
 

HOE KUNT U DONEREN? 

 
U kunt op elk gewenst moment een 
financiële bijdrage storten op één van 
onze bankrekeningnummers (DSB-bank): 

- SRD 44.10.076 

- EUR 44.10.084 

In de toelichting kunt u eventueel 
aangeven voor welk doel u doneert: 
dierenasiel, vervoer zwerfhonden, 
sterilisatiefonds of voorlichting. 
 

 

 

 

HOE WORDT U VASTE DONATEUR? 

 
U kunt een formulier aanvragen waarin u 
uw bank opdracht geeft om maandelijks, 
per kwartaal, per half jaar of jaarlijks een 
bedrag over te maken. U hebt er dan 
verder geen omkijken meer naar.  
 
 

MEER INFORMATIE 

Wilt u meer weten over het werk van de 
Dierenbescherming Suriname?  
Bel dan naar: 08827127 
U kunt ook een mailtje sturen naar: 
dierenbescherming@sr.net 
 

DE STICHTING DIERENBESCHERMING 

SURINAME REKENT OP U! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F12. Hoe kan ik doneren? 
Uitgave Augustus 2006 
© Stichting Dierenbescherming Suriname 

HOE KAN IK DONEREN? 

Het (voort)bestaan van de Stichting 
Dierenbescherming Suriname ligt in de 
handen van  donateurs. Zonder donaties 
heeft de dierenbescherming geen 
mogelijkheid tot bestaan.  

Dit zou betekenen dat wij onze 
activiteiten niet langer kunnen uitvoeren.  

Wat doen we zoal? In andere woorden: 
Waar gaat uw geld naartoe?  
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VERVOER ZWERFHONDEN 

 
Vrijwilligers van de Stichting DBS trekken 
meldingen van dierenmishandeling na en 
nemen de dieren soms in beslag. Verder 
halen zij honden van de straat, brengen ze 
naar de dierenarts en – indien mogelijk - 
naar een tijdelijk opvangadres. De honden 
die zij vervoeren, zijn vaak ziek: ze geven 
over, ze hebben diarree of een besmettelijke 
ziekte. U kunt zich voorstellen dat ook 
vrijwilligers deze honden liever niet in hun 
eigen auto vervoeren. Gelukkig beschikt de 
Stichting DBS sinds enige tijd over eigen 
vervoer. Om dit vervoer deels te kunnen 
bekostigen, wordt de auto ook commercieel – 
als dierentaxi – ingezet. Maar die 
opbrengsten wegen helaas niet op tegen de 
kosten. Zeker niet nu de brandstofprijzen 
drastisch zijn verhoogd. Dus voor het vervoer 
zijn ook aanvullende donaties nodig!  
 

  

STERILISATIE- EN CASTRATIEFONDS 

 
Helaas kan de Stichting DBS nooit alle 
honden van de straat halen. Belangrijker nog 
dan de opvang van zwerfhonden is het 
voorkómen van zwerfhonden. De stichting 
DBS heeft in het jaar 2005 26 teefjes 
gesteriliseerd en 2 reuen gecastreerd, 
waardoor er dat jaar circa 450 pups minder 
zijn geboren. Alleen door het 
zwerfhondenprobleem bij de bron aan te 
pakken (door sterilisatie en castratie), 
kunnen we het oplossen. Maar een sterilisatie 
kost tussen de 150 en de 230 SRD per hond. 
Dus voor dit fonds is regelmatig geld nodig!  
 
 

 

DIERENASIEL 

 
De Stichting Dierenbescherming Suriname 
(DBS) haalt jaarlijks honderden zwerfhonden 
van de straat. Deze honden zoeken allemaal 
een nieuw huis. 
Maar voordat zwerfhonden naar hun nieuwe 
baas gaan, moeten ze aansterken. Soms zijn 
ze zo ziek dat een behandeling door de 
dierenarts noodzakelijk is. Zolang er geen 
asiel is worden deze honden opgevangen 
door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers 
hebben elk meer dan tien zwerfhonden te 
logeren; een onhoudbare situatie. Voorheen 
zijn er op verschillende plekken 
besmettelijke ziekten uitgebroken. Op deze 
wijze kunnen we bovendien maar een zéér 
beperkt aantal zwerfhonden opvangen. Wij 
streven al jaren naar de bouw van een 
dierenasiel, waar we niet alleen zwerfhonden 
kunnen opvangen, maar ook andere dieren 
in nood. Een dierenasiel draagt bij aan een 
schoon, hygiënisch en diervriendelijk 
Suriname. Inmiddels heeft de overheid ons 
een stuk grond toegewezen. De tekeningen 
zijn af, het terrein wordt nu bouwklaar 
gemaakt en we kunnen in principe starten 
met de omrastering. Daarna zouden we 
kunnen beginnen met bouwen. Tenminste, 
als we over voldoende financiële middelen 
beschikken. Want de kosten van dit project 
zijn niet gering. We proberen op alle 
mogelijke manieren geld in te zamelen, 
maar de hulp van substantiële en structurele 
donateurs is onmisbaar.    
 

VOORLICHTING 

 
Een doorlopende activiteit van de Stichting 
DBS is het geven van voorlichting. Dit is een 
activiteit die op den duur veel effect zal 
hebben. Met name aan  eigenaren van 
(huis)dieren en aan scholieren wordt 
voorlichting gegeven. Hiervoor is een 
communicatieplan opgesteld. De activiteiten 
zijn geclusterd in thema’s, bijvoorbeeld 
‘Voeding en Leefomstandigheden’ of 
‘Gezondheid en Sterilisatie’. In folders, 
posters, persberichten, radio- en 
televisieinterviews, krantenartikelen, adverties 
en bijeenkomsten proberen we ‘onze 
boodschap’onder de aandacht te brengen van 
zoveel mogelijk mensen.  
 
Daarnaast onderhouden we contacten met 
politieagenten in het veld (voor de handhaving 
van de regelgeving m.b.t. dierenleed) met 
bestuurders en politici (voor diervriendelijke 
beleidsmaatregelen), met bedrijven, met 
bekwame petshops en met dierenartsen. Het 
geven van voorlichting en het onderhouden 
van contacten kost tijd en geld. Maar het is 

de grondslag van ons bestaan!  
 

Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 


