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Stichting 

Daadwerkelijke  

Dierenbescherming 
Deze stichting doet haar naam eer aan: 

sinds de start van de jaarlijkse grote 

sterilisatieactie steunt deze stichting 

ruimhartig het project. 

In april mochten wij van de St. Daad-

werkelijke Dierenbescherming 800 euro 

ontvangen voor  aanschaf van medicatie 

voor dieren in het asiel. 

Een geweldige bijdrage! 

 Lenny van Bergen 

Je hebt in 2019 en 2020 als dierenarts 

meegedaan met het sterilisatieproject 

in Suriname.  

Hoe hoorde je van het project? 

Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest 

naar Suriname, vanwege bijzondere 

verhalen van vroegere vrienden die er 

gewoond hadden.  

Toen een collega van mijn enkele 

jaren geleden aan het project mee-

deed, en zij met enthousiaste verha-

len terugkwam, was ik verkocht.  

Wat is het meest bijgebleven van de 

2 projecten? 

Het is bijzonder dat je vanuit het 

niets als een soort militaire operatie 

een heel project op locatie opbouwt 

en binnen een dag als team op  

elkaar ingespeeld bent. Iedereen zet 

hierbij zijn eigen expertise in en hier-

door kun je veel sterilisaties doen en 

daar komen we natuurlijk voor. 

Verder heeft Suriname als land me 

erg positief verrast. Ik kan hier nog 

jaren komen en iedere keer iets 

nieuws ontdekken. Een fantastisch 

land! 

Hoe zie jij je rol in het bestuur van 

de stichting Vrienden? 

Natuurlijk draag ik bij in de algehele 

ondersteuning van het bestuur, 

waarbij ik onder andere focus op  

Bedankt! 
Deze nieuwsbrief beginnen we met een dankwoord aan onze donateurs.  

Wij vroegen u afgelopen december het asiel in Paramaribo extra te steunen in 

deze moeilijke tijden. En dat heeft u royaal gedaan!  Wilt u trouwens regelmatig 

kijken hoe het met de dierenbescherming en het asiel gesteld is ga dan naar: 

www.dierenbeschermingsuriname.org 

Dierenarts Anton Fennema is een bijzondere actie gestart voor het asiel. In deze 

nieuwsbrief leest u er meer over. 

En hieronder komt u meer te weten over Lenny van Bergen, dierenarts in  

Amsterdam en ons nieuwe bestuurslid. 

 

 

verschillende manieren van sponso-

ring.  

Daarnaast zie ik mezelf als dierenarts 

in een sturende rol tijdens het sterili-

satieproject. Met name voor dieren-

artsen die voor het eerst meegaan 

met het project is dit belangrijk. 



 

Bedankt voor uw  

donatie 

In december jl. deden wij een dringen-

de oproep aan onze donateurs om het 

asiel in Paramaribo te steunen. Het 

asiel had en heeft het moeilijk door de 

slechte economische situatie. Daarbij 

komt de pandemie die het sociale en 

economische leven door herhaalde 

lockdowns vrijwel stil legt.  In totaal is 

vanaf medio december tot 10 juni 

18.051 euro aan donaties door parti-

culieren voor het asiel bijeengebracht. 

Een belangrijk deel hiervan wordt be-

steed aan voer en medicatie. 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!  

Door het vochtige tropische klimaat in 

Suriname roest het ijzer van een bench 

snel en wordt deze op den duur on-

bruikbaar.  

Het merendeel van deze benches is 

hard aan vervanging toe.  

Stichting Adolphina Swyter 

Dankzij een royale gift van 3000 euro 

van de Adolphina Swyter Stichting is dit 

nu mogelijk. Bedankt! 

Benches vernieuwd 

1 plus 1 actie 

De actie 1 plus 1 is een initiatief van 

dierenarts Anton Fennema. Sinds 2013 

zijn Anton Fennema en zijn vrouw Joke 

Bartelds betrokken bij het jaarlijkse 

grote sterilisatieproject.  

Om het asiel te steunen is Anton Fen-

nema in zijn dierenarts praktijk de 1 

plus 1 actie gestart. Bij het afrekenen 

van het consult kunnen de eigenaren 

van de patiënt een extra bijdrage geven 

voor het asiel in Suriname. De hoogte 

van de gift mogen ze zelf bepalen. De 

praktijk van Anton verdubbelt dan deze 

gift voor het goede doel (binnen be-

paalde grenzen natuurlijk).  

We hopen dat andere collega’s de actie 

van deze betrokken dierenarts gaan 

overnemen! 

Door deze enthousiaste initiatieven 

kunnen wij het goede werk van de  

Dierenbescherming in Suriname blijven 

ondersteunen! 

Hiernaast Anton in actie in Suriname! 
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De dierenbescherming in Suriname 

maakt veelvuldig gebruik van ben-

ches en vangkooien  om dieren op te 

halen en te vervoeren. Ook tijdens 

de grote sterilisatieacties worden 

veel draadkooien gebruikt om te 

dieren tijdelijk in te plaatsen voor en 

na de operatie.  

Een degelijke bench is essentieel, 

want een hond kan bij het wakker 

worden na de narcose in paniek  

raken en rare sprongen maken.  


