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Dierenliefde zonder  
landsgrenzen

Onze dierenliefde lijkt geen lands-
grenzen te kennen en de ‘import’ 
van buitenlandse dieren is dan ook 
enorm. Toch krijgt Dier en Project 
veelvuldig aanvragen voor ‘hoge 
nood’ opvang van voormalige zwerf-
honden die door diverse instanties 
zijn ‘gered’ en daarna aan een impul-
sieve gegadigde werden verkocht. 
Niet zelden geschiedde de kennis-
making slechts middels een foto en 
een tranentrekkend verhaaltje op 
het internet. Wij hebben uiteraard 
begrip voor de ‘verliefdheid’ op een 
specifiek dier. Maar vergewis u alstu-
blieft van het simpele feit dat u, noch 
het dier, op voorhand een idee heeft 
waar u aan begint. Na een mislukte 
herplaatsing is het dier vaak even 
kansloos als voorheen. Uw besluit 
moet dan ook uitsluitend gebaseerd 
zijn op absolute voorkeur voor het 
dier in kwestie en niet op medelijden. 
In het land van herkomst maakt u 
met uw adoptiekeuze in ieder geval 
geen enkel verschil voor de ach-
terblijvers. Zwerfdierenpopulaties 
herstellen zich na het wegvangen 
van een aantal exemplaren steeds 
weer tot de oorspronkelijke aan-
tallen. Mede door het creëren van 
betere overlevingskansen voor pups. 
Slechts het wereldwijd neutraliseren 
van ‘overschotdieren’ zal op den duur 
bijdragen tot definitieve afname van 
de zwerfdierenpopulaties. En laat u 
niets wijsmaken: de Nederlandse en 
Belgische asielen puilen uit van de 
dieren die een liefdevol thuis nodig 
hebben! Voor heel veel pechvogels 
is dit dan ook het trieste eindstation. 
Adopteer daarom liever een asieldier 
en doneer een neutralisatie van een 
zwerfdier in een dieronvriendelijk  
land.                                   
               Els Adams
               Stichting Dier & Project  
                 en het Kattenwoud  
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Er is nog altijd hulp nodig voor 
dieren in nood

Stadskanaal– Stichting Dierenpiramide 
vangt al sinds 1993 dieren op die 
elders om wat voor redden dan ook 
niet meer welkom zijn. In die tijd zijn 
er al heel veel dieren op professionele 
wijze opgevangen, verzorgd en 
herplaatst, waaronder honden, katten, 
knaagdieren, paarden, kippen, geiten 
en vogels. De medewerkers van de 
stichting vinden het belangrijk om 
dieren en hun behoeften te respecteren. 
Zo zal een paard nooit alleen worden 
gehuisvest omdat paarden kuddedieren 
zijn. Opgevangen katten en honden 
worden gesteriliseerd of gecastreerd om 
uitbreiding van de toch al veel te grote 
huisdierenpopulatie te voorkomen. 
Momenteel realiseert de stichting een 
aantal projecten waarvoor zij dringend 
financiële ondersteuning nodig heeft. 
Zo is er naast de gangbare opvang 
een project voor opvang van oudere 
en /of zieke dieren, die met de juiste 
verzorging, voldoende aandacht en 
medische ondersteuning nog een 
dierwaardig bestaan kunnen leiden. 
Door de economische crisis gaan 
veel paarden naar de slacht, maar de 
stichting Dierenpiramide vangt er een 
aantal op via het project ‘A Safe Haven’, 
dat ondersteund wordt door stichting 
Menodi. De kosten voor de verzorging 
van de dieren zijn echter torenhoog.
De laatste jaren is de stichting vaak 

gevraagd om dieren op te vangen 
omdat de baasjes door grote financiële 
problemen geen geld hadden om het 
afstandsgeld bij het asiel te betalen. 
Om te voorkomen dat een dier door 
nood gedumpt wordt, biedt de stichting 
vrijwel altijd opvang. Daarnaast heeft 
de  stichting nu voor het tweede 
jaar een sterilisatie/castratie-actie 
georganiseerd voor katten van mensen 
met een minimuminkomen. Hierdoor 
werd het plan gevormd om voor deze 
groep mensen een gecombineerd 
hulpverleningpakket in het leven te 
roepen. Met dit pakket kan medische 
basisverzorging gegeven worden aan 
huisdieren van minima. Het gaat dan 
onder meer om de jaarlijkse inenting, 
onwormen, ontvlooien en een 
algemene fysieke controle. 
De stichting heeft naast nieuwe 
donateurs en structurele financiële 
ondersteuning ook meer ruimte nodig. 
Er zijn momenteel twee dependances, 
maar daar kunnen de opvangpaarden 
niet worden gehuisvest en dus is 
men ook op zoek naar een betaalbaar 
onderkomen met weidegang en 
stalling. 
 
Kijk voor meer informatie en donateur 
worden op www.dierenpiramide.nl of 
neem telefonisch contact op met Anne 
van Lith via tel. 06 - 42390734 (NL). FO
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