Nieuwsbrief
Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname
augustus 2015
In deze Nieuwsbrief leest u over de zevende grote sterilisatieactie georganiseerd door de Stichting Dierenbescherming Suriname en de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname. Een project
dat dankzij sponsors en donateurs in Suriname en Nederland kan worden uitgevoerd. Twee grote sponsors willen wij in het bijzonder bedanken omdat zij al jaren het project financieel steunen: De Stichting
Dutchy Puppy en de Stichting Daadwerkelijke Dierenbescherming.
Ruim 500 dieren werden in de eerste helft van maart onvruchtbaar gemaakt waarmee de ongewenste
geboorte van duizenden pups voorkomen is. Dierenarts Jan Vink uit Arnhem deelt met u in deze nieuwsbrief zijn ervaringen. Binnenkort vertrekt Jan Vink, die net zijn praktijk verkocht heeft, weer naar Suriname nu om bij een kleinschalig project te helpen. Hiske Pekelder, docente paraveterinair ging dit jaar
ook voor het eerst mee en ervoer zelf eens wat de stagiaires allemaal in het project doen.
Het Sterilisatieproject 2015
Al vanaf de eerste keer dat het sterilisatieproject draaide werd ik door mijn goede vriend en collega Piet
Sons gevraagd om een keer mee te gaan naar Suriname. Hoewel het steeds enorm kriebelde, was ik door
alle verplichtingen op mijn eigen praktijk in Arnhem nooit in de gelegenheid om dit te doen. Maar nu die
is verkocht kon ik dan eindelijk mee. En het was zeker de moeite waard!
Het begon al bij de aankomst op Zanderij: een warme deken slaat om je heen zo gauw je uit het vliegtuig
stapt: en niet alleen de temperatuur is daar verantwoordelijk voor! Het is evengoed de vriendelijke en
minder gestreste sfee, die je overal ervaart en op mij echt weldadig over kwam! De eerste Surinaamse
woorden die je leert zijn niet voor niks: No Spang! Ook de prima verzorging en het heerlijke eten, wat
telkens weer voor onze hele groep werd bereid, droegen hiertoe zeker bij! Mede daardoor was iedereen
bereid om er voor 100% voor te gaan.

Griepjes, katers, verrekte kniebanden, honderden muggenbulten en ander ongemak konden de stemming niet bederven en werden in deze sfeer simpel overwonnen. En ook waren er de nodige gecompliceerde operaties: van hoogdrachtige honden tot heftige baarmoederontstekingen. Alle operaties zijn
uitstekend verlopen en alle dieren goed genezen. Ik vond het heerlijk om deel uit te maken van deze enthousiaste en supergemotiveerde groep en zodoende een kleine bijdrage aan het zwerfhondenprobleem
te kunnen leveren.
Met in totaal 7 dierenartsen, 10 studentes en een
flink aantal partners en vrijwilligers uit zowel Suriname als Nederland hebben we in twee weken
meer dan 500 honden gesteriliseerd! Dat scheelt
toch weer zeker 5000 puppies dit jaar en een veelvoud daarvan de jaren daarop. Er zijn plannen om
naast dit grote, jaarlijkse project nog een of meer
kleinere acties te organiseren, waarbij naast de
honden ook het zwerfkattenprobleem zal worden
aangepakt. Dat zal dan door één of twee dierenartsen worden uitgevoerd.
Indien enigszins mogelijk zal ik graag nog eens terugkomen om mijn steentje bij te dragen aan dit mooie
en nuttige project. Ik vond het een geweldige ervaring!
Een warme groet uit een wat kouder Nederland.
Jan Vink, dierenarts.
Een bijzondere omgeving
Dit jaar ging ik voor het eerst mee om te assisteren tijdens het sterilisatieproject in Paramaribo. Ik was
niet in de gelegenheid geweest op de kennismakingsbijeenkomst te komen en maakte op Schiphol kennis
met de anderen. Het eerste weekend konden we nog even acclimatiseren, we maakten een fietstocht
door Paramaribo en gingen varen op de Surinamerivier. De muggen en de warmte baarden me wel wat
zorgen, zou ik wel fatsoenlijk kunnen functioneren in dit klimaat?
De zondag voor aanvang van het project kregen we uitgebreide
instructie over de gang van zaken tijdens het project. Maandag
om 7.30 uur stonden we paraat bij het asiel, ik zou liegen als ik
zou zeggen dat ik het op dat moment niet ontzettend spannend
vond. De eerste honden werden rond 8.00 uur binnengebracht.
Samen met de stagiaires Paraveterinair bereidde ik de eerste dieren voor op de operatie. Dat liep binnen een paar dagen eigenlijk
heel erg soepel, teams waren vrij snel op elkaar ingespeeld.
Natuurlijk verliepen bepaalde zaken anders dan in Nederland, maar de “patiënten” zijn ook anders dan
in Nederland. In het dagelijkse leven ben ik docent paraveterinair en vond het bijzonder om te ervaren
hoe het is om met stagiaires “mee op stage” te zijn. De eerste dagen viel ik direct bij thuiskomst in slaap
(soms zelfs nog met mijn kleren aan!).

Ik heb het project ervaren als bijzonder intensief. Bij de start leek het voor mij meer op één grote chaos,
ik wist niet waar producten stonden, hoe de omloop zou gaan, wat ik moest doen bij complicaties bij
dit type honden, welke medicatie er werd gebruikt en welke doseringen aangehouden werden. Al snel
was alles duidelijk en kon ik met vertrouwen in de brandende zon mijn werk doen. Opmerkelijk vond ik sommige opvattingen over sterilisatie. Af en toe hoorde ik dat sterilisatie voor teven zielig zou zijn omdat ze dan geen pups meer konden krijgen. Lastig te rijmen
met het feit dat er op hetzelfde moment een doos met hele jonge gevonden zieke puppies
binnen werd gebracht. Het zette me wel aan het denken over de druppel op een gloeiende plaat.
Maar al zou dit project een druppel op een gloeiende plaat zijn,
het is tenminste één druppel en ik heb hier graag mijn steentje aan
bijgedragen. Een bijzondere ervaring in een bijzondere omgeving.
Hiske Pekelder, docent paraveterinair
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