
 

N i e u w s b r i e f 

Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname

Vorig jaar informeerden wij u over plannen om de huisvesting van de honden in het asiel te verbeteren. 
In Suriname en in Nederland is er veel ondernomen om geld bijeen te brengen om de plannen te kunnen 
realiseren. En dat is dankzij u gelukt! Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de sterilisatieacties. 
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Nieuwe opzet buitenruimtes
Bijna 780 honden verbleven in 2018 korte of langere tijd in het asiel. De 
meeste tijd brengen de dieren in (weliswaar ruime) hokken door. Hun 
welzijn kan aanzienlijk worden verbeterd door ze overdag op ‘speelweides’ 
te houden met voldoende beschutting tegen zon en regen. De huidige 
hokken kunnen dan gebruikt worden als nachthokken. 
In de nieuwe opzet komen er vier grote buitenruimtes voorzien van stevige 
omrastering en deels overkapt. In deze grote speelweides kunnen de 
honden, die immers roedeldieren zijn, in groepen gehuisvest worden. 
Terreinriolering en gemakkelijk schoon te houden werkruimtes worden bijgebouwd, al met al een grote 
aanwinst voor het dierenasiel in Paramaribo!

Adviesbureau ACE Consultancy heeft pro deo het aanbestedingsdocument opgesteld 
en zal kosteloos de bouw begeleiden. We verwachten dat komend voorjaar de 
buitenruimtes in gebruik genomen kunnen worden.
De Stichting Jaap van der Graaf gaf met 5.000 euro een fantastische aftrap voor het 
project buitenruimtes. Deze stichting ondersteunt projecten in binnen- en buitenland 
die dieren een warm hart toedragen. 

Op 23 november werd een proeverij gehouden over wijnen van de Languedoc en de Provence. 
Opbrengst: 895 euro.

Sterilisatieacties
Naast de grote sterilisatieactie die de Dierenbescherming Suriname samen met 
de St. Vrienden DBS organiseert, vinden nog vele kleine acties plaats. Regelmatig 
komen dierenartsen, veelal uit Nederland, hun Surinaamse collega’s helpen. In 
2018 zijn meer dan 2.000 dieren gesteriliseerd. Donateurs van de vrienden-
stichting steunen deze kleine acties financieel. 
Op 25 februari 2020 vertrekken we weer met een groep vrijwilligers (dierenartsen, paraveterinairen, 
studenten en algemene vrijwilligers) naar Suriname om 2 weken zoveel mogelijk dieren (honden en 
katten) te steriliseren. Het is de 12e keer dat we een sterilisatieproject samen met de Dieren-
bescherming Suriname organiseren en we gaan er vanuit dat het weer net zo’n succes gaat worden als 
alle andere jaren.
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