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Het asiel in Paramaribo zit vol, eigenlijk meer dan vol. Er worden nog altijd veel pups op straat
gedumpt. De kans op een goed leven is op straat minimaal. Maar een leven in een overvol
asiel is ook niet ideaal. Gelukkig vinden regelmatig honden en katten een nieuwe baas dankzij een actief adoptiebeleid. De mensen in Suriname zien steeds vaker de voordelen van een
‘kant en klare’ asielpup of kitten, die ontwormd, gevaccineerd en vaak ook gesteriliseerd is,
ten opzichte van een gratis hondje uit de krant. Daarnaast blijft een belangrijk aandachtspunt
om eigenaren ertoe te bewegen hun huisdieren te laten steriliseren. De sterilisatie-projecten
zijn een belangrijk middel voor deze bewustwording en zorgen er natuurlijk voor dat er minder pups en kittens geboren worden. In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor de grote
sterilisatie-actie in maart, waarbij vijf dierenartsen en elf assistenten naar Suriname reizen om
in de zinderende hitte een bijdrage te leveren aan
het verminderen van de zwerfdierenpopulatie in de
straten van Paramaribo.
Iets heel anders: Houdt u van een goed glas wijn?
Dan is “Proef de Hybriden” misschien iets voor u.
Kijk onderaan de Nieuwsbrief voor deze alternatieve
en smakelijke manier om het goede doel te steunen.

Sterilisatie-actie maart 2016
Over enkele weken is het zover: op 29 februari start de achtste grote sterilisatie-actie van
(zwerf)dieren in Paramaribo. Tijdens de twee weken durende actie worden honderden honden en tientallen katten gesteriliseerd. De media in Suriname besteden veel aandacht aan
deze grootscheepse actie. Minder in de schijnwerpers staan de kleine sterilisatie-acties die
het hele jaar door plaatsvinden. In het laatste inventarisatie-onderzoek naar het aantal zwerfdieren in Paramaribo werd geadviseerd ook door het jaar heen veel kleine acties te doen.
En dat ook andere districten zoals Wanica, Nickerie en Para behoefte hebben aan sterilisatieprojecten, want het zwerfdieren-probleem is in deze districten minstens zo groot. Dat sterilisatie-acties kunnen plaatsvinden, groot en klein, is te danken aan dierenartsen, assistenten,
stagiaires en vrijwilligers. Echter zonder fondsen en donateurs die de gelden bijeen brengen voor medicatie en operatie-benodigdheden is geen enkele actie mogelijk.

De dierenbescherming Suriname en de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming danken daarom :
Moyra Stava-Morena Stichting
Dutchy Puppy
Stichting De Zwerfkat
En al onze donateurs!
Direct de sterilisatie-actie volgen?
Dat kan! Anita van Putten heeft een
mooie Facebook pagina waarop u de
actie direct kunt volgen:
www.facebook.com/ikdoeietsterug.
Hierop verschijnt in de aanloop van het project nieuws en tijdens het project doet Anita
een dagelijkse update. Zo kan iedereen die de pagina volgt bijhouden hoeveel dieren er
gesteriliseerd zijn, maar ook onze werkwijze wordt d.m.v. foto’s en filmpjes in beeld gebracht. Daarnaast zorgt de facebookpagina voor meer bekendheid over het steriliseren en
het goed zorgen voor dieren bij de Surinaamse bevolking. Geef deze pagina dus een “like”!
Speciale sponsoractie: Burenbarbecue
In de nazomer van 2015 organiseerde de Bruggestraat in Leiden een buurtbarbecue. 150
euro werd spontaan ingezameld voor de St. Vrienden van de Dierenbescherming Suriname.
Komende sponsoractiviteiten
Tennistoernooi in Amsterdam:
Eind maart wordt in het Amstelpark een tennistoernooi gehouden waarvan de opbrengst is
bestemd voor de St. Vrienden van DBS. Het wedstrijdschema, opgesteld door Reinier van de
Wiele, staat borg voor verrassende partijen.
Proef de Hybriden:
Een hybride doet de meesten van ons denken aan
auto’s. Wel eens topwijnen geproefd van hybride
druivenrassen? Annelies Kuijper, vinoloog, laat u
wijnen van traditionele druivenrassen en wijnen van
hybride rassen vergelijken. De opbrengst van de
avonden is bestemd voor de dierenbescherming in
Suriname.
Datum: di. 21-04 en wo. 18-05 van 20:00 tot 22:00 uur
Kosten: 40 euro p.p. inclusief wijnen en hapjes
Locatie: Jacob Marisstraat 30 te Amsterdam
Opgeven kan via de mail: kuijper@dutch.nl o.v.v. naam en voorkeursdatum.

Met dank aan ons hard werkend team en onze super sponsoren!
Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname
020 - 379 07 11

Jacob Marisstraat 30

1058 HZ Amsterdam

vrienden@dierenbeschermingsuriname.nl

Gironummer: NL47INGB0005137943

