
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 nu ook op Facebook is?  Stichting 
Dierenbescherming Su ...  Like us!

•	 Een hond 10.000 tot 100.000 keer beter 
ruikt dan een mens?

•	 De print op een kattenneus een 
unieke print is, te vergelijken met de 
vingerafdruk van een mens?

•	 Een koeparie (teek) niet alleen heel 
vies is maar ook je huisdier erg ziek kan 
maken?

In tegenstelling tot wat je vaak hoort, worden 
er wel degelijk organisaties draaiende gehou-
den  door Surinaamse  vrijwilligers: ouderen 
en jongeren die bereid zijn een deel van hun 
vrije tijd te besteden om mensen én dieren te 
helpen.
Bij de Stg. Dierenbescherming Suriname is 
dat ook het geval. Bijna alle taken worden 
door vrijwilligers gedaan. Slechts voor het 
dierenasiel zijn er enkele vaste medewerkers 
in dienst van de stichting. Heel soms komt 
het voor dat iemand na jaren van vrijwillige 
inzet, vaste medewerker wordt.

Jaymey Resosemito is zo een vrijwilliger. Van-
af april 2013 is Jaymey vaste medewerker op 
het asiel. We hadden wat vragen voor hem:
Vr.: Hoe oud was je toen je voor het eerst bij 
het asiel als vrijwilliger begon en hoe oud 
ben je nu?
Antw.: Ik was pas 16 geworden. En nu ben ik 
19.
Vr.: Had je je al eerder als vrijwilligers ergens 
ingezet?
Antw.: Neen, dit was mijn eerste ervaring als 

vrijwilliger.
Vr.: Hoe ben je te weten gekomen over 
het vrijwilligerswerk bij de Dierenbe-
scherming?
Antw.: Mijn toenmalige vriendin Wieke 
was vrijwilliger daar, en zij had me hier-
over verteld.
Vr.: Wat is voor jou het verschil tussen 
toen (vrijwilliger) en nu (vaste mede-
werker)? 
Antw.: Als vrijwilliger kwam ik elke 
woensdagmiddag. En ik dacht echt dat 
ik die honden allemaal kende. Maar 
door bijna elke dag daar te zijn, had ik 
door dat ik ze helemaal niet kende. Nu 
pas begin ik die honden allemaal echt 
te kennen.
Vr.: Wat is je favoriete taak op het asiel 
en waarom?
Antw.: Ik weet niet of het een taak is, 
maar als die honden op het veld zijn, ga 
ik wel effe met ze rennen en spelen. Dat 
is mijn favoriete gedeelte omdat ik ze 

echt zo blij zie rennen en spelen. Geen zor-
gen, alleen maar genieten.
Vr.: Zijn er dingen die je niet zo leuk vindt.
Antw.: Nou alles wat ik daar moet doen, hoort 
er bij. Dus ik wist wel wat er mij te wachten 
stond. Maar ik heb wel nog een beetje moeite 
met alle kikkers die daar hangen. Dus daarvan 
hou ik niet.
Vr.: Wat is het leukst wat je hebt meegemaakt 
sinds je op het asiel helpt?
Antw.: Wanneer een geadopteerde hond 
terug komt voor sterilisatie, dan zie ik ze 
weer na 3 tot 4 maanden, en zijn ze meestal 
wat voller, blijer, en heel goed verzorgd. Dat 
maakt het alles waard.
Vr.: Heb je een advies voor mensen die erover 
nadenken om vrijwilliger te worden?
Antw.: Als je echt van dieren houdt, is het niet 
veel gevraagd: ik zie ‘t nauwelijks als werk. 
Ik weet dat ik niet alle honden kan redden, 
maar het is een stap. Ik kan tenminste ervoor 
zorgen dat die honden hebben gegeten, ge-
dronken, een schoon hok hebben, en genoeg 
hebben gestoeid. En dat telt toch voor iets.

wist u dat?Jaymey, Van Vrijwilliger 
tot Vaste Asielmedewerker



Hoe ‘ontstaan’ zwerfdieren 
Mensen maken van honden en katten 
zwerfdieren. Door het niet steriliseren of 
castreren worden er elk jaar nesten gebo-
ren. Deze dieren kunnen vaak niet meer 
worden verzorgd en belanden dan op 
straat: gedumpt!

Draagkracht
De natuur zelf kent een evenwicht voor het 
aantal dieren dat in een bepaald gebied 
kan leven. Dit evenwicht wordt draag-
kracht of carrying capacity genoemd. De 
leefomstandigheden worden bepaald 
door de hoeveelheid voedsel, water en de 
beschikbare leefruimte.

Doden is zinloos 
Het doden van zwerfdieren heeft geen ef-
fect op de grootte van de populatie zwerf-

Honden zijn eigenlijk carnivoren (vleeseters) 
en de oerhond verzamelde zelf zijn voedsel. 
In de afgelopen millennia is dat langzaam 
gaan verschuiven. De voorkeur gaat nog wel 
uit naar vlees, maar gevolgd door zetmeel-
producten en dan groenten en fruit.

Hoe vaak mag je je hond te eten geven?
Dat verschilt per leeftijd en ras/grootte. Een 
pup die net in zijn nieuwe gezin komt kan het 
liefst de eerste 2 weken z’n vertrouwde eten 
krijgen. Met uitzondering van een pup die uit 
een slechte situatie komt. Pups mogen tot 3 
maanden zeker 4x per dag eten. Daarna kan 
dat naar 3x en vanaf 6 maanden mag het 2x 
‘s daags. Veel mensen in Suriname geven hun 
volwassen hond 1x ‘s daags eten, maar het is 
toch beter voor de spijsvertering om dit 2x ‘s 
daags te doen.

Hoeveel? is de volgende vraag
Dat hangt samen met het rastype en hoe snel 
de hond groeit. Een grote pup heeft vanzelf 
meer nodig dan een kleintje. Jonge pups kun 
je laten eten wat ze binnen 10 minuten op 
kunnen. Daarna kan het voer weggehaald 
worden tot de volgende maaltijd. Bij de ou-
dere pup geef je niet meer dan de aanbevo-
len hoeveelheid, die is aangegeven op de zak 
hondenvoer.

En wat is de beste voeding?
Het volledigst is voer in de vorm van brokken 
of blik, al bestaat blikvoer grotendeels (wel 
70%) uit water. En de verschillende merken 
verschillen in kwaliteit; dit wordt vooral be-
paald door de producten die gebruikt wor-
den om te komen tot het aanwezige eiwit-
percentage.
Zelf koken: een combinatie van een zetmeel-
bron (rijst, brood, aardappel etc.) en een ei-
witbron zoals vlees (jonge dieren minimaal 
1/3  deel vlees en volwassen dieren minimaal 
1/4 deel vlees), vis, bonen of ei en wat groen-
ten eten veel huisdieren in Suriname. Je kunt 
mineralen en vitaminen toevoegen om te-
korten te voorkomen.

Tot slot 
Op het Internet is veel informatie te vinden 
over voeding van honden. Ook recepten voor 
dieren met gezondheidsproblemen, bv bij 
voedselallergieën. Lees meer op:
www.licg.nl
www.hondenbescherming.nl

dieren. De plek van een ‘opgeruimd’ dier 
zal worden ingenomen door een ander 
zwerfdier op basis van de carrying capa-
city.

Zwerfdieren ‘opsluiten’
Voor een structurele oplossing van het 
zwerfdierenoverschot heeft het opsluiten 
in een asiel geen  zin.  Zodra  dieren  zijn  
opgenomen, wordt de straatplek ingeno-
men door een nieuw zwerfdier. En heeft 
een asieldier eigenlijk wel een kwalitatief 
beter leven?

De oplossing
Minder pups en kittens is minder kans op 
zwerfdieren. Dus verminderen van het 
zwerfdierenleed is vrijwel alleen mogelijk 
door sterilisatie of castratie.
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ingezonden: Bonzo verdwaald!

Voeding van 
je trouwe 
viervoeter

Zwerfdieren

Dertien jaar oud, een beetje blind, goed 
gevoed en dan de poort uitglippen om 
vervolgens de weg een beetje kwijt te raken 
en dan  uiteindelijk  vermoeid onder een 
palmboom bij het water in slaap te vallen ...! 
Zo verging het Bonzo, de oude Rotweiller , 
in Maretraite. Maar toen werd het menens 
want,  tijdens zijn dutje viel hij in het water! 
Gelukkig zag een oplettende mevrouw 
Bonzo  in het water liggen en samen met 
haar man trokken ze hem op de kant. 
Gauw werd Henry, de ambulancechauffeur 
van de DBS, gebeld. De chauffeur kwam 
snel en met  geduld      en liefde laadde hij    
Bonzo in de ambulance om hem naar het 
dierenasiel te brengen voor opvang.

 Daar gekomen zagen de mensen van het 
asiel al gauw dat Bonzo geen gedumpte 
hond    kon    zijn.  Toen werd Radio 10 
ingeschakeld en het bericht dat Bonzo 
op zoek was naar zijn huis ging de ether 
in. Ook de Henk Abrahams Stichting 
kwam    in actie en plaatste de oproep  en 
een   foto van   Bonzo   op   haar Facebook 
pagina. Binnen heel korte tijd dienden 
de eigenaren van   de   oude   hond zich 
aan. Beide partijen waren dolgelukkig! 
Dat gold ookvoor alle mensen die hadden  
meegeholpen om dit  tot een goed einde  
te brengen. Gelukkig zijn er steeds meer 
Surinamers bereid om zich zo belangeloos  
in te zetten voor het welzijn van een dier! 



Mariska, Vijf jaar Asielbe-
heerder
Vorige maand vierde Mariska Bemelmans 
het feit dat ze vijf jaar geleden de functie 
van beheerder van het asiel heeft aan-
genomen. Wij vroegen aan haar hoe het 
begon, hoe de jaren zijn verstreken en 
hoe Mariska de toekomst ziet in relatie 
tot de wereld van dierenbescherming in 
Suriname.
“Hoe het begon? Ik was in Suriname en 
wilde blijven, dus ik had werk nodig. Ik 
ben getipt door een vrijwilliger dat het 
asiel een beheerder zocht en dus heb ik 
gesolliciteerd ... en ik werd de gelukkige!
In de afgelopen 5 jaar is het werken op 
het asiel erg veranderd. Er staat nu een 
multifunctionele noodopvang, die opti-
maal wordt benut. We zijn als Stichting 
Dierenbescherming Suriname steeds 
actiever geworden en hebben meer 
bekendheid gekregen, zo ook met ons 
asielwerk: het aantal opvangdieren is toe-
genomen, we hebben een quarantaine 
verblijf voor de honden erbij gekregen, 
het aantal meldingen van dierenleed is 
toegenomen en zo ook de activiteit van 
het dierenvervoer die vanuit het asiel 
operationeel is. Er zijn ook steeds meer 
mensen die het asiel benaderen voor 
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activiteiten

Taartensale MEI 2013
Zoveel taarten, cupcakes en andere  lekke-
re creaties. En even zoveel tevreden en blije 
vaders, kinderen en  zelfs kleinkinderen 
die op de populaire  jaarlijkse Moederdag 
Taartensale een  heerlijke traktatie konden 
vinden voor  de lieve moeders. Wij heb-
ben het niet kunnen doen zonder de in-
zet en het enthousiasme van alle bakkers, 
van  Choi en van alle anderen. Dank aan 
allemaal!

Kinderboekenfestival MEI 
2013
Ons standje was gezellig en vol met educa- 
tief materiaal. In de ochtend werden er les- 
jes verzorgd door een team van dames op 
wie we elk jaar weer een beroep  kunnen 
doen. Deze dames wisten wederom hoe 
ze de jeugd op een leuke manier konden  
informeren. Dit jaar koos de DBS ervoor 
om.  de informatie  over te brengen met 
behulp van de speciale educatieboekjes 
Superbaasje en Neutraliseren.

coming up ...

informatie en voorlichting. Onze sterili-
satiecapaciteit voor straathonden is uit-
gegroeid tot een jaarlijks doorlopend en 
steeds groter project. Dagelijks wordt er 
dan ook heel wat werk verzet op het asiel. 
Ik zeg weleens: “Als je op het asiel werkt, 
hoef je niet meer naar de sportschool.”
Hoe ik de toekomst zie? Ik denk dat we 
ons nog meer moeten gaan richten op 
preventie: voorkomen dat dieren op straat 

terecht komen. Bijvoorbeeld door onze 
sterillisatiecapaciteit verder uit te breiden 
en meer te gaan doen op het gebied van 
voorlichting en educatie, met name aan 
kinderen. Steun van de overheid is daarbij 
van essentieel belang. Want zoals we al 
vaker hebben gesteld: het zwerfdieren-
asiel is niet dé oplossing! Het blijft slechts 
een hulpmiddel … maar wel één om ge-
past trots op te zijn!”

Dierendagviering op het 
asiel 6 oktober 2013
We gaan er een gezellige dag van maken 
op 6 oktober: nieuwe activiteiten die veel 
publiek zullen aantrekken, muziek en lek-
ker eten. Come and join the fun!

Wanneer:  
Zondag 6 oktober 2013
Waar:  
Dierenasiel, tegenover de Paramaribo Zoo
Hoe laat: 
08.30 - 13.30 uur
What to Do and See: 
•	 Rondleiding	asiel
•	 Blikgooien
•	 Animal lovers
•	 Workshop	Dierengedrag
•	 Vliegeren

•	 Hondensalon
•	 Heerlijk	eten	en	drinken
•	 Grote	boekenmarkt
•	 Schminken
•	 Smiles and laughter

KERSTMARKT december 2013
Na een paar Kerstmarkten in De Hal te heb-
ben gevierd, gaan we deze traditie van de 
DBS dit jaar op ons prachtige terrein aan 
de Kanangalaan voortzetten met een ex-
tra grote boekenmarkt, kerstspulletjes en 
natuurlijk onze catchy T-shirts, stickers en 
magneten. En ook dit jaar gaan we ervoor 
om er een sfeervolle kerstmarkt van te ma-
ken. Houd het in de gaten!

asielberichten



Colofon
Over ons
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 gevangenschap, 

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

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

•	  mensen te informeren over het werk van de 
dierenbescherming.

Contact
Telefoon:

Algemeen: 597-8827127

Dierenvervoer: 597-8732216

Dierenasiel: 597-547123

Postadres: Uranusstraat 92, Paramaribo

Email: dierenbescherming@sr.net

Website: www.dierenbeschermingsuriname.org

Giften
DSB rekening: SRD 44.10.076

EUR 44.10.084
USD 64.18.716

Asiel
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

Redactie Nieuwsbrief
Eindredactie: Irene Spangenthal 

Team: Debby van Etten, Terence Hoefdraad

Bijdragen van: Audrey Steenland-Smit, Leontine Bansse-
Issa, Ylona Engel-Putter

Vormgeving: Terence Hoefdraad

Ontwerp: Chad Abdoellah with Suriname 
Environmental Advisory Services N.V.
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Hoe kunt u 
helpen?

Grantangi!

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.

Grantangi aan alle sponsors van het 
afgelopen kwartaal! 
Subisco, HEM Suriname, Staatsolie, The 
Book Stop, Vabi, 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, Harsons, Pet World, 
Kuldipsingh, Kiesel + Ponderosa, Fam. 
Niamut en Stolk-van Ravenswaay, Poli 
Safantas, Poli Triple R (Drs. Ramkalup), 
Mines Services en alle vaste en incidentele 
donateurs. 

28 sept. World Rabies Day

2 okt. World Farm Animals 
Day

4 okt. Werelddierendag ( 
Sinds 1931 – Florence )

6 okt. Werelddierendag

2 dec.
Kerstmarkt/
boekenmarkt op het 
asiel

10 dec. International Animal 
Rights Day (sinds 1948)

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

kalender 2013
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anekdote

RECEPT: 
hondenkoekjes

“Een hond komt naar de poli voor haar 
operatie. Nadat ze in de behandelkamer 
haar eerste narcose injectie heeft gehad 
wordt ze met haar eigenaar naar de pre-
operatie ruimte begeleid. De dierenarts 
wijst naar de 2 krukken die klaar staan 
en maakt een gebaar dat ze daarop 
kan plaats nemen. Verbaasd vraagt de 
eigenaar hoe de hond op de kruk moet 
gaan zitten.”

Ingrediënten:
Recept basis hondenkoekjes:
150 ml heet water of bouillon
50 gram margarine of olie
40 gram melkpoeder
1 ei
1 theelepel knoflookpoeder
400 gram bloem

Bereiden:
Doe de margarine of olie in een meng-
kom en giet het hete water of de bouil-
lon hier over heen. Voeg daar beetje 
voor beetje de melkpoeder, de kno-
flookpoeder, het meel en het ei door-
heen. Meng dit net zo lang totdat er 
een stevig deeg ontstaat. Rol het deeg 
uit tot ongeveer een halve centimeter 
dikte. Snij het deeg in blokjes of reepjes. 
Verwarm de oven voor op 150 graden 
Celsius en bak de koekjes in 30 tot 40 
minuten gaar. Goed af laten koelen en 
je hond kan nu heerlijk smullen van de 
zelf bereidde koekjes.
(bron: http://www.hondenkoekjes.nl/
hondenkoekjes-recepten-basiskoekjes.
htm)

Jackie is toch zo’n knúffel!  Baas: Lindsay

Rafaëla eet meloen - lekker bij dit weer!  Baas: Rikky


