
 

HOE KUNT U HELPEN? 
• Ondersteun de DBS met een financiële 

bijdrage. We hebben uw geld héél hard 
nodig! Onze bankrekeningnummers (DSB-
Bank) zijn:  

- SRD 44.10.076 

- EUR 44.10.084 
• Wilt u een hond? Bel de Stichting 

Dierenbescherming Suriname! U kunt 
kiezen uit diverse mooie gezonde honden 
(puppies en volwassen dieren). U betaalt 
een minimale bijdrage afhankelijk van of 
de hond ontwormd gevaccineerd of 
gesteriliseerd is. Ook kunt bij de 
dierenbescherming vragen naar katten. 

• Heeft u tijd en/of ruimte? Wordt dan ook 
vrijwilliger bij de DBS. Misschien kunt u 
tijdelijk honden opvangen, administratieve 
werkzaamheden verrichten of 
voorlichtingsmateriaal distribueren.  

• Als u in uw omgeving merkt dat mensen 
zich schuldig maken aan 
dierenmishandeling, schakel dan de politie 
in! Dierenmishandeling is strafbaar 
volgens ons Wetboek van Strafrecht 
(artikel 312). 

• Praat over dierenbescherming en 
dierenwelzijn met anderen. 

 
BESTUUR 
De DBS bestaat uit een dagelijks bestuur (een 
voorzitter, secretaris en penningmeester) en 
overige bestuursleden. De Raad van Advies helpt 
het bestuur met alle werkzaamheden. Daarnaast 
wordt de Dierenbescherming Suriname bijgestaan 
door een groot aantal vrijwilligers. 
 

 

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! 
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De Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) 
zet zich in voor het belang van dieren en het 
dierenleven in Suriname. In deze folder kunt u 
lezen wat de DBS doet en hoe u kunt helpen de 
dieren in Suriname een beter leven te geven.  
 
DE STICHTING DIERENBESCHERMING 

SURINAME 
De Stichting dierenbescherming Suriname is 
gevestigd te Paramaribo en opgericht op 1 
augustus 2001. De Stichting heeft ten doel alles te 
doen wat in het belang is van de dieren en het 
dierenleven in Suriname, onder meer door: 
 
- de beginselen t.a.v. dierenbescherming meer 

ingang te doen vinden 
- te waken tegen mishandeling van dieren 
- ongeneeslijk zieke dieren zo spoedig mogelijk 

uit hun lijden te verlossen 
- te bevorderen dat dieren in gevangenschap, 

huisdieren, vee, pluimvee, etc, goed worden 
verzorgd en in omstandigheden leven die 
aanvaardbaar zijn volgens maatstaven van 
menselijkheid.  
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ZWERFHONDEN 

 
De DBS richt zich momenteel vooral op zwerfhonden, 
omdat hun situatie het meest schrijnend is. De 
zwerfhondenbevolking groeit snel en dat is geen 
gunstige ontwikkeling. Zwerfhonden vormen immers een 
bedreiging voor de volksgezondheid en voor een veilige 
verkeerssituatie. 
Als u een bijdrage wilt leveren aan de oplossing van het 
zwerfhondenprobleem in Suriname, begin dan bij uw 
eigen hond!  

• Plaats een stevig hek rond uw erf, zodat uw reu 
(mannetjeshond) geen teefje (vrouwtjes hond) 
kan bevruchten.  

• Laat uw teefje tijdig steriliseren of geef haar elk 
half jaar een antiloopsprik.  

 

DIERENASIEL 

De DBS haalt elk jaar vele zwerfhonden van de straat. 
Enkele honden hebben we moeten laten inslapen, maar 
bijna allemaal hebben ze een nieuw huis gekregen. 
Voordat zwerfhonden naar hun nieuwe baas gaan, 
moeten ze aansterken. Soms zijn ze zo ziek dat een 
behandeling van de dierenarts noodzakelijk is. Zolang er 
nog geen asiel is worden de honden door vrijwilligers 
opgevangen, ontwormd en gesteriliseerd. Sommige 
vrijwilligers hebben meer dan tien zwerfhonden te 
logeren. Die situatie is onhoudbaar. Wij streven al enige 
jaren naar de bouw van een dierenasiel, waar we niet 
alleen straathonden kunnen opvangen, maar ook andere 
dieren in nood. Een asiel draagt bij aan een schoon, 
hygiënisch en diervriendelijk Suriname. Inmiddels 
hebben we een mijlpaal bereikt; de overheid heeft ons 
een stuk grond toegewezen. Nu kunnen we gaan 
bouwen, maar de kosten van dit project zijn hoog. We 
proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen en stellen 
alle initiatieven uit de gemeenschap op prijs. U helpt 
toch ook mee door in uw buurt, bedrijf of organisatie een 
inzamelingsactie op touw te zetten? Wij helpen u graag 
met folders en ander materiaal!  
  
 

 

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door 
onder meer voorlichting te geven aan het publiek in de 
brede zin van het woord. Tevens wordt een auto 
speciaal ingericht voor dierenvervoer aan het publiek. 
Ook kan de auto ter beschikking gesteld worden als 
dierenambulance. Op de korte termijn is het 
voornaamste doel het tot stand brengen en exploiteren 
van een dierenasiel. De lange termijn doelen zijn o.a: 

- poliklinieken voor dieren 
- het geven van cursussen voor dierenverpleging 

en voor eerste hulp verlening bij ongevallen 
van dieren 

 
UW DIER, UW ZORG 
Dieren hebben recht op een goede verzorging. Zij zijn 
hiervoor afhankelijk van hun eigenaar. Eigenaren 
hebben dus een (wettelijke) zorgplicht. Helaas is het zo 
dat niet alle eigenaren die plicht nakomen. Ook 
scheppen sommige mensen er genoegen in dieren te 
mishandelen. Met als gevolg dat veel dieren in 
Suriname onnodig lijden. De  DBS wil daar een eind aan 
maken. Haar streven is: de bevolking van Suriname 
ertoe bewegen dieren correct te behandelen. Dit geldt 
voor iedereen, ongeacht ras, religie of opvattingen. 

 

OVER UW DIER 

In Suriname hebben veel mensen dieren. Vooral honden 
zijn populair; ze worden gehouden om ongewenste 
indringers van het erf te houden of als gezelschapsdier. 
De honden eten vaak ‘met de pot mee’ en maken deel 
uit van het gezin. 
 
Het hebben van een dier brengt verplichtingen met zich 
mee. Welke dat zijn, leest u hieronder:   

• Zorg ervoor dat uw dieren altijd beschikking 
hebben over vers water. 

• Zorg voor voldoende en goed samengestelde 
voeding (een hond kan niet van rijst alleen 
leven). 

• Uw dieren hebben beschutting tegen de zon en 
de regen nodig (ook honden kunnen een 
zonnesteek of een longontsteking oplopen). 

• Geef uw dieren voldoende bewegingsruimte 
(leven aan een ketting is lijden!). 

• Verzorg regelmatig de vacht van uw dieren 

i.v.m. vlooien, koeparies, schurft, etc. 
• Geef uw dieren medische verzorging als ze ziek 

zijn. 
• Dump uw dieren niet op straat als u ze niet 

meer wilt; zoek een oplossing. 

• Neem geen dieren in huis die niet geschikt 
zijn als huisdier. 

 

VERVOER ZWERFHONDEN 

 
De Stichting DBS haalt honden van de straat, brengt ze 
naar de dierenarts en vervolgens naar een tijdelijk 
opvangadres. De honden zijn vaak ziek; ze geven over, ze 
hebben diarree of een besmettelijke ziekte. U kunt zich 
voorstellen dat de meeste mensen deze honden liever niet 
in hun eigen auto vervoeren. Gelukkig beschikt de 
Stichting DBS sinds kort over eigen vervoer. Om dit 
vervoer te kunnen bekostigen, wordt de auto ook 
commercieel – als dierentaxi – ingezet. Maar die 
opbrengsten wegen helaas (nog) niet op tegen de kosten. 
Zeker niet sinds de brandstofprijzen drastisch zijn 
gestegen. Dus voor het vervoer zijn ook donaties nodig!  
 

STERILISATIE- EN CASTRATIEFONDS 

Helaas kan de DBS niet alle honden van de straat halen. 
Belangrijker nog dan de opvang van zwerfhonden is het 
voorkomen van zwerfhonden. De Stichting DBS in het 
jaar 2005, 26 teefjes gesteriliseerd en 2 reuen 
gecastreerd, waardoor er 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 steriliseren kost veel geld. Met een 
donatie draagt u bij aan het sterilisatie en castratiefonds. 
 
VOORLICHTING 

 
Een doorlopende activiteit van de DBS is het geven van 
voorlichting. Met name aan  eigenaren van (huis)dieren en 
aan scholieren. 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, advertenties en bijeenkomsten proberen 
we ‘onze boodschap’onder de aandacht te brengen van 
zoveel mogelijk mensen. Daarnaast onderhouden we 
contacten met het Korps Politie Suriname (korps 
gewapende politie w.o.) (ondermeer voor de handhaving 
van de regelgeving m.b.t. dierenleed) met bestuurders en 
politici (voor diervriendelijke beleidsmaatregelen), met 
bedrijven, met bekwame dierenwinkels en met 
dierenartsen. Het geven van voorlichting en het 
onderhouden van contacten kost tijd en geld. Maar het is 
de grondslag van ons bestaan. Uw hulp is van harte 
welkom! 
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