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•	 De Dierenbescherming in het kader van 
bewustwording en fundraising nu ook 
leuke ‘animal-related’ bumperstickers 
verkoopt

•	 De twatwa –populatie ernstig bedreigd 
wordt doordat twatwa’s op grote schaal 
gevangen zijn genomen? Volgens het 
Jachtbesluit 2002 is het vangseizoen 
voor deze kooidiersoort het gehele 
kalenderjaar door GESLOTEN! 

•	 Er in Suriname sprake is van 
jachtseizoenen? Je kan voor SRD 1 een 
kalender ophalen bij Natuurbeheer 
bij dhr. S. Sanches van sectie adm. (tel 
471316). 

•	 Met het no. 472847 de jachtopzieners te 
bereiken zijn. 

•	 De Stichting Dierenbescherming 
Suriname niet alleen over honden en 
katten waakt maar over alle dieren in 
ons land.

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 nonprofit 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 

gevangenschap, huisdieren, vee, 
pluimvee, etc, goed worden verzorgd 
en in diervriendelijke omstandigheden 
leven; 

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

•	  mensen te informeren over het werk 
van de dierenbescherming.

Zolang hij zich kan herinneren heeft 
Erwin Doekhi zich het lot van dieren 
aangetrokken. Niet alleen van honden 
maar van alle dieren: ”ik dood zelfs geen 
slang als het niet hoeft. Als kind kreeg ik 
regelmatig een pak slaag van mijn broer 
omdat ik elke keer weer de vogelkooi 
opendeed om zijn vogels te bevrijden!”
Meneer Doekhi is in het dagelijks leven 
werkzaam als bewakingsfunctionaris bij 
een overheidsinstelling. “Op het terrein 
van de instelling vangen we vaak honden 
op. Het gaat bijvoorbeeld om honden die 
vanwege vuurwerk zijn weggerend van 
huis en vervolgens verdwaald zijn geraakt. 
Helaas soms ook om honden die gewoon 
voor onze poort worden gedumpt. Zoals 
een dame die haar hond voor de deur bij 
ons uit de auto zette en snel wegreed. 
De hond rende tevergeefs nog enkele 
tientallen meters achter de auto aan, maar 
het baasje stopte niet. Ik heb die hond toen 
maar genomen.”
De honden worden op het terrein 
verzorgd en gevoerd. Samen met collega’s 
en Drs. Morpurgo (die verbonden is aan 
de instelling) worden de kosten van voer, 

medicijnen en sterilisaties opgebracht. 
De honden worden voor een korte 
periode bijgevoerd en geobserveerd. 
De teefjes worden gesteriliseerd. “We 
hebben  een  goede  afspraak  met  Drs . 
Bansse en zij opereert de honden. Na de 
ingreep mogen de honden voor enkele 
dagen in het dierenasiel logeren voor de 
herstelperiode.”
Soms komt het voor dat een ‘nieuwe’ hond 
in zo een slechte conditie is of gewond 
is, dat dhr. Doekhi de hond naar zijn 
huis meeneemt voor intensieve zorg en 
aandacht.
Thuis heeft hij zijn handen ook vol aan zijn 4 
honden en het voeren van de (vrije) vogels 
van de buurt, die de hele dag aanvliegen 
omdat ze weten dat er zeker weer wat fruit 
op de schutting te vinden is.
De liefde voor dieren van dhr. Doekhi gaat 
soms wel heel ver. Zoals die ene keer toen 
hij met gevaar voor eigen leven in een 
sloot sprong, terwijl hij niet kan zwemmen: 
“ik stond te bruschcutten en zag een auto 
stoppen en een grijze vuilzak in de sloot 
gooien. Ik voelde dat het niet ‘zuiver’ was 
dus ik rende er meteen naartoe...auto weg 
natuurlijk. De zak dreef weg maar ik kon 
goed zien dat er wat bewoog. En hoewel 
ik niet kan zwemmen liep ik toch het water 
in... tot mijn borstkas en toen kon ik de zak 
naar me toetrekken. Er zaten 4 pasgeboren 
puppies in de zak. De mensen hadden 4 
levende hondjes weggegooid. Ik heb ze 
naar mijn huis meegenomen en toen ze 
groter en sterk waren heb ik goede baasjes 
voor ze gevonden”. 
Meneer Doekhi heeft in de afgelopen 3 
jaren, met de hulp en ondersteuning van 
enkele collega’s en Drs. Morpurgo, meer 
dan 30 volwassen honden en meer dan 100 
puppies van de straat gehaald, verzorgd 
en bij nieuwe baasjes geplaatst.

wist u dat?

de dierenbescherming

Erwin: “Een mens mag geen enkel 
dier doden dat hem niet aanvalt”

Dierenredder, erwin doekhi
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In 2001 kwamen enkele dierenliefhebbers 
bij elkaar om de mogelijkheid te bekijken 
de dierenbescherming nieuw leven in te 
blazen. Op 1 augustus 2001 is de Stichting 
Dierenbescherming Suriname opgericht. 
Volgens de statuten heeft de Stg DBS ten 
doel alles te doen wat in het belang is van de 
dieren en het dierleven in Suriname, onder 
meer door:
•	 door middel van informatie en educatie 

mensen bewust te maken van de 
beginselen van dierenbescherming  

•	 het voorkomen van mishandeling van 
dieren

•	 ongeneeslijk zieke dieren zo spoedig 
mogelijk uit hun lijden te verlossen

•	 bevordering van een goede verzorging 
van dieren in gevangenschap 
(huisdieren, vee, pluimvee) 

In het begin heeft de DBS vooral op de 
achtergrond gewerkt om te inventariseren 
wat de bestaande noden en middelen waren, 
bijv. noden in de gemeenschap en bestaande 

1 aug. 2001 – 1 aug. 2011 ... 10 jaar 
Dierenbescherming in Suriname

wetgeving en hoe het geheel te kunnen 
financieren. 
Toen werden de belangrijke doelen gekozen 
die de Stichting nastreefde: oprichting 
van een dierenasiel, ingebruikneming 
van een volledig uitgeruste ambulance 
en het verzorgen van cursussen voor 
dierenverpleging en voor hulpverlening bij 
ongevallen van dieren. 
De Stichting is verheugd en trots dat de 
meeste van deze doelen gerealiseerd zijn! 
Inmiddels is er een asiel, een crematorium 
en een speciale telefoonlijn voor 
informatie. Verder hebben we onlangs het 
dierenvervoer/ de ambulance vernieuwd en 
is die weer operationeel. Ook zijn er jaarlijkse 
sterilisatiecampagnes om het overschot aan 
honden (en katten) onder controle te krijgen 
en is het concept ‘wetgeving-Dierwelzijn’ in 
afrondende fase 
Veel particulieren en bedrijven in Suriname 
hebben de DBS op verschillende manieren 
ondersteund. Ook de Stg Vrienden van de 
DBS in Nederland heeft veel bijgedragen.

 We danken een ieder die de afgelopen 10 jaar 
heeft meegeholpen aan de bewustwording 
ten aanzien van dierwelzijn en aan een beter 
leven voor dieren in Suriname.

Drs. L. Bansse-Issa, voorzitter

De nieuwe ambulance!
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DIERENVERVOER na 2 jaren weer in actie!
Het dierenvervoer is een van de 
pijlers van het werk van de Stichting 
Dierenbescherming Suriname.
Met een nieuw, goed ingericht busje en de 
nieuwe chauffeur, Paul Huijsing is deze 
tak van de DBS weer operationeel. Er 
kan met ingang van 1 augustus 2011 
weer gehoor worden gegeven aan de 
vele verzoeken vanuit de gemeenschap 
voor dierenvervoer. 
Het dierenvervoer heeft verschillende 
functies:
1. Het ophalen van zwerfdieren in 
nood, of van het controleren ter plekke 
van wantoestanden met dieren. Voor 
deze service kunnen particulieren en 
bedrijven contact opnemen met het 
speciale telefoonnummer 08732216. 
Iedere melding wordt zo snel mogelijk 
verwerkt. Indien het andere dieren betreft 
dan honden en katten wordt een andere 
instantie ingeschakeld door de DBS.
2. De ambulance kan besteld worden als 
‘dierentaxi’: eigenaren kunnen hun (zieke) 
dieren laten vervoeren, naar de dierenarts 
bijv.. Ook kan men gebruik maken van het 
vervoer om hun overleden huisdier te laten 
halen om naar het crematorium bij het asiel 

te brengen. Voor deze ritten wordt een 
vergoeding gevraagd. Afspraken voor het 
dierenvervoer moeten tenminste één dag 
van tevoren 

worden gemaakt, met uitzondering van 
spoedgevallen.



Tawryn

asielberichten

besloot Tawryn dat ze ook moest kunnen 
lopen. En met vallen en opstaan en 
onder aanmoediging van medewerkers 
en vrijwilligers is het haar gelukt! Na een 
maand is ze gevaccineerd, zodat ze ook 
van de vrijheid op de speelweides kon 
genieten en kon revalideren. Maar Tawryn 
wilde niet lopen naar de weide, dus het 
werd rennen! Vanwege haar beperkte 
motoriek, resulterend in een dansende 
loopgang heeft ze de bijnaam “Boogy 
Woogy Mama” gekregen. Deze bijzondere 
hond heeft zich niet laten tegenhouden 
door haar beperkingen en is vrolijk, 
enthousiast én pittig! Voor ons op het 
asiel zou het geweldig zijn als we haar 
wonderbaarlijke herstel bekroond kunnen 
zien worden met een gelukkig leven bij 
een nieuw baasje. Maar die moet dan 
natuurlijk ook wel bijzonder zijn ...

een bijzonder geval
Op het asiel heeft elk dier zijn charme, 
alsook een eigen verhaal. Zo ook het 
verhaal van Tawryn, een teefje van naar 
schatting 3 jaar oud. Geheel verlamd, 
vermoedelijk door een aanrijding, is 
Tawryn op 11 mei van straat gehaald en 
na een onderzoek door de dierenarts naar 
het asiel gebracht. Volgens asielbeleid zijn 
we met het toedienen van medicijnen 
gestart. Met een angstige en hulpeloze 
blik in haar ogen liet Tawryn zich de 
eerste dagen injecteren. Al gauw was ze 
in staat zelfstandig te eten en drinken 
en werd de angst en hulpeloosheid in 
haar ogen vervangen door een gedreven 
enthousiasme. Ondanks haar ernstige 
rugletsel probeerde ze te gaan staan 
om ons te begroeten, maar vooral ook 
om uit haar bak te eten. Van wankelend 
gaan staan met hulp van een muurtje, 

Het zwerfdierenasiel is een werkarm van de Stichting Dierenbescherming Suriname. Het asiel heeft als belangrijkste taak het opvangen van 
zwaar verwaarloosde zwerfhonden en -katten. De dieren worden vervolgens verzorgd, gesteriliseerd en geresocialiseerd en geplaatst bij een 
nieuw baasje. Het asiel heeft ook als taak voorlichting te geven. Verder biedt het asiel de 'herstel'-faciliteit voor dieren die geholpen zijn bij 
sterilisatieprojecten.'
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sterilisaties poes, en 17 castraties kater. 
De eigenaren brachten de dieren op 
afspraak en bleven wachten tot ze wakker 
waren na de operatie. Bij sommige 
duurde dat wat langer maar iedereen 
was uiteindelijk blij dat hun dier was 
geopereerd en men zat gezellig te praten 
onder één van de 2 tenten die opgezet 
waren op het asielterrein. In de 2e tent 
stonden draadhokken opgesteld waar 
alle dieren op kleurige handdoeken lagen 
te wachten op hun beurt of lagen wakker 
te worden na de operatie. Daar tussenin 
liepen de assistenten die alles in de gaten 
hielden.  
Dankzij de organisatie van de Surinaamse 
‘on-site’ coördinator, de hulp van onze 
vrijwilligers, de Amerikaanse dierenartsen, 
hun assistenten, 3 Surinaamse dierenartsen 
en van de asielmedewerkers heeft dit 
project ervoor gezorgd dat we dit jaar nóg 
meer worpen hebben kunnen voorkomen. 

Verslag 
Kinderboekenfestival 2011
De DBS heeft dit jaar weer meegedaan aan 
het Kinderboekenfestival met als thema: 
‘w w w.welzijn’(‘WillenWetenWerken’). 
Tijdens dit festival heeft de DBS 
veel kinderen kunnen bereiken met 
voorlichting. Er kwamen circa 6 klassen 
per ochtend langs en ‘s middags was 
het ook een gezellige doorstroming van 
bezoekers. Het festival was ook dit jaar 
weer een geslaagde voorlichtingsactiviteit 
van de DBS! Veel dank aan alle vrijwilligers 

Verslag sterilisatie- en 
castratieproject door ‘New 
Horizons Suriname-2011’ en 
de Stichting Dierenbescher-
ming Suriname
Van 13 tot 24 juni vond een 2e sterilisatie- 
en castratieproject dit jaar plaats op ons 
dierenasiel. Dit project werd mogelijk 
gemaakt door de US Southern Command 
and Air Forces South die dierenartsen en 
assistenten kosteloos beschikbaar had 
gesteld aan de DBS, als onderdeel van de 
'New Horizons' hulpmissie aan Suriname. 
Al vanaf de eerste dag waren er al zoveel 
afspraken, dat de hele operatieperiode 
binnen een dag al volgeboekt stond. In 
de 2e week konden toch nog redelijk wat 
gegadigden van de wachtlijst geholpen 
worden. Er zijn zowel honden als katten 
geholpen. Een totaal van 226: 154 
sterilisaties hond, 23 castraties hond, 32 

die hieraan hebben meegeholpen, we 
rekenen volgend jaar weer op jullie! 

Verslag Moederdagactie 
2011
De Moederdag taartenverkoop van de 
DBS, op zaterdag 7 mei, was wederom 

een groot succes. De versierde stand 
van de DBS stond ook nu bij het 
parkeerterrein van Hotel Torarica en 
Tangelo. Er waren veel aanmeldingen van 
taartenbakkers, die prachtige taarten en 
cupcakes hadden gebakken. Het geheel 
was een feestelijk gezicht.
De vrijwilligers hielden voorbijgangers 
staande, waardoor er een gezellige 
drukte ontstond, die bijdroeg aan het 
resultaat: klanten stonden er al om half 
5 en ook dit jaar waren vrij snel alle 80 
taarten en 100 cupcakes uitverkocht. 
De DBS roept alle lezers van deze 
nieuwsbrief op: bak volgend jaar een 
taart! Meer taarten, meer inkomsten voor 
de dieren van Suriname! 

Volgende patiënt ...

Taarten, vol liefde gemaakt en verpakt!



Pet W rld  
HET adres voor al uw dierbenodigdheden!! 

Pardolaan # 2  -  Uitvlugt  -  Paramaribo  -  Suriname  
Telefoon: 532 046 -  Fax: 430 056 – E-mail: petworld@sr.net 

A HEALTHY PET, IS A HAPPY PET! 
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Stichting Dierenbescherming Suriname
Telefoon:
Algemeen:  08827127
Dierenvervoer: 08732216
Dierenasiel:  547123

Postadres:   Uranusstraat 92 
    Paramaribo

Email:   dierenbescherming@sr.net
Website:   www.dierenbescherming
    suriname.org

DSB rekening:  SRD 44.10.076
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Openingstijden dierenasiel:
maandag t/m zaterdag 
9.30 – 11.30u en 15.30 – 17.00u
Zondag voor publiek gesloten

Adoptiekosten asieldier
Hond: 125 SRD; Kat: 65 SRD

Contactgegevens

Hoe kunt u 
helpen?

grantangi

PR, awareness 
en fundraising

Als donateur! Uw bijdrage kan eenmalig 
maar ook structureel zijn. Het kan door 
voer te sponsoren (natura) of door geld te 
geven of te storten..
Als vrijwilliger! Voor het verzorgen van 
dieren, het verrichten van administratieve 
taken of het helpen bij evenementen.
Als bestuurslid! U wilt enkele uurtjes 
per week bezig zijn met dierenwelzijn? U 
heeft een bepaalde expertise, bv. juridisch, 
of op het gebied van communicatie of 
fundraising? Meld u dan bij ons aan!
Dierenmishandeling melden! Dieren-
mishandeling is strafbaar volgens art. 
312 WvStr! Schakel de politie in als u 
misstanden constateert.
Dierenwelzijn! Praat met anderen over de 
Dierenbescherming en over dierenwelzijn.

Stop met Dumpen!!
De DBS is op 6 juli j.l. gestart met de ‘Stop 
met Dumpen’ actie. Het doel hiervan is om 
de gemeenschap er van bewust te maken 
dat er teveel honden en katten gedumpt 
worden en dat dit moet stoppen. De 
actie bestaat uit verschillende posters die 
verdeeld zijn over Groot Paramaribo en 
hangen op strategische punten. 

Bumper-stickers
Bumper-stickers zijn vanaf 7 augustus te 
verkrijgen bij de DBS. Er zijn verschillende 
ontwerpen. De stickers kosten SRD 3,00. 

T-shirts
Er zullen ook nog een nieuw t-shirt en 
koelkast-magneten op de markt worden 
gebracht, deze zijn vanaf 2 oktober 
verkrijgbaar. Dus vraag ernaar!

Grantangi aan alle sponsors van het 
afgelopen kwartaal! 
Subisco,  HEM Suriname, The Book Stop,  
CIC,   Readytex, Tjin A Kiet Trading,  KLM,   
Stg Dutchy Puppies,  USAF Southern 
Command
Carline, Global expedition,  Petworld, 
Kiesel + Ponderosa, Fam. Niamut en Stolk 
van Ravenswaay
Poli Safantas, Poli Triple R - Drs. Ramkalup
En alle vaste en incidentele donateurs.

werelddierendag 
2 okt 2011

Overname is toegestaan met bronvermelding.
Een publicatie van 

de Stg. Dierenbescherming Suriname
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2 okt. viering dierendag

3e week 
dec kerstmarkt

20
12 februari sterilisatieproject

Het gehele jaar is er boekenmarkt 
op de 1ste zondag van de maand

kalender

Schminken

Het begint traditie te worden: 
Dierendag vieren op het asiel.

Geplande activiteiten:
•	 Een extra uitgebreide boekenmarkt 
•	 Schminken en grabbelen 
•	 Balgooien 
•	 Een memoryspel voor wie het wat 

rustiger aan wil doen.
•	 Natuurlijk de ‘dogwalk’: dé manier 

om kennis te maken met de 
asielhonden en hopelijk daardoor 
veel adopties

•	 muziek van DJ-Cat!
•	 Lancering van onze nieuwe ‘super-

T-shirts’ , DBS bumperstickers en 
–magneten en meer

•	 En natuurlijk is er ook veel te eten: 
hot dogs, macaroni, taart, cup-
cakes, patat en nog meer!

Alle opbrengsten zijn bestemd voor de 
Dierenbescherming!
Dierendag op het asiel: 
zondag 2 oktober 9 - 14u ... 

Be there!
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