
Stichting Dierennood helpt waar 
de nood het hoogst is.
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Steriliseren is uiteindelijk het enige dat echt 
helpt

Beste dierenvriend,

De problemen voor de vele miljoenen zwerfdieren overal ter wereld – 
alleen Nederland kent geen zwerfhonden – zijn door de corona-crisis 
alleen nog maar verder toegenomen.

Door de tweede coronagolf is het toerisme weer vrijwel geheel stil komen 
te liggen. Met als gevolg dat er voor de zwerfdieren niets meer te halen 
valt, zoals het afval van restaurants.

Ook zijn de prijzen voor dierenvoer en zelfs voor medicijnen de laatste 
maanden nog verder gestegen. Lokale dierenvrienden die deze dieren 
veelal dagelijks willen helpen zijn ten einde raad…
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Zij zien iedere dag de honger en ellende in de ogen van al die honden en 
katten, die meestal helemaal afhankelijk zijn van zo’n lieve vrouw of man.

Of er spoedig weer betere tijden aanbreken is door niemand te 
voorspellen. Het zullen dan eerst de mensen zelf zijn die geholpen 
worden. Voor de zwerfdieren zal dit wellicht nog vele jaren gaan duren.
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Voor ons als stichting Dierennood was dit aanleiding om dit immens grote 
probleem weer eens bij de wortel aan te pakken. Minder zwerfdieren 
betekent immers minder ellende. Kort en krachtig, maar daar gaat het 
wel om.

De enige goed werkbare methode om dat voor elkaar te krijgen, is het op 
grote schaal steriliseren van deze dieren. Maar dan wel weer terugzetten 
op dezelfde plek op straat, zodat deze niet ingenomen kan worden door 
nieuwe aanwas.

Het gemiddelde aantal van ruim 7.000 sterilisaties per jaar dat wij als 
stichting weten te realiseren is het hoogste van alle dieren-stichtingen in 
ons land.

Wij zijn hiermee actief in 18 landen op diverse continenten. Via 
bijna afgestudeerde studenten Diergeneeskunde van meer dan 10 
universiteiten. Maar ook locale dierenartsen hebben wij enthousiast 
gekregen om voor een zeer gereduceerd bedrag van soms minder dan 10 
euro deze operaties uit te voeren.
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Een goed voorbeeld is Violetta op het eiland Sumatra in Indonesië. Van 
beroep kinderpsychologe, maar de meeste tijd zet zij zich in voor de 
ontelbare zwerfkatten bij haar in de wijde omgeving.

Twee locale dierenartsen hebben zich bereid verklaard om zwerfkatten 
voor maar € 7,50 te steriliseren.

Ook katten 
die gewond 
zijn geraakt, 
bijv. door 
een aanrij-
ding of door 
mishande-
ling, worden 
door haar 
met veel 
liefde en 
geduld 
verzorgd.

Daar is 
zij soms 
letterlijk dag 
en nacht 
mee bezig.

Nu Violetta met onze steun in enkele jaren al heeft kunnen zorgen voor 
vele honderden sterilisaties, is het heel mooi dat zij op straat al duidelijk 
het aantal zwerfkatten ziet afnemen.

En dat is bovendien ook heel gunstig voor de overblijvende dieren, want 
die kunnen eenvoudiger eten vinden, omdat er minder ‘bekjes’ hoeven te 
worden gevuld…
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Violetta gaat heel serieus om met de donaties van onze stichting. Zo stuurt 
zij van ieder dier dat zojuist geopereerd is, een foto op terwijl het nog 
uitslaapt van de narcose. Compleet met de eileiders naast het diertje…

Maar behalve met sterilisaties willen wij graag met zoveel mogelijk 
dierenvrienden de zwerfdieren concreet helpen, die NU in de ellende 
zitten…

Daarvoor staat er bij ons doorlopend een Hulpactie van de Maand op onze 
website en ook altijd twee Kleine Projecten.

Iedere hulpverlener die wij daarmee willen gaan helpen is uitgebreid 
gecheckt – dat kan wel een jaar duren – en ook de resultaten van zo’n 
actie worden op onze website getoond.

Dit is alweer de 12e uitgave van deze 
speciale brochure, in samenwerking 
met DNB Groep B.V.

Ook in deze editie laten wij graag 
weer enkele eerdere hulpacties zien 
en voor al deze projecten geldt dat 
donaties nog steeds zeer welkom zijn.

Misschien vraagt u zich af, waarom 
wij alleen in het buitenland hulp 
verlenen en niet in Nederland of 

België? De reden is heel eenvoudig: Gelukkig zijn er in Nederland geen 
zwerfhonden meer.

Wel rijden er hier meer dan 520 (!) dierenambulances rond. Bovendien 
is er hier een dierenpolitie, vele goed georganiseerde en gesubsidieerde 
dierenasielen en ondersteunen talloze stichtingen alle dieren in Nederland 
en België, die eventueel nog hulp nodig hebben.
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Hoe anders is dat in andere landen! Daar hebben vele miljoenen 
zwerfdieren het zeer moeilijk. Deze dieren worden daar regelmatig 
geschopt en geslagen. Hebben altijd honger en dorst en kunnen zich nooit 
veilig voelen, door de vele mensen die hen moedwillig misbruiken en 
respectloos behandelen.

De asielen zitten daar overvol. Zo kennen wij in diverse landen asielen 
waar per adres meer honden zitten, dan in alle asielen van Nederland en 
België bij elkaar! Soms meer dan 2.000 in 1 asiel (!)

Alvast veel dank voor het lezen van deze brochure en als het mogelijk is 
om voor een van de beschreven hulpacties iets over te maken, dan zijn wij 
daarvoor zéér dankbaar!

Mede uit naam van alle dieren die daarmee geholpen kunnen gaan 
worden.

Hanno Berger 
Mede-oprichter en secretaris 
Stichting Dierennood

Een dergelijke 
kreupele hond zal 
je in ons eigen land 
niet (los) zien lopen.

In landen in Zuid- of 
Oost-Europa komt 
dit echter vaak voor. 
Vandaar onze keuze 
om dáár deze dieren 
te willen helpen.
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1. Op korte termijn:
Het helpen van dieren in diverse landen die in een acute noodsituatie 
verkeren.

2. Op de toekomst gericht:
Het ondersteunen van (zwerf)dieren op de langere termijn d.m.v. 
sterilisaties en met educatieprojecten voor kinderen op scholen.

Misschien wil je ons gaan steunen om deze hulp voor (zwerf)dieren nog 
meer uit te breiden. Je mag altijd zelf kiezen welk onderdeel je voorkeur 
heeft.

Kijk hiervoor naar onze actuele Hulpacties-van-de-Maand op 
www.dierennood.nl

Dit zijn de doelen van onze stichting
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Meer dan de helft van alle inwoners van Nederland en België zegt van 
dieren te houden. De meesten daarvan zijn ook bereid om dieren in nood 
te willen helpen, maar vinden het vaak moeilijk om een keuze te maken 
uit het grote aantal dierenorganisaties.

Voor ons zijn alle dieren gelijk
Voor ons zijn alle dieren en met name zwerfdieren gelijk. De meeste 
zwerfdieren in vele landen worden regelmatig geschopt en geslagen en 
zonder enig respect behandeld. Voedsel en schoon water is voor hen 
meestal onbereikbaar.

Met onze doorlopende Hulpacties-van-de-Maand op onze website 
www.dierennood.nl ondersteunen wij streng gecontroleerde kleinschalige 
lokale projecten. Hierbij worden met name gewonde zwerfhonden en 
-katten langs de kant van de weg gevonden en door fantastische lokale 
dierenvrienden verder verzorgd. De kosten voor medische zorg kunnen 
daarbij oplopen en dan is steun van andere dierenvrienden zeer welkom!

Ook bij natuurrampen
Doordat wij zeer 
flexibel en snel 
kunnen reageren, 
kunnen we 
lokale hulpacties 
ondersteunen om 
dieren te redden 
bij rampen, zoals 
aardbevingen, 
bosbranden, 
watersnood, e.d.

Hoe helpen wij zwerfdieren in nood?
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Wij hebben goede contacten met dergelijke betrouwbare kleinschalige 
dierenorganisaties over de hele wereld.

Alles en iedereen wordt bij zo’n ramp letterlijk en figuurlijk overvallen 
door het natuurgeweld.

Meestal is er dan bij dergelijke catastrofes vooral aandacht voor de 
mensen en niet zozeer voor dieren. Wij vinden echter dat ook dieren recht 
hebben op goede hulp.

Wij willen graag juist daar gaan helpen waar de dieren echt het meest 
in de ellende zitten. Veel dierenvrienden in Nederland en België willen 
dat graag ondersteunen. In welk land dan ook, mits het maar op een 
betrouwbare manier gebeurt.

Officieel erkend door de 
Belastingdienst. Naast 
het CBF keurmerk, 
hebben wij ook een 
officiële ANBI-status. 
Dat is aantrekkelijk voor 
donateurs gezien het 
belastingvoordeel en 
ons 0-tarief bij legaten.

Drie van onze medewerkers checken dat zeer zorgvuldig, voordat er ook 
maar 1 euro door ons wordt overgemaakt voor een lokaal hulpproject.

Meer informatie?
Kijk op de websites www.dierennood.nl of www.dierentestament.nl
Of bel Stichting Dierennood: 010 420 23 44
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Eind oktober ontvingen wij het ontstellende bericht dat het asiel ‘Negri’s 
Place’ bij Constanta in Oost-Roemenië grote schade heeft opgelopen.

Veroorzaakt door een zware storm gevolgd door een enorme 
overstroming. Dieren zijn verdronken en vrijwel de gehele voorraad voer 
en medicijnen is verloren gegaan.

Dit toevluchtsoord voor tientallen zwerfdieren, wordt al jarenlang geleid 
door Crina Alexandra Georgescu en haar man. Met hen hebben wij al 
jarenlang goed contact.

Wij weten dan ook zeker dat iedere euro voor hulp zeer goed zal worden 
gebruikt.

Asiel in Roemenië zwaar beschadigd door 
heftige storm en overstroming!
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Dit schreef Crina op haar Facebook:

Hell was here

And souls died

We have nothing left

All our food was taken by waves of water

All our blankets

All our crates

All is gone in a few hours

We need your help friends

Please
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Zonder extra hulp kunnen deze geweldige dierenhelpers niet verder gaan 
met het redden van zoveel hulpeloze dieren zoals ze al vele jaren gewend 
zijn.

De zeer heftige storm heeft tevens gedeeltes van het dak van de 
voorraadschuur verwoest. Vervolgens is het asiel volledig overstroomd 
geweest. Diverse pups en zelfs volwassen dieren zijn daarbij verdronken.

Veel dierenverblijven zijn of volledig verloren gegaan of zijn zwaar 
beschadigd. De schade is dan ook enorm.

Graag willen wij zo snel mogelijk 
hulp bieden. Daar staan wij om 
bekend en ook dit keer willen 
wij heel graag binnen een paar 
dagen al een flink bedrag kunnen 
overmaken.

Mogen wij alsjeblieft een extra 
beroep op jullie doen?

Namens de dieren en hun 
verzorgers alvast heel veel dank!

Doneer alsjeblieft voor dit 
noodproject!

Doneren kan rechtstreeks op onze bankrekening NL16 INGB 0004 7841 60 
t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v. Noodproject 135.

Bij ons is er geen enkele aftrek voor salarissen, huisvesting of andere 
overbodige franje. Dus 100% alleen voor dit noodproject. 
Bij voorbaat veel dank!
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Dit is ons team enthousiaste vrijwilligers
Gelukkig zijn er al diverse organisaties die hulp bieden aan dieren in ons 
eigen land. Daarom hebben wij ervoor gekozen om te kijken waar hulp 
voor zwerfdieren echt het hardst nodig is. Het is fijn dat er in ons land 
geen zwerfhonden zijn. In andere landen zijn dat er echter nog steeds heel 
veel! Daar leiden tientallen miljoenen zwerfdieren een afschuwelijk leven.
Met het ondersteunen van kleine en effectieve hulpprojecten, worden 
vooral gewonde dieren op straat gered. Maar ook onze sterilisatie- 
en educatie-projecten zijn nuttig. Doe met ons mee, ontzettend veel 
zwerfdieren hebben jou en ons heel hard nodig!

Ineke Franssen (bestuurslid)
Marie-José Franzen (Social Media)
Jolanda Grevelink (winkels)
Marleen van ‘t Hul (promotie)
Gaby Huson (contact winkels)
Sandra Koole (Facebook en webshop)
Ruby Manuel (spec. projecten)
Harold Lak (webmaster)
Ingrid Martens (inspecties buitenland)
Quint Meijer (boekhouding)
Janny Morsink (spec. acties)
Eveline Peynsaert (inzamelingen)
Erna van der Ploeg (blogger)
Renate Rothstegge (public relations)
Sylvia Schets (adviseur)
Wilma Schwankhaus (juridisch adviseur)
Freek Sopa (Facebook)
Carole Speckstadt (Cuba-specialist)
Loes de Vries (kattenadopties)
Uli Waldschmidt (Twitter)
Anita Willemse (Social Media)
Dos Winkel (voorzitter)

Ons team:
Marion van Achthoven (contact winkels)
Ria Alonso (projecten-research)
Gerard van Bergen (verzamelingen)
Hanno Berger (secretaris)
Yvonne Bierman (spec. projecten)
Feya de Boer (Secretariaat)
Myriam Bosma + Jacqueline + Monique
Inez van den Brande (medisch adviseur)
Laura van Bussel (Instagram)
Shui Chung (projecten-research)
Valentina van Dijk (spec. Projecten)
Michele Duquesnoy (lay-out)
Gamisa Eaisaouiyen (contact winkels)
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Wat gebeurt er met mijn achterblijvende 
huisdieren na mijn overlijden?

‘Deze vraag leeft bij vele 
dierenvrienden. Zeker als 
men geen kinderen of andere 
familieleden heeft, waar men de 
zorg voor hun huisdier(en) na 
overlijden met een goed gevoel 
aan kan overlaten.

Huisdiereigenaren die ons in hun 
testament als erfgenaam willen 
opnemen, bieden wij echter graag 
een bijzondere service aan.

Namelijk het herplaatsen van uw 
dier(en) bij streng geselecteerde 
gezinnen, die openstaan om 
een extra huisdier op te nemen 
in geval van overlijden van een 
(andere) dierenvriend.

Binnen 24 uur na de melding bij 
ons, komt er een professionele 
dierenverzorger het huisdier(en) 
ophalen en vanaf dat moment 
wordt er heel goed voor het dier 
gezorgd. Zonder opname in een 
asiel, zoals gebruikelijk in zo’n 
situatie.

De kosten die door het nieuwe 
adoptiegezin voor het dier 
worden gemaakt, kunnen tot een 
bepaalde hoogte bij ons worden 
gedeclareerd. De stichting blijft 

eigenaar van het dier en er 
zal regelmatig gecheckt 

worden of alles nog 
steeds goed gaat met 
het dier of dieren in hun 
nieuwe omgeving.

Wilt u hier meer over 
weten? Kijk op www.

dierentestament.nl
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Hanno Berger 
Oprichter en secretaris

Bel gratis met onze secretaris 
Hanno Berger: 
010-420 23 44 of mail: 
hanno@dierennood.nl

Hij vindt het een eer om met 
u uw wensen en de speciale 
mogelijkheden te kunnen 
bespreken!

Op onze website en via onze 
nieuwsbrieven, kunt u zien hoe 
secuur, betrouwbaar en doelmatig 
wij al meer dan 10 jaar werken.

Dat kunt u in uw testament heel 
effectief ondersteunen! En u weet 
dat bij onze stichting iedere euro 
van uw legaat echt alleen voor 
deze hulp zal worden gebruikt.

Bij ons is er niet de gebruikelijke 
aftrek van gemiddeld 35 tot 50% 
aan salarissen en andere kosten, 
zoals bij de meeste stichtingen.

Met nalaten aan Stichting 
Dierennood kan veel ernstig 
dierenleed worden bestreden.
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Iva Stojicevic is de drijvende kracht achter een dierenopvang in Pozarevac, 
een dorpje in Servië. Samen met familie en andere vrijwilligers probeert ze 
zo goed mogelijk ongeveer 100 geredde honden te verzorgen.

Twee jaar geleden is de toenmalige kennel geheel weggespoeld en wij 
hebben als stichting Dierennood haar toen gelukkig kunnen helpen.

De honden zijn toen opgevangen bij het eigen huis en in de tuin van Iva en 
daar zitten ze nu nog steeds. Zo goed en zo kwaad als het kan. Marina, een 
vriendin, runt het ‘asiel’ en verzorgt de honden. Want Iva moet gewoon de 
hele dag werken.

Af en toe neemt Iva een hond met pups in haar badkamer op. “Wat kan ik 
anders? Als ik ze niet help, worden ze doodgeslagen door mensen of door 
hondenvangers meegenomen. Kijk nu toch hoe mooi ze er uit zien. Hoe 
kan iemand zo’n lief dier kwaad doen?”

Worden haar honden vergiftigd?
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Als de honden niet worden opgevangen zijn ze overgeleverd aan de 
hondenvangers of zwerven ze hongerig rond. Er zijn maar weinig mensen 
die de honden voeren. Zeker nu met de Corona problemen.
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In Servië is er veel 
weerstand tegen het werk 
dat Iva doet. Zij ondervindt 
dan ook veel last van de 
politie die regelmatig 
inspecties komt uitvoeren. 
Ook is zij erg bang van de 
buren, die klagen over het 
geblaf en haar honden 
maar niets vinden. Ze 
hebben al gedreigd om 
haar honden te gaan 
vergiftigen.

Alleen daarom al wil zij 
graag zo spoedig mogelijk 
weer terug naar de plek 
van de oude kennel. “We 
hebben nu veel materiaal 
klaar liggen om het nieuwe 
asiel in te richten maar 
dat is nog niet voldoende. 
Gelukkig kunnen wij 
wel de sterilisaties 
laten doorlopen, omdat 
een lieve vrouw dit wil 
bekostigen. Het probleem 
is het eten voor de 100 dieren. Elke keer lopen we daar weer tegen aan. 
We hebben gewoon niet genoeg geld om dat voer te betalen. “

Vriendin Marina verzorgt nu alle honden grotendeels alleen, omdat Iva 
net moeder is geworden. Verontschuldigend zegt ze: “Ik heb weinig tijd 
gehad de Facebookpagina te updaten omdat ik twee weken geleden ben 
bevallen van een zoon”.
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Gisteren vond Marina een 
moederhond met 7 pups 
waarvan de oogjes nog 
gesloten waren. Gelukkig 
hebben we ze op tijd 
meegenomen. Hopelijk 
vinden we snel mensen 
die ze willen adopteren. 
Want dit zijn weer 8 
bekjes om te voeren...

Op dit moment is met 
name geld voor eten 
van levensbelang. En 
als er dan nog wat over 
blijft, dan kunnen zij ook 
het asiel weer opnieuw 
inrichten met hokken en 
omheining. 
Oh wat zou dat fijn zijn! 
Zeker ook voor de dieren 
zelf!

Mogen wij je daarom 
vragen om voor deze 
super lieve mensen, 
die zoveel er voor over 

hebben om dieren te behoeden voor een gruwelijke dood, een donatie 
over te maken? Vermeld dan ‘Klein Project 68’ en wij zorgen voor een 
100% doorstorting naar haar.

Alvast reuze bedankt!
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Dit zijn de 5 aantrekkelijke poezen-kerstkaarten.

Natuurlijk kun je je kerstwensen ook per email versturen. Maar vind je dat 
echt passen bij Kerstmis?

Echte kerstkaarten zijn immers toch veel leuker en geven toch veel meer 
sfeer? Laten we nou de laatste tradities nog wat in ere houden... Zeker in 
deze bizarre coronatijd!

De meeste mensen – dierenvriend of niet – zullen het dit jaar extra 
waarderen om zo’n mooie kaart met een lief en aandoenlijk dier te mogen 
ontvangen.

Door onze grote inkoop kunnen wij de lage prijs nu al drie jaar lang 
handhaven: slechts € 3,75 per serie van 5 dubbele kaarten van stevig 
papier, met enveloppen en verpakt in keurig cellofaan.

Bestel onze prachtige Kerstkaarten
Juist nu…
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Het is toch veel leuker om zo’n kaart in je kamer neer te zetten of op te 
hangen, dan een mail-printje…

En dit zijn de honden-kaarten. In kleur natuurlijk nog veel mooier….

We hebben bewust voor deze kerstkaarten geen emotionele foto’s 
gebruikt, dus iedereen van jong tot oud zal er blij door worden verrast!

En een dierenvriend zijn we toch allemaal? Bestellen en meer informatie:

https://dierennood.nl/kerstkaarten-2020/
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Ze woont net buiten Alanya in Turkije. Tulay (59) zet zich al meer dan 20 
jaar dagelijks in voor de enorme aantallen zwerfdieren in haar omgeving. 
Honden, katten, ze maakt geen onderscheid.

Ze voert ze, probeert om kosten te besparen zoveel mogelijk de dieren 
zelf te behandelen en als het dan echt moet, gaat ze ook met hen naar de 
dierenarts.

Ondertussen is ze zelf haast een expert geworden. Ze kan inmiddels vaak 
goed inschatten wat een dier nodig heeft en zelfs hoe te behandelen met 
bepaalde medicijnen. De dierenarts vertrouwt inmiddels op haar ervaring 
en zo kan ze heel veel kosten besparen.

Tulay Avci: Een bijzonder verhaal over een 
bijzondere vrouw
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Jaren terug, op haar voerronde in de haven van Alanya, zag ze elke dag 
dezelfde honden waaronder een zwangere hond die ze Beyaz was gaan 
noemen. Op een zekere dag kwam Beyaz niet naar haar toe en hoorde ze 
dat de gemeente haar en andere honden naar een vuilnisbelt in de bergen 
had gebracht.

Tulay is gaan zoeken en vond de plaats, ver buiten bewoond gebied. Tot 
haar afschuw telde ze maar liefst 300(!) honden. Die meer dood dan 
levend tussen het vuilnis naar een kruimeltje eten zochten. Ziek, mager, 
met ontstekingen…

De hond Beyaz heeft 
ze meegenomen en de 
pupjes van Beyaz, die in 
haar huis geboren werden, 
hebben uiteindelijk 
een thuis gekregen in 
Noorwegen.

En mama Beyaz is hopelijk 
haar leed vergeten nu ze 
in Engeland woont....

Mooi toch!

Sindsdien voert Tulay 
nog steeds op die 
vuilnisbelt en neemt, als 
het enigszins kan, steeds 
een hond mee naar haar 
eigen huis met een tuintje. 
Waar er nu vele tientallen 
bivakkeren.
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De verhalen die Tulay vertelt… het brengt ons tot tranen. Zoveel nare 
dingen die ze al heeft meegemaakt…

Over hondje Alma, gevonden op de vuilnisbelt met gebroken pootjes. 
Bij de dierenarts werd duidelijk dat haar kleine lijfje ook nog vol zat met 
hagel. Zelfs in haar kopje. Helaas is Alma eraan overleden… Gelukkig was 
ze haar laatste uren niet alleen.

Op haar Facebook plaatst 
Tulay precies wat ze 
doet. Iedereen kan haar 
volgen.

En iedereen kan haar 
steunen of zelfs een hond 
adopteren. Tulay maakt 
het dier reisklaar. Met 
sterilisaties, vaccinaties, 
chip en paspoort.

Laten we hopen dat Tulay 
nog heel lang voor al die 
verschoppelingen kan 
blijven zorgen, alsjeblieft.

Is zij niet een mooie 
donatie waard? Alvast 
heel erg bedankt!

Doneren kan natuurlijk op ons bankrekeningnummer 
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood 
o.v.v. ‘Klein Project 66’ Alvast hartelijk bedankt, namens Tulay!
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1. Met een eenmalige donatie op onze bankrekening: 
NL16 INGB 0004 7841 60 van Stichting Dierennood te Brunssum.

2. Vaker steunen zou natuurlijk helemaal fijn zijn en dat kan met een 
periodieke bijdrage. Per maand, kwartaal of per jaar. Wat het beste 

uitkomt.

Op onze pagina www.dierennood.nl/doneren hebben wij een eenvoudig 
in te vullen formulier gemaakt, waar je dit via je eigen bank kunt regelen.

Liever niet online maar schriftelijk regelen? Dat kan via het formulier 
onder nummer 4.

3. Door Stichting Dierennood bij een schenking of erfenis als Goed 
Doel aan te geven. Onze stichting is door de Belastingdienst 

officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle 
giften aan ons zijn dus aftrekbaar bij de belastingen. Bovendien zijn wij 
nu ook door het CBF goedgekeurd en worden regelmatig op al onze 
inkomsten en uitgaven gecontroleerd.

Door deze status bij de Belastingdienst hoeft er geen successierecht of 
schenkingsrecht te worden betaald over erfenissen en schenkingen. Dat 
is voor velen een positieve gedachte… Meer weten? Wij hebben hiervoor 
een aparte website: www.dierentestament.nl.

Iedere donatie, schenking of legaat wordt door ons alleen gebruikt om 
dieren in diepe ellende te helpen.

Bovendien kun je bij ons precies aangeven, waar een donatie of legaat aan 
mag worden besteed.

Wil je meehelpen?
Dit zijn de 10 mogelijkheden:
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Er is keuze genoeg met de 
ruim 175 grote en kleinere 
hulpprojecten, die steeds op 
onze website te zien zijn.

Groot voordeel is, dat 
de overheadkosten – die 
gemiddeld bij dierenstichtingen 
meer dan 35% bedragen – bij 
ons extreem laag zijn.

Dit is mogelijk omdat wij geen 
kosten hebben aan personeel 
en ook niet aan huisvesting. 
Kleinschalig, maar heel effectief 
en persoonlijk!

Bovendien worden de resterende kosten ook nog volledig gecompenseerd 
d.m.v. extra privé-stortingen, door ons team van vrijwilligers.

Wij doen dan ook precies wat je wilt. En wij vinden het een eer om 
je wensen zo goed mogelijk uit te voeren met ons betrouwbare team 
van echte dierenvrienden. Bovendien garanderen wij dat de diverse 
hulpprojecten 100% betrouwbaar zijn.

Ook willen wij in een persoonlijk gesprek al onze vindingen hierover graag 
delen.

4. Eenmalige of periodieke donatie via het afgeven van een 
schriftelijke machtiging. Deze is eenvoudig weer te herroepen.

Graag het volgende formulier geheel invullen, uitknippen en naar ons 
versturen.
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Door ondertekening van dit formulier geeft u stichting Dierennood 
toestemming om het door u ingevulde bedrag af te laten schrijven 
om zwerfdieren in nood te kunnen helpen. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze binnen 56 dagen via uw bank laten 
terugboeken.

Ik ondersteun Stichting Dierennood graag met een:

0 Eenmalige donatie van € ………

0 Periodieke donatie van € ……… per maand / kwartaal / half jaar

Naam: ………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………….

IBAN-banknr.: …………………………………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………

Plaats en datum: ………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………

Voor het stopzetten van een doorlopende donatie is een mailtje naar 
info@dierennood.nl voldoende. Iedere donatie wordt voor 100% 
alleen voor directe hulp voor dieren in nood gebruikt. Wij kennen 
geen aftrek voor kosten, die betalen wij zelf.

Graag in een enveloppe versturen naar: 
Stichting Dierennood 
Henri Dunantstraat 337 
6441 XK Brunssum
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5. Als je zelf dieren hebt, wil je niet het risico lopen dat als je komt 
te overlijden zonder partner, deze huisdieren in een asiel terecht 

komen.

Om dit te voorkomen hebben wij een unieke mogelijkheid, namelijk het 
diervriendelijk herplaatsen van je dier(en) via ons in een gezin van echte 
dierenvrienden.

Dit bieden wij dan graag als service aan, aan dierenvrienden die onze 
stichting met een substantieel legaat opnemen in hun testament.

Dit dient dan wel notarieel te worden vastgelegd. Kijk voor meer 
informatie hierover op www.dierentestament.nl
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6. Maar er zijn ook nog vele andere mogelijkheden om onze stichting 
te helpen.

Bijv. het naar ons 
doorgeven als een lokale 
supermarkt nog geen 
statiegeldretourkastje heeft.

Wij nemen dan verder 
contact op en je hoeft dan 
alleen maar maandelijks de 
opbrengsten af te halen en 
naar ons over te maken.

7. Of het inzamelen van 2e hands goederen zoals oude boeken, 
kleding, Dvd’s, keukengerei, enz. bij vrienden, buren en familie en 

die dan op een 
rommelmarkt 
verkopen.

Het 
opsturen van 
verzamelingen 
met oude 
postzegels of 
oude ansicht-
kaarten, van 
vóór 1960.
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8. Of het vragen van geldelijke bijdragen voor onze stichting bij een 
jubileum, huwelijksfeest of verjaardag of door te gaan collecteren 

met onze bus.

9. Ben je sportief? Dan kun je misschien wel een halve of zelfs hele 
marathon of de Vierdaagse van Nijmegen gaan lopen, waarbij je 

jezelf kunt laten sponsoren. Ook daar werken wij graag aan mee.

10. Maar natuurlijk kun je ook gewoon gaan collecteren. Zeker nu 
wij ook een CBF-erkende stichting zijn, zal dit meestal geen 

probleem zijn om dat aan te vragen bij je gemeente.

Nog eenvoudiger is het aanvragen bij de directie van een winkelcentrum. 
Die kan meestal dit zelf beslissen en dan sta je bovendien ook nog beschut 
tegen regen en koud weer….



Nummer 12 35

Wij helpen je er graag mee. Met het opsturen van folders, T-shirt of jack 
met ons logo en/of een collectebus. Wil je meer weten hoe je zwerfdieren 
kunt helpen? Mail ons: info@dierennood.nl

Maar kijk ook op onze website www.dierennood.nl onder het hoofdstuk 
HELPEN.

Sommige van deze 10 punten zullen tijdens de corona-periode 
niet of bijna niet uitgevoerd kunnen worden. Maar er zal toch 
weer een moment aanbreken dat dit wel mogelijk zal zijn. 
Laten we tegen die tijd dan weer even met elkaar contact 
opnemen.

Alvast heel veel dank!
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In dit boekje was te lezen wie wij zijn en dat we zwerfdieren die het meest 
in de ellende zitten heel direct en zeer efficiënt willen helpen.

Mogen wij je op de hoogte houden van onze activiteiten? Daarvoor 
hebben we een nieuwsbrief, die wij maandelijks online versturen. Daar 
staan overigens nooit te heftige of te emotionele foto’s in.

Hiervoor opgeven kan eenvoudig via onze website www.dierennood.nl of 
per mail: nieuwsbrief@dierennood.nl

Samen voor de zwerfdieren! 
Ze hebben ons heel hard nodig!

Stichting Dierennood – www.dierennood.nl – info@dierennood.nl 
Henri Dunantstraat 337 – 6441 XK Brunssum – tel. 010-420 23 44

Mogen wij onze nieuwsbrief gaan sturen?
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