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Goed nieuws: in augustus is de nieuwe dierenambulance in bedrijf genomen. Momenteel 
vinden de eerste voorbereidingen op de komende sterilisatieactie plaats. Een belangrijke 
bijdrage aan de sterilisatieactie wordt geleverd door paraveterinairen in opleiding. In deze 
nieuwsbrief daarom aandacht voor deze groep enthousiaste stagiaires.
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DIERENVERVOER NA TWEE JAREN WEER IN ACTIE

Het dierenvervoer is een van de pijlers van het werk van de Stichting Dierenbescherming 
Suriname. Met een nieuw, goed ingericht busje en een nieuwe chauffeur, Paul Huijsing, is deze 
tak van de DBS weer operationeel. 

Met ingang van 1 augustus 2011 wordt weer gehoor gegeven aan de vele verzoeken vanuit de 
gemeenschap voor dierenvervoer. Het dierenvervoer heeft verschillende functies:

- Het ophalen van zwerfdieren in nood of het natrekken van meldingen over mishandeling of
  verwaarlozing van dieren. Iedere melding wordt zo snel mogelijk verwerkt. Indien het andere
  dieren dan honden en katten betreft, wordt een andere instantie ingeschakeld door de DBS. 
- De ambulance kan besteld worden als ‘dierentaxi’; eigenaren kunnen hun (zieke) dieren laten 
  vervoeren, naar de dierenarts bijvoorbeeld. Ook kan men gebruik maken van het vervoer om
  hun overleden huisdier te laten halen om naar het crematorium bij het asiel te brengen. Voor
  deze ritten wordt een vergoeding gevraagd.
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Polanen en Anne-Marie Wieringa informeren studenten over de komende actie
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Dankzij de Stichting Dutchy Puppy kon een goede ambulance worden aangeschaft. Een 
fantastisch gebaar van Dutchy Puppy, tevens belangrijke sponsor van het sterilisatieproject. 
Daarnaast zijn de personele kosten gedurende twee jaar gegarandeerd door donateurs van 
de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname. Zij gaven een specifieke bij-
drage voor het ambulanceproject. 

GROTE STERILISATIEACTIE HONDEN IN PARAMARIBO

Eind februari 2011 vond de derde grote sterilisatieactie plaats van zwerfhonden in Suriname. 
Hondeneigenaren die de operatie niet kunnen betalen, kunnen hun hond tegen een klein 
bedrag laten steriliseren. Nederlandse en Surinaamse dierenartsen steriliseerden samen 317 
honden. De actie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Dierenbescherming Suriname 
en de Nederlandse Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname. 

Met behulp van studenten van het Wellant College uit Dordrecht kunnen veel honden ge
steriliseerd worden. Naast het assisteren bij operaties, gaan deze stagiaires samen met 
Surinaamse vrijwilligers op pad om te flyeren in de wijken en om honden op te halen en 
terug te brengen. In het voorjaar van 2012 staat de volgende sterilisatieactie gepland.

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 stand houden van het dierenasiel. 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door fondswerving en  het verlenen van daadwerke-
lijke hulp bij projecten zoals het jaarlijkse sterilisatieproject. 



 

VERSLAG: STAGIAIRES IN SURINAME

Vorig jaar vertrokken we met vier dierenartsen en  zeven paraveterinairen in opleiding naar 
Suriname om in twee weken zoveel mogelijk honden te steriliseren. Het werden er uitein-
delijk tweehonderd. Dit jaar zullen we proberen er nog meer te doen. We hebben uiteraard 
weer voldoende assistentie nodig en gaan dus weer op zoek naar stagiaires bij het Wellant 
College.     

Dit jaar zijn de meisjes die mee willen een stuk 
jonger dan vorig jaar. Tweedejaars in plaats van 
vierdejaars zoals vorig jaar. Sommigen achttien, 
anderen nog maar zeventien. Misschien nog jong 
om naar een tropisch land te laten gaan, waar de 
media doorgaans alleen over berichten als het 
er nog slechter gaat dan gewoonlijk. 

Voor de voorlichtingsavond die ik samen met de 
andere bestuursleden van de stichting Vrienden 
van de Dierenbescherming Suriname voor de 
meisjes organiseer, melden zich dan ook steeds 
meer ouders aan. Op de avond zelf hebben wij 
de moeilijke taak een grote groep bezorgde ou-
ders gerust te stellen.

De ouders geven uiteindelijk toch hun toestemming en een maand later staan we ’s ochtends 
slaperig op Schiphol. Bestuursleden, dierenartsen, stagiaires, een paar vriendjes en alle 
ouders.

De operaties worden ingepland.

Ik heb alle spullen voor de actie in dozen in-
gepakt. Injectievloeistoffen, hechtmateriaal en 
kragen. In totaal 65 kilo extra. Iedereen heeft 
daarmee rekening gehouden en de koffer 
zeven kilo lichter gehouden dan toegestaan. 
Zo moet het precies kloppen. 

De dame achter de incheckbalie kijkt nors 
naar de stapel dozen die ik optimistisch naar 
voren rij.’ Dat kan zo niet,’ zegt ze. De regels 
zijn kennelijk veranderd.‘ U moet alles uitpak-
ken en gelijk verdelen over de koffers.’ Dit lijkt 
onmogelijk. Sommige van ons hebben niet 
eens een koffer, maar een kleine rugtas. 

Overpakken op Schiphol.

We doorlopen de gebruikelijke fases van verbazing, boosheid en verdriet, maar de lucht-
vaartmaatschappijdame is daar absoluut niet gevoelig voor. Aan haar gezicht zie ik dat ze 
mensen in veel ergere emotionele toestanden aan de grond gehouden heeft. De dozen zo 
ingepakt laten en inchecken zal veel te veel kosten aan overvracht. Er is maar een oplossing: 
alles uitpakken en zorgen dat elke koffer precies 23 kilo weegt. De stagiaires kijken ons met 
grote ogen aan. De organisatie van hun reis begint voor het vertrek al scheuren te vertonen. 



 
Voor de incheckbalie ontstaat een chaos van onwaarschijnlijke proporties. Alles moet uit-
gepakt worden. De kragen zijn door het formaat het grootste probleem. De koffers moeten 
allemaal minimaal tien keer op de band voor ze exact 23 kilo wegen. Ik zie de stagiaires 
uiteindelijk flesjes narcosevloeistof heen en weer gooien om het proces te versnellen. De 
ouders van de stagiaires kijken toe en schudden hun hoofd. Anderhalf uur later  zijn we in-
gecheckt. Mijn hemd is doorweekt van het zweet als we door de tax free lopen.    

De eerste operatiedag blijkt dat de groep stagiaires die moet assisteren, minder ervaren 
is dan we dachten. Hun docent Maaike, ook dierenarts, leert ze de eerste dag injecties  ge-
ven en maakt lijstjes voor ze met de dosering van de injectievloeistoffen. Het prikken van 
de  honden met de narcosevloeistof en antibiotica is niet altijd makkelijk. Maaike maakt 
een lijstje voor ze met doseringen voor honden van 10, 15, 20 en 25 kg. Het schatten van de 
gewichten van de honden en aanpassen van de dosis blijkt echter moeilijk. ‘Is er toevallig 
een hond van precies 15 kg?’ hoor ik een stagiaire vragen die klaar staat met een narcose 
injectie.

Na een paar dagen is alles anders. De spoed-
cursus injecties geven en assisteren van Maaike 
heeft vruchten afgeworpen. Ook hebben de 
stagiaires tijdens een vergadering op hun kamer 
beslist hoe de organisatie beter kan. Ze laten 
zich niet ontmoedigen door de hitte en de insec-
ten die ze lek prikken, ondanks alle repellants 
die ze smeren en spuiten. Ze wennen snel aan 
de grote hoeveelheden bloed, urine, vlooien en 
teken waar ze de hele dag door mee geconfron-
teerd worden. Voorbereiding op de operatie.

De meisjes komen op de fiets naar het asiel, af en toe tropische buien trotserend. 

Ze huiveren van de gigantische Surinaamse 
kakkerlakken die af en toe kamers doorkruisen. 
Ze smullen van de Surinaamse warme lunch die 
we elke dag op het asiel krijgen (behalve dege-
ne die elke dag haar boterhammen meeneemt.) 
Ze ergeren zich aan de eigenwijze chauffeur die 
met ze verdwaalt in de wijken waar ze honden 
moeten ophalen en die de stagiaires aan zijn 
zoon probeert te koppelen.

Door de week werken ze keihard, maar in het weekend bezoeken ze de stranden waar de 
zeeschildpadden hun eieren leggen en gaan ze de rivier op om naar dolfijnen te kijken. 
Ze sluiten vriendschap met de jonge taxichauffeurs van taxi centrale ‘Pitbull’ aan de overkant 
van hun appartement, die ze veilig door nachtelijk Paramaribo loodsen.



We opereren op een hoog tempo. Na twee weken zijn de stagiaires aan het eind van hun 
krachten.’Leuk, leerzaam, maar heel zwaar,’ oordelen ze over de stage.  Wij prijzen ze om hun 
geweldige inzet en het tempo waarin ze geleerd hebben.

Na twee weken arriveren we op Schiphol en de eerste die ons begroet is zoals gewoonlijk 
een nerveuze Mechelse herder die aan onze handbagage snuffelt. ‘Is dit wijfje wel gesterili-
seerd?’ vraagt een van onze stagiaires (wijfje is Surinaams Nederlands voor teefje). 

Chris Polanen ( dierenarts en lid van het bestuur St.Vrienden DBS) 

Het Nederlandse sterilisatieteam. Bijgekomen na de operatie.

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.
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