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Sterilisatieproject 
Al 12 achtereenvolgende jaren gaan 

we rond februari-maart met een 

groep enthousiaste vrijwilligers naar 

Suriname om daar in 2 weken heel 

veel honden en inmiddels ook katten 

te steriliseren. 

Helaas hebben we voor 2021 moeten 

beslissen dat er in februari-maart 

geen ‘groot’ sterilisatieproject gaat 

plaatsvinden vanwege corona. 

Of dat later in het jaar nog wel zal 

kunnen, dat zal de tijd moeten uitwij-

zen. 

Tot nu toe zijn medewerkers en vrij-

willigers in het asiel tijdens de COVID 

uitbraak gelukkig gezond gebleven. 

Het was wel een uitdaging om tijdens 

de lockdown en vroege avondklok het 

werk op het asiel binnen de beschik-

bare tijd af te krijgen. Complimenten 

aan de medewerkers en vrijwilligers 

die zich soepel aan de situatie aanpas-

ten.  Tijdens de lockdown periode was 

het asiel gesloten voor bezoekers. Dit 

leidde tot veel minder donaties dan 

voorheen. Nu het asiel weer normaal 

open is, neemt het aantal donaties 

langzaam weer toe, maar is nog lang 

niet op het oude niveau.  

Wat een grotere impact heeft, is de 

verslechtering van de economische 

situatie in Suriname. De prijzen zijn in 

korte tijd enorm gestegen. Zo kostte 

een blik hondenvoeding voorheen 11 

SRD, nu betaal je 26,50 SRD. Een zak 

hondenvoeding van 25 kilo kostte 250 

SRD, nu is de prijs 450 SRD. Een stij-

ging van 80%! Rijst is gelukkig vol-

doende en redelijk betaalbaar be-

schikbaar.   

Na een oproep op Facebook ontvin-

gen we vele kilo’s rijst als donatie. 

Moeilijke tijden 

Inleiding 
In deze nieuwsbrief treft u onder andere drie artikelen aan van de hand van 

Aruna Mungra, bestuurslid van de Dierenbescherming in Suriname.  

Suriname zit al langere tijd economisch in heel zwaar weer en door de corona 

zijn er geen vooruitzichten op snelle verbetering. Wat voor gevolg dit heeft 

voor het asiel leest u in deze nieuwsbrief .  

 In 2019 hebben we veel geld bijeengebracht voor de aanleg van twee buiten-

terreinen, deels overkapt. Deze speelterreinen voorzien in een grote behoefte 

voor meer speelruimte voor de honden. 

 Het asiel ligt aan de rand van Paramaribo in een bosrijk gebied. Schoon houden 

van het achterterrein vereist soms groot materieel. Dankzij een donatie van de 

Stichting Vrienden is er onlangs grote schoonmaak gehouden. 

 

Daarom bestaat een substantieel deel 

van de voeding van de asielhonden nu 

uit rijst. Hiermee wordt wel de honger 

gestild, maar de honden krijgen min-

der goede voeding. In rijst zitten nu 

eenmaal niet dezelfde belangrijke 

voedingsstoffen als in speciale hon-

denvoeding.  

Donaties blijven dan ook 

zeer welkom!  



 

Wijnproeverij 

In september werden verschillende 

wijnproeverijen gehouden voor maxi-

maal zes personen om zo toch aan de 

Coronamaatregelen te voldoen. De 

avonden waren een genoegen voor 

mensen die naast dieren ook van wijn 

houden…  

De aanzienlijke opbrengst van € 1260 

is bestemd voor het dierenasiel in 

Paramaribo.  

Aan de achterkant van het asielterrein 

bevond zich een bamboebos. Bamboe 

is mooi, maar helaas plant het zich 

ook ongebreideld voort. Er moest dus 

worden schoongemaakt. Ook de rest 

van het terrein werd gelijk onder han-

den genomen. Dit heeft nog wel wat 

voeten of beter gezegd wortels, in de 

aarde gehad. Bij de start van de werk-

zaamheden, leidde het verwijderen 

van een bijennest tot een kleine 

brand, waarbij de omheining van de 

buren schade opliep. Gelukkig was de 

schade beperkt.  

Hierna moest voor de verwijdering 

van bijennesten steeds de brandweer 

worden ingeschakeld. Daar er aardig 

wat nesten waren, moest de brand-

weer wel 3 tot 4 keer langskomen. 

Verder veroorzaakte het verwijderen 

van de bamboewortels met een graaf-

machine die de hele grond omwoel-

de, zulke zware trillingen dat een deel 

van de omheining het begaf. Het ach-

ter terrein is nu weer schoon en de 

omheining hersteld.  

Momenteel wordt er druk nagedacht 

over geschikte herplanting. Het wor-

den in ieder geval bomen en planten 

waar de apen en luiaards zich in thuis 

voelen, want als dierenbescherming 

willen wij die natuurlijk graag als bu-

ren behouden! 

Grote schoonmaak 

Nieuwe speelweide 

Sinds mei dit jaar heeft het asiel twee 

prachtige speelweiden erbij met dank 

aan gulle donaties van de Stichting 

Vrienden DBS en de Stichting Jaap van 

de Graaf.  

De nieuwe speelweiden werden pre-

cies op het goede moment opgele-

verd. De hondenziekte stak namelijk 

net de kop op in Paramaribo en ook in 

het asiel. De nieuwe binnenkomers, 
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gedumpte pups en volwassen hon-

den, konden niet in het reguliere hon-

denverblijf worden geplaatst vanwege 

besmettingsgevaar. Gelukkig waren 

daar de speelweiden die konden wor-

den gebruikt als veilige opvangplek. 

Tot eind augustus werd op deze ma-

nier dankbaar gebruikt gemaakt van 

de nieuwe velden.  

Nu zijn de nieuwe speelweiden een 

goede uitlaatplek voor honden die in 

quarantaine zijn. Dit was eerder een 

gemis, want zij mogen vanwege be-

smettingsgevaar niet op de binnen-

speelweiden waar de andere honden 

worden uitgelaten.  

De nieuwe speelweiden bevinden zich 

naast het asiel en springen daardoor 

gelijk in het oog bij bezoekers. Deze 

vinden het erg leuk om de honden te 

zien spelen en rondlopen op de vel-

den, wat regelmatig leidt tot een 

nieuwe adoptie! Hieruit is het idee 

ontstaan om ook langzitters in het 

asiel op de speelweiden uit te laten. 

Hopelijk vinden zij op deze manier 

snel een liefdevol thuis. De asielme-

dewerkers en de honden van het asiel 

zijn blij met de nieuwe speelweiden! 


