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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? Het 
bestuur is nog opzoek naar een jurist of 
iemand met een juridische achtergrond. 
Meld u zich 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.

Zoals aangekondigd in onze vorige 
nieuwsbrief, is er een nieuw educatief 
boekje uitgebracht. Op 27 mei jl. was het 
zover: het boekje ‘Superbaasje’ werd op 
het KBF gelanceerd en door de voorzitter 
van de DBS, drs. Leontien Bansse-Issa, 
aan het publiek getoond. Superbaasje is 
een boekje voor kinderen van groep 6 en 
hoger, met verhaaltjes over het verzorgen 
van huisdieren, met leuke illustraties.
Het boekje is tot stand gekomen door 
medewerking en sponsoring van: mevr. 
Willy van Leesten (vertaling), mevr. Els 
Moor (redactie) drukkerij Leo Victor en 
Elgawa. Er is een 2e boekje in de maak, 
met als thema ‘neutralisatie/onvruchtbaar 
maken’.

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, De Vereniging voor 
Dierenbescherming afdeling Amsterdam, 
Daadwerkelijke Dierenbescherming, Stg. 
Vrienden van de DBS in Nederland, Carline, 
Global Expedition, Pet World, Kiesel + 
Ponderosa, Fam. Niamut en Stolk-van 
Ravenswaay, Poli Safantas (Drs. Steenland-
Smit), Poli Triple R (Drs. Ramkalup), en alle 
vaste en incidentele donateurs. 

•	 een teefje al met 6½ á 7 maanden leeftijd 
vruchtbaar kan zijn en een poesje al 
met 4½ á 5 maanden? Natuurlijk is 
tienerzwangerschap ook bij hun niet 
gewenst.

•	 apen absoluut niet geschikt zijn als 
huisdier. Omdat ze hun natuurlijk 
gedrag niet kunnen ontwikkelen en 
erg intelligent zijn, vertonen ze in 
gevangenschap als volwassen dier 
altijd afwijkend gedrag. Ze worden 
langzaamaan ‘gek’.

•	 Minder dan 10% van de huidparasieten 
(vlooien, koepari’s e.d.) op de hond 
zitten en meer dan 90% in de omgeving. 
Behandel altijd dier en omgeving met 
een geschikt middel.

7 oktober Werelddierendag

4 november boekenverkoop

14 - 15 dec. kerstmarkt in ‘de Hal’

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

kalender 2012

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.

Priscilla en Deborah van Uden zijn 
beiden al 5 jaar vrijwilligers bij de 
dierenbescherming. In het dagelijks leven 
runnen ze hun eigen beauty salon. 
Ze bewonen hun huis met hun vader en 
5 honden en 9 katten. Het hoogste aantal 
‘medebewoners’ lag ooit op 12 honden 
en 13 katten! Dit was gewoon teveel 
en hoe graag ze ook alle dieren willen 
helpen, ze realiseren zich steeds meer 
dat er rekening gehouden moet worden 
met omstandigheden.  Ze vertellen: “We 
werken full-time en komen altijd tijd te 
kort. Gelukkig hebben we goede hulp in 
huis, daar hebben we veel ondersteuning 
van. Er komen dagelijks ook nog een 5-6 
straathonden bij de salon om hun portie 
voer te krijgen. De hele tamme nemen 
wij dan in huis en laten ze steriliseren/
castreren, vaccineren, en ontwormen en 
dan zoeken we een huis voor ze. We krijgen 
af en toe geld gedoneerd van onze beauty 
salon klanten maar het meeste betalen 
we uit eigen zak”. Het begon ongeveer 5 
jaar geleden toen Priscilla weer terug naar 
Suriname was verhuisd. Ze had 3 gedumpte 
kittens gevonden toen ze in een restaurant 
zat met haar familie. Daarna heeft zij 
Deborah ook aangestoken en hebben ze 
sindsdien al meer dan honderd honden 
en katten van de straat gehaald. Ze zijn 
zelfs vegetariër geworden uit liefde voor 
dieren. Het huis is helemaal aangepast aan 
de dierenopvang. De katten hebben de 

binnentuin en een deel van het huis. En de 
honden hebben alles daar omheen. Hun 
vader heeft dit gedeelte omrasterd en een 
elektrische draad gespannen zodat geen 
kat kan ontsnappen. Zo voorkomen ze dat 
hun katten een last worden voor de buren. 
Katten houden nou eenmaal van zwieren 
en lopen gevaar door buurhonden, het 
verkeer, en mensen die ze kwaad willen 
doen .
 “Als een dier in de buurt van de Hermitage 
Mall ziek of gewond raakt, proberen we 
deze honden of katten weer 100% gezond 
te krijgen”, zegt Priscilla. “Wij hebben zelfs 
antibioticakuren en andere medicijnen 
gegeven aan honden die een eigenaar 
hebben. Deze mensen, die hun dieren 
niet verzorgen, zijn er helaas in overvloed 
in Suriname. Jammer genoeg zijn er 
ook gevallen waar wij, op advies van de 
dierenarts, honden/katten hebben moeten 
laten inslapen omdat ze in zo een slechte 
staat verkeerden. We snappen niet dat 
mensen dit kunnen aanzien en niets doen. 
Dieren zijn net als kinderen, onschuldig 
en ze kunnen zeker niet voor zichzelf 
zorgen - dat is onze taak. Als iedereen een 
steentje bijdraagt zou het straathonden- 
en kattenprobleem opgelost zijn”.

(De dag na het opstellen van dit interview 
werd er weer een puppy gedumpt voor de 
deur van de zussen Priscilla en Deborah. 
- red.)

wist u dat?

de dierenbeschermingnegen katten en vijf honden,
allemaal onder één dak
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doing the dogwalk

Kom naar het asiel op zondagochtend 
voor de traditionele Dierendagviering!

De activiteiten van dit jaar:
•	 Nieuw: de Dogwash en vliegeren.
•	 Een extra uitgebreide boekenmarkt 
•	 Schminken en grabbelen
•	 Balgooien
•	 ‘Dogwalk’: dé manier om kennis 

te maken met de asielhonden en 
hopelijk daardoor veel adopties

•	 muziek van DJ-Cat!
•	 Verkoop van onze ‘super-T-shirts’, 

DBS bumperstickers en –magneten 
en meer

•	 En natuurlijk is er ook veel te 
eten en te drinken; kom en laat je 
verrassen!

Alle opbrengsten zijn bestemd voor de 
Dierenbescherming!

Zondag 7 oktober,  8.30 - 14u ... 

Be there!



asielberichten
gevonden. Het is voor ons dus van groot 
belang om naast deze kortdurende, 
intensieve projecten het hele jaar door 
actief te blijven met steriliseren!

Het dierenasiel van de Dierenbescherming  
heeft enkele enthousiaste Surinaamse 
dierenartsen bereid gevonden om op 
een meer frequente basis te helpen: Drs. 
Veira, Drs. Lachman, Drs. Akrum, Drs. Van 
Sauers en Drs. Morsen zullen op het asiel 
opgevangen dieren opereren, maar ook 
een aantal aangemelde honden en katten 
die op straat leven en in redelijke conditie 
zijn. Met de hulp van deze dierenartsen 
en van attente, betrokken medeburgers 
zijn er een twintigtal extra straatdieren 
onvruchtbaar gemaakt in de laatste 
maanden. 

Al 4 jaar lang is de Stichting 
Dierenbescherming in toenemende mate 
actief op het gebied van sterilisatie.
Door middel van 5 grootscheepse 
sterilisatieprojecten, met als voornaamste 
faciliteit het zwerfdierenasiel, worden 
zwerfdieren gesteriliseerd. Deze 
projecten worden met hulp van binnen- 
en buitenlandse vrijwilligersteams 
uitgevoerd. 

De projecten hebben tot nu toe niet 
het probleem van de zwerfdieren 
kunnen elimineren, want nog dagelijks 
wordt melding gemaakt van op straat 
aangetroffen loopse en volle teefjes, 
of van teefjes en poezen die op straat 
hebben geworpen. Dozen puppies of 
kittens worden nog steeds langs de weg 

Onder de bezielende leiding van dierenarts 
Audrey Steenland, met financiele 
ondersteuning van CKC Kersten, Iamgold, 
Haukes NV en met de hulp van vele 
enthousiaste vrijwilligers, zijn er 80 honden 
gesteriliseerd in 2 weken (4 t/m 18 sept). Dit 
keer waren het voornamelijk zwerfhonden 
bij scholen, overheidsgebouwen, 
begraafplaatsen en andere plekken waar 
veel zwerfhonden te vinden zijn. Deze    dieren    
werden    door hun   regelmatige   voeders 
(als die er waren)  vastgezet of gevangen als 
ze zich niet zo makkelijk lieten aanlijnen, en 
vervolgens  opgehaald  door de ambulance 
en vervoerd naar het asiel.  De dierenartsen 

Drs. Steenland, Drs. Bansse-Issa, Drs. Akrum 
en Drs. Rutter, die meededen met dit project, 
steriliseerden de honden en in  zo veel 
mogelijk gevallen werden die een aantal 
dagen opgevangen in het asiel om aan te 
sterken na de operatie. Daarna werden de 
honden weer teruggeplaatst op de lokatie 
waar ze vandaan kwamen.  
Waar we bijzonder trots op zijn is dat dit 
kleinere sterilisatieproject, in tegenstelling tot 
het jaarlijks terugkerende project in februari,  
geheel gesponsored is door lokale bedrijven 
en uitgevoerd door lokale dierenartsen, 
assistenten en vrijwilligers! Dank aan Audrey, 
de dierenartsen, sponsors en assistenten!! 
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2 activiteiten

Klaas, het ga je goed!
afscheid van een bestuurslid van het eerste uur

Mini sterilisatie project september 2012

Al sinds het prille begin van de Stichting 
Dierenbescherming Suriname, nu ruim 
10 jaar geleden, is Klaas Smit aan de or-
ganisatie verbonden als penningmeester.  
Daarom het enige en tevens laatste inter-
view met Klaas als onze penningmeester. 
Klaas heeft zich al die jaren enorm ingezet 
voor de DBS en deed van alles erbij, zoals 
bijvoorbeeld het rijden van de ambulance. 
Na deze intense jaren vindt Klaas het tijd 
om het wat rustiger aan te gaan doen.
Klaas zijn achtergrond is in accountancy. 
Hij is zich altijd blijven bijscholen, niet in 
de laatste plaats dankzij de aanmoedigin-
gen van Eddy Jharap, voormalig CEO van 
Staatsolie, die hem het principe van ‘per-
manente educatie’ heeft bijgebracht. Klaas 
is nu net 70 jaar geworden en vind het 
mede om gezondheidsredenen verstandig 
om het stokje van penningmeester over te 
dragen. Hierdoor hoopt hij eindelijk tijd te 
krijgen voor zaken waar hij de laatste jaren 
niet of nauwelijks aan toe kwam. 

Een paar vragen voor Klaas
Hoe ben je als penningmeester bij de DBS 
beland?
“Degene die onze eerste hond hier in 
Suriname heeft gekweekt, kende me een 
beetje en zei: “jij weet wel wat van admi-
nistratie, hè? Kan jij dan niet de boeken 
bijhouden en met ons samen de DBS gaan 
oprichten?” Het idee sprak me aan, vooral 
om alles wat ik zo op straat zag gebeuren.”

Hoe zou je jezelf omschrijven?
“Ik beschouw me als iemand die een beet-
je van veel zaken weet en enkele dingen 

goed beheerst. Maar je kan het nooit ie-
dereen naar de zin maken en het is goed 
je karakter niet te verloochenen, een vast 
doel te hebben en vooral daar naar te le-
ven. Ook leidt het er wel eens toe dat ieder-
een je gaat vragen om alles maar voor hen 
te gaan doen. Maar daar kan ik inmiddels 
goed mee overweg. Ik ben geen activist, 
wel een beetje idealist, doch meer nog een 
realist. Als iets haalbaar is, al is het ook met 
veel moeite, dan steek ik ook mijn nek uit.”

Heb je altijd zo van dieren gehouden?
“Ja zeker, hoewel we in mijn ouderlijk huis 
nooit dieren hadden, heb ik sinds mijn 7e 
jaar altijd veel met honden en katten op-
getrokken. In Suriname zijn de omstan-
digheden van dieren niet optimaal en dat 
heeft me getriggerd daar actief wat aan te 
doen, als penningmeester en als mens in 
alle facetten”.

Tot slot bedankt Klaas de bestuursleden en 
met name Leontine, de voorzitter van de 
DBS met wie hij vanaf het allereerste uur 
nauw en altijd in goede harmonie, heeft 
mogen samenwerken aan het gemeen-
schappelijke doel: de verbetering van het 
dierenwelzijn in Suriname.

Dankwoord van het bestuur
Het bestuur beseft met Klaas een harde 
werker en een bron van informatie en ad-
vies te verliezen. De vele taken die hij tot 
de laatste dag steeds weer met de nodige 
zorgvuldigheid uitvoerde, zullen niet ge-
makkelijk over kunnen worden genomen.
Namens alle dieren, die mede dankzij de 

inspanningen van Klaas een beter be-
staan hebben gevonden, en namens alle 
vrijwilligers, bedanken de bestuursleden 
hem voor zijn enorme inzet in 10 jaren 
Dierenbescherming.

Speciaal woord van dank door de voorzit-
ter : “Klaas Smit heeft in de eerste instantie, 
net zoals de overige bestuursleden, naast 
zijn full-time werk de dierenbescherming 
ondersteund. Na zijn pensionering heeft 
hij zich steeds meer en langer ingezet, 
waarbij ik durf te stellen dat heel veel fa-
cetten, waaronder de bouw van het asiel, 
niet van de grond waren gekomen zonder 
zijn bezielende en eerlijke leiding. Met 3 
nieuwe, gedreven bestuursleden hopen 
wij de leemte op te vullen, maar de kennis 
en kunde die wij de afgelopen jaren heb-
ben meegekregen behouden wij gelukkig. 
Wij hopen af en toe nog te  mogen rekenen 
op zijn expertise, maar gunnen hem zijn 
verdiende rust van harte!”

De dieren kunnen na de operatie op het 
asiel herstellen, waarna ze helaas weer 
teruggezet moeten worden in de voor hun 
bekende omgeving, maar dan wel met een 
betere overlevingskans en in de hoop dat 
de buurtbewoners zich om hen (blijven) 
bekommeren De buurtbewoners weten 
nu ook dat hun buurthondjes zich niet 
meer kunnen voortplanten. We hopen dat 
er nog vele sterilisaties zullen volgen!

Moederdag Taartenverkoop
Op 12 mei heeft een sterk team van ca. 12 
vrijwilligers een enorme omzet met de ver-
koop van taarten mogen registreren. Met 
ruim 90 taarten en meer dan 120 cupcakes 
die speciaal voor dit doel door vele vrijwil-
ligers waren gebakken, is een recordop-
brengst van meer dan SRD 6000,- opge-
haald voor de DBS.
Voor het eerst op de nieuwe locatie, CHOI’s 
–Noord, in de koele ochtendbries, kwam 
de verkoop al vrij snel op gang. Het win-
kelpubliek verraste de verkopers telkens 
weer met hun enthousiaste reacties en de 
meestal daaropvolgende verkoop. Trots 
hebben wij mogen aanschouwen hoe 
‘winkelend’ Suriname het werk van de die-
renbescherming een warm hart toedraagt. 
Wij zijn daar dankbaar voor.
De DBS dankt langs deze weg graag nog 
eens alle vrijwilligers, alle taarten- en cup-
cakebakkers en CHOI’s Supermarkt.

Kinderboekenfestival 2012
Met een nieuw educatief boekje 
‘Superbaasje*, een doos vol dierenboeken, 
veel informatiemateriaal, een gezellig in-
gerichte tent en een enthousiast team van 
vrijwilligers, heeft de DBS ook dit jaar weer 
heel veel kinderen en scholen van veel in-
formatie kunnen voorzien. Het doel van 
het KBF is om de jongeren van Suriname 
zoveel mogelijk te laten lezen en te leren 
dat je met lezen veel kennis kunt vergaren. 
Een belangrijke reden daarom voor de DBS 
om dit jaar met een eigen boekje voor de 
verzorging van huisdieren op het KBF te 
staan. Onderwijzers en kinderen reageer-
den heel positief op het nieuwe boekje.
De organisatie kijkt terug op een geslaag-
de week. (Lees meer over ‘Superbaasje’ op 
blz. 4.)

Do the Dogwash
De nieuwste fundraising-happe-
ning van de Dierenbescherming (de 
dogwash) is nu voor de 2e keer ge-
organiseerd op het asiel. Ondanks 
een nog wat voorzichtige start, 
heeft het bestuur besloten om door 
te gaan met deze, voor Suriname, 
bijzondere activiteit. 
Niet alleen is de Dogwash bijzonder 
omdat het een nieuwe en originele 
fundraising-activiteit is: nl. lekker je 
hond(en) laten wassen op het asiel 
voor slecht SRD 10,- per hond, het 
is ook leuk dat de jongste vrijwilligers zo 
goed hieraan kunnen meedoen: Kaygee 
Caupain (12 jr), Jewel van Dal (12 jr), Cha-
Michel Amania (12 jr) en Camille Kieboom (9 
jr) wassen de honden met ziel en zaligheid! 
Voor de baasjes is het heel leuk om lekker 
lui toe te kijken hoe hun hond(en) belaagd 
wordt door een heel team van was-enthou-
siastelingen. Geen pijnlijke rug meer, maar 
even babbelen met andere bezoekers en 
ondertussen ook effe shoppen: er zijn leuke 
gadgets en voederbakjes voor de dieren 
verkrijgbaar en voor de baasjes speciaal be-
drukte baddoeken, t-shirts, stickers, en nog 
veel meer. 
Het bestuur, en de organisatie van de 
Dogwash, nodigen alle hondeneigenaren 
uit om de Dogwash ook een keer te bezoe-
ken, hun hond(en) lekker te laten verwen-
nen en daarmee het werk van de DBS te 
ondersteunen. De volgende Dogwash is op 
Dierendag, zondag 7 oktober.

Bruno mocht als eerst genieten van een heerlijk bad

Klaas, de trouwe Dierenbeschermer
Kinderen  worden educatief beziggehouden in 
de DBS stand tijdens het kinderboekenfestival 

De hondenhokken op het asiel


