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14 februari 2009: Liesbeth Venetiaan, echtgenote van de president, opent
het eerste dierenasiel in Suriname. De officiële opening van het asiel is tevens het startschot voor het eerste grote sterilisatieproject van zwerfdieren. Sinds 2009 vindt jaarlijks in het voorjaar een sterilisatieproject plaats
georganiseerd door de Stichting Dierenbescherming Suriname en de vriendenstichting in Nederland. In deze nieuwsbrief blikken we terug en vooruit.

10 jaar in cijfers
Worden in het eerste jaar 160 dieren gesteriliseerd tijdens het sterilisatieproject, in 2018 staat de teller
op 615. Aanvankelijk worden bijna uitsluitend honden gesteriliseerd, in 2018 is het percentage gesteriliseerde katten al 23% .
De toename van het aantal sterilisaties komt omdat met meer artsen geopereerd wordt en de
organisatie steeds efficiënter verloopt. Behalve
zwerfdieren worden veel dieren geopereerd van
eigenaren die de kosten van een sterilisatie niet
kunnen betalen.
Om het dumpen van pups te voorkomen worden
minvermogende eigenaren van dieren in voorlichtingscampagnes aangemoedigd hun dieren te laten steriliseren.

IJzersterk operatieteam
Sommige deelnemers aan het project komen “op herhaling” zoals Piet en Monique Sons die al 10 jaar een
ijzersterk operatieteam vormen. Daarnaast waren dierenarts Jeannet, dierenarts Anton en zijn vrouw Joke
en paraveterinair Anita dit jaar voor het 5e jaar mee.
Al deze mensen zijn ook betrokken bij de voorbereidingen en de organisatie. Een heel enthousiast team!

En………………helpt het sterilisatieproject?
Voor het welzijn van de dieren helpt het zeker: minder gedumpte pups, minder honden die er slecht aan
toe zijn in het straatbeeld. Het zwerfdieren probleem is er echter niet mee opgelost. Daarom organiseert
de dierenbescherming in Suriname gedurende het hele jaar ook kleine acties. Surinaamse en soms ook
Nederlandse dierenartsen opereren dan op verschillende locaties. In totaal zijn hierdoor in 2017 ( inclusief het grote tweewekelijkse project ) bijna 2000 sterilisaties gedaan.

Dankzij uw hulp…………….
Grote en kleine sterilisatieacties kunnen alleen plaatsvinden dankzij uw steun. Wij hopen dat we
voor komende acties weer op u kunnen rekenen!
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