
•	 Één van de meest voorkomende vormen 
van dierenleed in Suriname veroorzaakt 
wordt door het weggooien of dumpen 
van nestjes puppy’s en kittens. Deze, 
soms zeer jonge dieren gaan meestal 
op een gruwelijke en trieste manier 
dood aan dorst, honger, ongelukken of 
ziekten.

•	 Een teefje van 5 á 6 maanden dat niet 
gesteriliseerd wordt, binnen een jaar 
vanaf haar eerste worp samen met haar 
dochters en kleindochters makkelijk 126 
pups kan produceren. Na anderhalf jaar 
worden het al 510 pups.

•	 Bijten aan straatschoenen en –slippers 
één van de meest voorkomende 
oorzaken is van een vaak dodelijke, 
infectie met het Parvo-virus  bij pups.

•	 Katten ook gevaccineerd moeten 
worden om te voorkomen dat ze 
kattenziekte of kattenniesziekte 
oplopen.

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.

Jonge mensen zijn gek op dieren en dat 
is ook te merken aan de vrijwilligers van 
het asiel. De twaalfjarige Jewel (links) 
en Kaygee (rechts) zijn de twee jongste 
vrijwilligers van het Dierenasiel. En leuk dat 
ze het vinden! 
Jewel zit in de eerste klas van de Sint 
Paulusschool. Drie jaren geleden vertelde 
haar moeder haar over het Dierenasiel. 
Omdat Jewel toen nog te jong was, kon 
ze zich niet opgeven als vrijwilligster. 
Inmiddels is zij zes maanden vrijwilliger op 
het asiel en werkt er elke maandagmiddag. 
De jonge dierenliefhebster maakt 
voornamelijk bij de honden schoon en zo 
af en toe ook bij de katten, maar houdt van 
alle dieren. De blinde asielhond Sweetie, 
een mix ras, heeft wel een speciaal plekje 
in Jewels hart.
Gelukkig heeft Sweetie inmiddels een huis 
gevonden, waar zij met veel liefde verzorgd 
wordt. Jewels nieuwe lievelingshond is nu 
Pitboelie. Pitboelie is een prachtige hond 
met lichte ogen en een roze snuit. Hij zit 
vol energie, is gezond en erg levenslustig.
Naast knuffelen met Pitboelie, geeft 
Jewel de honden eten, ververst hun 
drinkwater, zet de honden op het veld en 
maakt hun hokken schoon. Zij vindt het 
vrijwilligerswerk heel leuk, juist omdat zij 
zelf geen huisdieren heeft. Later wil Jewel 
dierenarts worden.
 In tegenstelling tot Jewel heeft Kaygee wel 
huisdieren en niet zo weinig ook. Kaygee 
heeft samen met zijn vader twee honden, 
vijf zangvogels en tien vissen. 
Kaygee kwam via zijn tante meer te weten 

over het Dierenasiel. Omdat hij vorig jaar 
toch niet veel te doen had in de grote 
vakantie, startte hij in augustus 2011 met 
vrijwilligerswerk. Elke zondagochtend is 
Kaygee op het asiel te vinden, waar hij 
vlijtig aan het werk is: de honden eten 
geven, op het veld zetten, de hokken 
schoonmaken en tot slot de honden weer 
terug zetten in hun hok. Hij weet nog 
niet wat hij later wil worden, maar wat hij 
wel weet is dat er nog heel veel honden 
op een onverantwoordelijke manier 
behandeld worden door veel van zijn 
leeftijdsgenoten. Maar zodra hij een trieste 
situatie meemaakt en in de gelegenheid is 
de mensen te adviseren, doet Kaygee dat 
met alle liefde voor het dier.
Jewel en Kaygee zijn zich bewust van de 
situatie waarin zwerfdieren zich bevinden. 
Daarom vertellen zij hun leeftijdsgenoten 
zo vaak mogelijk over hoe ze met dieren 
om moeten gaan. Hun vrijwilligerswerk 
doen ze met heel veel liefde. 

Bent u ook geïnteresseerd in het 
vrijwilligerswerk op het Dierenasiel of 
kent u iemand die dit ook zou willen 
doen? Neemt u dan contact op met het 
Dierenasiel op 547123, van maandag t/m 
zaterdag in de ochtend van 8 tot 12 uur en 
in de middag van 15 tot 17 uur.
Wilt u eerst zelf zien wat het 
vrijwilligerswerk inhoudt, dan kunt u 
langskomen op het adres: Kanangalaan 
(t/o de Paramaribo Zoo) ook van maandag 
t/m zaterdag. Gelieve eerst te bellen 
voordat u langskomt.

wist u dat?

de dierenbeschermingJonge dierenvrienden
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De stichting Dierenbescherming Suriname 
heeft van 27 februari tot 9 maart 2012 haar 
vierde sterilisatieproject uitgevoerd. De 
jaarlijkse sterilisatieprojecten zijn bedoeld 
om op termijn het zwerfdierenprobleem 
zo veel als mogelijk of zelfs geheel terug 
te dringen. In een periode van twee weken 
werden tegen een bijzonder laag tarief, 449 
(zwerf)honden en –katten gesteriliseerd door 
een groep van vijf dierenartsen.
Met financiële ondersteuning van enkele 
trouwe Surinaamse en Nederlandse 
donateurs en sponsors, kon het project ook 
dit jaar uitgevoerd worden. Wij willen met 
name noemen: Staatsolie en het Nationaal 
Leger en Traverco. En dan in samenwerking 
met Stg. Vrienden vd DBS en enthousiaste 
inzet van vrijwilligers, ook uit Suriname en 
Nederland, is het project ook dit jaar tot een 
succes gemaakt.
De doelwijken waren deze keer Tammenga, 
Half-Flora en Marowijneproject. Daarnaast 
zijn ook veel andere particulieren uit 
andere wijken geholpen. Tevens zijn andere 
dierenorganisaties in de gelegenheid gesteld 
om zoveel mogelijk zwerfdieren te laten 
helpen.
Bijzonder dit jaar was dat de 

projectcoördinator Farisha Imamdi van 
eigen bodem was, waarmee een mooi 
voorbeeld is gesteld dat lokaal de potentie 
binnen de Dierenbescherming steeds groter 
wordt. Een andere bijzonderheid was dat 
er dit jaar een ‘pilot-samenwerking’ is 
gestart met het overkoepelend orgaan 
van buurtorganisaties, ‘Platform’. Door de 
ondersteuning van de buurtcoördinatoren 
van de doelwijken is hierdoor een belangrijke 

bijdrage geleverd bij het bekendmaken 
van het project in de wijken, bij het 
bemiddelen voor afspraken en het 
aanleveren van zwerfhonden. 
De voorzitter van de DBS, dierenarts 
Leontien Bansse-Issa, geeft aan dat er 
van een zeer succesvol project gesproken 
mag worden en is bijzonder blij en trots op 
de enorme inzet van allen die het project 
hebben ondersteund en tot een succes 
hebben gemaakt.
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stg. dierenbescherming suriname online!

sterilisatieproject 2012 (Nr.4)

Sinds 2010 is de website van de Stichting 
Dierenbescherming in de lucht. Op www.
dierenbeschermingsuriname.org is er heel 
veel informatie te vinden over de stichting 
zelf, het asiel en haar bewoners en  alge-
mene informatie over dieren.  
Omdat steeds meer mensen gebruikma-
ken van internet, heeft het bestuur van 
DBS eind 2011 besloten om een actiever 
‘website-beleid’ te voeren. Zo worden de 
website bezoekers op de hoogte gehou-
den van de meest actuele zaken. Hiervoor 
zijn op de Homepage  banners onder het 
kopje “Actueel” geplaatst die snel door-
linken naar aankomende activiteiten en 
nieuwswaardigheden. Ook klik je zo gelijk 
door naar het overzicht van de te plaat-

sen bewoners:  er staan profielen en foto’s 
van veel honden en katten die in het asiel 
verblijven.
Nog een andere nieuwigheid op de site 
is te vinden op de link ‘activiteiten’. Daar 
kan geclickt worden op ‘Daily sale items’. 
De bezoeker krijgt dan een overzicht van 
de meest populaire verkoop-items die, in 
het kader van fondsenwerving, door de 
dierenbescherming voor verkoop worden 
aangeboden. 
Benieuwd naar foto’s van de verschillende 
evenementen? Die zijn op de site! Wil je 
meer weten over vrijwilligerswerk? Vanaf 
april 2011 is er een speciaal e-mailadres 
op de ‘vrijwilligerswerk’ pagina. Naast het 
reguliere contact met de vaste vrijwilligers, 

zal dit nieuwe adres gebruikt worden om 
alle vragen en eventuele suggesties ten 
aanzien van vrijwilligerswerk te structure-
ren  en te verwerken.
De site zal wekelijks worden bijgewerkt 
om het publiek zoveel mogelijk te be-
trekken bij de gebeurtenissen van de 
Dierenbescherming. Voor de nabije toe-
komst staan nog enkele nieuwe items ge-
pland, zoals een vrijwilligersaanmeldings-
formulier, een donatieformulier en een 
reactie/ideeënformulier.
Aan de website werken de enthousiaste 
vrijwilligers Michael Hiwat en Willy Yu, i.s.m. 
de secretaris van het bestuur van de stich-
ting. Even klikken op www.dierenbescher-
mingsuriname.org en surfen maar! 

Gesterilliseerde honden liggen in kooien uit hun narcose te ontwaken 



asielberichten

dat potentieel besmettelijke ziekten 
zich verspreiden in het asiel. Onder  
de  algemene  hondenpopulatie  in 
Suriname  komen  nog  steeds  meerdere 
besmettelijke ziekten voor (meest bekend 
is Parvo) als gevolg van een inconsequent 
vaccinatiebeleid door hondeneigenaren. 
Onder de zwerfdieren is de kans op de 
aanwezigheid van een besmettelijke ziekte 
groot, omdat deze dieren meer in aanraking 
komen met andere soortgenoten dan 
dieren van een eigenaar.
Omdat het dierenasiel van de Stichting 
Dierenbescherming Suriname juist een 
zwerfdierenopvang betreft, is er bij de 
opname van elke hond grote kans op het 
binnenhalen  van  een  besmettelijk  virus. 

Het   dierenasiel is heel blij met de nieuwste 
aanwinst, nl. de quarantaine-unit! De 
unit is op 7 december 2011 officieel en in 
het bijzijn   van   hoofdsponsors   Haukes   
N.V., IAM Gold en VSH United geopend. 
Hierdoor is het mogelijk geworden 
om te werken volgens het quarantaine 
beleid wat noodzakelijk is bij opvang van 
straathonden. De unit is dus niet bedoeld 
als uitbreiding van de opvangcapaciteit 
van het zwerfdierenasiel, maar dient als een 
voorportaal voor nieuw binnengekomen 
honden, die op die manier apart worden 
gehouden van de reeds aanwezige 
honden.
Quarantaine betekent isolatie ofwel 
afzondering, nodig om te voorkomen 

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 ruimte voor dieren die moeten herstellen bij de sterilisatieprojecten.
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Lekkere taarten op 
Moederdag
Natuurlijk zullen 
de taarten van de 
Dierenbescherming 
niet ontbreken 
op Moederdag. 
De verrukkelijkste 
taarten en taartjes worden op zaterdag 12 
mei verkocht, bij Choi-Noord, van 9 tot 13 
uur. Voor de bakkers onder ons: bak een 
taart, want hoe meer taarten, hoe meer 
inkomsten voor onze dieren! Aanmelden 
kan bij Marleen de Bruijn op het 
nummer 8653444. En voor de smullers 
onder ons: kom kopen!

Kinderboekenfestival 2012
vrijwilligers gezocht!
Ook dit jaar doet een enthousiast 
team van vrijwilligers van de 
Dierenbescherming Suriname mee aan 
het Kinderboekenfestival 2012. Op het 
beursterrein zal er vanaf maandag 21 tot 
en met zaterdag 26 mei 2012 een stand 
van de Dierenbescherming staan. Er zal 
veel informatiemateriaal verstrekt worden 

Gezelligheid ten top op 
Kerstmarkt vorig jaar
Een gezellig aangeklede hal, gesponsord 
door DAGG de HAL Rental Facilities,  heel 
veel leuke verkoopartikelen, gezellig ge-
decoreerde tafels, de kerstman ... de jaar-
lijkse kerstmarkt van de DBS in de Hal was 
op vrijdag 2 en zaterdag 3 december 2011 
weer een succes. Hoewel de kerstmarkt vrij 
vroeg in de decembermaand werd gehou-
den, kan er toch met tevredenheid worden 
teruggeblikt. Ook de ‘Wall of Fame’ was 
een hot-item. Op negen expo-schotten 
waren alle dieren van het asiel tentoon-
gesteld. De bedoeling was natuurlijk om 
zoveel mogelijk mensen bekend te maken 
met wat het dierenasiel te bieden heeft en 
om de belangstelling voor adoptie op te 
wekken.  ‘Op de foto met de kerstman’ ont-
brak ook niet. En terwijl velen een versna-
pering gebruikten aan de tafeltjes op het 
marktplein, was het eromheen een echte, 
gezellige kerstmarkt. 
Nieuw was de loterij, waarbij voedselpak-

en de kleine en grote bezoekers kunnen 
van alles vragen over dieren, hoe ze 
behandeld moeten worden en hoe wij 
mensen ze beter kunnen beschermen. 
De DBS doet alweer voor de achtste keer 
mee aan dit kinderevenement. 
Als je de DBS wilt helpen en je vindt 
het ook gezellig om bezig te zijn met 
kinderen, neem dan contact op  met  
dierenbesch.sur.vrijwilligers@gmail.com
 
De openingstijden van het KBF zijn:
voor het scholenprogramma:  ma. t/m 
vr., 8 - 13 uur (uitsluitend voor scholen)
voor jong & oud: ma. t/m vr., 17 - 20 uur 
en za., 9 - 19 uur

Dog Wash
Op 30 juni a.s., en 
bij succes voortaan 
elke laatste 
zaterdagmiddag van 
de maand tussen 4 en 
6 pm, mag iedereen 
zijn honden brengen 
naar het dierenasiel om ze te laten wassen 
voor maar SRD 10,-! Er zullen ook speciaal 
bedrukte baddoekjes verkrijgbaar zijn. 
De opbrengsten zijn voor het dierenasiel.

De bedoeling van de nieuwe quarantaine- 
unit is dat elke nieuw binnengekomen 
hond  van  de  straat  hierin  verblijft  
tot deze gezond is gebleken, waarna 
doorstroming naar het algemene 
hondenverblijf plaatsvindt. Op deze 
manier hopen we tot een gezondere 
asielpopulatie te komen!

coming up ...

ketten gewonnen konden worden. Als 
troostprijs was er een cosmeticapakket.  
Ook dit evenement heeft slechts een suc-

ces kunnen worden dankzij de steun en 
hulp van vele donateurs en sponsors en 
een heleboel vrijwilligers.

Op de foto met de kerstman!



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! 

Colofon
Eindredactie:  Bonnie van Leeuwaarde

Team:    Debby van Etten
    Irene Spangenthal

   

Bijdragen van:      Mariska Bemelmans
             Leontien Bansse-Issa
             Vanessa Ramin

Opmaak:  Terence Hoefdraad

Ontwerp:  Chad Abdoellah with 
    Suriname Environmental 
    Advisory Services N.V.
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    Suriname 2012

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
    EUR 44.10.084
    USD 64.18.716

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

Adoptiekosten asieldier
Hond: 130 SRD; Kat: 65 SRD

Contactgegevens

Hoe kunt u 
helpen?

Gran tangi

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.

De Stichting Dierenbescherming Suriname 
werkt ook aan de voorlichting en educatie 
van de jeugd. Daarom wordt er binnenkort 
een lesboekje uitgebracht voor de 
onderbouw. Het boekje, geschikt voor zes- 
tot tienjarigen, bevat basisinformatie over 
de verzorging van honden en katten. De 
DBS wil met dit lesmateriaal de jongsten 
in de samenleving leren hoe ze op een 
prettige en verantwoorde manier met 
dieren om moeten gaan. Want het creëren 
van awareness is een van de doelstellingen 
van de stichting.

Grantangi aan alle sponsors van het 
afgelopen kwartaal! 
Subisco,  HEM Suriname, Staatsolie en 
het Nationaal Leger, The Book Stop,  
CIC,   Readytex, Tjin A Kiet Trading,  KLM,   
Stg. Dutchy Puppies, Carline, Global 
Expedition,  Pet World, Kiesel + Ponderosa, 
Fam. Niamut en Stolk-van Ravenswaay, Poli 
Safantas, Poli Triple R - Drs. Ramkalup, en 
alle vaste en incidentele donateurs.

vacature assistent 
asielbeheerder

Overname is toegestaan met bronvermelding.

Een publicatie van de Stg. Dierenbescherming Suriname

12 mei taartenverkoop

21- 26 mei Kinderboekenfestival

30 juni Dog Wash! 4 - 6 p.m.

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

kalender 2012

Functieprofiel
De assistent asielbeheerder ressorteert 
direct onder de asielbeheerder. Hij/zij 
wordt geacht de volgende werkzaam-
heden te verrichten:
•	 Alle werkzaamheden die op het 

asiel uitgevoerd worden
•	 Dierverzorging (inclusief lichte me-

dische handelingen)
•	 Uitvoering hygiënewerkzaamheden 
•	 Administratie
•	 Voorlichting
•	 Onvoorziene werkzaamheden (bijv. 

uitrijden met de ambulancechauf-
feur) 

•	 Waarnemen voor de asielbeheerder

Functie-eisen
•	 Goed gemotiveerd voor een nieuwe 

uitdaging
•	  liefde voor dieren
•	 Leidinggevende eigenschappen
•	 Goede communicatieve eigen-

schappen
•	 In staat om zowel zelfstandig alsook 

in teamverband te werken
•	 25 - 40 jaar (of ouder, na afstemmen)
•	 MULO of vergelijkbaar niveau (bij 

voorkeur met interesse voor of 
ervaring met lichte medische han-
delingen)

Wij bieden
•	 Een uitdagende en unieke functie 
•	 Goede salariëring en idem arbeids-

voorwaarden
•	 Een prettige werkomgeving met 

leuke collega’s 
•	 Interne training tot assistent be-

heerder

Geïnteresseerd? 
Bel, mail of schrijf naar:
•	 Mw. Drs. L.M. Bansse-Issa, 8511294
•	 dierenbescherming@sr.net
•	 Uranusstraat 92
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