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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Goede start van 2011

Het jaar 2011 is voor de dierenbescherming in Suriname goed gestart. Dankzij giften van 
(dieren)organisaties en donateurs start eind februari de derde grote sterilisatieactie van 
(zwerf)honden in Paramaribo. De Stichting Dierenbescherming afdeling Amsterdam en de 
Stichting Daadwerkelijk Dierenhulp steunen de sterilisatieactie al meerdere jaren. Behalve 
de financiële steun is de belangstelling en waardering van beide organisaties heel bemoe-
digend voor het Surinaams-Nederlandse initiatief. 

De KLM sponsort de tickets van beide Nederlandse dierenartsen en ook de producenten 
van diergeneesmiddelen sponsoren de actie in natura. De kosten van de groot opgezette 
sterilisatieactie zijn hoog, daarom zijn we blij dat de Dutchy Puppy Foundation de activi-
teiten in Suriname gaat steunen. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze bijzondere 
organisatie. Bestuurslid/dierenarts Chris Polanen informeert u over de aankomende actie 
in februari. 

Inmiddels bestaat het asiel in Paramaribo ruim drie jaar. Annemarie Wieringa (voormalig 
beheerder) en Mariska Bemelmans (beheerder) informeren u in de rubriek “uit het dieren-
asiel” over het reilen en zeilen van het asiel.

In Nederland kunnen asielen rekenen op overheidssubsidie. In Suriname is dat niet aan de 
orde. Het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers van het asiel organiseren fondsenwer-
vingsacties om geld voor het asiel in te zamelen. Om het asiel te kunnen runnen zijn giften 
onontbeerlijk. Een woord van dank aan alle donateurs in Nederland is dan ook zeker op zijn 
plaats! Sommige donateurs steunen het asiel met een regelmatige bijdrage. Een formulier 
is bijgevoegd voor donateurs die via een machtiging hun bijdrage willen geven. 
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Voor het eerst dit jaar werd 
door een enthousiaste groep 
vrijwilligers een kerstmarkt 
georganiseerd. Behalve geld 
voor de dierenbescherming 
vestigde de kerstactie ook 
weer de aandacht op het 
werk van de dierenbescher-
ming. Op deze foto de vrij-
willigers bij elkaar.

Uit het dierenasiel

Rond Owru Yari - zoals de jaarwisseling in Suriname wordt genoemd - zit het asiel, zoals 
altijd, vol met honden en katten. Gelukkig vinden de meeste dieren na een periode van 
plaatsing in het asiel weer een nieuwe baas. Het asiel is de afgelopen jaren voor de be-
woners van Paramaribo steeds meer een begrip geworden. Op zoek naar een gezonde 
hond of kat weet men de weg naar het asiel te vinden. Ook komt het voor dat een dier zelf 
om asiel vraagt. Zo hinkte Yuran, een schurftige zwerfhond, al weken bij het asiel rond. Na 
plaatsing in het asiel ontwikkelde hij zich tot een speelse en betrouwbare hond. Er werd 
een gezin voor hem gevonden waar men geen punt maakte van zijn manke loop. 

Onder de katten is een niesziekte-epidemie geweest, gelukkig ging het om een milde vari-
ant. Na een opname stop van enkele weken, waarin de katten met antibiotica werden be-
handeld, waren alle patiënten weer opgeknapt. 

Naast de bekendheid vanwege de zorg om de zwerfdieren, het kunnen cremeren van 
(huis-)dieren en het laten steriliseren van honden tijdens het sterilisatieproject, is het asiel 
ook een trekpleister geworden voor boekenfans. Al een jaar lang wordt iedere eerste zon-
dag van de maand op het asiel een boekenmarkt gehouden met gekregen tweedehands 
boeken. Voor de dierenbescherming Suriname, waaronder het asiel valt, is dit een nieuwe 
structurele bron van inkomsten om de broodnodige voeding, medicijnen en materialen te 
kopen om de asieldieren goed te kunnen verzorgen. Voor het eerst dit jaar werd ook een 
kerstmarkt georganiseerd. Het is een groot succes gebleken: een flinke opbrengst en aan-
dacht voor dieren en het dierenbeschermingswerk. 

Zonder hulp van vrijwilligers zou het asiel niet kunnen draaien. Een welkome aanvulling 
op het vrijwilligersbestand zijn vrijwilligers die via organisatie Blue Frog komen helpen. 
Via Blue Frog leren vrijwilligers het land kennen door met verschillende projecten mee te 
werken. In 2010 heeft het asiel hulp gekregen van twee vrijwilligers van Blue Frog die zich 
ieder zes weken inzetten voor het asiel. 

De vrijwilligers van de Dierenbescherming Suriname zijn weer bedankt tijdens de jaarlijk-
se vrijwilligersdag.  Dit  jaar werd dierenarts Audrey Steenland-Smit extra in het zonnetje 
gezet, vanwege haar onvoorwaardelijke inzet voor het asiel.



 

Samenwerking met Dutchy Puppy

Sinds kort hebben we er een nieuwe sponsor bij: de Dutchy Puppy Foundation. De Dutchy 
Puppy Foundation (www.dutchypuppy.nl) is door Bridget Maasland en een aantal andere 
hondenliefhebbers in het leven geroepen om honden over de hele wereld te helpen, met als 
doel: mishandeling tegengaan en de populatie van zwerf- en straathonden kleiner te maken. 

Het contact met Dutchy Puppy is op een leuke manier tot stand gekomen. In juli 2010 reisde 
Bridget Maasland en Johnny de Mol voor het televisieprogramma ‘Waar is de mol’ af naar 
Suriname. Omdat Bridget een groot hondenliefhebber is, wilde zij graag een bezoek bren-
gen aan ons asiel. Uiteindelijk heeft ze samen met de medewerkers/vrijwilligers van het 
asiel een hond opgehaald, naar het asiel gebracht en – onder leiding van dierenarts Audrey 
Steenland-Smit – geholpen met een sterilisatie. Bridget was onder de indruk van ons werk 
en liet in de uitzending al weten dat de Dutchy Puppy Foundation wel iets voor de Dierenbe-
scherming in Suriname kon betekenen.  En ze hield woord. Voortaan kunnen we elke maand 
rekenen op een financiële bijdrage van Dutchy Puppy en daar zij we heel blij mee!

De aflevering van het televisieprogramma ‘Waar is de Mol?’,  waarin Bridget Maasland en 
Johnny de Mol Suriname bezoeken, is terug te zien op internet via www.veronicatv.nl

 Images provided by © Dutchypuppy



 
Honden steriliseren in Suriname

In mijn praktijk in Amsterdam steriliseer ik niet meer dan twee honden op een ochtend. 
Tijdens de sterilisatie actie in Paramaribo streven we naar 25 honden per dag, verdeeld 
over drie dierenartsen. De temperatuur zal er minimaal 15 graden hoger zijn, de werkom-
standigheden, het hechtmateriaal en instrumentarium minder luxe.

Februari 2010. Bij aankomst op het asiel in Paramaribo bekijk ik verbaasd mijn operatie-
tafel. De poten staan op stenen. De hoogte is goed, maar het bouwsel  schommelt heen 
en weer bij aanraking. Mijn collega Piet  timmert de eerste dag een extra latje tussen de 
poten zodat hij minder wiebelt. Ik opereer na jaren weer met een losse naald en draad. 
(In Nederland opereren de meeste dierenartsen met luxe hechtdraden waar de naald aan 
vast zit.)Het valt eigenlijk best mee. Hoewel, na een aantal keer in de autoclaaf krijgen we 
het naaldenbakje met geen mogelijkheid meer open. Gelukkig hebben we reservenaal-
den…..                                                                                                                                                                       
   
Dit keer bestaat het team niet alleen uit mijn Amsterdamse collega Piet Sons en ik, maar 
opereren ook twee jonge collega’s, Bieneke en Elise, mee. We worden geassisteerd door 
zeven stagiaires van het Welland College Dordrecht en hun docente. Zij doen al het voor-
bereidende werk.  Sommige stagiaires hebben al veel ervaring. Als blijkt dat de honden 
onvoldoende slapen op de narcosehoeveelheid die ik aangaf, spuiten ze al snel hun eigen 
doseringen. Die zijn aanzienlijk hoger en effectiever! Wij gebruiken verschillende merkna-
men van de narcose injecties door elkaar. Een georganiseerde chaos waarin verbazingwek-
kend weinig mis gaat. Een andere groep stagiaires gaat elke dag de wijk in om honden op 
te halen en weg te brengen. Ze komen niet alleen op het erf, maar vaak ook in de keuken en 
de slaapkamer van de mensen. Ze leren een Suriname kennen dat voor de meeste toeristen 
verborgen blijft.                                                                                                                                          

De stagiaires werken keihard en kunnen goed samenwer-
ken. Sommige hebben stalen zenuwen en draaien nergens 
hun hand voor om. Anderen zijn voorzichtiger. Vooral bij het 
tatoeëren zie ik veel twijfel. Soms wordt de tatoeagetang 
met afgewend hoofd en dichtgeknepen ogen gehanteerd.                                                                                                                           
De honden zijn geen ideale operatiepatiënten. Ze zijn vaak in 
slechte conditie, herbergen soms duizenden vlooien, honderden 
teken en waarschijnlijk nog veel meer, voor het oog onzichtbare 
parasieten. Ze zijn vaak loops of hebben ontstoken baarmoeders. 
Bij teefjes is een baarmoederontsteking een levensbedreigende 
aandoening. Wordt deze niet operatief verwijderd, dan overlijdt 
de hond. De honden waarbij door ons een ontstoken baarmoe-
der wordt verwijderd, treffen het dus dat we dit keer hun wijk 
uitgekozen hebben!                                   

Ondanks de ventilator in mijn operatiekamer, vervang ik twee keer per dag  mijn met zweet 
doordrenkte T-shirt door een schone. Na zes dagen opereren heeft het hechtmateriaal diepe 
sneetjes in mijn vingerkootjes aangebracht en zitten mijn operatieslippers vol  aangekoekt 
bloed. Net als bij sommige  stagiaires zijn mijn enkels  gezwollen door het vocht dat ze vast-
houden. Mijn oudere collega Piet lijkt nergens last van te hebben. Hij opereert, geassisteerd 
door zijn vrouw, tot het einde van het project op een onwaarschijnlijk hoog tempo. Na de actie 
blijkt iedereen van Suriname te houden. Behalve van de rotzooi en de kakkerlakken natuurlijk, 
zegt een collega. Een stagiaire zegt er de liefde gevonden te hebben. Een ander sloeg  beleefd 
een (gearrangeerd)huwelijksaanzoek  af.             



 
De Surinaamse hondenpopulatie terugbrengen naar een aanvaardbaar niveau is een me-
ga-onderneming waar geld, doorzettingsvermogen, maar vooral een grenzeloos optimis-
me voor nodig is. Dankzij enthousiaste vrijwilligers, sponsors en donaties is het gelukt om 
vorig jaar de eerste sterilisatieactie te bekostigen en dit jaar de tweede. We steriliseerden 
in twee weken 210 honden op het asiel. 

Ervaringen van de stagiaires, mede door wiens inzet en enthousiasme de actie een groot 
succes werd.

Eline van Balen: "Suriname: a world of energy , de mensen, de dieren, de natuur... Wat een 
fantastisch land! En te weten dat je met het sterilisatieproject echt een verschil hebt gemaakt, 
is een ervaring om nooit meer te vergeten!" 

Jackelien de Ruijter: Suriname was voor mij een hele grote belevenis. Het was de eerste keer 
dat ik gevlogen heb en zover van huis ben geweest. Het project, de mensen/cultuur, de vrien-
delijkheid, alle belevenissen en de prachtige omgeving zullen me altijd bij blijven.  

Tom Nagels: Toen we bij een huis aankwamen en ons verhaal deden over het sterilisatiepro-
ject, kwam er een hondje naar ons toegelopen waarbij de botten uit zijn poot staken. We heb-
ben hem toen in laten slapen. Dit is wel één van de meest bijzondere ervaringen, samen met 
het zwemmen met twee parende soepschildpadden en het vasthouden van een kaaiman. 

Jacky den Haan: Het redden van twee honden uit de rivier. Het zien van de cultuur in Suriname 
en de leefomstandigheden van de honden. 

Joan de Wit: Twee uitgeputte en angstige honden van de verdrinkingsdood uit de Suriname-
rivier redden. 

Teuntje Kok: Ik heb veel leed en armoede gezien, maar ook veel liefde en blijdschap dat wij de 
mensen konden helpen.  Ik kan bladzijden vol schrijven met wat mij het meest is bijgebleven, 
maar als ik één moment moet kiezen dan is het hondje Blacky. Een van de honderd Blacky's die 
ik samen met Tom bij mensen thuis aantrof. Met de botjes van zijn voorpoot zichtbaar, strom-
pelde hij over het erf. De vrouw wilde hem eerst niet mee geven, omdat hij beter blafte dan 
de anderen, maar uiteindelijk hebben we hem toch mee kunnen nemen. Welterusten Blacky. 

Wij danken de firma’s Menarini, Intervet Schering-Plough, ASTFarma, Merial, 
a.a-.vet en Fendigo voor hun steun!


