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STICHTING DIERENPIRAMIDE 

 

 

Geacht bestuur, geachte donateur, 

Voor u ligt een nieuw initiatief:  

het Fund Raiser informatie boekje  

van de stichting Dierenpiramide. 

 

De inhoud van het boekje geeft u een duidelijk overzicht en 
inzicht van alle relevante informatie die van toepassing is 

bij onze aanvragen van fondsen, en het verkrijgen 
nalatenschappen ter ondersteuning van de doelstelling en 

werkzaamheden van de stichting Dierenpiramide.  

De informatie is op deze manier dus direct tot uw 
beschikking. 

 

Natuurlijk heeft de stichting ook de beschikking over een 
website:: 

www.dierenpiramide.nl  

U kunt  te allen tijde persoonlijk contact met ons opnemen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Anne van Lith (voorzitter ) mobiel : 06-42390734 

Ed Spanjerberg (zakelijk adviseur) mobiel: 06-12940809 
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BESTUURSLEDEN  

 

 

Anne van Lith 
Voorzitter 

Public Relations 
Fondsenwerving 

Ik heb een HBO - opleiding en een wetenschappelijke 

achtergrond en wist al heel jong dat ik met en voor dieren 

wilde werken, vanuit de intrinsieke waarde van iedere 

diersoort op zich. Vanuit dit concept heb ik de stichting 

Dierenpiramide in 1993 opgericht en ontwikkelde zo een 

volstrekt eigen wijze om dieren op te vangen, te benaderen, 

ze de benodigde verzorging en begeleiding te geven. Ook de 

meest kwetsbare dieren die al waren opgegeven heb ik een 

nieuwe bestaansbasis kunnen geven.  

 

Mijn doel is, om de mentaliteit die ten aanzien van dieren 

bestaat, op een positieve manier te verbeteren. Ik wil dit 

bereiken door een goede communicatie tussen mens en dier 

te stimuleren en mensen bewuster te laten reageren in hun 

omgang met dieren. 
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Ed Spanjerberg 
Zakelijk adviseur 

 
 
 

Betrokkenheid bij welzijn van mens en dier heeft langdurig 

in mijn carriere als HBO –er zowel in de bankwereld als in 

de non – profit branche centraal gestaan.  

 

Door mijn verantwoordelijkheid te nemen als bestuurslid in 

de stichting van Anne kan ik mijn kennis en ervaring 

inzake  automatisering, lokale politiek en vrijwilligerswerk 

ook voor dieren  resultaatgericht inzetten. 
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Mirella Veltman 
Adviseuse dagelijkse verzorging huisdieren 

para-veterinair: 

 

Van 1993 tot 2011 ben ik werkzaam geweest als assistente bij 
dierenarts Siegersma in Stadskanaal. 

Hier heb ik Anne van Lith leren kennen als een vrouw die 
voor dieren door het vuur gaat. 

 
Toen ze dan ook met de vraag kwam of ik in het bestuur 

wou komen was dat een hele eer voor mij. 
Dit is een stichting waar daadwerkelijk iets voor dieren 

gedaan wordt. Inmiddels ben ik eigenaar van een 
dierencrematorium maar probeer toch zoveel mogelijk 

nauw  bij de stichting betrokken te blijven. 
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Richard Boersma 
Algemeen bestuurslid 

Na mijn opleiding heb ik 10 jaar in de ambulante 

hulpverlening gewerkt. In dit werk kwam ik bij veel 

gezinnen met problemen. Een van de dingen die ik heel 

vaak zag in die gezinnen was ook dierenleed. Ik trok mij 

dit altijd erg aan en probeerde hier ook wat aan te doen. 

Tijdens dit werk kwam ik ook in aanraking met stichting 

Dierenpiramide. 

 

Ondersteuning van gezinnen, juist ook bij en voor dieren is 

erg belangrijk. In deze situatie hulp bieden met 

advies, maar ook financieel als het gaat om sterilisatie en 

castratie is erg belangrijk. Niet alleen de opvang maar juist 

ook preventie!  

Het zitting nemen in het bestuur van stichting 

Dierenpiramide is mijn bijdrage om het dierenleed te 

verkleinen. 

 



7  

10 redenen om de stichting financieel te ondersteunen 

 

1 Vangt dieren op, die elders, om wat voor reden dan ook, niet meer 

kunnen worden opgevangen. De dieren worden individueel beoordeeld, 

verzorgd en begeleid, en indien mogelijk herplaatst:                             

dit met een plaatsing contract. 

2 De stichting functioneert transparant, en  gedoneerde fondsen of 

nalatenschappen worden direct besteed, ten bate van de doelstellingen. 

Er worden geen gelden uitgekeerd aan bestuur of vrijwilligers. Om 

dezelfde reden heeft de stichting het CBF keurmerk niet aangevraagd. 

Het keurmerk is een hoge onkostenpost, en zeg niets over de kwaliteit 

van de geboden hulp. Iedere donateur kan op de hoogte worden 

gehouden hoe het gedoneerde bedrag is besteed. Bij een nalatenschap 

kan men desgewenst zelf beslissen waar het geld aan dient te worden 

besteed. 

3 De stichting handelt vanuit het respecteren van de intrinsieke 

waarde van dier (en mens), en de hulpverlening is individueel, waarbij 

rekening gehouden wordt met de specifieke verzorging eisen van de 

betreffende diersoort. 

4 Het bestuur van de stichting zoekt binnen de gegeven hulpverlening 

naar structurele oplossingen,en vermijdt symptoombestrijding. 

5 De stichting onderhoudt persoonlijk contact met de individuen, 

organisaties en bedrijven die de stichting ondersteunen. Twee maal per 

jaar ontvangt men direct mail waarin een uitleg en toelichting over de 

meest recente ontwikkelingen. 

6 De stichting is direct en goed bereikbaar, ook op zon en feestdagen. 

7 Stichting Dierenpiramide heeft inmiddels het bestaansrecht bewezen. 

De stichting bestaat inmiddels al 21 jaar, en heeft in die tijd vele 

dieren (en mensen) terzijde gestaan. 
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8 Het bestuur van de stichting, volgt de recente maatschappelijke 

ontwikkelingen, en ontwikkelt naar aanleiding hiervan vernieuwende 

projecten die passen in het kader van de participatiemaatschappij.     

Zoals bijvoorbeeld: 

a)castr – ster actie t.b.v. dieren van minima 

b)combinatie hulpverlening pakket eveneens tbv dieren van minima 

hulp aan ouderen, zieken en gehandicapten met verzorging van dieren 

indien nodig. 

c)Equine assisted coach project: waarbij kinderen met 

gedragsproblematiek  o.l.v een coach  contact maken met paarden en 

zodoende geholpen worden inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. 

d)Samenwerking met stichting Novo waarbij de opgevangen dieren 

onder begeleiding verzorgd kunnen worden door mensen met een 

geestelijke beperking, waarbij de grond en ruimte ter beschikking 

gesteld worden door de stichting Novo , en de verzorging van de dieren 

betaald  wordt door de stichting Dierenpiramide. 

9 De huidige ontwikkelingen binnen de participatiemaatschappij 

verhoogt de noodzaak tot zelfredzaamheid, en dus de behoefte aan 

educatie en individuele begeleiding. 

10 Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit projecten en het feit 

dat de Stichting stages biedt. De Stichting streeft samenwerking na met 

andere organisaties, bedrijven , gemeenten en politiek, omdat het 

verbeteren van dierenwelzijn tot stand kan komen door een breed 

draagvlak. 

 

 

Conclusie 
Met uw donatie draagt u wezenlijk bij aan het welzijn van dier           

(en mens), en u verstevigt op een zeer essentiële manier het streven het 

bestuur, een positieve mentaliteitswijziging te stimuleren ten opzichte 

 van zowel dier als mens. Uw gift is als zodanig een letterlijke en 

figuurlijke  bijdrage aan de doelstellingen en werkzaamheden van de 

stichting Dierenpiramide. 
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Beleidsplan Stichting Dierenpiramide 2012-2016 

 

De stichting zal de ontwikkelingen binnen het maatschappelijk bestel 
scherp in de gaten houden , en daarop anticiperen met het ontwikkelen 
van projecten om zodoende de hulpverlening kwalitatief hoog te 
kunnen houden. De doelstellingen zoals die in 1993 zijn geformuleerd, 
zullen hierbij worden gehandhaafd. 

 

Dit houdt ondermeer het volgende in. Er wordt voortdurend naar 
gestreefd, om dieren die, door de stichting Dierenpiramide worden 
opgevangen een kwalitatief hoogwaardig bestaan te geven, waarbij 
rekening gehouden wordt met de verzorging, behuizing en omgangs -
eisen van het betreffende dier. Zowel bij gezondheid als bij gedrags - 
problematiek wordt bij ieder dier individueel bekeken hoe de problemen 
structureel kunnen worden opgelost. Bij herplaatsing zal een nieuwe 
eigenaar een plaatsingscontract moeten ondertekenen, en zal volledig 
worden geïnformeerd over de achtergrond van het dier, voor zover dit 
bekend is. 

 

Binnen de opvang is het project “A safe Haven” gestart, en het is voor het 
eerst sinds de stichting is opgericht, dat er paarden worden 
opgevangen, en het streven is om nog een aantal extra opvangplaatsen 
te realiseren. Dit heeft direct te maken met de economische situatie, die 
paarden eigenaren noodzaakt om afstand te doen van hun paard, met 
als gevolg dat zeer veel dieren onterecht eindigen in het slachthuis. De 
stichting Dierenpiramide wil ondanks de negatieve economische 
ontwikkelingen toch haar uiterste best doen om en aantal dieren een 
veilige haven te bieden, waarbinnen de intrinsieke waarde van het 
paard als kuddedier en vlucht (prooi)dier wordt gerespecteerd. 

 

Uiteraard zal de stichting zich blijven bezig houden met reeds gestarte 
hulpverleningprojecten, zoals de opvang en verzorging van zwerfkatten, 
wat voornamelijk in de zomerperiode actueel is. De dieren worden 
gecastreerd of gesteriliseerd, en daarna teruggezet in hetzelfde 
territorium, om zodoende te voorkomen dat hier andere zwerfkatten 
komen. Zieke dieren of jonge dieren worden in samenwerking met 
andere organisaties opgevangen, verzorgd en kunnen soms zelfs 
worden herplaatst. 

Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het door haar 
ontwikkelde castratie- sterilisatie project voor katers en poezen van 
mensen met een minimum inkomen.  



10  

Deelnemers moeten aantoonbaar kunnen maken dat zij van een 
minimum inkomen moeten rondkomen. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat zij er geen dieren meer bijnemen, en dat er met 
huisdieren niet wordt gefokt. De stichting heeft wat dit aspect betreft 
een lange termijn visie ontwikkeld: er zal een evaluatie rapport worden 
opgesteld in september 2013 met betrekking tot de resultaten en de 
organisaties die het project financieel ondersteund hebben. De stichting 
Dierenpiramide zal met dit rapport een verzoek indienen bij de 
gemeente Stadskanaal voor het krijgen van een waarderingsubsidie. Bij 
toekenning van de subsidie, zal er eveneens een subsidieaanvraag 
worden ingediend bij de Provinciale Staten, om zo, voor het project, 
meer financiële draagkracht te genereren. (N.B. Inmiddels heeft de 
gemeente Stadskanaal een hoorzitting toegezegd i.v.m de aanvraag 
van de waardering subsidie. Een datum is momenteel nog niet bekend) 

 

Het bestuur van de stichting verdiept zich tevens in de mogelijkheden 
om hulpverlening en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die 
in financiële problemen zijn gekomen, en de zorg hebben over een 
huisdier. Dit is een totaal nieuw concept: combinatie hulpverlening. De 
achterliggende motivatie is, dat als mensen geholpen worden, het dier 
eveneens is geholpen. Het gaat hier om het combinatie hulpverlening 
pakket. Dit is een basispakket van veterinaire zorg voor huisdieren van 
mensen met een minimuminkomen of mensen in de 
schuldhulpverlening. De voorwaarden tot deelname zijn als volgt : men 
mag niet meer huisdieren aanschaffen, er mag niet met de dieren 
worden gefokt, de dieren moeten ter identificatie worden gechipt, (dit 
om fraude tegen te gaan).De betalingen lopen rechtstreeks via de 
stichting administratie, eveneens ter voorkoming van fraude. De 
deelnemenden wordt gevraagd hiertoe een contractuele overeenkomst 
te tekenen. Binnen dit kader wordt aan de hulpvragende de 
mogelijkheid geboden om een bijdrage te leveren aan het functioneren 
van de stichting Dierenpiramide, dit binnen de mogelijkheden, 
vaardigheden en interesses van betrokkene. 

  

Fondsenwerving 

Natuurlijk zijn er ook binnen dit gebied nieuwe ontwikkelingen. De 
stichting is aangemeld op de social media face-book en twitter. Deze 
accounts worden beheerd door vrijwilligers. Omdat hieruit niet 
voldoende zullen worden gegenereerd, zal de stichting streven naar 
samenwerking met andere stichtingen, om zodoende diverse bronnen te 
kunnen aanboren, bedrijven te kunnen benaderen en individuen te 
attenderen op de mogelijkheid tot nalatenschap.  
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Samenwerking 

De stichting wil de maatschappelijke cohesie bevorderen ( de stichting is 
tenslotte een Algemeen Nut Beogende Instelling!!) door het bieden van 
combinatie hulpverlening, omdat het strak functioneren binnen kaders 
slechts gedeeltelijk oplossingen kan bieden die momenteel ontstaan 
door de snel veranderende maatschappij en mentaliteit. Het bestuur is 
van mening dat problemen opgelost kunnen worden door goede 
bereikbaarheid (dus geen eindeloze hoeveelheid keuzemenu’s of 
doorschakelingen), direct handelen, een flexibele opstelling, en creatief 
denken en handelen. Het stichtingsbestuur vindt samenwerking met 
andere maatschappelijke organisaties van groot belang. Het 
dierenwelzijn wordt op deze wijze vanuit een brede basis bevorderd. 

 
 

(door)lopende projecten         

DE OPVANG EN VERZORGING VAN DIEREN IN NOOD 

De dagelijkse opvang en verzorging van dieren die elders niet worden 
opgevangen of die op een andere manier terechtgekomen zijn bij de 

stichting Dierenpiramide, is al 21 jaar het uitgangspunt voor de 
activiteiten en het ontwikkelen daarvan door de stichting 

Dierenpiramide.Vanuit dit gegeven moet het bestuur zich aanpassen 
aan de maatschappelijke veranderingen, waarbij het behouden van 

kwalitatief uitstekende verzorging van de aanwezige dieren,het 
onderhouden van contacten en het werven van fondsen belangrijke 

speerpunten zijn. 

 

ZWERFKATTEN PROJECT 

Het belangrijkste doel is om toename van geboorte van zwerfkatten te 
voorkomen. De betreffende dieren worden ingevangen, gecastreerd of 

gesteriliseerd en, indien mogelijk, teruggezet op de plaats waar ze zijn 
ingevangen, dit om te voorkomen dat het territorium vrijkomt voor 

andere zwerfkatten. Jonge dieren worden gedomesticeerd, en 
herplaatst. Oude of zieke dieren worden, in samenwerking met andere 

organisaties, opgevangen. 
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OVOD PROJECT 

Ovod staat voor de opvang en verzorging oude(ere) en / of zieke dieren, 
die door een specifieke verzorging (medicatie, speciale voeding) toch 

nog ee prettig leven kunnen hebben. De stichting zal dit realiseren, tot 
op het moment, dat er, in overleg met een dierenarts, besloten moet 

worden tot euthanasie. 

 

Actuele projecten                     

A SAfE HAVEN 

Dit project is om een aantal  opvangplaatsen te creëren, voor paarden, 
die onterecht naar de slacht dreigen te verdwijnen, of die zo slecht zijn 

behandeld, dat ze niet meer kunnen worden ingezet bijvoorbeeld als 
manegepaard of als recreatiepaard. 

Het betreft slechts een klein aantal dieren, dit in verband met de hoge 
onkosten en vereiste ruimte (stalling, weidegang) , en is dus een 

druppel op de gloeiende plaat. Voor de betreffende dieren is het echter 
een wereld van verschil. 

 

CASTRATIE – STERILISATIE PROJECT                   
VOOR KATTEN VAN MINIMA 

Om het enorme kattenoverschot in Nederland enigszins te beperken, en 
ter ondersteuning van mensen met een minimuminkomen heeft de 

stichting Dierenpiramide in 2013 dit project opgestart in samenwerking 
met DAP Siegersma te Stadskanaal. De operaties worden uitgevoerd 

tegen een gereduceerde prijs, en de aanmelding is telefonisch. Als men 
kan aantonen afhankelijk te zijn van een minimuminkomen kan er 

een afspraak gemaakt worden. 

Na evaluatie in 2013 bleken er 54 dieren te zijn geholpen. Hierna werd 
voor dit project aandacht gevraagd bij de gemeente Stadskanaal, in de 

vorm van een waardering subsidie. Inmiddels heeft de gemeente 
besloten tot een hoorzitting over de kwestie. Doel is om naar aanleiding 

hiervan een aanvraag in te dienen bij de Provinciale Staten, en er 
aandacht voor te vragen bij de Nederlandse Vereniging ter 
Bescherming van Dieren, die in het verleden korting acties 

organiseerde. Om dieren en mensenleed te voorkomen wil de stichting 
tevens een combinatie hulpverlening pakket aanbieden, dat minima in 

staat stelt een huisdier basale medische zorg te geven. 
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Projecten in ontwikkeling 

 

SAMENWERKING PROJECT 

 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om een samenwerking 
tot stand te brengen tussen de stichting NOVO in Ter Apel en de 

stichting Dierenpiramide. De stichting NOVO houdt zich bezig met de 
dagopvang en begeleiding van mensen met een geestelijke beperking.  

De stichting heeft grond ter beschikking waar dieren geplaatst kunnen 
worden, maar mist de financiële draagkracht om de dieren zelf te 
kunnen onderhouden. Daarom kan hier wellicht een stukje extra 

opvang gerealiseerd worden voor dieren van de stichting 
Dierenpiramide, waarbij de verzorging van de dieren gedeeltelijk kan 

worden overgenomen door de stichting NOVO, en de stichting 
dierenpiramide de verzorgingskosten voor de dieren draagt.               

De verwachting is dat dit project nog in 2014 van start kan gaan. 

 

 

EQUINE ASSISTED COACH PROJECT 

 

Hierbij worden de opvangpaarden van de stichting ter beschikking 
gesteld aan een officieel opgeleide equine assisted coach, die aan de 

hand van paardengedrag en reacties kinderen met probleemgebieden 
confronteert met hun eigen gedrag. Het project vereist veel 

voorbereiding en de verwachting is dat dit project eind 2015 ,          
begin 2016 van start zal kunnen gaan 

 

 

 



14  

WENSPROJECTEN 

 

DIERENKLINIEK VOOR DIEREN VAN MINIMA 

 

Door de sociale en economische problematiek van Zuid – Oost 
Groningen is dringend een dierenkliniek nodig, waar dieren van 

minima tegen sterk gereduceerde prijzen medisch behandeld kunnen 
worden, waarbij de dierenkliniek “minimax” te Rotterdam als 

voorbeeld dient. De betreffende dieren dienen ter identificatie gechipt 
te zijn, dit om fraude te voorkomen. Deze kliniek zou tevens een 

mogelijkheid kunnen bieden aan veterinair studenten om, uiteraard 
onder professionele begeleiding, een praktijkstage te lopen de hen tevens 
in staat stelt om operatie ervaring op te doen. De kliniek zou bekostigt 
kunnen worden door particuliere en / of bedrijfsdonaties verschillende 

lokale overheden, Provinciale Staten en de Dierenbescherming. 

Geschat opstart kapitaal (incl. medische apparatuur) € 700.000 

 

 

DIERENWELZIJN BEGELEIDING CENTRUM 

 

De doelstelling van dit centrum is het ondersteunen van mens en dier 
op basis van de intrinsieke waarde en individualiteit. Het gebied Zuid 
Oost Groningen is onderhevig aan economische krimp en vergrijzing, 

en daarom is het aannemelijk dat de sociaal maatschappelijke 
vraagstukken en problematiek zullen toenemen. Voor mensen met 

huisdieren die worden geconfronteerd met deze problematiek wil de 
stichting een ondersteunende , begeleidende en adviserende functie 

hebben, waarbij het creëren van structurele oplossingen altijd het 
uitgangspunt zal zijn 

geschat opstart kapitaal : € 650.000 
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Ondersteunende Fondsen en Organisaties 

Stichting Menodi 

Stichting Dierenlot  

Dinamo Fonds 

Stichting Bouwstenen voor de Dierenbescherming 

Stichting Lemstra 

Manders Brada Stichting 

Gravin Van Bylandt Stichting 

Moira Stava Morena Stichting 

Oranjefonds (NL Doet) 

Dierencrematorium Stadskanaal 

Pets Place Stadskanaal 

Stichting Kringloop Capelle aan den IJssel 

Wilhelmina Davyt Keuchenius Stichting 

Adolphina Swijterstichting 

Rabobank 

VSB Fonds 

Dierenbescherming Assen en Omstreken 
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STATUTEN   
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Beloningsbeleid 
 

Zoals een charitatief doel betaamt, verlenen de 
vrijwilligers belangeloos hun medewerking 

 

 

Alles van waarde is weerloos 

Onze Missie 

Het bevorderen van welzijn en 

harmonie bij dier (en mens) 

NL52INGB0000013052 

ANBI RSIN nummer: 8047.63.380 



 


