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In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van de dierenbescherming in Suriname. Wij wensen
u een goed en diervriendelijk 2014 toe. We hopen ook komend jaar op uw belangstelling en steun te
mogen rekenen.
Nieuws uit Paramaribo
Naast de opvang van dieren in het asiel en het sterilisatieproject heeft de dierenbescherming nog
andere taken zoals waken tegen mishandeling van dieren, hulp bieden aan gewonde en zieke dieren en
voorlichting geven over het op goede wijze houden van dieren. Het bestuur, de beheerder van het asiel
en de vele vrijwilligers grijpen elke gelegenheid aan om voorlichting te geven. Voorlichting is immers de
belangrijkste pijler van preventie!
Fundraising in Paramaribo
De dierenbescherming in Suriname krijgt geen
overheidssteun en is afhankelijk van giften uit de
gemeenschap in Suriname en Nederland. Jaarlijks
organiseert de Surinaamse dierenbescherming een
aantal fundraisingactiviteiten. Zo is er op Moederdag een grote taartbakwedstrijd. Vrijwilligers
en bakkers fabriceren dan taarten die gretig aftrek
vinden. In oktober is er een speciale dierendagviering: op het terrein van het asiel vinden tal van
workshops en leuke activiteiten plaats. En natuurlijk veel standjes met eten en drinken. De kerstmarkt
is in december een jaarlijks hoogtepunt. Naast verkoop van kerstartikelen is er een grote boekenmarkt.
Een nieuwe T-shirtlijn voor dierenliefhebbers!
Op 1 december lanceerden de dierenbescherming en Galerie Ready Tex een nieuwe t-shirtlijn
speciaal ontwikkeld voor dierenliefhebbers.
Het zijn flitsende T-shirts , een echt “collectors
item”voor hippe dierenliefhebbers. Drie keer
per jaar komt er een nieuw T-shirt op de markt.

Voorbereiding sterilisatieactie maart 2014
De voorbereidingen voor de sterilisatieactie in 2014 zijn inmiddels alweer in volle gang. Dierenartsen,
assistenten en studenten paraveterinair hebben zich opgegeven in hun vrije tijd op eigen kosten in
Paramaribo aan het sterilisatieproject deel te nemen.

Uw steun welkom
Wilt u het asiel of het sterilisatieproject financieel steunen dan is dat zeer welkom. Als u anderen attendeert op de dierenbescherming in Suriname stellen we dat bijzonder op prijs. Bij het secretariaat
kunt u informatiebrochures opvragen. Ook kunnen wij een informatieve bijeenkomst verzorgen over
het asiel en het sterilisatieproject.
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