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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

De dierenbescherming in Suriname zet zich in voor het te-
rugdringen van het aantal zwerfdieren in Suriname. Steri-
lisatieacties staan daarbij centraal, maar ook voorlichting 
over het houden van huisdieren is van groot belang. Ken-
nis hierover draagt bij aan dierenwelzijn en vermindert het 
aantal gedumpte dieren. Leontine Bansse-Isa, dierenarts en 
voorzitter van de Stichting Dieren Bescherming Suriname 
(DBS) wordt tijdens een kort familiebezoek aan Nederland 
door onze redactie over dit onderwerp  geïnterviewd.  

september 2016

In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de grote sterilisa-
tieactie welke afgelopen maart in Paramaribo plaatsvond. 
Maar liefst 579 dieren werden hierbij gesteriliseerd. Afge-
lopen maanden vonden kleine en grotere sponsoracties 
plaats. In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Leontine Bansse, dierenarts en voorzitter van stichting DBS, over kennisoverdracht en 
dierenbescherming

Wat doet de dierenbescherming in Suriname aan voorlich-
ting?
Veel voorlichting gebeurt als vanzelf tussendoor: als 
mensen het asiel bezoeken bijvoorbeeld tijdens de 
“open dagen” wordt er veel informatie gegeven over de 
verzorging van huisdieren. We hebben folders en posters 
met praktische tips over het goed verzorgen van dieren. 
Regelmatig krijgen we in de media gelegenheid te ver-
tellen of te schrijven over dierverzorging. Er bestaat nog 
veel gebrek aan heel basale kennis over huisdieren dus 
ik ben blij dat we vaak uitgenodigd worden om er iets 
over te vertellen. Ook onze website en Facebook pagina 
worden goed bezocht en bieden ook een goed platform 
voor informatie over goede verzorging van dieren.

Wat kan beter?
Het is niet zo moeilijk mensen te bereiken die al belangstelling hebben. De kunst is: hoe bereik 
je degenen die weinig interesse hebben. Ik ben ervan overtuigd dat  het onderwijs mogelijk-
heden biedt kennis en zorg voor dieren op de kaart te zetten. 



 
Zo leveren we jaarlijks een bijdrage aan het kinderboeken-
festival. Schoolkinderen leren helpen bij het verzorgen van de 
dieren in het asiel en oudere leerlingen worden geïnformeerd 
over zwerfdierenopvang. Op 12 juli hebben we met coördina-
toren van mediatheken een bijeenkomst gehad over invoering 
van een onderwijsproject waar milieu en dierenwelzijn cen-
traal staan. Tweehonderd basisscholen zijn hierbij betrokken.

Suriname bevindt zich momenteel economisch in zwaar weer. 
Heeft dit gevolg voor de dierenbescherming?
Zeker heeft dit gevolg. Er worden nu nog meer dieren gedumpt. Als het financieel slechter 
gaat zijn huisdieren als eersten de dupe. Ook in mijn praktijk als dierenarts word ik daarmee 
geconfronteerd. Het asiel kan al deze dieren niet opvangen, hoe triest ook. De enige oplos-
singen zijn sterilisatieacties om toename van zwerfdieren te beteugelen en goede voorlich-
ting om bij jong en oud kennis van en verantwoordelijksgevoel voor dieren te vergroten. 
Gelukkig staan we er niet alleen voor, in Suriname worden we geholpen door particulieren 
en bedrijven. En in Nederland is er de Stichting Vrienden van DBS die ons werk steunt!

Sterilisatieactie maart 2016
De eerste twee weken van maart werd de jaar-
lijkse grote sterilisatieactie op het terrein van het 
asiel in Paramaribo gehouden. 515 honden en 64 
katten werden door vijf dierenartsen geopereerd. 
Vier Nederlandse artsen en de vijfde operatieta-
fel werd om beurten bemand door Surinaamse 
dierenartsen. Zes enthousiaste stagiaires van het 
Wellantcollege uit Dordrecht en enkele ervaren 
assistenten stonden de dierenartsen bij. Projectco-
ordinator Farisha Imamdi zorgde er met haar team 
van vrijwilligers voor dat de organisatie op rolle-
tjes liep. De Surinaamse Stichting Henk Abrahams 
regelde transport heen en weer van Nickerie voor 
een grote groep zwerfhonden. 

Sponsoracties
Op 19 maart werd het traditionele tennistoernooi in Amstelpark Amsterdam gehouden. Deel-
nemers moesten zoveel mogelijk games winnen in telkens wisselende combinaties. De wed-
strijdleiding was dit keer niet omkoopbaar en de winnaars keerden tevreden met hun prijzen 
(t-shirts van de dierenbescherming Suriname) huiswaarts. Ook de opbrengst van deze spon-
soractie stemt tot tevredenheid: 950 euro.
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In april en mei werden twee wijnproeverijen gehouden in Amsterdam ten bate van de dieren-
bescherming in Suriname. De deelnemers werden geïntroduceerd in de wereld van de 
Nederlandse wijnen. De kennismaking met de “cold climate” wijnen beviel goed en resul-
teerde in de mooie opbrengst van 860 euro voor het goede doel. 

Een housewarming eind juni in Amsterdam leverde 200 euro op voor de zwerfdieren in 
Suriname. 

Nederlandse sponsors van het sterilisatieproject 
2016 

 St Dutchy Puppy 
 St Daadwerkelijke Dierenbescherming 
 St Moyra-Stava Morena 
 St Zwerfkat 
 Diverse particuliere donateurs 

 


