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Sterilisatieproject

Moeilijke tijden

Van vrijdag 28 februari tot en met 10 maart vond de grote sterilisatieactie van (zwerf)dieren plaats in het dierenasiel in Paramaribo. Maar liefst 195 katten en 432 honden werden gesteriliseerd,
een totaal van 627 dieren. Het Nederlandse/Surinaamse team
werkte hard en met veel plezier samen.

Ook Suriname heeft te maken met de
gevolgen van de Corona epidemie. Directe gevolgen zoals de lock down. Economische gevolgen op langere termijn zullen
niet uitblijven, denk maar aan het wegblijven van toeristen.

In deze nieuwsbrief met een nieuwe lay-out een kort gesprek met
vrijwilligers Bas Wetzels, dierenarts en Christiana de Graaf, paraveterinair in opleiding over hun ervaringen tijdens het project.

Voor er sprake was van Corona maakte
Suriname al moeilijke tijden door. Prijsstijgingen van primaire levensbehoeften,
toenemende kritiek op de regering en
naderende verkiezingen zorgen voor onrust.
In een land waar een groot deel van de
bevolking moeite heeft de eindjes aan
elkaar te knopen raakt dierenwelzijn snel
op de achtergrond.

Bas Wetsels
Dierenarts
Hoe ben je bij dit project betrokken
geraakt?
Ik zit net tussen twee banen in en
vond het leuk om rond te reizen
maar tegelijk ook wat met m’n vak
te doen.
Hoe heb je het project zelf tot nu
toe ervaren ?
Leuk, bijzonder, maar ook hectisch.
Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd en heb inmiddels best de nodige operatie ervaring opgedaan.
Hier is het de hele dag achter elkaar
opereren. Het zijn weliswaar dezelfde soort operaties maar je komt veel
meer onverwachte complicaties
tegen. Ik ben blij dat er hier zeer
ervaren collega’s zijn die je om advies kunt vragen. Tevoren was ik er
voor gewaarschuwd dat de dieren
hier snel bloedingen krijgen. De
meeste honden hier hebben parasieten waardoor ze snel bloeden
tijdens het opereren, daar moet je
heel alert op zijn.

Daarom is uw steun nu
extra hard nodig!

Je hebt hier geen paraveterinair
assistent die je terzijde staat maar
je werkte met stagiaires. Was dat
wennen?
Het samenwerken met stagiaires
was ik al gewend. En bij dit project
gaat het om stagiaires die al in hun
derde jaar zitten.
Het is fantastisch om te zien dat je
zo snel samen een goed operatieteam vormt!

Debbie, bedankt!
In 2007 verscheen onze eerste nieuwsbrief. Deze ging vooral over de bouw van
het dierenasiel in Paramaribo. In al die
jaren heeft Debbie Serreti de opmaak van
de nieuwsbrief voor haar rekening genomen. Debbie is ook in Suriname geweest
tijdens het eerste sterilisatieproject en
heeft toen de opening van het dierenasiel bijgewoond, waarbij onder andere
de toenmalige first lady van Suriname,
Mw Venetiaan een toespraak hield.
We bedanken Debbie hartelijk voor haar
voor haar werk en inzet voor de Nieuwsbrief.

Cristiana de Graaf
Paraveterinair in opleiding
Je hebt net je laatste hond geholpen in dit project. Hoe kijk je er op
terug? Wat vond je het leukst?
De samenwerking met iedereen, de
dierenartsen en de andere stagiaires
en assistenten.
En ik heb ook veel geleerd: zo heb ik
bijvoorbeeld geleerd hoe je door
snelle voorbereiding bij het prikken
agressie bij een dier kan voorkomen.
Wat is je opgevallen tijdens het
project als bijzonder ?
Dat mensen hier vaak anders met
dieren omgaan ook al zijn het hun
eigen dieren. Ze lijken er soms moeite mee te hebben hun hond of kat
goed vast te pakken of op te tillen
als er gewogen moet worden.
Wat vond je moeilijk?
Ik vind het moeilijk om dieren te

zien die erg mager of verwaarloosd
zijn.
En hoe vind je het in Suriname?
De mensen zijn aardig in de omgang, gezellig. Ik ben half Surinaamse en voel me best thuis hier.
Leuk om nog even na het project te
blijven!

Jubileum
Dit jaar ging Hiske Pekelder voor de
5e keer mee met ons sterilisatieproject. Hiske is docent paraveterinair
op het Terra College in Emmen, dus
met haar kennis en kunde een goede aanvulling op ons team.
Hartelijk dank voor je inzet en enthousiasme, ook namens alle dieren
in Suriname!

Nieuws uit het asiel
Tijdens het sterilisatieproject zagen we ook
hoe het er voorstaat met de herinrichting van
de buitenruimtes. Begin 2020 is dit werk gestart door Bouwbedrijf Kiesel.
Op bijgaande foto staan Leontine Bansse,
voorzitter Dierenbescherming Suriname en
Annelies Kuijper van het bestuur van de Stichting Vrienden voor de bouwplaats. Zij houden
twee toekomstige gebruikers van de buitenruimtes vast.

In een volgende nieuwsbrief informeren wij u
graag hoe de nieuwe accommodatie in de
praktijk bevalt.
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