
•	 puppies, kittens en veulens worden 
natuurlijk gevaccineerd, maar wist u 
dat uw volwassen huisdier elk jaar een 
hervaccinatie nodig heeft?

•	 uw poes kunt u het best laten steriliseren 
maar wist u dat u haar ook 1 x per week 
de ‘’poeze pil’’ kunt geven? Zolang ze 
anticonceptie pil op tijd krijgt, wordt ze 
waarschijnlijk niet drachtig.

•	 Er nog steeds jonge apen als huisdier 
verkocht worden? Een aap is geen 
huisdier! U haalt zich heel veel ellende 
op de hals voor u en het dier.

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.

Dierenliefhebbers Irma Fraser en Jerry Al-
goe zijn er altijd bij om te helpen bij de ac-
tiviteiten van de Stg. Dierenbescherming. 
Meestal in de ‘eetafdeling’ voor de ver-
koop. Daar verkopen ze onder andere de 
lekkere barra’s die Jerry speciaal voor die 
gelegenheden maakt voor de DBS. 
Dit jaar hebben ze ook weer meegeholpen 
bij het jaarlijkse sterilisatieproject. Irma 
voor de 5de keer en Jerry voor de 4de. Elke 
dag waren ze er. Irma werkt en hoe heeft ze 
toch zoveel tijd voor dit project? “Ik heb 5 
dagen extra gewerkt om extra verlofdagen 
te kunnen opnemen, speciaal hiervoor!” 
Vorig jaar heeft Irma ook 2 dagen meege-
holpen en heeft ze kunnen meemaken wat 
voor intensieve en hectische dagen het 
waren, waarbij alle hulp zeer welkom is. De 
behoefte is groot bij de bevolking om hun 
hond of poes te laten helpen, maar voor 
velen is het eng dat hun hond of poes zo 
een ingreep moet ondergaan. Het is dan 
ook belangrijk, zelfs wanneer het zo druk 
is, om toch goede uitleg te geven en men-
sen gerust te stellen. Daar weet Irma raad 
mee, dus veel uitleggen en dieren en hun 

eigenaren op hun gemak stellen. Maar ook 
het ondersteunen van de coördinator is 
een leuke job. “Er is veel te zien, veel te be-
leven en veel te doen, maar vooral veel te 
leren op die dagen”, zegt Irma . De dagen 
dat ze geen verlof had kwam Irma ook elke 
dag na haar werk op het asiel helpen. “Jerry 
rijdt elke dag met het ambulance-busje om 
dieren op te halen voor de operaties. Dan 
blijf ik tot alles klaar is en gaan we samen 
naar huis”.
Jerry heeft twee weken lang full-time als 
chauffeur van de dierenambulance gehol-
pen bij het project. Elke dag ging hij erop 
uit om dieren op te halen voor de sterilisa-
tie. Het is een vereiste om veel om dieren 
te geven, want de vaak angstige dieren zijn 
soms moeilijk te hanteren.
Ondanks deze vermoeiende taak had Jerry 
zoals altijd toch tijd voor een vriendelijk 
woord of een grapje.
Op de vraag of ze het volgend jaar weer 
willen doen zegt Irma: ”Tuurlijk, maar dan 
ga ik 10 verlofdagen opsparen!” En Jerry? 
Moeten we dat nog vragen? “Alles voor de 
dieren!” J

wist u dat?

de dierenbeschermingirma en jerry
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Jerry (met bril) en Irma (met pet)



26 februari is Wereld Sterilisatiedag, onder-
deel van de Steriliseer/castreermaand (febru-
ari). Uw hond of kat onvruchtbaar laten ma-
ken is een relatief goedkope manier om een 
bijdrage te leveren aan het terugdringen van 
het wereldwijde probleem van de overpopu-
latie van zwerfdieren. In theorie is het zo dat 
een teefje en haar nakomelingen ongeveer 
67000 honden kunnen produceren.
De grootste fabeltjes over het onvruchtbaar 
maken ontstaan, omdat we onze huisdieren 
als mensen gaan beschouwen en we dus 
denken dat ze dezelfde emoties hebben als 
de onze. Het is dus niet zo dat een geholpen 
reu zal treuren om het ”verlies van zijn man-
nelijkheid”,  of dat een  teef  erover inzit dat 
ze nooit een puppy ter wereld zal brengen. 
Er bestaat bij deze dieren niet zoiets als ge-
zinsplanning. De reu is er slechts bij voor de 
bevruchting en het teefje verzorgt de pups zo 
kort mogelijk en laat ze gaan nadat ze de ba-
sic skills hebben geleerd. 
Onvruchtbaar maken van de hond of poes 
kan ook andere voordelen hebben. Het dier 
zal waarschijnlijk een langer en gezonder le-
ven kunnen leiden. Bij zowel de reutjes als bij 
teefjes zal de ingreep de kans op een aantal 
medische problemen verminderen. Manne-
tjes  zullen  minder  de  behoefte hebben te 
ontsnappen en de straat op te gaan. Hier-
door vermindert ook de kans om aangereden 
te worden.
Tot slot: steriliseren en castreren is niet een 
hele dure ingreep, vooral als de voordelen 
worden afgewogen.

Bronnen: Dog Research; Carien Radstake, 
(Stray) Animal Foundation Platform (AFP)

In het teken van de Wereld Steriliseer/ cas-
treermaand, zetten vele dierenartsen en 
vrijwilligers zich elk jaar in februari in om de 
operatie tegen uitzonderlijk lage kosten uit te 
voeren.
Ook dit jaar heeft de Stg. Dierenbescherming 
Suriname (afgekort DBS) in samenwerking 
met de Stg. Vrienden van de DBS in Neder-
land in februari, een groot ‘low cost’ sterilisa-
tieproject uitgevoerd. Met vrijwilligers uit Ne-

derland en Suriname is er een topscore van 
537 vrouwelijke dieren gesteriliseerd, nl. 507 
honden en 30 poezen! Daarnaast zijn er in 
Braamspunt (!) nog eens 20 teven en 4 reuen 
gesteriliseerd/gecastreerd. Dit jaar heeft ook 
de Henk Abrahams Stichting een sterilisatie-
project gedaan, zij hebben 465 dieren gecas-
treerd /steriliseerd. Gezamenlijk zijn er alleen 
al tijdens deze projecten meer dan 1000 die-
ren onvruchtbaar gemaakt dit jaar!
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ingezonden: 
het ware verhaal van bruintje

wel of niet steriliseren?

Het huis aan de Costerstraat werd net 
verbouwd, toen de broodmagere hond 
kwam aanlopen. Ze sloop stilletjes het erf 
op, dronk uit een plas water en ging in de 
schaduw liggen. De bouwvakkers raakten 
aan haar gewend en gaven haar soms wat 
restjes eten die ze gulzig op at. De mensen 
uit het grote huis joegen haar niet weg, 
maar gaven haar ook niets te eten. Ze 
negeerden haar gewoon. De buurvrouw, 
die alleen woonde in een kleine erfwoning 
en zelf ook al een stuk of 20 honden had, 
bracht af en toe eten voor Bruintje, zoals 
ze het dier noemde. Bruintje was dankbaar 
en vriendelijk tegen iedereen. Als er 's 
avonds ongure figuren over straat liepen 
joeg ze die weg. Op een dag, niet lang na 
haar komst, zagen de arbeiders achter de 
houtstapel Bruintje liggen met 7 kleine 
puppies. Ze vertelden de mensen in het 
grote huis niets. Alleen buurvrouw Marie 
mocht komen kijken. Omdat Bruintje zo 
mager was bracht Marie elke morgen 
wat oud brood met verdunde melk voor 
haar. Toen de hondjes groter werden en 
rond begonnen te waggelen klaagden 
de mensen in het grote huis dat ze teveel 
viezigheid maakten. Mevrouw zei dat ze 

alle honden zou “wegbrengen”, tot grote 
verontwaardiging van de arbeiders en 
Marie. Maar niet lang daarna kwamen de 
bouwvakkers aan het werk en de honden 
waren er niet meer. Later op de dag 
vonden ze nog 2 pups terug die kennelijk 
onvindbaar waren toen mevrouw de 
honden in de auto zette om ze te dumpen. 
De arbeiders en Marie ontfermden zich 
over de pups, die nu geen moeder meer 
hadden om ze te voeden.
Na precies een week strompelde een bijna 
onherkenbare en uitgemergelde Bruintje, 
met het laatste restje energie dat ze nog 
had, het erf op. Ze snuffelde blij aan haar 
2 overgebleven jongen en plofte neer. De 
werkers riepen naar boven: “Mevrouw, 
mevrouw! Er is een verrassing voor U!” 
Mevrouw kwam naar beneden en kon geen 
woord uitbrengen van verbazing. Want wat 
bleek: de hond was uit de auto gezet aan 
de Vijfde Rijweg!! Toen ze ook nog een dief 
’s nachts verjoeg van het erf, kon Bruintje 
bij niemand meer stuk. Bruintje had 
eindelijk haar plek verdiend, mocht blijven 
en veranderde in een paar weken van een 
uitgemergelde straathond in een prachtig 
gezond dier!

De Steriliseer/ castreermaand heeft een ge-
weldige bijdrage geleverd aan het verminde-
ren van de zwerfhonden-  en kattenpopulatie 
in Suriname. We hopen van harte dat het 
velen zal stimuleren om door het jaar heen 
ook zijn/ haar huisdieren te laten helpen en 
zodoende het zwerfdierenprobleem te ver-
kleinen.
De DBS dankt allen weer heel hartelijk die zo 
hard hebben meegeholpen dit jaar.



Het Hoksponsoring-
programma 2013
In 2013 introduceert het dierenasiel van 
de Stichting Dierenbescherming Surina-
me een nieuwe wijze van sponsoring: het 
hoksponsoringprogramma. Binnen dit 
programma kan een bedrijf/onderneming 
of Service Club voor de duur van een jaar 
sponsor worden van een hondenhok, een 
kattenruimte of een speelweide. 
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Moederdag taartensale
ZATERDAG 11 MEI: Velen wachten er al op, 
want na 4 jaren is de Moederdag- Taar-
tensale van de DBS een begrip aan het 
worden. En niet alleen de kopers die hun 
moeder (of zichzelf ) met een heerlijk bak-
sel willen verwennen, houden de datum 
in de gaten. Ook de baksters melden zich 
soms al weken van tevoren aan om weer 
wat lekkers te produceren voor deze spe-
ciale fundraising-happening. Ook dit jaar 
is de keus gevallen op de locatie super-
markt ‘Choi-Noord’. We hopen dat de taar-
ten-, cupcake- en cakebakkers er dit jaar 
ook weer zin in hebben en zich massaal 
aanmelden, zodat winkelend Suriname 
weer een taartje, cupcakes of een cake 
mee kan nemen, speciaal voor moeder en 
voor het goede doel. Mis het niet!

Dierendag 2012
Met heerlijke snacks en andere etenswa-
ren, swingende tunes van DJ-Cat, prachtig 
weer en allemaal lachende gezichten van 
bezoekers en vrijwilligers, kunnen we met 
z’n allen terugkijken op een heel geslaagde 
Dierendagviering van de DBS.
Als klap op de vuurpijl heeft voorzitter 
Leontien Bansse donaties van drie ver-
schillende organisaties officieel in ont-
vangst mogen nemen. Assuria N.V., de 
Landbouwbank en TBL Cinemas worden 
zeer bedankt! Al met al een geslaagde dag!

Kerstmarkt 2012
De Hal aan de Combé was voor 2 avonden 
weer omgetoverd in een cosy-Kerstmarkt. 
In deze periode zijn er veel andere evene-
menten, maar toch hebben velen een be-
zoekje gebracht en daarbij ook een hapje 
en drankje, een leuk boek of een van de an-
dere vele mooie of grappige items gekocht. 
Het gratis gebruik van de Hal was een zeer 
welkome donatie waarvoor dank!

telproject 2013
Het telproject, waarbij we straathonden 
tellen, is een heel belangrijke activiteit 
voor de stichting. Het is namelijk dé ma-
nier om de resultaten te laten zien van de 
jaarlijkse sterilisatieprojecten. Ook is het 
belangrijk om voorafgaand aan een steri- 
lisatieproject een beeld te hebben van het 

Op de foto met de kerstman

coming up ...

aantal zwerf- en straatdieren.
Dit laatste is de reden dat elk telproject van 
start gaat in de periode die vooraf gaat aan 
een sterilisatieproject. Maar daarnaast zal 
het telproject, zolang er straat- en zwerf- 
honden zijn, een steeds terugkomende 
activiteit van de DBS zijn.

Het telproject van dit jaar is gestart in fe- 
bruari en loopt tot half mei. Het project 
wordt uitgevoerd als stageopdracht van 
de uit België afkomstige studente, Ellen 
Stroobants. Ellen wordt dagelijks bijge-
staan door een aantal, uit Suriname afkom-
stige, vrijwilligers die als teller of chauffeur 
fungeren. Het project wordt begeleid door 
Leontien Bansse. Het is een noodzakelijk 
onderdeel van ons beleid met als doel om 
minder, en uiteindelijk geen hulpeloze die-
ren in onze straten te hebben.
In de volgende nieuwsbrief hopen wij de 
resultaten te kunnen plaatsen.

Als hoksponsor helpt het bedrijf mee met 
het bekostigen van de dagelijkse verzor-
ging van de asieldieren (voeding, medica-
tie), het schoonhouden  en  onderhouden 
van  de  hokken  (schoonmaakmiddelen en 
reparaties) en het aankleden van de hok-
ken voor een meer aangenaam verblijf 
(speeltjes, doeken, manden). Zo helpt uw 
organisatie en/of bedrijf ons de dieren te 
helpen! Voor meer informatie: bel 547123 
en vraag naar de asielbeheerder.

Kinderboekenfestival 2013
Het thema voor de jaren 2011-2013 is 
www.welzijn. De 3 W’s staan voor het we-
reldwijde web van het internet, maar ook 
voor: weten, willen en werken. Het jaar
2013 is het laatste jaar van dit thema. 
Slogan 2013: “Met mijn eigen idee werk ik 
goed mee zodat ik zelf ook welzijn beleef.” 
Werken is de laatste stap op weg naar 
welzijn.
Zoals elk jaar maakt de DBS gebruik van 
deze gelegenheid om het werk van de 
Dierenbescherming aan jongeren te be-
lichten. Een week lang voorlichting kunnen 
geven aan de schoolgaande jeugd is een 
belangrijke gelegenheid omdat educatie 
en voorlichting prioriteit zijn binnen het 
beleid van de DBS. Daarom is het een eve-
nement dat we niet willen missen. Bij deze 
willen we nu al de hulp inroepen van alle 
trouwe vrijwilligers. Het KBF is van 27 mei 
t/m 1 juni 2013 op het beursterrein. Voor 
meer informatie over meehelpen tijdens 
de Kinderboekenweek kunt u mailen naar 
dierenbesch.sur. vrijwilligers@gmail.com

asielberichten



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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Adoptiekosten asieldier
Hond: 130 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.

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.

‘Special Offer’ Superbaasje- 
educatieboekjes! Educatie is een 
belangrijke doelstelling van de DBS, 
daarom heeft het bestuur besloten om de 
educatieboekjes ‘Superbaasje’ tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen aan te bieden bij de 
aankoop van grote hoeveelheden. Vooral 
scholen, maar ook wederverkopers, zoals 
boekwinkels, worden op deze manier in de 
gelegenheid gesteld om de boekjes tegen 
een zeer aantrekkelijke prijs te kopen. Deze 
speciale prijzen zullen hopelijk bijdragen 
aan het zoveel mogelijk verspreiden van 
de boekjes en daarmee aan het verhogen 
van   de   bewustwording   hoe   we   met 
onze huisdieren om moeten gaan. De 
educatieboekjes van de DBS zijn per stuk 
verkrijgbaar voor SRD 3,50. Meer info: mail 
naar dierenbescherming@sr.net

Grantangi aan alle sponsors van het 
afgelopen kwartaal! 
Subisco, HEM Suriname, Staatsolie, The 
Book Stop, CIC, Readytex, Tjin A Kiet 
Trading, KLM, Stg. Dutchy Puppies, SLM, 
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. 

11 mei Moederdag 
Taartenverkoop

27 mei t/m 
1 juni Kinderboekenfestival

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

kalender 2012

pa
gi

na
 0

4

‘Global Pet 
Alert’

vacatures

Wil je ook een Alert op je mobiel 
ontvangen als er een huisdier in jouw 
omgeving is vermist? Download dan 
nu de gratis app van Global Pet Alert. 
Beschikbaar voor Android en IOS! 
Deel dit bericht zodat je vrienden ook 
kunnen uitkijken naar onze dieren want 
meer mensen zien meer! Mail ons voor 
de link en we mailen die naar u toe!

•	 part-time ambulance 
chauffeur 

•	 part-time asielmedewerker

Info/sollicitaties: bellen naar 8511294 
(Leontien Bansse) of mailen naar 
dierenbeschermingsuriname@sr.net

Het bestuur van de Stg. 
Dierenbescherming is uitgebreid met 3 
nieuwe leden.
De samenstelling van het bestuur is met 
ingang van 1 januari 2013:
Mevr. L. Bansse-Issa (voorzitter), Mevr. 
M. Lee (secretaris), Mevr. M. Tjin A 
Djie (penningmeester), Mevr. A. E. 
Steenland-Smit (algemeen lid), Mevr. Y. 
Engel Putter (algemeen lid), Mevr. D. R. 
van Etten (algemeen lid).

De Raad van Advies sinds 1 april 2013:
Mevr. M. Ramsundersingh

Bestuur en Raad 
van Advies


