
De Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) zet zich in voor het belang van dieren in Suriname en hun 
welzijn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de DBS doet. En hoe u ons kunt helpen de dieren in Suriname een 

beter leven te geven. 

De DBS is opgericht op 1 augustus 2001 en 
gevestigd te Paramaribo. De Stichting is een 
non-profit organisatie die is aangesloten bij 
de World Society for the Protection of Animals 
(WSPA). De Stichting heeft ten doel alles te 
doen wat in het belang is van dieren en het 
dierenleven in Suriname, onder meer door:
- te waken tegen mishandeling van dieren;
- te bevorderen dat dieren in gevangen-

schap, huisdieren, vee, pluimvee, etc, goed 
worden verzorgd en in dier-vriendelijke 
omstandigheden leven; 

- hulp te verlenen aan zieke en gewonde 
dieren bij ongevallen;

- mensen te informeren over het werk van de 
dierenbescherming.
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Het is elf uur ’s morgens als dierenarts 
Audrey Steenland-Smit (1965), van Dieren 
Polikliniek Safantas, haar laatste patiënt 
van die ochtend samen met zijn baasje 
naar buiten begeleidt. Een sterilisatie, een 
belangrijk onderdeel van haar dagelijkse 
werk op de poli, en van haar werk als 
vrijwillige dierenarts voor zwerfhonden en 
katten op het Dierenasiel.
Geboren in Paramaribo, groeide ze samen 
met haar zusje en broertje op in een 

dierrijke omgeving. Al op jeugdige leeftijd 
besloot ze dierenarts te willen worden. 
Na het behalen van haar VWO diploma 
ging ze op aanraden van haar ouders 
studeren in Amerika, aan de University of 
Florida te Gainesville in Florida, waar ze het 
3 jaar durende Pre Vet Med Program volgde 
en tussentijds als vrijwilligster werkte bij 
de ‘veulenwacht’. Na haar 4e jaar haalde ze 
haar Bachelors in Animal Science.

Als buitenlandse kon ze niet terecht op 
de School of  Veterinary Medicine in 
Gainesville en stapte ze over naar Ross 
University School of Vet Med op St. Kitts. 
Haar co-schappen deed ze als transfer 
student aan de Faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht - Nederland, met als differentiatie 
kleine huisdieren. 
Na vijf en een half jaar werken als dierenarts 
in Canada (Cache Creek en Vancouver 
Island) ging ze in ’97 terug naar Nederland. 
Getrouwd en inmiddels moeder van 2 
kinderen vertrok het gezin in 2005 naar 
Suriname. Naast haar parttime baan voor 
Safantas werkt dr Steenland-Smit als 
dierenarts (sinds 2005) voor de Stichting 
Dierenbescherming Suriname. 

Tips van dokter Audrey
Op haar poli en als arts van het asiel komt 
dr. Steenland-Smit geregeld in aanraking 
met besmettelijke en vaak dodelijke ziektes 
(zeker onder puppies): 
- Hondenziekte (ziekte van Carré) 

veroorzaakt door een zeer besmettelijk 
virus;

- Parvo ook een uiterst besmettelijke 
ziekte veroorzaakt door een  virus;

- Ziekte van Weil, overgebracht door 
bacteriën in de urine van ratten.

“Veel leed kun je als eigenaar van een hond 
voorkomen door op tijd te beginnen met 
vaccineren”, zegt dr. Steenland-Smit.

Vervolg op pagina 4

eindelijk!

De Dierenbescherming

dierenarts Audrey Steenland-Smit

Dokter audrey

Het ziet ernaar uit dat het nu echt gaat 
gebeuren. Er is door het Ministerie van 
Justitie en Politie in Suriname (MinJusPol) 
een werkgroep ingesteld die is belast 
met het formuleren van een wet op 
dierenmishandeling. In de werkgroep is 
de Stg. Dierenbescherming Suriname ook 
vertegenwoordigd door de voorzitter.  

De Stg. DBS is uiteraard erg blij met 
deze stap, omdat ze al sinds 2003 aan 
het lobbyen is hiervoor. Als de wet er is 
kunnen personen die (hun) dieren geen 
fatsoenlijke behandeling geven, gestraft 
worden. Nu staan dierenliefhebbers en 
zelfs de politie vaak machteloos als een 
dier mishandeld wordt. 
Wij blijven de ontwikkelingen rond deze 
wet volgen en hopen dat middels deze 
wet situaties als “honden aan een te korte 
ketting in de felle middagzon, meerdere 
kleine aapjes in een te kleine kooi of 
papegaaien die zich nauwelijks kunnen 
bewegen in een kooi” daadwerkelijk tot 
het verleden gaan behoren.
 

Bron: “De Ware Tijd” 4/8/10 



Baas Jeff en asielhondje Joy     
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Een flinke wit-bruine hond staat heftig te 
blaffen aan de poort. Ze maakt duidelijk 
dat niemand zomaar binnenkomt. Zodra 
Jeff verschijnt, verandert de agressieve 
waakhond in een vrolijk kwispelend 
speelkameraadje. Jeff is haar nieuwe 
baasje. Hij zag Joy 4 maanden geleden in 
het asiel zitten en er was direct een klik. 
“De manier waarop Joy naar ons toekwam 
en contact zocht, voelde meteen goed,” 
vertelt Jeff terwijl hij ondertussen Joy 
onder haar kin kriebelt die daar uitgebreid 
voor gaat liggen. 

Joy is samen met 2 andere honden 
gevangen op het terrein van een groot 
bedrijf. Ze veroorzaakten overlast. Joy 
was vol en heeft op het asiel haar nest 
geworpen. Nadat de pups weg waren, is ze 

gesteriliseerd. Het heeft toen nog een hele 
tijd geduurd voordat Jeff en zijn vriendin 
Joy het geluk brachten dat ze verdiende.

Jeff vertelt, zichtbaar trots: “Al vanaf de 
eerste dag voelde ze zich thuis. Waar ik ga, 
gaat zij. Ze is een echt papa’s kindje. Hoewel 
mijn vriendin haar heeft opgehaald, ging 
Joy, toen ik later van het werk kwam, naast 
me aan m’n voeten liggen en is de hele 
avond niet meer van mijn zijde geweken.” 

“Ze loopt de hele dag los op het erf. 
Gelukkig weet ze niet over de schutting te 
springen, zoals mijn vorige hond. Ze heeft 
veel vrijheid. ‘s Nachts slaapt ze op het 
balkon op haar eigen kleedje. De vorige 
hond was vergiftigd en dat mag niet meer 
gebeuren. Ik kan me geen betere hond dan 
Joy wensen en zou haar niet meer kunnen 
missen.” Joy heeft haar naam dus niet voor 
niks gekregen: A joy forever!

a joy Forever

problemen besparen, voor veel minder geld 
dan normaal. 

Wetenswaardigheid
De meeste zwerfhonden komen vanuit een 
thuissituatie. Zoals (een nest) puppies die 
eerst heel leuk lijkt maar als ze groter worden 
alleen maar voor last en vuil zorgen en dus 
maar ergens in de bosjes worden gedumped. 
Of zoals een hondje dat word opgesloten tij-
dens de loopse periode, maar daardoor voor 
zoveel geluidsoverlast zorgt dat ze maar op 
straat wordt losgelaten. Stg. DBS wil daarom 
zoveel mogelijk teefjes in thuissituaties steri-
liseren.

Tips
1. Leg, als u een teefje heeft, voor de eerste 

5 maanden SRD 50 apart zodat in de 5de 
maand, wanneer de hond gesteriliseerd 
moet worden, het bedrag bijeen is ge-
spaard en de kosten niet ongelegen ko-
men.

2. Als je het geld niet in 1 keer hebt, vraag 
dan aan je vaste dierenarts of er een be-
talingsregeling getroffen kan worden. 
Ook dit kan de drempel om de hond op 
tijd te laten steriliseren verlagen. 

STERILISEREN IS EEN MUST … JUST DO IT!

Het 2de sterilisatieproject kan, zoals de feiten 
laten zien, een succes genoemd worden. De 
redactie van de Nieuwsbrief  heeft dr. Bansse, 
die met de Stg. DBS initiatiefnemer is van dit 
project, gevraagd een aantal zaken die zij be-
langrijk vindt te belichten voor de lezers.

Sterilisatie 
Sterilisatie is de ENIGE afdoende weg naar 
minder loslopende honden. Het teefje bin-
nenhouden tijdens de loopse periode is een 
andere oplossing, maar in de praktijk is ge-
bleken dat dit geen goede maatregel is. De 
DBS zou graag de middelen hebben om dit 
project in heel Suriname uit te voeren. Helaas 
is het nog lang niet zover, vooral omdat de 
randvoorwaarden, zoals subsidie en steun 
van overheidsinstanties, die met ondersteu-
nende wetgeving geschapen moeten wor-
den, nog niet aanwezig zijn.

Kosten
In veel gevallen ziet de hondeneigenaar erg 
op tegen de kosten voor de sterilisatie. Dat is 
de reden dat de Stg. DBS ervoor heeft geko-
zen om tijdens het project de sterilisatie uit 

Sterilisatieproject 2010 
- in gesprek met dr. bansse-issa -

te voeren voor gemiddeld SRD 45. Echter uit-
sluitend voor eigenaren die binnen het aan 
te geven gebied wonen, zich hebben opge-
geven voor het project en zo aan meewerken 
om door sterilisatie, hun teefje(s), zichzelf en 
de buurt veel verdriet en problemen bespa-
ren. En dat voor veel minder geld dan nor-
maal. 

3de Sterilisatieproject 2011
Anne-Marie Wieringa, degene die het steri-
lisatieproject altijd heeft gecoördineerd, zal 
voor het volgende project niet aanwezig zijn, 
maar de Stg. DBS vertrouwt erop dat er weer 
zo een betrokken persoon als Anne-Marie in 
zal stappen voor de broodnodige ondersteu-
ning.
De sterilisaties van het 3de project zullen weer 
plaatshebben in februari. Het publiek moet 
de media goed volgen vanaf januari 2011. Er 
zal voor dit project weer een andere wijk wor-
den gekozen en bekendgemaakt. 
Dr. Bansse hoopt dat opnieuw veel mensen 
hun hondje(s) opgeven voor het project en 
eraan meewerken om door sterilisatie, hun 
teefje(s), zichzelf en de buurt veel verdriet en 
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Werelddierendag 2010

Elk jaar op 4 oktober is het Werelddierendag 
en wordt er in Suriname en in veel andere 
landen stilgestaan bij de rechten die dieren 
hebben in onze samenlevingen. Stg. DBS 
heeft ook dit jaar weer een  gezellige dag 
georganiseerd om stil te staan bij deze 
bijzondere gelegenheid. 

Dit zal worden gedaan op zondag 3 
oktober zodat zoveel mogelijk mensen in 
de gelegenheid gesteld worden om dit 
evenement bij te wonen. De belangrijkste 
doelstellingen van de organisatie zijn altijd 
voorlichting en fundraising. Voor beide 
doelstellingen is dit jaar gekozen om ze 
te koppelen aan leuke activiteiten omdat 
de DBS er vooral ook een gezellige en 
leuke Family Day voor het hele gezin van 
wil maken. Jong en oud krijgen dan een 
leuke dag en een hapje en drankje (de 
laatste twee voor een kleine bijdrage ten 
bate van de fundraising)voorgeschoteld. 
De voorlichting zal geschieden door 
middel van rondleidingen door het asiel, 
mondelinge informatie en informatie via 
folders en door een bijzondere presentatie 
van dieren uit het asiel, de bekende 
‘Dogwalk’, door de medewerkers uit het 
asiel.

De fundraising zal  geschieden door de 
opbrengsten van verschillende activiteiten 
waar een prijsje aan gekoppeld is, zoals; 
balgooien, sjoelen en grabbelton. Maar ook 
schminken of een lekker drankje of hapje. 
En natuurlijk zal de,  nu reeds welbekende 
boekenmarkt, niet ontbreken,  dit keer 
met een speciaal tintje in de vorm van veel 
boeken over Dieren. 

In de volgende nieuwsbrief volgt een 
verslag van deze ongetwijfeld, gezellige en 
voor het asiel, vruchtbare dag. 

activiteiten 2010 Sterilisatieproject suriname 
 Feiten en cijfers (maart 2010)

2e-Handse boekenbeurs

Sinds december vorig jaar wordt er elke 1e 
zondag van de maand een boekenmarkt 
gehouden op het terrein van het 
dierenasiel. Aanvankelijk werd er tweemaal 
per jaar een boekenmarkt in de malls 
gehouden. Niet alleen was dat elke keer 
een hele toer om alle dozen met boeken 
mee te nemen, ook in de opslagruimte van 
het asiel groeide de voorraad veel te snel 
om die in 2 boekenmarkten per jaar weer 
te kunnen verkopen. Zodoende werd het 
idee geboren om van de boekenmarkt 
een maandelijks terugkerende aktiviteit te 
maken. Organisator Marion Heesakkers is 
vol enthousiasme over de boekenmarkt: 
“Boeken zijn duur in Suriname. Dus is het 
erg goed om te zien dat mensen hiervoor 
een prikje een ruime keuze kunnen maken 
om hun fantastische hobby te kunnen 
waarmaken: lezen! Wat is er nu leuker 
dan op zondagochtend een mooi boek te 
kopen en je de rest van de dag  heerlijk 
met dat boek in een hangmat te nestelen?  
Ondertussen ondersteunen veel mensen 
ons en doneren hun gelezen boeken aan de 
dierenbescherming. Zodoende kunnen wij 
elke maand weer een vernieuwde collectie 
boeken aanbieden waar voor eenieder 
wel wat leuks of interessants bij zit. We 
hebben Engelse en Nederlandse romans, 
boeken met allerlei wetenschappelijke  of 
informatieve onderwerpen en een speciale 
kinderafdeling. En het mes snijdt aan 
twee kanten:  met de opbrengst kan de 
dierenbescherming veel goeds doen voor 
alle dieren. Hierbij bent u allen uitgenodigd 
om eens een kijkje te komen nemen op 
zondagochtend”.  

266 teefjes zijn gesteriliseerd
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op het dierenasiel
bij de lokale poli’s

honden (71%) kwamen uit de 
wijken Beekhuizen en Livorno
operaties (94%) zijn betaald door 
de eigenaren
eigenaren (75%) hebben SRD 45 of 
meer betaald
eigenaar heeft met een tros 
bacoven betaald
honden waren zwaarder dan 30 kilo 
(ook al beweerden de eigenaren van 
niet) … zij hebben dubbel betaald
honden zijn opnieuw geopereerd, 
de meeste omdat de eigenaren 
de honden niet de rust hadden 
gegeven die nodig was
hond is door al  aanwezige honden-
ziekte, na een nazorg-periode van 1 
maand op het asiel geeuthanaseerd
hond is thuis overleden omdat zij 
niet uit de narcose kwam

14 dierenartsen hebben geopereerd
4

10
Nederlandse op het dierenasiel
Surinaamse op 5 verschillende poli’s

Naast de dierenartsen hebben de 
volgende mensen meegeholpen:

21
7
1

1

1
16

vrijwilligers van de 
Dierenbescherming
stagaires uit Nederland
begeleidster uit Nederland (en haar 
vriend)
stagaire uit Belgie (tevens bezig met 
het zwerfhonden telproject)
vrijwilliger uit Amerika
vaste asielvrijwilligers

Beheerder, assistent-beheerder en de 
schoonmaakster van het asiel
De bestuursleden van de Stichting 
Vrienden uit Nederland
De Bestuursleden van de 
Dierenbescherming Suriname

De Stichting Dierenbescherming 
Suriname bedankt alle honden-
eigenaren en vrijwilligers voor hun 
medewerking en ondersteuning!
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Contactgegevens

Tips van dokter Audrey (vervolg):

Vanaf 4 weken kan al worden begonnen 
met een vaccinatie tegen Parvo, vanaf 
6 weken kunnen pups een cocktailprik 
krijgen oa tegen Hondenziekte, 
Para Influenza (hondengriep) en ICH 
(leverziekte). 

een vrijwilliger
Naam: Sarah Abendanon (15 jaar)

Hoe lang ben je vrijwilliger?
In oktober 2010 2 jaar. Ik heb me opgegeven 
op Werelddierendag tijdens de activiteiten op 
het dierenasiel. Ik kon meteen de volgende 
week beginnen. Ik weet de eerste dag nog 
heel goed: de schoonmaakster was ziek en 
ik moest meteen hard meewerken, maar het 
was heel leuk.

Wat voor dingen doe je?
In het begin hielp ik op zondagochtend, toen 
moest ik vaak meehelpen met de honden-
hokken schoonmaken. Dat was heel gezellig 
met Sharon, een andere vrijwilligster. Nu kom 
ik op de woensdagmiddag omdat dat beter 
uitkomt met school. Nu voer ik de honden en 
help mee om ze op de speelweide te zetten en 
ik speel met ze. Als er extra hulp nodig is, help 
ik ook wel bij de katten.

Heb je een favoriet dier?
Ik herinner me de asielhond Santusha nog 
heel goed, die was heel lief en rustig, niet zo 
‘djugu djugu’. En natuurlijk m’n eigen hond 
die ook uit het asiel komt, Fluffy.
Naast honden houd ik erg van cavia’s.

Wat vind je leuk aan ‘t  vrijwilligerswerk?
Ik hou heel veel van dieren! Dus ik vind het 
heel leuk dat ik nu extra met honden kan spe-
len en knuffelen. Verder vind ik het leuk dat 
ik mensen en dieren kan helpen door vrijwil-
liger te zijn. Ook is het gezellig met de andere 
vrijwilligers.

Sarah, bedankt!

Aan ‘t chillen op de mat  ...
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Overname is toegestaan met bronvermelding.
Een publicatie van 

de Stg. Dierenbescherming Suriname

Openingstijden dierenasiel:
maandag t/m zaterdag 
9.30 – 11.30 en 15.30 – 17.00
Zondag voor publiek gesloten

Adoptiekosten asieldier
Hond: 110 SRD;   Kat: 50 SRD

info dierenasiel
Adres:   Kanangalaan 32,  Cultuurtuin  
   (t.o. Paramaribo Zoo)

Aanbevolen vaccinatieschema door 
dierenartsen voor honden: 
- 3 x een vaccinatie t/m 3 mnd oud;
- 1 x herhalen na 6 mnd;
- en vervolgens 1 x per jaar voor 

volwassen honden.    

Daarnaast kunnen we als eigenaar zelf 
preventief ontwormen: 1 x per mnd voor 
pups, 1 x per 2 mnd voor volwassen 
honden (ouder dan 9 mnd). Middelen 
verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak of 
dierenarts.

Veel voorkomende uitwendige huidpro-
blemen zoals vlooien, koeparies en mijten 
(schurft): 
- vlooien en koeparies kan men 

maandelijks zelf behandelen (vraag 
ernaar bij uw dierenspeciaalzaak of 
dierenarts);

- mijten moeten door een dierenarts 
worden gediagnosticeerd en 
behandeld, belangrijk is om zo 
snel mogelijk te beginnen en de 
behandeling consequent te herhalen.

“Er is tussen poli- en asielpatiënten qua 
aantallen besmettelijke ziektes nagenoeg 
geen verschil, maar wat betreft huidziektes 
staan de asieldieren als gevolg van vaak 
ernstige verwaarlozing wel aan kop. 
Tot slot zegt dokter Steenland-Smit “Ik houd 
van dieren.  Dieren helpen en genezen is 
iedere dag opnieuw een uitdaging voor 
mij. En middels mijn studie en werk voor 
de Stichting Dierenbescherming Suriname 
en het Dierenasiel wil ik graag mijn 
maatschappelijke bijdrage leveren aan de 
gemeenschap.”


