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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. 

soms leidt een ongeluk tot geluk ...

Zwerfhond Blacky heeft een huis gevonden doordat hij 
zijn poot kwijtraakte!  Albertine Sedoc, ‘Tine’, heeft zich 
over het hondje ontfermd nadat hij een door een 
aanrijding geamputeerd moest worden.  Stichting 
Dierenbescherming ging na een paar weken bij ze op 
bezoek. Blacky hobbelt vrolijk rond op het erf van Tine. 
“Het is niet te merken dat Blacky drie poten heeft. Hij redt 
zichzelf prima. In de eerste week na zijn operatie, sprong 
hij zelfs al over de schutting. Ik schrok me rot!”, lacht ze. 
Blacky verblijft sinds begin mei in huize Sedoc. “Mijn 
nichtje van anderhalf is helemaal gek van hem. Ze spelen 
veel samen. Ik vind het belangrijk dat kinderen al vroeg 

kennis maken met dieren en van ze gaan houden. Gewend raken met dieren op een jonge 
leeftijd zorgt ervoor dat mensen weten hoe ze met dieren moeten omgaan.”
Blacky had minder geluk met de mensen bij hem in de buurt. “Ongeveer twee jaar geleden 
zagen we hem voor het eerst in de buurt rondlopen. We wisten niet van wie hij was. Op 
een gegeven moment begonnen buurjongens hem te slaan met stokken en gooiden ze 
stenen naar hem. Dat was heel erg om te zien. Toch beet Blacky altijd van zich af. Hard blaff en 
wanneer de jongens in de buurt kwamen. Het is een dappere hond. Mijn zus en ik konden 
het na een tijdje niet meer aanzien en we probeerden hem te vangen, maar dat lukte niet. Hij 
was te bang geworden en niemand anders wilde ons helpen. We begonnen toen met voeren. 
Daardoor kwam hij telkens een stapje dichterbij, maar nooit ver genoeg om hem te pakken. 
Zijn poot was al lange tijd niet goed. Ik denk dat het begonnen is met de stokslagen van de 
jongens. Daarna is hij aangereden door een auto. Het allerergste vond ik toen een jongen van 
de buurt gewoon over zijn gewonde poot heen reed! Blacky lag op dat moment op de weg. 
De buurjongen deed niet eens de moeite om hem weg te jagen. We waren ten einde raad en 
wisten niet hoe we Blacky konden helpen. Toen kwam het idee van de Dierenbescherming 
bij me op. Esther van de dierenambulance heeft ons geweldig geholpen en geadviseerd. 
Uiteindelijk konden ze Blacky helpen, maar hadden ze wel een opvang voor hem nodig. 
Dit was voor mij de kans om wat terug te doen voor Blacky en daarom heb ik hem in huis 
genomen.”
“Ik ben G'd dankbaar dat ik Blacky heb kunnen helpen. We hebben echt een speciale band 
gekregen. Toen ik hem de eerste keer ging baden weet ik nog dat ik eerst een beetje bang 
was, aangezien hij dit niet kende. Maar hij vond het heerlijk! Hij gaf me daarna een dikke brasa 
en toen ik klaar was heeft hij de hele middag als een roos geslapen. Zo schattig! Blacky is een 
superhond!”

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.

facebook.com/
StgDierenbeschermingSu

Eerste poezen sterilisatieproject

De Dierenbescherming Suriname besloot dit jaar te starten met haar eerste poezen sterilisatieproject. In 
de 5 dagen van 14 tot en met 18 april,  werden maar liefst 96 katten gesteriliseerd of gecastreerd. 
Aanleiding voor het project was de groeiende vraag naar poezensterilisatie of castratie. Ook probeert de 
DBS de aanloop naar het asiel en het aantal zwerfkatten in Suriname terug te dringen met dit project.

Poezeneigenaren konden hun dier van tevoren aanmelden. De sterilisatie voor een vrouwtje kostte SRD 40 
en de castratie SRD 30. Het castreren van een mannetje is een eenvoudigere procedure dan de sterilisatie 
van een vrouwtje. De Nederlandse dierenarts Inez van den Brande kwam als vrijwilliger naar Suriname om 
te helpen met het project. Van den Brande is al 25 jaar dierenarts en was voor het eerst op Surinaamse 
bodem. “Het project is prima verlopen. Het werken in het asiel was erg leuk met zo'n groep gemotiveerde 
mensen.” De operaties verliepen volgens Van den Brande snel en soepel. “Ik hoefde me totaal niet te 
vervelen! Na iedere operatie lag er weer een nieuw dier op tafel. Na de week hadden we al een reservelijst 
van dieren waar we niet aan toe konden komen. Het project heeft dus zeker zijn nut bewezen.”

Houd u onze facebook page in de gaten voor opkomende sterilisatieprojecten

wist u dat ...

•	 de reuzenmiereneter maar 40 
seconden tijd heeft om een mieren- of 
termietennest aan te vallen?

•	 een hond voor het eerst loops 
(vruchtbaar) kan worden vanaf 7 
maanden en een kat krols (vruchtbaar) 
vanaf 5 maanden?

•	 de kat het meest populaire huisdier ter 
wereld is?



Colofon/contact

Telefoon: Algemeen: 08827127; Dierenvervoer: 
08732216; Dierenasiel: 547123 
Postadres: Uranusstraat 92, Paramaribo
Email: dierenbescherming@sr.net
Website: www.dierenbeschermingsuriname.org
DSB rekening: SRD 44.10.076; EUR 44.10.084; 
USD 64.18.716
Openingstijden dierenasiel: Ma-Za 10 - 12 uur 
en 15 -17 uur; zondag gesloten
Telefoontijden: 8 - 9 uur en 14 - 15 uur
Adoptiekosten asieldier: 
Hond: 140 SRD; Kat: 70 SRD
Eindredactie: Irene Spangenthal
Bijdragen van: Marion Poll, Leontien Bansse-
Issa, Debby van Etten, Ylona Engel Putter
Ontwerp: Chad Abdoellah
Lay-out: Terence Hoefdraad
Printwerk: Nils NV
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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.

dÁt is goed nieuws!

De DBS beschikt  binnenkort weer over 
een verbrandingsoven. De oude oven, 
die  op het terrein van het dierenasiel 
aan de Kanangalaan staat, viel uit. 
Hierdoor waren wij genood-  zaakt de 
crematie dienstverlening stop te zetten. 
Het wegvallen van de mogelijkheid 
om overleden huisdieren tegen een 
vergoeding te cremeren, werd zeer gemist.
Het veheugt de DBS daarom om deze 
service opnieuw aan te kunnen bieden aan 
de Surinaamse samenleving.

recept

Tip voor Dierendag:
kattenkoekjes
/kattenmuffins

100 gr makreel uit blik
100 gr brood kruimels
1 eetlepel olie
1 geklopt ei
Cupcake vormpjes

Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat 
het blikje met makreel uitlekken en mix 
vervolgens de makreel, de broodkruimels, 
de olie en het ei door elkaar. Vul met 
een lepel de cupcake vormpjes. Bak de 
kattenkoekjes circa 8 minuten in de oven. 
Bron: recept kattenkoekjes

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, Poli Safantas, Poli Triple R (Drs. 
Ramkalup), en alle vaste en incidentele 
donateurs.

coming up ...

5 okt. Werelddierendag

•	 Extra-large boekenmarkt
•	 Schmink artist
•	 Beauty parlor
•	 Op de foto met uw huisdier 
•	 Hondentrainer
•	 Blik-bombardement (blikgooien)
•	 Rondleidingen door het asiel
•	 Informatiestands van de  DBS en Stg . 

Henk  Abrahams 
•	 Launch nieuw ontwerp T-shirtlijn 
•	 Heerlijk eten en ijskoude frisdrankjes
•	 DJ-BOO-B
Plaats: Dierenasiel*; Tijd: 9 - 14 u.

10 dec. International Animal Rights 
Day (sinds 1948)

n.t.b. •	 Kerstmarkt
•	 Kerst taartensale

Het gehele jaar op de 1ste zondag van 
de maand is er boekenmarkt op het 
Dierenasiel*, van 9 tot 12 uur.
Volg onze facebook pagina voor de laatste 
info over deze en andere activiteiten.

*Kanangalaan, t.o. De Paramaribo Zoo

Vrijwilligersinitiatief

Wie: Barbara Peerdeman, Grafisch ontwerper
Wat: Ontwierp op eigen houtje een heldere voorlichtingsposter over 
het verzorgen van je hond.

Hoe ben je op het idee gekomen om deze poster te ontwerpen? 
Het idee voor de poster komt door het hondje van de buurman. Hij 
zat aan de ketting in de achtertuin; mager, tussen het vuil en in een 
laag poep. Ik reed er dagelijks langs en ik kon het niet meer aanzien. 
Met een zak brokjes en een halsband, stapte ik het erf op. Het waren 
erg aardige mensen. Ze vertelden trots hoe ze de hond vanaf twee weken oud hadden 
grootgebracht en waren dankbaar voor mijn hulp. 
Je hebt het ontwerp zelf gemaakt? 
Klopt. Gebrek aan informatie kan leiden tot dierenleed, dus het voelde haast als een plicht 
om heirvoor wat ontwerpwerk te verzetten. Een goed visueel ontwerp is  een krachtig middel 
om verschil te kunnen maken. Het is goed informatieteksten te verhelderen met beeld en 
een schepje humor. Vandaar de keuze voor een informatieposter met pictogrammen. Verder 
heeft de poster de vertrouwde kleuren van de Surinaamse vlag. 
Wat is het doel van de poster? 
Het doel van de poster is om honden in Suriname een beter leven bezorgen. Veel mensen 
hebben vaak geen idee hoe je voor een hond zorgt en komen deze informatie ook niet 
automatisch tegen. Omdat de hygiëne voor de mens aanzienlijk verbetert wanneer 
honden goed verzorgd worden, heb ik dat als uitgangspunt genomen. Het is dus gezond 
voor de eigenaar zelf, wanneer ze goed voor hun dier zorgen. De poster geeft hiervoor zes 
eenvoudige tips.
Hoeveel posters zijn er en waar liggen ze nu? 
Er zijn 500 posters gedrukt. De helft is verspreid door DBS, de dierenambulance en het 
Dierenasiel. De andere helft is deels aangeplakt op drukke plaatsen in Paramaribo en zal 
deels verspreid gaan worden op scholen als voorlichtingsposter voor toekomstige baasjes. 
We gebruiken ook social media voor de 
verspreiding van de informatie. 

Bekijk de poster op onze facebook pagina


