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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Van het bestuur

Na rijp beraad heeft Klaas Smit zijn taak als penningmeester van de Stichting Dierenbescher-
ming in Suriname overgedragen. Klaas heeft een grote bijdrage geleverd aan het werk van de 
dierenbescherming in Suriname. Door de combinatie van financiële en bouwkundige kwali-
teiten begeleidde hij op uitstekende wijze de bouw van het asiel. Afgelopen jaren heeft hij 
de leiding van het asiel met raad en daad bijgestaan op gebied van financiën en beheer. Wij 
wensen Klaas en zijn vrouw Mary komende jaren tijd voor ontspanning toe in goede gezond-
heid! 

De dierenambulance met chauffeur Paul is nu een jaar in bedrijf. Jan Willem Kuijper en An-
nemarije Kramer reden een dagje mee en doen verslag van hun belevenissen in deze nieuws-
brief. 

In Suriname en in Nederland zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen voor de sterili-
satie campagne in het voorjaar van 2013. Een belangrijke maar kostbare actie waarbij we de 
steun van sponsors hard nodig hebben. 
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Een dagje mee met de dierenambulance

Paramaribo, 28 juni 2012, 8:00 ‘s ochtends.

We melden ons bij het dierenasiel aan de Schietbaan-
weg. Paul, de chauffeur van de dierenambulance staat 
ons al op te wachten. We zijn benieuwd en staan te pope-
len om de belevenissen op de ambulance mee te maken. 
Met zijn gsm, formulieren, het nodige gereedschap en 
twee honden achterin, stapt Paul de ambulance in. 
Wij doen hetzelfde; we gaan op pad! 

De twee honden uit het asiel moeten gesteriliseerd worden. Daarom gaan we allereerst naar 
de kliniek van dierenarts Audrey Steenland.  Zij werkt pro deo voor het asiel. De twee teefjes 
moeten gesteriliseerd worden om te vermijden dat zij loops worden en zwanger raken. We 
mogen meekijken bij de operatie die nauwkeurig door de dierenarts wordt uitgevoerd. 

Hierna rijden we door naar Digicel, een Surinaamse telefoonprovider, waarvan een melding 
is binnen gekomen. Er zouden drie jonge gedumpte pups op het erf rondlopen. Onderweg 
leren we van Paul dat er verschillende soorten ambulanceritten zijn. Zo zijn er ‘asielritten’ die 
in opdracht van het asiel worden uitgevoerd, zoals de eerste rit met de twee honden; 



er zijn ‘betaalde ritten’ waarbij de eigenaar van een ziek dier de ambulance inzet en betaalt 
voor een soort taxi rit, bijvoorbeeld naar de dierenarts. En tenslotte zijn er de ritten naar aan-
leiding van een ‘melding’ zoals de melding van Digicel. 

Aangekomen bij het gebouw van Digicel zien we al gauw de drie jonge honden (uit eenzelfde 
nest), sterk vermagerd met hier en daar wondjes rondlopen. Met alle kracht die ze in zich heb-
ben proberen ze zich als ware waakhonden op te stellen; Paul kan ze echter gemakkelijk op-
pakken en in de meegenomen kennels in de ambulance plaatsen. Het aanwezige personeel 
is erg blij dat Paul de honden meeneemt en Digicel is bereid een donatie te doen voor het 
mooie werk! De gezondheid van de honden zal nagekeken worden. We brengen de honden 
weg en nemen de gesteriliseerde honden vanuit de kliniek mee naar het asiel. 

Ondertussen heeft Paul een nieuwe melding binnen gekregen. We gaan op pad om te kijken 
of we een verlamde hond kunnen vinden. Helaas, de hond is niet op de aangegeven plaats. 
Paul rijdt binnenkort opnieuw langs om te zoeken. 

Nu op naar de andere kant van de stad, in de buurt 
van de Anton Dragtenweg. Er is een melding binnen-
gekomen van een agressieve hond.  We gaan erheen 
en treffen het gezin aan dat de melding heeft gedaan. 
De hond blijkt niet erg agressief, wel heeft ze net een 
nest puppies gekregen.  Paul legt de mensen uit dat 
de hond haar puppies zal verdedigen. Als een van de 
kinderen te dichtbij de pups komt zal ze hier niet mee 
instemmen en dit duidelijk maken. Het feit dat het een 
zwerfhond betreft, is nog geen reden om de hond mee 
te nemen. In dit geval had het gezin de hond eten ge-

geven en zal dit blijven doen. Paul weegt steeds goed af of opname in het asiel mogelijk en 
nodig is; er is maar een beperkt aantal plaatsen.

Onze laatste rit van vandaag is een betaalde rit. We komen aan bij een mooi huis waar een 
grote hond, Terreur, de dag ervoor zomaar gevallen is. Wellicht een beroerte. De eigenaresse 
heeft niet de mogelijkheid haar hond in haar eigen auto te vervoeren; de ambulance biedt 
uitkomst. Er zijn twee man en een brancard nodig om de hond in de ambulance te tillen. Ge-
lukkig kunnen we met Terreur terecht in de kliniek  van dokter Leontine Bansse. Dierenarts 
Bansse is voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Suriname.

De dag zit erop: geweldig om een dagje mee te rijden en de reacties te zien op het goede 
werk van de ambulance. Ga zo door!

Jan Willem Kuijper en Annemarije Kramer

Geen kado’s maar geld voor de ambulance!

Op een zonnige zaterdag in september vond ter ere van Pien Jalink’s verjaardag een tuinfeest 
plaats met mooie (live) muziek. De gastvrouw wilde i.p.v. kado’s van haar gasten een bijdrage 
voor het ambulanceproject. De gasten lieten zich niet onbetuigd en brachten samen € 420 
bijeen.

 



Quarantaine hokken

Als honden en katten in het asiel worden opgenomen, moeten zij eerst in quarantaine. Ook 
zieke dieren moeten in quarantaine. De hondenhokken die voor quarantaine gebruikt werden, 
lagen te dichtbij de doorgang naar de rest van het asiel. Dankzij sponsoring in Suriname door 
VSH (Staalleverancier) , Iam Gold (Goudmijnen) en Haukes (Grondverzet)konden zes quaran-
tainehokken apart ingericht worden. 

Vijfde sterilisatieproject

Eind februari/begin maart gaat voor de vijfde maal een grote ste-
rilisatiecampagne van start, waar Nederlandse en Surinaamse die-
renartsen met assistentie van studenten zoveel mogelijk (zwerf) 
honden steriliseren. Grootschalige sterilisatiecampagnes zijn 
naast goede voorlichting belangrijk in het terugdringen van het 
zwerfhondenprobleem.
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Dierenbescherming Suriname

De DBS is opgericht op 1 augustus 2001 en is geves-
tigd te Paramaribo. De Stichting is een non-profit or-
ganisatie die is aangesloten bij de World Society for 
the Protection of Animals (WSPA). De Stichting heeft 
zich ten doel gesteld alles te doen wat in het belang 
is van dieren en het dierenleven in Suriname, onder 
meer door:

- te waken tegen mishandeling van dieren;
- te bevorderen dat dieren in gevangenschap, huisdieren, vee, pluimvee, etc., goed 
            worden verzorgd en in diervriendelijke omstandigheden leven;
- hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren bij ongevallen;
- mensen te informeren over het werk van de dierenbescherming.

Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Opgericht in 2006

De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname wil de leefomstandigheden 
van dieren in Suriname verbeteren. Vanuit Nederland steunen wij de Dierenbescherming in 
Suriname met kennis en geld. Samen zorgen we voor de exploitatie van het dierenasiel en 
de dierenambulance in Suriname en we organiseren elk jaar een grootschalig sterilisatie-
project voor honden.

 


