Stichting Dierennood helpt dieren
die écht hulp nodig hebben...
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Stichting Dierennood heeft een succesvol jaar
achter de rug
Beste dierenvriend,
Terwijl voor de meeste andere kleinere stichtingen in ons land het
afgelopen jaar erg moeizaam was, groeide onze Stichting Dierennood met
maar liefst 77%!
Gelukkig hebben wij blijkbaar veel dierenvrienden kunnen overtuigen
dat juist nu met alle corona-problemen behalve veel mensen óók de
miljoenen zwerfdieren in vele landen daar de dupe van zijn geworden.
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Door onze praktijkervaring van meer dan 10 jaar hebben wij via tientallen
fantastische lokale dierenhelpers in vele landen, vooral Zuid- en OostEuropa, gelukkig heel veel kunnen doen.
Deze dierenhelpers wisten duizenden zwerfdieren te vinden op straat,
in bossen en in allerlei schuilplekken die daardoor van een vreselijke
hongersnood konden worden gered.

Een hulpverlener voert katjes die vaak amper meer iets uit
vuilnisbakken konden vinden, door het wegblijven van toeristen.
Wij kunnen in Nederland van deze schrijnende toestanden voor ontelbare
dieren ons amper een voorstelling maken. Dat is ook logisch, want ons
land is vrijwel de enige plek op aarde waar geen zwerfhonden voorkomen.
In bijna ieder ander land worden deze dieren als ‘ongedierte’ gezien en
vrijwel niemand wil hen daar de helpende hand reiken. Onze stichting
is opgericht met als doel om juist díe dieren de hulp te verlenen die zij
verdienen.
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Wij vinden dat zij als levende wezens op onze aarde ook recht hebben
op respect en op een veilig plekje. Ooit hebben wij wolf-achtigen in en
rondom onze huizen en op ons erf opgenomen om ons te verdedigen. En
katten moesten ons beschermen tegen ratten en muizen.
Dat hebben zij
vele duizenden
jaren heel goed
gedaan.
Maar nu hebben
wij deze dieren
niet meer nodig
en moeten ze het
op straat maar
zelf uitzoeken.
Zwerfkatten
kunnen dikwijls
nog wel wat
vinden in
vuilnisbakken.
Maar vooral honden kunnen zich moeilijk zelf in leven houden. In landen
waar toeristen komen – althans vóór de corona-situatie – hadden deze
dieren nog wel eens het geluk om in en rondom vuilnisbakken in de
nabijheid van restaurants iets eetbaars te vinden.
Nu de grote toeristenstromen nog steeds niet echt goed op gang zijn
gekomen blijft het voor deze dieren extreem moeilijk om zichzelf nog in
leven te houden. Wij hebben helaas veel foto’s gezien van broodmagere
zwerfdieren. Voor hen hebben wij de nu al meer dan een jaar durende
speciale corona-hulpactie opgezet, waar gelukkig al meer dan 33.000 euro
op binnen is gekomen.
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Gemiddeld
kost een
kilo voer in
die landen
€ 0,50
waardoor
zo’n
70.000 (!)
zwerfdieren
hierdoor
geholpen
konden
worden.
Helaas lopen
de totale
aantallen
zwerfdieren
in landen
zoals in
Oost-Europa
op tot vele
miljoenen!
Wij blijven
daarom dan
ook zeker
met deze
speciale
en heel
belangrijke
hulpactie
doorgaan!
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Meestal is zo’n dierenhelper die wij ondersteunen de
enige die de zwerfdieren in zijn of haar omgeving voer
komt geven.

Behalve voer is ook drinkwater heel belangrijk voor de
zwerfdieren. Vaak zijn het 10 kg. zware flessen die dan
meegezeuld moeten worden.
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Dit is de 13e 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.

Zelf toegang tot internet? Kijk dan verder op www.dierennood.nl en daar
is behalve de Hulpacties van de Maand en de zgn. Kleine Projecten ook
nog steeds deze speciale corona-actie te vinden.
Indien er geen internet voorhanden is kunnen de hongerige zwerfdieren
ook rechtstreeks worden ondersteund door een overmaking op onze
bankrekening NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood, o.v.v.
Corona-noodactie.
Misschien vraagt u zich af waarom wij alleen in het buitenland hulp
verlenen en niet in Nederland of België! Wat wij al eerder aangaven:
Gelukkig zijn er in Nederland geen zwerfhonden meer.
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Wel rijden er hier meer dan 560 (!) 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.
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.
Hoe anders is dat in andere landen? Daar hebben vele miljoenen
zwerfdieren het zeer moeilijk. Dieren worden er regelmatig geschopt
en geslagen. Zij 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
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Dit zijn de doelen van onze stichting
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
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Hoe helpen wij zwerfdieren in nood?
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.
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 zulke catastrofes vooral aandacht voor de mensen en
niet zozeer voor dieren. Wij vinden echter dat ook dieren recht hebben op
goede hulp.
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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.
Ons team van vrijwilligers checkt dat zeer zorgvuldig voordat er ook maar
1 euro door ons wordt overgemaakt voor een lokaal hulpproject.
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.

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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Wat een grote held is Ismail, die dagelijks in
Turkije voor honderden gedumpte dieren zorgt!
Ditmaal een persoonlijk relaas van onze collega Gaby Huson. Zij
heeft al enkele jaren contact met een geweldige dierenvriend in het
dieronvriendelijke Turkije.
Zij krijgt vrijwel dagelijks foto’s en berichten van hem. Zijn naam is Ismail
Özkapu in Özdere. Doordat zij ons regelmatig laat meekijken in alle mails
en foto’s, zijn wij deze man zeker ook gaan waarderen.

Iedere dag rijdt Ismail tientallen kilometers de afgelegen bergen in,
waar hij grote aantallen gedumpte honden voer komt geven.
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Doordat de autoriteiten regelmatig tientallen opgepakte zwerfdieren
bruut dumpen in enkele omliggende bergen veroorzaakt dat immens veel
dierenleed bij nu al honderden dieren. Het laat Ismail al vele jaren niet
met rust.
Hier het persoonlijk
verhaal van Gaby:
‘De dagelijkse stroom
informatie met foto’s,
filmpjes en berichten
die ik van hem
ontvang schokken mij
keer op keer.
Vandaar dat ik hier
jullie hulp vraag voor
deze man en voor de
zwerfdieren die hij wil
helpen.
Hij is de enige die
dat doet en hij is
dan ook hun enige
overlevingskans.
Want voor wat
daar gebeurt heb
ik eigenlijk geen
woorden en mijn
tranen stromen
alweer over mijn
wangen tijdens het
schrijven…
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Ismail rijdt zeker 4 of 5 keer per week zo’n 50 km door de bergen met voer
en water. In de heetste zomermaanden waarin het kwik overdag stijgt tot
boven de 40 graden rijdt hij ‘s nachts en in de wintermaanden ploegt hij
zelfs door sneeuw en vrieskou.
Corona heeft helaas het afgelopen jaar zelfs voor nog meer slachtoffers
gezorgd. Het zijn helaas ook gewone eigenaren van huisdieren die bijv.
wegens geldgebrek hun honden en katten naar de kale berghellingen
hebben gebracht.
Dieren die daar kansloos zijn! Hoeveel het er momenteel zijn? Hij
heeft een keer voor ons de honden willen tellen maar is bij 300 de tel
kwijtgeraakt…
De corona-toestand is ook voor Ismail persoonlijk een ramp. Hij heeft een
botenverhuur aan het strand van Özdere, waar trouwens ook dagelijks
veel straatdieren door hem gevoed worden, die hiervoor vaak vele
kilometers hebben moeten lopen.
Maar huurders voor de boten zijn er helaas
niet meer. Ook zijn er geen restaurants en
hotels meer die eten over hebben voor de
hongerige zwerfdieren, die vaak uit auto’s
worden gezet..
Ismail vertelde mij dat veel van deze arme
dieren gewoon verhongeren.
Zij hebben meestal altijd in een huis
gewoond en zijn gewend aan eten te krijgen.
Bovendien worden ze door veel andere
zwerfdieren niet geaccepteerd en zelfs
doodgebeten.
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Per dag heeft Ismail 80 kilo droogvoer
en 70 dozen nat voer nodig dat hij
eerst gaat vermengen. Vroeger gaf hij
al 25% van zijn salaris daaraan uit. Dat
was welgeteld 100 euro... Maar nu zijn
inkomsten vrijwel tot 0 gereduceerd zij,
zit hij met zijn handen in het haar...
Voor de dieren is het ook heel belangrijk
dat hij zoveel mogelijk water meeneemt,
vooral in de droge hete maanden. Dat
zeulen met de grote waterblikken maakt
zijn werk extreem zwaar.
Hijzelf woont met zijn familie aan de rand van het plaatsje en gelukkig
helpen zij hem. Vaak rijdt er iemand mee om te helpen met voeren. Zelf
hebben ze ook een aantal honden en katten die Ismail niet aan hun lot kon
en wilde overlaten.
Het wrange is, dat
deze man verder
geen enkele andere
hulp krijgt, noch van
de gemeente, noch
van buurtgenoten.
Want mensen
die zich voor
zwerfdieren inzetten
zijn niet graag gezien
in Turkije...
Gelukkig trekt Ismail zich hiervan niks aan en verzorgt zelfs ook nog eens
30-40 honden en katten op het nu lege strand... Maar zijn portemonnee is
nu wel akelig leeg...
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Niet makkelijk voor de familie met al die negatieve reacties uit de buurt.
Toch geeft Ismail niet op en wil zo graag blijven zorgen voor de zwakste
zielen op deze aarde. Hoog tijd dat hij van ons en dus van jullie allemaal
hulp gaat krijgen!’
Tot zover het verhaal van Gaby en ze besluit:
‘Wat daar in de bergen van Özdere gebeurt is echt een heel groot drama.
Ik vraag u dan ook uit het diepst van mijn hart om hulp en steun zodat
Ismail deze arme, hongerige gedumpte dieren toch nog verder zal kunnen
helpen.’
Maak ajb een donatie over naar:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v.
‘Hulpproject 139’
Wij zorgen dat je geld echt alleen voor dit goede doel besteed zal worden.
Bij ons is er namelijk geen aftrek voor salarissen, huisvesting, leaseauto’s
of overbodige franje.
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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.

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.

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

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.

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.

Wilt u hier meer over
weten? Kijk op www.
dierentestament.nl
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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.

Hanno Berger
Oprichter en secretaris
Bel gratis met onze secretaris
Hanno Berger:
010-420 23 44 of mail:
hanno@dierennood.nl
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Met nalaten aan Stichting
Dierennood kan veel ernstig
dierenleed worden bestreden.
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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 ons land het
enige land is, zonder zwerfhonden. 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 heel belangrijk en nuttig. Doe met ons mee,
ontzettend veel zwerfdieren hebben jou en ons heel hard nodig!
Gamisa Eaisaouiyen (contact winkels)
Ineke Franssen (bestuurslid)
Marie-José Franzen (social media)
Winy Selesta van Gils (spec. projecten)
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)
Sylvia Schets (adviseur)
Wilma Schwankhaus (juridisch adviseur)
Freek Sopa (Adviseur Facebook)
Carole Speckstadt (Car. Gebiedspecialist)
Loes de Vries (kattenadopties)
Uli Waldschmidt (Twitter)
Dos Winkel (voorzitter)

Ons team:
Ria Alonso (projecten-research)
Gerard van Bergen (verzamelingen)
Hanno Berger (secretaris)
Yvonne Bierman (spec. projecten)
Feya Boer (secretariaat)
Myriam Bosma + Jacqueline + Monique
(inzamelingen en herverkoop)
Inez van den Brande (medisch adviseur)
Laura van Bussel (social media)
Valentina van Dijk (spec. projecten)
Michele Duquesnoy (lay-out)
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Deze Nederlandse dierenhelpster in Roemenië
verdient onze steun!
Marijke Klein in Roemenië… Klinkt Nederlands?
Dat is ze ook. Een ontzettend betrokken vrouw die een aantal jaren terug
de keus heeft gemaakt om er onvoorwaardelijk voor te gaan.
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Vooral in de winter is het heerlijk voor haar vele opgevangen dieren om
dicht bij haar houtkachel te liggen…
Om dieren met haar eigen handen te gaan helpen, om lief en leed met
hen te delen.
Ze wist waar ze aan begon en ze heeft er geen seconde spijt van maar o,
wat is het soms moeilijk in de praktijk.
Wij leven natuurlijk allemaal mee als we lezen hoe zwaar het leven in
andere landen is en proberen vanuit onze warme huizen de mensen en
dieren te helpen.
Maar zij is één van degenen die echt dag en nacht midden in alle zorgen
zit, moet toezien hoe de dieren op de straat lijden. Dat gaat helaas altijd
maar door.
Marijke kocht destijds een goedkoop stukje grond met een oud huis. In
een dorp genaamd Zlatna.
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Tja, dan lopen de zwerfhonden vanzelf bij je naar binnen. En dat is waar je
het voor doet…
In de zomermaanden is het goed te doen, je leeft voornamelijk buiten met
je dieren. Het gemis van stromend water en elektriciteit valt dan nog wel
mee.
Maar in de winter wordt het leven stukken moeilijker en onaangenamer
voor een ouder wordende vrouw alleen.
Om half 5 is het dan al pikkedonker en de gekregen zonnepanelen geven
niet genoeg energie om haar mobieltje en wat lichtpunten op te laden.
Dagelijks moet ze batterijen gebruiken en ook de gedoneerde accukettingzaag voor brandhout ligt stil.

Het oude kleine huisje van Marijke, waar ze samen met meer dan
150 dieren dag en nacht bezig is met het helpen van zwerfdieren.
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Toch probeert ze enigszins te genieten van kleine dingen waardoor ze
weer het gevoel terug krijgt dat de verhuizing naar deze plek de moeite
waard is geweest.
Een ziek hondje dat het toch redt, een hondenhok dat gedoneerd wordt,
een foto van een geadopteerde hond in zijn nieuwe thuis, een zak
puppyvoer dat gebracht wordt… Allemaal heel kleine vreugde-momenten
waar ze zich aan vast klampt.
Wij kunnen haar jammer genoeg
niet helpen met een beter huis of
met veel geld. Maar wat zouden
wij het haar gunnen!
Maak ajb vandaag nog een donatie
over naar:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v.
Stichting Dierennood o.v.v. ‘Klein
project 73’
Wij zorgen dat je donatie echt
alleen hiervoor besteed zal
worden.
Bij ons is er geen aftrek voor
salarissen, huisvesting of
overbodige franje.
Alles alleen voor de zwerfdieren!
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Oana staat er ineens helemaal alleen voor…
Zolang ze zich kan herinneren zorgt ze al voor dieren. Eigenlijk al haar hele
leven.
Oana Mihaela Sabau zorgde in Roemenië al jarenlang samen met haar
man voor 23 oude, zwakke en gehandicapte honden in hun huis in
Boekarest, waaronder de verlamde Bagherra, enkele blinde en dove
honden en een paar katten.
De verzorging hiervan komt grotendeels neer op Oana. Haar man Catalin
hielp waar nodig, maar zorgde ook voor de broodnodige inkomsten.

Al deze dieren heeft zij gered van de straat of meegenomen uit een
dieronvriendelijk asiel bij haar in de buurt.
In haar schaarse vrije tijd kun je haar vinden in dit asiel om te helpen
met het verzorgen van de dieren en het schoonmaken van de hokken. Op
koude dagen kookt zij in rijen grote ketels eten voor de 250 honden die er
zitten.
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Ze worden bovendien allemaal door haar
geaaid en geknuffeld en krijgen liefde en
aandacht van deze lieve zachte vrouw
wiens leven volledig in het teken van de
dieren staat.
Maar ook elke ochtend en elke avond,
zomer of winter, dag in dag uit, gaat ze op
pad.
Haar auto is dan gevuld met zakken voer
om alle straathonden en katten die ze
tegenkomt te kunnen voeren.
Tijdens koude avonden neemt ze emmers met gekookt voedsel mee,
bestaande uit rijst of pasta met kip en groenten, om de dieren iets extra’s
en warms te kunnen bieden.
De meeste honden kennen haar goed en komen op gezette tijden naar
haar straat om hun portie eten en de bijbehorende knuffels in ontvangst
te nemen.
Zodra er een plekje vrij
is in het asiel of bij haar
thuis neemt Oana de
oudste of de zwakste mee
om te zorgen dat die dan
veilig is en probeert ze
zelfs een adoptiegezin te
vinden in Roemenië of in
het buitenland. Menig dier
heeft zo alsnog een eigen
huis gevonden.
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Als wij het verhaal horen over deze vrouw met haar betrokkenheid en
inzet besluiten wij haar te helpen en een Klein Project aan haar te wijden.
Haar werk is te belangrijk om geen helpende hand te bieden.
En dan… krijgen wij eind 2020 het verschrikkelijke nieuws dat geheel
onverwacht haar man Catalin overleden is…… Net 50 jaar jong.
Oana blijft alleen achter met hun 23 honden maar moet vanaf nu de
belangrijkste bron van inkomsten missen! Een moeilijke tijd breekt aan!
Tijd om te rouwen heeft ze niet
want ze moet dringend op zoek
naar een kleiner en goedkoper
huis en, heel belangrijk, op zoek
naar een baan.
Ze wil en kan haar eigen honden
en de dieren op straat niet in
de steek laten. Het zijn juist die
dieren die haar troost geven
in deze moeilijke tijd en haar
de kracht geven om verder te
kunnen gaan.
Wij willen haar proberen te
helpen via extra donaties. Doe
je ook mee? Dat zou fantastisch
zijn!
Maak ajb vandaag nog een donatie over naar:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v.
‘Klein project 74’. Wij zorgen dat je donatie goed terecht komt!
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Wil je meehelpen?
Dit zijn de 10 mogelijkheden:

1.
2.

Met een eenmalige donatie op onze bankrekening:
NL16 INGB 0004 7841 60 van Stichting Dierennood te Brunssum.

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 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.
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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
een donateur wil. En vinden
het een eer om alle wensen
zo goed mogelijk uit te voeren
met ons betrouwbare team
van echte dierenvrienden.
Bovendien garanderen wij
dat de diverse hulpprojecten
100% betrouwbaar zijn.

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.: ……………………………………………………………………………………
Evt. 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.

Wij kunnen ervoor zorgen dat huisdieren die hun eigenaar overleven in
zeer diervriendelijke gezinnen worden herplaatst en dus zeker niet in een
asiel terecht komen.
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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
ansichtkaarten, van vóór 1960.

Sommige van onze
vrijwilligers halen met het
verkopen van 2e hands spullen
vele honderden euro’s per jaar
op voor onze stichting.

8.

Of het vragen van geldelijke
bijdragen voor onze stichting
bij een jubileum, huwelijksfeest of
verjaardag. Meestal zijn je gasten
daar heel blij mee omdat zij dan
zeker weten dat zij jou daar een groot
plezier mee doen!.

9.

Ben je sportief? Dan kun je – na de coronatijd - 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.
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Maria Simons loopt de
Vierdaagse van Nijmegen
voor onze stichting.

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….
Wij helpen je er graag mee. Met
het opsturen van folders, T-shirt
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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Mogen wij onze nieuwsbrief gaan sturen?

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
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