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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Inleiding

Deze nieuwsbrief gaat over de grootscheepse sterilisatieactie die in het voorjaar van 2012 is 
uitgevoerd. Het is de vierde keer dat de Dierenbescherming in Suriname en de Vriendenstich-
ting in Nederland de handen ineen slaan om in korte tijd zoveel mogelijk (zwerf)honden te 
steriliseren. Mede dankzij de steun van onze sponsors en de tomeloze inzet van vele vrijwil-
ligers zijn dit jaar 449 (zwerf)dieren gesteriliseerd. Een absoluut record! Piet en Monique Sons 
gaan al vanaf het eerste jaar mee. Piet Sons werkt als dierenarts bij het dierenasiel Amster-
dam. Monique Sons is werkzaam bij de redactie van een weekblad, maar tijdens de jaarlijkse 
sterilisatieactie ontpopt ze zich tot een uitmuntende operatieassistent. Monique doet in deze 
nieuwsbrief verslag van haar ervaringen. 
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Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Opgericht in 2006 met als doelen : 
-   het  bevorderen van activiteiten die ten goede komen aan de zorg ten behoeve  
    van dieren in Suriname ;
-   in het bijzonder ondersteuning van de Stichting Dierenbescherming Suriname
    in haar activiteiten waaronder het oprichten en in standhouden van het dierenasiel. 

Dierenbescherming Suriname

De DBS is opgericht op 1 augustus 2001 en is gevestigd te Paramaribo. De Stichting is een 
non-profit organisatie die is aangesloten bij de World Society for the Protection of Animals 
(WSPA). De Stichting heeft ten doel alles te doen wat in het belang is van dieren en het die-
renleven in Suriname, onder meer door:
-   te waken tegen mishandeling van dieren;
-   te bevorderen dat dieren in gevangenschap, huisdieren, vee, pluimvee, etc.;
-   goed worden verzorgd en in diervriendelijke omstandigheden leven;
-   hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren bij ongevallen;
-   mensen te informeren over het werk van de dierenbescherming.

Sponsors

-   Stichting Dutchy Puppy    -   AST farma
-   St. Daadwerkelijke Dierenbescherming -   Aesculaap
-   Dierenbescherming afd. Amsterdam  -   Vetin Aacofarma
-   Particuliere donateurs    -   Pfizer
-   Novartis

Aantal sterilisaties

2009  160
2010  266
2011  317
2012  449



 
Sterilisatieproject 2012

Nu ook geen kleintjes meer voor Miauwtje

De veranda van het kantoortje bij het asiel stond maandagochtend 27 februari vol met die-
renartsen, stagiaires en andere vrijwilligers. Iemand riep: ‘jongens, het sterilisatieproject 
2012 gaat beginnen’. Assistente Claudia mocht het eerste teefje een verdoving geven. Een 
beetje geschrokken van alle belangstelling keek ze op: ,,Gaan jullie nou allemaal naar mij 
staan kijken?” Lang duurde dat echter niet want terwijl de eigenaar wachtte tot zijn hond 
sliep en de assistenten nog meer honden gingen prikken, liep de rest snel naar binnen om 
zich voor te bereiden op de eerste operaties.

Zo ging dit jaar het vierde hondensterilisatieproject 
van de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming 
Suriname en de Dierenbescherming Suriname van start. 
Zes dierenartsen, vier stagiaires van de opleiding voor 
paraveterinair en enkele meehelpende echtgenoten 
waren naar Suriname gekomen om daar twee weken 
lang zoveel mogelijk teefjes en poezen te steriliseren 
met als doel het terugdringen van het aantal zwerfdie-
ren. Het project was dit jaar groter dan ooit opgezet en 

met resultaat: meer dan 449dieren gingen deze keer onder het mes;  voornamelijk honden 
maar dit jaar voor het eerst ook een aantal poezen.

Die maandagochtend had het leger al vroeg een enorme tent opgezet op het parkeerterrein 
van het asiel pal naast het voor de gelegenheid tot dierenartsenpraktijk verbouwde kantoor. 
Daar werden baasjes met hun honden ontvangen door de vrijwilligers en coördinator Fari-
sha. Zij zorgde ervoor dat de hele gang van zaken voor en na de operatievlekkeloos verliep. 
De paraveterinairen in spé haalden de dieren op in de tent en gaven ze in het bijzijn van de 
eigenaar een narcoseprik. Als het beestje sliep werd het klaargemaakt voor de operatie en 
naar de dierenarts gebracht.  Na de operatie mochten ze uitslapen in één van de benches 
die voor dat doel in de legertent waren gezet. Als alles goed was gegaan kon het dier een 
paar uur later weer naar huis.



 

In de drie kamers van het kantoorgebouw waren in totaal vier operatietafels neergezet. Dat 
betekende dat er vaak twee dierenartsen op één tafel aan het werk waren soms ook nog 
bijgestaan door een assistente. Dat was wel een beetje krap en leverde weleens problemen 
op als er iemand langs wilde. Maar niemand raakte zelfs ook maar geïrriteerd. De sfeer was 
prima. Ondanks dat alle aandacht uitging naar de dieren die op de tafel lagen, werden er 
verhalen verteld en grappen gemaakt. De deuren stonden vanwege de warmte allemaal 
open en iedereen kon dus meepraten. Af en toe werd de sfeer ernstig als er complicaties 
waren. Ook dit jaar kwamen die weer voor. Baarmoeders in alle fases van de cyclus: loops, 
zwanger en vaak ook behoorlijk ontstoken. Doordat de weefsels dan zacht zijn en flink door-
bloed, is de kans op bloedingen groot. Bovendien hebben vrijwel alle honden in Suriname 
tropische ziektes als Babesiosis gehad, waardoor een vergrote milt veel voor komt, wat het 
risico nog groter maakt.

Het was twee weken behoorlijk hard werken. Als de ene hond gehecht werd, was een 
assistente al weer op weg om de volgende de prikken. Zodra de hond op de tafel klaar was, 
kwamen de assistenten haar halen en werd de volgende op tafel gelegd. Een nieuw setje 
instrumenten en nieuwe handschoenen en dan ging het weer verder. Gelukkig werd er 
een goede administratie bijgehouden want net als de vorige jaren zijn er heel wat Blackies, 
Bruintjes en Vlekjes geopereerd. Als er meer dan honderd honden op de tafel hebben 
gelegen, is het moeilijk alle namen te onthouden. 
 
Het sterilisatieproject is sinds de eerste keer flink gegroeid. Mede dankzij de vele sponsors 
hebben de Nederlandse en Surinaamse vrijwilligers samen veel dieren een beter leven kun-
nen geven: niet meer elk jaar twee nestjes werpen en groot brengen en geen ongewenste 
puppies of kittens meer die in een zak aan de kant van de straat worden gezet.

Volgend jaar hopen we er weer bij te zijn en het eerste lustrum van het project mee te 
maken.

Monique Sons
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