
Stichting Dierennood helpt dieren 
die écht hulp nodig hebben...
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Beste dierenvriend,

Wij hebben er 12 jaar hard aan gewerkt, maar wij zien de laatste maanden 
nu echt dat onze stichting door steeds meer dieren-vrienden gevonden 
wordt.

Niet alleen de aantallen bezoekers naar onze website www.dierennood.nl 
en naar onze Facebook pagina, maar ook de bedragen als donaties voor 
onze actuele hulpprojecten lopen vrijwel maandelijks verder op.

Omdat wij als stichting geen kosten hebben aan salarissen, huisvesting, 
leaseauto’s of andere overbodige franje, wordt 100% van alle donaties 
alleen voor het specifieke dierendoel gebruikt.

Wij kunnen samen heel veel dierenleed 
voorkomen!
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Dierenvrienden waarderen dit en wij zien gelukkig dan ook een duidelijke 
toename van het aantal periodieke donaties. Ook het feit dat wij alle 
namen van de donateurs – mits niet als ‘anoniem’ omschreven – op 
onze website vermelden bij het desbetreffende project, wordt erg 
gewaardeerd.

Door het wekelijks bijwerken van de actuele donaties bij alle lopende 
hulpprojecten, kan iedereen zien hoe ver een project nog verwijderd is 
van het benodigde einddoel in euro’s.

Zwerfdieren zijn meestal de hele dag bezig 
om iets van voedsel te kunnen bemachtigen.

En wat wij ook heel belangrijk vinden, is om zo snel mogelijk na afloop van 
ieder hulpproject aan iedereen te kunnen laten zien, waar alle gelden voor 
gebruikt zijn.
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Dat doen wij met aparte pagina’s waarop met tekst en foto’s precies kan 
worden bekeken, wat er concreet met de donatiegelden is gedaan. En hoe 
de vele dieren in en buiten zo’n asiel hierdoor echt geholpen zijn.

Wij denken 
dat alleen 
met volledige 
transparantie 
de donateurs 
een goed 
gevoel krijgen 
èn behouden 
over hun 
gedoneerde 
gelden.

Dit is de 
14e 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.
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Zelf toegang tot internet? Kijk dan verder op www.dierennood.nl en daar 
zijn behalve de Hulpacties van de Maand en de zgn. Kleine Projecten ook 
mogelijkheden om bijv. een gehandicapt dier in een buitenlands asiel op 
afstand te gaan adopteren.

Indien er geen internet voorhanden is kunnen de zwerfdieren ook 
rechtstreeks worden ondersteund door een overmaking op onze 
bankrekening NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood.

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.

Wel rijden er hier meer dan 630 (!) 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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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 daar 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.

Bovendien zitten de asielen 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 dieren 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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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 
tussen 8 en 12 jaar.

Misschien wil je ons gaan steunen om deze hulp voor (zwerf)
dieren nog meer uit te kunnen 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. Gelukkig dat 
vrijwel alle dieren in Nederland het heel goed hebben. Er zijn genoeg 
mensen die hen willen helpen als dat nodig is. Helaas is dat niet het geval 
voor de meeste zwerfdieren in andere landen. 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 om deze dieren te kunnen helpen.

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 erg oplopen en dan is steun van 
andere dierenvrienden zeer welkom!

Ook bij natuurrampen
Doordat wij zeer flexibel en snel kunnen 
reageren kunnen wij 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 zulke 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 
uitgangspunt dan ook 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.

Onze stichting is officieel erkend 
als ANBI door de Belastingdienst.

Maar wij zijn ook trots op het CBF 
keurmerk. Dat alleen uitgereikt 
wordt aan stichtingen die aan 
strenge eisen kunnen voldoen.

Hun onafhankelijke accountants 
controleren ons op diverse 
financiële en organisatorische 
aspecten.

Dit betekent dus een dubbele 
zekerheid voor donateurs!

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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Dit is ons team enthousiaste vrijwilligers
Bij onze stichting werken inmiddels zo’n 30 vrijwilligers. En dat doen zij 
dan ook echt op vrijwillige basis. Niemand van ons, ook niet ons bestuur, 
krijgt hier geld voor.

Dat hoeft ook niet, want wij zeggen allemaal dat de voldoening van een 
geslaagd hulpproject voor ons belangrijker is dan wat extra geld op de 
bank.

Michele Duquesnoy (lay-out)
Ineke Franssen (secr./penningmeester)
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)
Ruby Manuel (spec. redactie)
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)

Ons team:
Ria Alonso (projecten-research)
Gerard van Bergen (verzamelingen)
Hanno Berger (voorzitter)
Yvonne Bierman (spec. projecten)
Feya de 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)

Wil je eventueel ook vrijwilliger voor ons gaan worden? Er zijn diverse 
mogelijkheden om via onze stichting zwerfdieren te kunnen gaan onder-
steunen! Mail ons maar even: hanno@dierennood.nl of bel 010-4202344.
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Eigenlijk heel bijzonder is het feit dat één sterilisatie van een zwerfdier 
gaat voorkomen dat minimaal 1.500 (!) dieren een heel triest leven op 
straat moeten gaan leiden.

Iedere keer opnieuw moet een teefje weer haar pups in leven weten te 
houden. Een sterilisatie zou een uitkomst zijn!

En dat aantal kan zelfs nog veel hoger uitvallen. Dat hangt namelijk af op 
welke leeftijd een dier gesteriliseerd wordt en hoe lang het daarna nog 
leeft. Een poes of teefje krijgt jaarlijks gemiddeld 6 nakomelingen.

Waarna die nakomelingen zich na een half jaar ook weer kunnen 
vermenigvuldigen. Je komt dan uit op de volgende exponentiële aanwas:
Na 1 jaar => 12 pups of kittens
Na 2 jaar zijn dat => 72 nakomelingen
Na 3 jaar zijn dat => 432 nakomelingen
Na 4 jaar zijn dat => 2.500 nakomelingen
Na 5 jaar zijn dat => 15.000 nakomelingen
Na 6 jaar zijn dat => 93.000 nakomelingen

Hè? Kunnen jullie met 20 euro 
1.500 dieren helpen?
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In onze berekeningen houden wij echter het lage gemiddelde aantal van 
1.500 aan, dat dus niet meer geboren wordt, na een sterilisatie-operatie.

Dit moederteefje was zó moe van het steeds maar moeten zorgen 
voor al haar pups, dat zij tijdens het voeden zelf in slaap viel…

Omdat hiermee dus ongelooflijk veel dierenleed kan worden voorkomen, 
is dit een speerpunt voor onze stichting, naast de reguliere doorlopende 
hulpprojecten voor dieren in nood.
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Om deze sterilisaties mogelijk te maken, werken wij samen met de 
universiteiten van Utrecht en Gent in België. Laatstejaars-studenten 
Diergeneeskunde, uit inmiddels zo’n 10 landen worden door ons 
bemiddeld om in buitenlandse asiel-klinieken grote aantallen sterilisaties 
te kunnen uitvoeren.

Voor de studenten een prachtige extra praktijkervaring en voor de 
diverse asiel-klinieken een uitkomst om hierdoor veel meer zwerfdieren 
onvruchtbaar te kunnen laten maken.

Jaarlijks bemiddelen wij zo’n 200 studenten Diergeneeskunde naar 
diverse buitenlandse asiel-klinieken, vooral om te steriliseren.

De kosten per operatie zijn daarmee erg laag, maar ook selecteren wij 
graag dierenartsen in diverse landen die dit ook voor onder de 25 euro 
kunnen gaan uitvoeren. Vandaar het totale gemiddelde van 20 euro per 
operatie.
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In diverse landen hebben wij contacten met betrouwbare dierenartsen 
die dergelijke operaties al kunnen uitvoeren van 10 tot 25 euro.

Samen met de financiële ondersteuning van tientallen goed 
gecontroleerde medische projecten in diverse landen met veel 
zwerfdieren, kon onlangs door onze stichting al het totale aantal van 
80.000 sterilisaties worden genoteerd.

Op basis van het eerder genoemde conservatief lage getal van 1.500 
nakomelingen maal die 80.000 heeft onze Stichting Dierennood in haar 
bestaan dus al 120 miljoen (!) ellendige dierenlevens op de meedogenloze 
straten, verspreid over de hele wereld, weten te voorkomen. Wij behoren 
daarmee in Europa tot de stichtingen met de hoogste van dergelijke 
aantallen.
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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 12 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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Ze zijn er weer! Volgens velen de mooiste en leukste dieren-kerstkaarten 
van Nederland èn België.

Kies uit de mooiste dierenkerstkaarten 
van de Benelux!
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Dit jaar hebben wij 4 series kerstkaarten met leuke honden- en 
kattenfoto’s.

Prachtige kaarten van dik luxueus papier compleet met enveloppen, 
verpakt per 5 stuks in keurig cellofaan.

Wij hebben door een grote inkoop de prijs nog steeds op € 3,75 per setje 
kunnen houden.

Het is zeker met Kerstmis toch veel leuker om een persoonlijke kaart te 
sturen dan een ‘koel’ mailtje...?

Bestel nu, zodat je nog kan kiezen welke serie(s) je het mooiste vindt!

Kijk voor alle foto’s (mèt en zónder kerstmutsjes….) van de 20 
verschillende kaarten op onze website:

https://dierennood.nl/store/
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Een bijzonder project? Ja, héél bijzonder! 
Alle soorten dieren tellen mee? Ja natuurlijk!

De dierenopvang ‘Stajnia Benek’ is zo’n bijzondere plek, maar ook de 
oprichter Michał Bednarek vinden wij een heel bijzonder mens.

Hij heeft als tiener al samen met andere enthousiaste mensen van de 
Poolse stichting ‘Viva!’ paarden van de slacht gered en hij was altijd bereid 
om ieder dier (en ieder mens) te helpen.

Deze opvang Stajnia Benek is zijn ‘kind’, zijn passie en zijn hele leven... Het 
zijn niet allemaal zwerfdieren, deels zijn het slachtdieren die zij redden en 
een tweede kans geven...

Opvang voor honderden verwaarloosde dieren 
bestaande uit 27 soorten…
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Michal’s Stichting ‘Stajnia Stowarzyszenie Benek’, te vinden op Facebook 
onder deze naam, gevestigd in Szewce in Polen, biedt al vele jaren zorg 
en levenslange opvang voor dieren, voor wie niemand meer wil zorgen. 
Paarden die naar de slacht moesten omdat zij al oud waren of wat kreupel 
liepen, boerderij- en huisdieren, die door de eigenaren mishandeld 
werden en ook exoten zoals kamelen en zelfs een struisvogel.

Of wilde dieren uit de dichte bossen 
in Polen zelf, bijvoorbeeld een lynx 
met 3 poten, wisenten (= Europese 
bizons), ZIE FOTO RECHTS en zelfs 
stekelvarkens.

Soms vinden paarden, honden of 
katten wel een nieuw baasje maar de 
meeste andere dieren blijven voor 
de rest van hun leven bij Michal. Het 
totaal aantal dieren is variabel.

Zo vangen ze ook wilde dieren op 
zoals vossen en egeltjes na b.v. een 
verkeersongeluk. Na revalidatie 
worden deze weer in het wild 
vrijgelaten als dat enigszins mogelijk 
is.

Dit is zomaar een opsomming van de nu aanwezige dieren:

197 paarden, 20 koeien, 3 kamelen, 4 wisenten, 2 watussi-runderen, 
28 geiten, 20 schapen, 4 ezels, 2 wallaby’s, 36 vossen (fokdieren van 
de bontindustrie en wilde vossen), 100 kippen, 15 ganzen, 4 lama’s, 
1 alpaca, 2 guanaco’s, 2 stekelvarkens, 4 meerkatten, 6 chinchilla’s, 3 
ringstaartmaki’s, 30 papagaaien, 10 ooievaars, 6 zwanen, 5 pauwen, 6 
varkens, 24 honden en 18 katten.



Nummer 14 22

Er zitten ook enkele oud-circusdieren bij. Bijvoorbeeld de kamelen Rasid 
en Narin. Waarom verkoopt iemand kamelen voor de slacht? Zij waren 
niet oud en ook niet ziek. De reden is even simpel als bizar. De dieren 
moesten kunstjes doen in het circus.

Maar hun trainer vond ze niet meer zo slim, ze hadden moeite om de trucs 
te leren en ze luisterden ook niet goed genoeg. Volgens die trainer had hij 
dus een hele goede reden om ze naar de slachterij te sturen... Tsja…

Of Mikolaj, de stier. Er kwam een telefoontje van een bezorgde 
dierenvriend. Zijn buurman, zo vertelde hij, was zwaar alcoholverslaafd en 
liet zijn koeien aan hun lot over. Ze waren broodmager, stonden op een 
kaal stuk grond, hadden geen water of eten en loeiden de hele dag. Hij 
werd er gek van.

Bij aankomst was al snel duidelijk dat de dieren dringend hulp nodig 
hadden. Voor de koeien werd gelukkig al snel een betere plek gevonden 
maar voor stier Mikolaj kwam geen gegadigde. Michal besloot, ondanks 
gebrek aan ruimte en geld, dat hij het dier nog een kans wilde geven.
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De stier was intussen te zwak om op zijn poten te staan, volkomen 
uitgedroogd. Hij moest zelfs liggend vervoerd worden. De dierenarts 
constateerde dat het geen 24 uur langer had moeten duren. Zijn 
revalidatie heeft maanden geduurd maar nu is hij een happy stier die 
volop van zijn nieuwe goede leven geniet.

En vast alweer vergeten is dat hij tussendoor nog even ‘ontmand’ is.

En zo zijn er vele verhalen. Genoeg om te bundelen in een boek. Lieve 
mensen, deze bijzondere opvang Stajnia Stowarzyszenie Benek moet 
gewoon dóór kunnen blijven gaan.

Maar hun financiële situatie is nu ronduit dramatisch. Diverse steunende 
bedrijven staan op het punt om failliet te gaan of zijn dat inmiddels al, er 
komen steeds minder donaties binnen en de voorraad voer strekt hooguit 
voor 1-2 weken...

Ze waren gedwongen om de enige betaalde medewerker te ontslaan. Op 
dit moment werkt er niemand in loondienst en Michal en zijn vrijwilligers 
hebben nooit om geld gevraagd. De enige ‘hulp’ die ze hebben is een heel 
oude trekker maar niemand weet hoe lang die het nog blijft doen...
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Hun voornaamste zorg is om de dieren te kunnen blijven voeren en zo veel 
mogelijk noodgevallen te kunnen blijven opvangen.

Zo zijn er iedere maand minimaal 4 (!) vrachtwagens hooi nodig. De 
veterinaire zorg is ook zo’n hoofdbreker. Zoveel paarden en megagrote 
dieren als kamelen en wisenten neem je niet even mee naar het spreekuur 
van de dierenarts... En medische zorg aan huis is dubbel zo duur, als op 
het spreekuur komen...

Nu is het elke dag extra hard werken en geen idee hebben of er morgen 
nog wel genoeg eten of hooi is.

Stel je eens voor: zoveel verschillende en vooral gróte dieren. Allemaal 
hebben ze een ander dieet en andere behoeften. Dan kom je er niet met 
een paar honderd kilo brokjes...

De ochtenden beginnen al vroeg met voeren, medicijnen toedienen, 
verbanden wisselen. Dan niet alleen maar ‘gewoon’ hard werken maar het 
is zeker ook fysiek zwáár werk om alle hokken, kooien en stallen schoon te 
maken.

Deze ezels hebben 
hun rust verdiend 

na vele jaren 
keihard werken….
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Er is nauwelijks tijd om iets extra’s te doen of om de dieren aandacht te 
geven, de dag is zó om. Dan is het alweer tijd voor het volgende rondje 
voeren en medicijnen geven.

Michal zegt: ‘Maar aan het eind van de dag zijn we blij en trots dat het ons 
weer is gelukt. Ja, we zijn doodmoe, vaak te moe om te slapen en dan nog 
houden allerlei zorgen ons wakker. We blijven ‘s nachts maar piekeren en 
malen...’

Tot overmaat van ramp hebben de laatste onweersbuien, zeer zware 
windstoten en heel veel regen voor nóg meer ellende gezorgd.

Veel daken van stallen moeten snel gerepareerd worden i.v.m. ernstige 
lekkages. Ook blijken de vloeren van een aantal stallen zo vermolmd dat ze 

dringend vervangen moeten worden 
voordat de natte herfst en ijskoude 
winter weer begint.

Zoveel verschillende soorten 
prachtdieren, die laten wij met ons 
allen toch niet in de steek!

Want alle beestjes tellen mee, toch?

Mogen wij weer op jullie steun 
rekenen om deze ‘Ark van Noach’ te 
kunnen laten voortbestaan?

Help je mee?

Maak ajb vandaag nog een donatie 
over naar: 
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. 
Stichting Dierennood o.v.v. 
‘Hulpproject 147’.

Wij zorgen dat je donatie heel goed 
terecht komt!
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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 dit schriftelijk regelen? Dat kan via het formulier 
op de volgende bladzijde 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.

Wil je meehelpen?
Dit zijn de 10 mogelijkheden:



Nummer 14 27

Er is keuze genoeg met de 
ruim 200 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 onze bestuursleden en de andere 
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 zeer gedegen op betrouwbaarheid gecheckt zijn.

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

Graag onderstaand 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 telefoontje 
naar ons (010-420 2344) 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, of ongeneeslijk ziek wordt, deze 

huisdieren in een asiel terecht komen.

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

Dit bieden wij dan graag aan als service, 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.

Of het opsturen van verzamelingen 
met oude postzegels of oude 
ansichtkaarten, van vóór 1960.

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. Met o.a. een leuk T-shirt.

Sommige van onze 
vrijwilligers halen met het 

verkopen van 2e hands spullen 
vele honderden euro’s per jaar 

op voor onze stichting.
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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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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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