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Verschillende dierenartsen in Surina-
me zetten zich in om het zwerfdieren-
probleem terug te dringen.  
Kun je daar iets meer over vertellen? 

Vier poliklinieken hebben zogenaamde 

sociale sterilisatieprojecten opgezet. 

Eigenaren die het niet kunnen betalen 

kunnen hun dier(en) tegen een zeer 

gereduceerd tarief laten steriliseren. 

De dierenbescherming geeft aan deze 

poliklinieken speciale materialenpak-

ketten. Deze pakketten bevatten de 

medicatie en medische hulpmiddelen 

voor de sterilisatie. De projecten zijn 

opgezet gedurende de pandemie: gro-

te sterilisatieacties kwamen te verval-

len. Tot eind november hebben de vier 

poliklinieken 181 dieren gesteriliseerd. 

De poli in Commewijne springt eruit: 

daar is net een enthousiaste jonge 

dierenarts gestart die nog ruimte in 

haar agenda heeft.  

Het asiel waar jij als dierenarts aan 
verbonden bent doet altijd al veel 
sterilisaties? 

Ja, ik werk naast mijn werk op de 

poli ook als vaste dierenarts op het 

asiel. Wij hebben dit jaar tot eind 

november in totaal 500 dieren ge-

steriliseerd.  

Hoeveel dieren verwacht je dat er in 
2021 totaal gesteriliseerd zullen 
zijn?  

Ik verwacht dat we zo’n 950 dieren  

halen. Onlangs heeft Justin Keulen in 
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een miniproject 126 dieren geope-

reerd. In november hebben Caribbean 

Spay Neuter en Sniff de Su een sterili-

satieactie gedaan en zijn 383 dieren 

gesteriliseerd. De opzet en werkwijze 

lijken erg op het Nederlandse project.   

In december gaat de dierenarts in 

Commewijne nog een speciale actie 

voor katten doen. De verwachting is 

dat dan 100 dieren geholpen kunnen 

worden. Zie tabel voor totaaloverzicht.  

Heeft de pandemie geleid tot een gro-
ter zwerfdierenprobleem? 

Zeker. Je merkt het ook aan de aan-

meldingen als er een sterilisatieproject 

is. Binnen enkele uren zit het hele pro-

ject vol. En er worden meer pups ge-

dumpt rondom het asiel. 

Komen er nu langzaam meer individu-
ele dierenartsen uit het buitenland 
opereren? 

Er zijn verschillende afzeggingen ge-

weest in verband met de pandemie. 

We hopen dat binnenkort weer dieren-

artsen uit het buitenland hun Suri-

naamse collega’s en de dierenbescher-

ming kunnen komen helpen, want veel 

steriliseren is erg belangrijk!  
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Audrey Steenland 
Dierenarts en bestuurslid in Suriname 

Totale sterilisaties door St Dierenbescherming Suriname in 2021: 939 



 

Nieuwe  

dierenambulance 

Dankzij sponsors uit Suriname en  

Nederland rijdt er een nieuwe dieren-

ambulance door Paramaribo. De vorige 

ambulance had een tijd geleden een 

ongeluk gehad. Gelukkig waren hierbij 

geen slachtoffers gevallen, maar zelfs 

na verschillende reparaties kon deze 

niet meer veilig de weg op.  

De dierenambulance is erg belangrijk 

om gewonde dieren van de straat te 

halen en naar de dierenarts te brengen. 

Sponsors uit het bedrijfsleven en ook  

verzekeringsmaatschappij Assuria heb-

ben de handen ineen geslagen met 

geweldig resultaat! 

1 plus 1 actie 

Dierenarts Anton Fennema heeft met 

de 1 plus 1 actie op zijn praktijk maar 

liefst 1244 euro bijeengebracht. De 

eigenaren konden na behandeling van 

hun huisdier een extra bedrag toevoe-

gen aan de rekening. En dit hebben 

vele trouwe klanten gedaan. Dit extra 

bedrag werd vervolgens door de  

praktijk verdubbeld. Allen bedankt! 
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Oprichtster van de Stichting Vrienden 

en vrijwilliger van het eerste uur,  

Annelies Kuijper heeft naast haar grote 

liefde voor dieren ook een liefde voor 

wijn. Jaarlijks organiseert Annelies in 

Amsterdam verschillende wijnproeve-

rijen om zo geld op te halen voor de 

stichting. Dit jaar konden drie wijn-

proeverijen gehouden worden.  

De totale opbrengst leverde 1185 euro 

op voor het asiel. Proost! 

Stichting Moyra  

Stava Morena 

Deze stichting verleent hulp aan die-

ren en dierenasielen in en ook buiten 

Nederland. In 2016 ondersteunde ze  

het grote sterilisatieproject al in  

Paramaribo.  

Dit jaar schonk Moyra Stava Morena 

5000 euro, te besteden aan medicatie 

en medisch operatiemateriaal voor 

de kleine sterilisatieacties. Deze  

acties zijn tijdens coronatijd gelukkig 

op kleine schaal doorgegaan.  

Wij zijn de stichting dankbaar voor 

hun hulp die een groot verschil  

betekent voor de dieren in Suriname. 

Drink wijn  

en help een dier 

On the run 

De directie en de medewerkers van 

Alfasan hebben het project in Suriname 

in hun hart gesloten. In december heb-

ben de medewerkers in een gezamen-

lijke prestatie 1000 euro bij elkaar  

gerend. Een fantastisch resultaat! 
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