren 
te voeren voordat ze naar school 
ging. Vanaf 1992 staat haar leven 
officieel in het leken van hulp aan 
zwerfdieren. In het verleden deed 
ze dit samen met haar man, die 
tijdens zijn ziekbed ook nog ie

dere dag met de dieren hielp, en zelfs 
toen hij terminaal ziek was aandrong 
op het feit dat Maria moest gaan 
om dieren te voeren en te verzorgen 
waar nodig. Toen het praten moei
lijker werd, glimlachte hij nog slechts 
breed bij haar terugkeer als het  
Maria weer gelukt was alle dieren 
waar ze voor zorgen te voeren en te 
verzorgen. Tien maanden geleden 
overleed hij aan longkanker en sinds 
die tijd staat Maria er alleen voor.  
Ze mist hem vreselijk. 

Maria’s dag begint om 6.30 uur 
met het voeren en geven van medi
cijnen aan de honden en katten die 
ze in huis heeft. Dan gaat ze naar een 
verlaten huis waar binnen en bui
ten ook honden en katten verblijven 
die zorg nodig hebben. Ze maakt de 

tuin schoon en vertrekt ze naar het 
bos, waar ze voerrondes houdt voor 
enkele honden en katten. Na het 
schoonmaken en voeren gaat ze op 
pad om eten voor de dieren te kopen, 
gemiddeld vier keer per week. Dan 
volgen vaak bezoeken aan de dieren
arts en gaat ze wandelen met de 
honden die bij haar thuis verblijven. 
Zo zien de dagen van Maria Sarika  
er allemaal eender uit.
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KARINA, EEN HELDIN VAN DEZE TIJD

WereldAsielen is de enige stichting 
die haar financieel ondersteunt en 
verder wordt ze alleen geholpen door 
iemand die haar helpt vertalen en 
iemand die helpt met adopties naar 
het buitenland. U weet inmiddels 
dat Wereld Asielen hier niet aan bij
draagt. Het adopteren van puppy’s  
is meestal geen probleem, maar de 
grotere en oudere honden vinden 
helaas veel minder gemakkelijk een 
thuis. Deze honden verblijven bij 
Maria of ze verzorgt ze buiten. Ze 
probeert de dieren zo veel mogelijk 
te laten castreren.

Maria vertelt dat ze de laatste twin
tig jaar van hun huwelijk niets voor 
zichzelf hebben gekocht: geen nieu
we kleding of nieuwe schoenen, nooit 
aten ze in restaurants, dronken ze 
koffie op een terras of gingen ze op 
vakantie. Ze probeerden de inmid
dels 22 jaar oude Hyundai Atos zo 
goed mogelijk te onderhouden en 
kleding en schoenen werden voor 
één euro op markten gekocht of ze 
kregen dit van familie. Maria bena
drukt dat dit alles met liefde werd 
opgeofferd voor hun beider wens: het 
helpen van de hulpeloze wezens op 
deze aarde, de zwerfdieren.

Karina Gajek heeft de leiding en is tevens uitvoerster bij 
project 92, Polen. Onze huidige medewerker van dit project 
heeft Karina in 2020 voor het eerst persoonlijk ontmoet en 
was direct onder indruk van haar persoonlijkheid en haar 
levenshouding. 

Een jonge vrouw, moeder van twee kleine jongens, eigenares van 
dierenhotel Hau Hau en een onvermoeide strijdster tegen dieren
leed, die haar nek uitsteekt voor een beter leven van honden, katten, 
maar ook andere dieren zoals kippen, hertjes, egels etc. Maar niet 
alleen dieren kunnen op haar steun en haar goede hart rekenen, 
ook mensen in nood kunnen altijd bij Karina terecht. Dat maakt 
haar speciaal.

Ze besluit haar brief met te zeggen 
dat we geen medelijden met haar 
hoeven te hebben, ze heeft geen an
dere plek om naar toe te gaan, maar 
ze heeft voor dit leven gekozen.

“I make this confession, I open my 
heart, this is me, Maria Sarika, 
thank you.”

Maria heeft het niet gehad over 
inflatie door verdubbelde ener
giekosten, maar ook zon
der deze toevoeging is 
het duidelijk dat ie
dere hulp dubbel en 
dwars nodig is.

Wilt u helpen haar 
leven een beetje 
gemakkelijk er te 
maken? Namens  
Maria en de dieren 
die op haar rekenen, heel 
 hartelijk dank!

Wilt u helpen? 
Vermeld dan svp  

Project 10,  
bij uw donatie
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staat klaar om midden in de nacht, 
samen met haar zoontjes in de auto te 
stappen om een dier in nood te helpen. 
Zij zorgt verder voor een schuilplaats, 
eten en medisch hulp voor de geredde 
dieren, vervolgens zoekt zij een ge
schikt huis voor hen en als dat niet 
lukt laat zij ze bij haar wonen. 

Hoewel we allemaal weten dat de 
pandemie, de oorlog in Oekraïne en 
de stijgende prijzen onze levens niet 
makkelijker hebben gemaakt, heeft 
dat Karina niet gestopt. Velen ma
ken zich zorgen over de toekomst en 
proberen zich te concentreren op hun 
eigen leven en het leven van hun naas
ten. Wat vóór deze ellende nog van 
waarde was, is nu minder belangrijk 
geworden of is men helemaal uit het 
oog verloren. 

Voor Karina betekenen deze moeilijke 
tijden nog meer werk, namelijk naast 
haar “gewone” dagelijkse reddings
acties organiseert ze nu ook nog inza
melingsacties voor mensen, getroffen 
door de oorlog in Oekraïne. Dat doet 

In het afgelopen jaar werd eigenlijk 
niet veel nieuws over Karina geplaatst 
in de WereldKrant of op Facebook. 
Daardoor heeft u, lieve donateur, ook 
niet veel meegekregen van haar inzet 
en betrokkenheid.

Dat betekent echter niet dat er weinig 
gebeurt rondom haar project. Na een 
korte noodzakelijke pauze eind 2021 
die te maken had met haar gezond
heid en haar gezinssituatie, heeft zij 
zich sinds begin 2022 weer met volle 
kracht ingezet om het leven van mens 
en dier om haar heen te verbeteren.

Aangezien zij in een klein dorpje in 
ZuidPolen woont, waar bewust
wording over dierenwelzijn niet be
paald hoog is, is er altijd veel te doen 
als het over dieren gaat. Bijna elke dag 
wordt zij gebeld over een zwerfhond 
die hulp nodig heeft of een teefje in een 
verlaten perceel dat het moeilijk heeft 
haar kleintjes te voeden en in leven 
houden… Verhalen die ons allemaal 
raken, maar waarbij niet iedereen be
reid is iets te doen Zo wel Karina, zij 

zij vrijwillig, belangeloos en volledig 
vanuit de grond van haar goede hart.

Karina Gajek is in de ogen van onze 
projectmedewerker dus een heldin 
van deze tijd. Ze is blij en trots dat 
WereldAsielen dit mooie mens en pro
ject mag steunen en dat dankzij deze 
steun haar werk een stukje gemakke
lijker kan worden en de wereld weer 
een beetje mooier!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld dan svp  

Project 92, bij uw donatie

https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/
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Naar aanleiding van het artikel 
in de vorige editie van de 
Wereld Krant waarin het nieu-
we project 298, de shelter   
Filozoiki Omada Markopoulo 
in Porto Rafti, Griekenland, 
aan u is voorgesteld, heeft u 
een geweldig bedrag bij elkaar 
gedoneerd. 

Kris en haar team waren sprakeloos: 
zo’n mooie krant en dan ook nog eens 
zo veel aandacht voor hun shelter. En 
als klap op de vuurpijl een prachtig 
bedrag mogen ontvangen, daar had
den ze geen woorden voor. Het geld 
was meer dan welkom en is inmiddels 
goed besteed. Rekeningen zijn afbe
taald, medicijnen zijn aangevuld, een 
aantal dieren in nood is geholpen en 
er is voer ingeslagen, waaronder het 
zo broodnodige maar dure dieetvoer 
voor de zieke dieren en pups. 

Zoals eerder gezegd is de staat waarin 
de shelter verkeert erbarmelijk: de 
hekken zitten los, de deuren functio
neren amper, de daken zijn lek, er is 
geen elektriciteit, geen binnenruimte. 

Al jaren en jaren droomt het 
team van een veilig, schoon 
en droog verblijf voor de (vaak 
kwetsbare en zieke) dieren. Het 
gaat hier niet over luxe, maar 
over de basisvoorzieningen die 
nu volstrekt ontoereikend zijn. 
WereldAsielen heeft eerder dit jaar 
een bedrag gedoneerd waarmee een 
start gemaakt kon worden met de re
paratie van de hekken en deuren van 
twee kennels. Het is een geweldige 
verbetering en een prachtig begin, 
maar het is niet genoeg. Komende 
winter zitten de dieren niet droog, lig
gen ze in de tocht, is er geen warme 
binnenruimte en geen quarantaine
mogelijkheid voor kwetsbare pups in 
nood. 

De hulp van WereldAsielen is onmis
baar, het betekent dat ze het hoofd  
boven water kunnen houden, ook als 
het even tegenzit. Kris zegt geëmo
tioneerd: “We voelen ons veiliger 
en durven er niet aan te denken hoe 
het ons en de dieren was vergaan als  
WereldAsielen niet op ons pad was 
gekomen. Heel, heel erg bedankt!”

STAPJE VOOR STAPJE, STEEN VOOR STEEN…

Wilt u helpen?
Vermeld dan svp 
Project 298, bij 

uw donatie

https://wereldasielen.nl/wat-kan-ik-doen/doneer-online/
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EEN WARME KERSTGROET VAN PROYECTO GATO
Goede tradities moet je in ere 
houden. Daarom geven wij ook 
in deze kersteditie graag weer 
een update van project 74, ons 
grootste kattenasiel, Proyecto 
Gato. 

Tot voor twee jaar huisden zij in de 
mistroostige, oude loods in Vigo, 
maar al geruime tijd leven de kat
ten met veel plezier in het asiel in 
Morgadans. Ver buiten de stad waar 
niemand overlast ervaart van een 
dierenopvang en waar de katten het 
grootste deel van de dag genieten 
van het zonnetje in een van de vijf 
buitenverblijven.

Proyecto Gato beschikt over een be
vlogen team van veelal jonge vrijwil
ligers, belast met de dagelijkse ver
zorging van ruim 250 katten. Niets 
is deze jonge mensen te veel om het 
‘hun’ poezen zoveel mogelijk naar 
de zin te maken. Naast de 250 kat
ten die in het asiel verblijven, zijn er 
noodgedwongen ook veel katten on
dergebracht bij de vrijwilligers thuis, 
bij gastgezinnen en/of in kattenpen
sions. Dit betreft dieren die (nog) te 
ziek of te getraumatiseerd zijn om 
met heel veel soortgenoten in het 
asiel te samen te leven. 

Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, 
hebben de poezen in het asiel het 
heel erg naar hun zin. Na een vaak 
afschuwelijk leven op straat, mogen 

zij nu genieten van alle liefde en aan
dacht die je ieder dier gunt! De vei
lige omgeving en de rust staan helaas 
haaks op de kopzorgen waaronder 
Fátima en haar team al 15 jaar lang 
dagelijks onder gebukt gaan. 

Daarbij komt dat evenals in Neder
land en de rest van de wereld de to
renhoge inflatie ook in Spanje haar 
tol eist. De huur van het asiel is afge
lopen jaar drastisch verhoogd. Daar
naast zijn de prijzen van kattenvoer 
en medicijnen etc. enorm gestegen. 
Voor een kleine opvang is dit al heel 
erg vervelend, maar voor een groot 
asiel als Proyecto Gato is dit desas
treus. 

WereldAsielen is gelukkig nog steeds 
in staat om de maandelijkse huur 
voor haar rekening te nemen. Aan
vullende donaties zitten er momen
teel echter niet in, terwijl dit nu har
der nodig is dan ooit!

Wij hopen dan ook van harte dat u 
in de donkere dagen voor Kerst de 
lucht in Morgadans iets lichter kunt 
kleuren. Iedere donatie is meer dan 
welkom. Ook al lijkt uw en onze hulp 
soms een ‘druppel op de gloeiende 
plaat’; als de vrijwilligers in Morga
dans niet aan opgeven denken, dan 
zullen wij er ook alles aan doen om 
hen te blijven steunen. Bij voorbaat 
heel hartelijk dank!!

Wilt u helpen? Dat kan!
Vermeld dan svp  
Project 74, bij uw  

donatie

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 betalingsken-
merk te vermelden? Dit maakt het 
verwerken van uw betaling een stuk 
eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.
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Ons doel
WereldAsielen streeft ernaar om de 
leefomstandigheden van zwerfdie
ren te verbeteren door structureel 
fondsen te werven voor (acute) me
dische hulp en voedsel t.b.v. kleinere 
tot middelgrote asielen of hulppro
jecten. Vaak vindt dit plaats in een 
omgeving die wordt geteisterd door  
armoede, oorlog of natuurgeweld. Het 
ondersteunen en stimuleren van ste
rilisatieprojecten zien wij als een pri
maire doelstelling, waarmee het duur
zame 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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Vorig jaar moesten we vaststellen dat 
Covid ook 2021 in zijn greep had ge
houden en dit wellicht ook in 2022 
zou doen. Wie kon toen vermoeden 
dat op 24 februari jl. Oekraïne mas
saal zou worden aangevallen door 
buurland Rusland? En wat dat voor 
effect zou hebben op de bevolking 
met hun ouderen, kinderen en huis
dieren? We herinneren ons allemaal 
wel de beelden van mensen op de 
vlucht met een hond op de schouders 
en poezen in mandjes of op de arm….
Of de aanvallen op Kiev waardoor 
ook ons asiel in Gostomel onder vuur 
kwam te liggen, maar waar de mede
werkers van het asiel heldhaftig stand 
hielden om hun honderden dieren zo 
veel mogelijk te beschermen.
En dan hebben we het niet eens over 
de stijgende energiekosten die er
voor zorgen dat onze projecten meer 
dan ooit te maken hebben met een 
tekort aan, tsja, zo’n beetje alles.

Maar ook dit jaar stond u weer open 
voor alle smeekbedes die de re
vue passeerden en doneerde u gul. 
En ook dit keer was dat weer hart
verwarmend en maakte dat we ons 
bevoorrecht voelen met zulke trou
we donateurs.

Rest mij u namens het hele bestuur 
wederom heel hartelijk te danken 
voor uw steun en hopen we ook  
volgend jaar weer een beroep op u  
te mogen doen.

Want WereldAsielen gaat door, we 
kunnen en willen niet anders…

Heel fijne feestdagen voor u en uw 
huisdieren en een gezond, vredig en 
diervriendelijk 2023!

Josee Lochtenberg, voorzitter

Graag willen we u nogmaals 
herinneren aan het feit dat de 
acceptgiro per 1 juli 2023 ver-
dwijnt. Nu maakt slechts een 
kleine groep donateurs nog  
gebruik van de acceptgiro, 
maar voor hen zit er niets an-
ders op dan een machtiging af 
te geven of over te stappen op 
de ‘ouderwetse’ overschrij-
vingskaart. U heeft nog even 
tijd, maar goed om hier alvast 
uw gedachten over te laten 
gaan!

VAN HET BESTUUR

http://www.wereldasielen.nl



