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In deze nieuwsbrief aandacht voor de grote sterilisatieactie die afgelopen maart in Paramaribo plaatsvond. Farisha Imamdi, de coördinator van het project, wordt hierover door Anita van Putten geïnterviewd.
Op initiatief van de Dierenbescherming vinden naast de grote jaarlijkse actie ook kleine sterilisatieacties
plaats, de zogenaamde mini-projecten. De sponsoracties van de Stg. Vrienden van de Dierenbescherming
Suriname (DBS) in 2017 zijn gericht op het bijeen brengen van geld voor deze kleinschalige acties.

Mirna, bedankt!
Onlangs is Mirna Hovius uit het bestuur getreden. Mirna is één van de oprichters van de vriendenstichting en was sinds de start in 2006 voorzitter.
Toen Mirna met haar gezin in Suriname woonde zette zij zich al in voor de
dierenbescherming. Eenmaal terug in Nederland bleef ze hierbij als voorzitter van de vriendenstichting nauw betrokken. Wij bedanken Mirna voor de
vele jaren dat ze haar kennis, ervaring en enthousiaste drive heeft ingezet
voor de dieren in Suriname.
Chris Polanen, dierenarts en ook vanaf de start bestuurslid van de vriendenstichting, heeft Mirna opgevolgd als voorzitter. Anne-marie Wieringa die
altijd zeer actief is bij de organisatie van het asiel en ook bij de sterilisatieacties betrokken is, maakt sinds kort deel uit van het bestuur.

Mirna tijdens de opening van
het dierenasiel in 2009

Sterilisatieactie maart 2017
In de eerste twee weken van maart werd de jaarlijkse grote sterilisatieactie op het terrein van het asiel in Paramaribo gehouden.
Dit jaar werden 626 dieren gesteriliseerd, 507 honden en 119 katten. Vijf ervaren dierenartsen die allen al meermalen aan het project hadden deelgenomen slaagden erin samen gemiddeld zo’n 62
dieren per dag te opereren. De artsen werden geassisteerd door
een groep enthousiaste studenten paraveterinair van het Wellant
College. De operaties vonden in het asiel plaats waar de dieren tijdelijk opgevangen kunnen worden of desgewenst nazorg kunnen
krijgen. Het project wordt gesponsord door Surinaamse en Nederlandse organisaties en donateurs. In
het bijzonder willen we de Stichting Daadwerkelijke Dierenbescherming en de Stichting Dutchy Puppy
bedanken die het project al vele jaren ruimhartig financieel steunen.

Farisha: vrolijk, vriendelijk en vastbesloten
Al zeven jaar coördineert Farisha de grote sterilisatieactie in maart. Opgewekt
en vriendelijk maar kordaat als het moet, is zij de spil van het project. Wat komt
er allemaal bij kijken om zo’n groot project goed te laten verlopen? Anita van
Putten, zelf ook bij het project betrokken, vroeg het haar.
Wat is je taak als coördinator?
Eigenlijk doe ik van alles en nog wat. Tevoren iedereen informeren dat er weer
een actie komt, kijken welke dieren wel en welke niet in aanmerking komen,
operaties inplannen, aansturen vrijwilligers. Zelf ben ik dierenarts assistent.
Wanneer we hier druk bezig zijn tijdens het project help ik ook met prikken en
verder waar het maar nodig is.
Waarom elk jaar zo’n groot project?
Het dumpen van puppy’s gebeurt nog steeds, een groot project blijft nodig om het zwerfdierenprobleem
te verminderen. Je ziet op elke staathoek in Paramaribo zwerfdieren. Ook het aantal aanmeldingen dat
ik krijg voor de actie start van eigenaren die de sterilisatie niet kunnen betalen is groot.
Hoe lang blijf je dit project nog doen?
Als het aan mij ligt: elk jaar. Ik vind het heel erg nodig en zelf ook leuk om te doen, elk jaar weer!
Sponsoracties in 2017
Op zaterdag 25 maart vond het traditionele tennistoernooi in Amsterdam plaats.
In steeds wisselende combinaties werden flitsende dubbels gespeeld. Behalve
veel spelplezier bracht de tennishappening 570 euro op.
“Drink wijn en help een Dier”. In het voorjaar werden drie verschillende workshops over wijn gehouden. Vooral proefondervindelijk leerden de deelnemers op
een plezierige manier meer over wijn. Samen leverden deze drie avonden 1040
euro op.
En binnenkort: Anne-marie loopt voor de Dierenbescherming!
Op 18 juli gaat Anne-marie Wieringa als geheel onervaren loper voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse
lopen. Heel stoer gaat zij voor de 40 km per dag. Sponsor dus Anne-marie en steun daarmee de sterilisatieacties van (zwerf)dieren in Suriname!

Zie hiervoor: https://www.devierdaagsesponsorloop.nl en toets desgevraagd in ”Anne-marie Wieringa”.
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