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In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het asiel. Het asiel bedoeld voor korte
plaatsingen van dieren in nood en voor opvang van dieren tijdens sterilisatieacties huisvest ook honden bij wie het lang duurt voordat ze geadopteerd worden. Een langer verblijf stelt ook andere eisen aan huisvesting. Het asiel, de sterilisatieacties, de ambulance,
voorlichting kosten veel geld. Gelukkig zijn er in Suriname en in Nederland donateurs,
bedrijven en andere organisaties die in natura of met geld het werk van de dierenbescherming steunen. Tijdens de Vierdaagse in Nijmegen werd een mooi bedrag voor de
dierenbescherming bij elkaar gewandeld.

Wij wensen u goede feestdagen toe en een gelukkig en diervriendelijk 2019.
Het asiel
Het dierenasiel ligt in Paramaribo in de Cultuurtuin, een groen gebied aan
de rand van de stad. De maximale opnamecapaciteit van het asiel is 110
dieren: 80 honden en 30 katten. Vergeleken met het aantal honden zijn er
weinig katten in het straatbeeld. Maar, net als puppy’s worden nestjes met
kittens regelmatig gedumpt. De katten zijn in het asiel goed gehuisvest, ze
beschikken over ruime binnen- en overdekte buitenruimtes. Er zijn rustplekken op verschillende hoogte en er is voldoende speelmateriaal.
De honden verblijven in hokken met één of meerdere soortgenoten. Tweemaal daags worden ze een half
uur uitgelaten op het buitenterrein. Voor korte opnames kan dat prima, maar de honden blijven vaak langer dan voorzien. Plaatsingen langer dan een jaar zijn helaas geen uitzondering.
Het bestuur heeft inmiddels een plan opgesteld om de huisvesting van de
honden te verbeteren. Het aantal honden dat afgelopen jaren in het asiel
kort of lang verbleven:
- 2016: 640 honden
- 2017: 710 honden
- 2018: 780 honden (naar verwachting)

Sponsoractiviteiten in Suriname…
Elke eerste zondag van de maand wordt er op het terrein van het dierenasiel een boekenmarkt gehouden.
Behalve dat de verkoop van de boeken geld oplevert
voor de dierenbescherming maken de bezoekers ook
kennis met het asiel en het werk van de dierenbescherming.

…en in Nederland
Bestuurslid Anne-marie Wieringa en Hiske Pekelder (docent MBO Terra en
enthousiast vrijwilliger/begeleider van het sterilisatieproject) hebben deelgenomen aan de Nijmeegse Vierdaagse voor de afstand van 40 km. In vier dagen
wandelden zij elk maar liefst 160 km en haalden daarmee 3543,00 euro op voor
de dierenbescherming in Suriname.

Wilt u iets doen voor de dierenbescherming maar is vier dagen 40 km lopen toch wat heftig?
Dan is port proeven misschien een goed alternatief!

WANNEER?
Zaterdagavond 2 februari van 19.45 tot 22.15
WAAR?
De workshop zal plaatsvinden op de Jacob Marisstraat 30
in Amsterdam.
KOSTEN?
Kosten (inclusief portwijnen en hapjes) zijn 45 euro.
OPGEVEN BIJ:
kuijper@dutch.nl

De opbrengst van de workshop komt geheel ten goede aan de
Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname
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