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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. 

meerijden met de dierenambulance

Het is vrijdagmorgen tien uur als de enthousiaste 
Esther Dam mij ophaalt voor een kijkje in haar 
‘ambulance bus’. Esther rijdt sinds april 2013 voor de 
Dierenbescherming als chauffeur van de ambulance. 
Vijf ochtenden in de week van acht tot twaalf uur. Ze 
geniet van haar baan: “dit is het eerste werk dat ik 
echt met hart en ziel doe. De liefde en dankbaarheid 
die ik terug krijg van de dieren geeft me zoveel 
voldoening”, vertelt ze.
We rijden naar een bekend adres van Esther. Enkele 
weken geleden hebben buurtbewoners hier een 
melding gemaakt van hondenverwaarlozing. Esther 

laat me een foto zien van drie kleine houten hokken met gaas en duidelijk verwaarloosde 
honden. De eigenaresse had beterschap beloofd en Esther komt nu de situatie weer 
controleren. 

Helaas is er geen verbetering te merken. Een onaangename geur kwam ons al tegemoet 
bij het naderen van de hokken. De honden stonden steeds op gaas en de hokken zijn niet 
verschoond.  Esther spreekt de eigenaren opnieuw aan over deze tekortkomingen. Ze spreekt 
op een rustige, vriendelijke en professionele toon met de dame, die opnieuw beterschap 
belooft. Esther vertelt bij het wegrijden: “Het is heel belangrijk om in dit soort situaties rustig 
en vriendelijk te blijven. Ik blijf altijd hopen dat na elk bezoek de mensen langzaam bewust 
worden van de situatie en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van hun dieren”. 
Voorlichting en advies geven is echter het enige waartoe Esther bevoegd is: “Ik mag de dieren 
niet in beslag nemen. Deze taak ligt bij de politie en die zien dierenmishandeling lang niet 
altijd als prioriteit. Verdere acties gaan in overleg met het bestuur en eventueel kunnen we 
nog de buurtmanager inschakelen om met de mensen te praten.” 

Esther besluit nog een melding te controleren waarbij sprake zou zijn van hondenmishandeling, 
maar: “de dame aan de telefoon was niet erg duidelijk,   dus het is een kleine gok”. Na 
herhaaldelijk om richting vragen, komen we op een dood spoor. Esther zegt dat dit wel vaker 
gebeurt: “Op zo’n moment wil je toch de gok wagen, omdat het om zeer verwaarloosde 
dieren zou kunnen gaan. Toch is dit zonde van de tijd. Onze capaciteit is al beperkt.” Het is 
volgens haar dan ook belangrijk dat melders hun boodschap concreet maken: exacte locatie, 
aantal dieren, de situatie en indien van toepassing de naam van de eigenaar: “Op deze manier 
kan ik meer dieren helpen”, zegt ze. 

nieuw!

We gaan wat experimenteren met de 
nieuwsbrief: dit jaar verschijnt het elk 
kwartaal, maar korter: 2 blz. i.p.v. 4. Na dit 
jaar evalueren we en uw input & feedback 
is zeer welkom! 

De dierenbescherming

De DBS is opgericht op 1 augustus 2001 
en gevestigd te Paramaribo. De Stichting 
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.

sterilisatieproject in beeld

De Dierenbescherming is in 2009 begonnen met haar jaarlijkse grote sterilisatieactie in februari/ maart.  Sinds 2011 heeft de stichting haar 
sterilisatiecapacteit weten uit te breiden met een aantal kleine projecten  naast het jaarlijkse, grote, project. Een aantal hiervan zijn: een project 
in samenwerking met de US Southern Command and Air Forces South in 2011, een zwerfhonden mini-project in 2012 en een sterilisatie-actie 
op Braamspunt in 2013. Dit jaar is goed begonnen met een poezenproject, een Nickerie-project in samenwerking met de Henk Abrahams 
Stichting, gevolgd door nog een zwerfhonden mini-project. Verder is in mei 2012 een “ongoing”-zwerfdierenproject gestart op het asiel 
waardoor er inmiddels wekelijks zwerfdieren onvruchtbaar worden gemaakt. Hoewel deze kleine  projecten een minder groot  bereik hebben, 
ziet de Dierenbescherming hier veel potentie in en werkt ze continu aan verdere uitbreiding van deze activiteiten. Ook de Henk Abrahams 
Stichting is sinds een paar jaar begonnen met sterilisatieprojecten in de districten. Het wordt steeds duidelijker dat op grote schaal steriliseren 
één van de weinige echt effectieve manieren is om het zwerfdierenprobleem aan te pakken! Helaas heerst er nog veel onduidelijkheid over 
het steriliseren van honden en katten. Zo denken mensen vaak dat het een kostbare ingreep is of dat een sterilisatie vaker dan één keer 
moet worden uitgevoerd. Beide ideën zijn onjuist, een dier hoeft slechts één maal gesteriliseerd te worden en de kosten vallen relatief mee. 
Bovendien heeft de eigenaar na een sterilisatie geen last meer van bloedverlies van de hond, is ze niet meer aantrekkelijk voor reuen en is 
zwangerschap uitgesloten. Voor sterilisatie hoeft men ook niet te wachten tot een volgend project, want bij de dierenartsenpoli’s kan any time 
een afspraak gemaakt worden, ook voor zwerfdieren zoals hierboven is vermeld!
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Hoe kunt u helpen?

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.

oproep

Ben jij een geboren spreker? Houd je van 
kinderen en wil je graag helpen de jeugd 
bewust te maken van dierenrechten 
en dierenwelzijn? Meld je dan aan als 
vrijwilliger voor het scholenproject!

Als vrijwilliger voor het scholenproject 
ga je voorlichting geven aan de kinderen 
op school als onderdeel van het 
lesprogramma. De DBS is op zoek naar 
vrijwilligers die vol met ideeën zijn om de 
juiste formule hiervoor te ontwikkelen. De 
stichting beschikt al over enig lesmateriaal, 
maar staat open voor meer initiatieven 
om dit project tot een succes te maken. 
De kinderen zijn de toekomst. Als wij ze 
bewust kunnen maken van dierenrechten 
en leren wat dierenbescherming inhoudt, 
zijn we een goede stap op weg om meer 
dierenleed te voorkomen in de toekomst.

Enthousiast geworden? We zien je reactie 
graag tegemoet via dierenbesch.sur.
vrijwilligers@gmail.com

t-shirts

De tweede T-shirt actie van de 
Dierenbescherming is een feit! De 
speciale Dierenbescherming T-shirts zijn 
verkrijgbaar tijdens de boekenmarkten, 
overige activiteiten, op het asiel of direct 
via ReadyTex.

Mooie mensen krijgen mooie bloemen

Jaarlijks worden de vrijwilligers van 
de DBS met een attentie verwend 
voor hun altijd enthousiaste inzet 
voor de dieren. Het bestuur zet dan 
ook één of meerdere vrijwilligers 
extra in het zonnetje.
Dit jaar, in januari, is vrijwilliger Vera 
Bouwman (67) in het zonnetje gezet. 
Vera kreeg een boeket bloemen 
overhandigd van voorzitter 
Leontine Bansse-Issa, die Vera 
namens het hele bestuur bedankte 
voor haar nog steeds onvermoeide 
inzet voor de stichting. 

Vera is een vrijwilliger van het eerste uur. Ze kwam in contact met de dierenbescherming via 
de praktijk van Bansse-Issa waar ze regelmatig te vinden is met haar hondje Shanti: “Ik hou 
van dieren. Mijn ouders hadden altijd honden, zolang ik me kan herinneren. Ik ben dus met 
ze opgegroeid en kan gewoon niet zonder.” 

Vera is altijd van de partij wanneer de DBS activiteiten organiseert: “Men zegt dat ik best 
lekker kan koken”, giechelt ze. Vera bakt onder andere ieder jaar taarten voor Moederdag 
en de kerstmarkt. Ze vertelt glunderend: “Mijn taarten gaan altijd als warme broodjes over 
de toonbank. Dat geeft me zoveel voldoening. Mensen genieten van mijn taart en we halen 
tegelijkertijd geld binnen voor het dierenwelzijn.” Tijdens de sterilisatieprojecten zorgt chef-
kok Vera bovendien voor een heerlijke maaltijd. Ze kookt in de ochtend en zorgt dat het eten 
om twaalf uur bij dierenartsen en haar assistentie op tafel staat: “Ze zijn zo hard aan het werk. 
Dan moet er ook goed gegeten worden toch?”, zegt ze. 

Grantangi!

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.

coming up ...

Boekenmarkt
Er wordt maandelijks door de DBS een 
boekenmarkt georganiseerd. Mis ook 
deze kans niet om de inhoud van uw 
boekenkast te verrijken en tegelijkertijd de 
Dierenbescherming te steunen.

Wanneer: Iedere 1e zondag van de maand, 
tussen 9 en 12 uur.

Waar: Dierenasiel, Kanangalaan , tegenover 
de Paramaribo Zoo


