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1. Oprichting.  
Begonnen in 2003 als particulier initiatief van Linda Taal, is op 16 april 

2005 Stichting ActieZwerfhonden opgericht.  
 

2. Bestuur.  

Mevr. Helen Arends - voorzitter  
Mevr. Linda Taal - secretaris/penningmeester  

Mevr. Yolanda Oosterom - bestuurslid  
 

3. Successiewet.  

Stichting ActieZwerfhonden is door de belastingsinspecteur aangemerkt als 
een stichting het algemeen nut beogend en heeft de ANBI status          

verkregen.  
 

4. Inschrijving Kamer van Koophandel.  

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in  
Rotterdam onder nummer 243769620000.  

 
5. Website.  

www.actiezwerfhonden.nl  
 
De website wordt minimaal 1 x per week geactualiseerd om haar zo infor-

matief mogelijk te houden.  
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website die overzichtelijker 

en dus meer lezers vriendelijk zal zijn.  
 

6. Postadres.  

Rietdijk 1, 4316AR Zonnemaire. 
 

7. Doelstelling.  
 Het inzamelen van gelden voor organisaties die zich inzetten voor de 

oplossing van het zwerfhondenprobleem in grote stedelijke gebieden 

in tweede en derde wereldlanden door middel van                        

Neuter and  Release.  

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met  vorenstaande- 
in de ruimste zin verband houden of daartoe  bevorderlijk kunnen 

zijn.  
 
Gezien de omvangrijkheid van de pro-

blematiek, richt de stichting zich op dit 
moment uitsluitend op de situatie in 

Turkije.  
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8. De situatie in Turkije. 

     
Ook anno 2010 is er in Turkije niet veel veranderd op het gebied van     

dierenwelzijn.  
De betreffende tekst in het jaarverslag van de afgelopen jaren kan in     
principe integraal overgenomen worden. 

Turkije is al tientallen, zo niet honderden, jaren een hel op aarde voor 
(zwerf)dieren.  

 
Verschillende nationale en internationale dierenbeschermingsorganisaties 
roepen al een paar jaar op tot een toeristische boycot van Turkije. 

 
De situatie van de zwerfhonden en de honden in de asielen is, ondanks de 

goede wetgeving op dierenrechten– en welzijnsgebied, nog immer zorgelijk.  
Er wordt niet op naleving van de wet toegezien. Er wordt zelfs gezegd dat 
de wet er alleen maar gekomen is als zoethouder voor de EU. 

 
Het vangen, steriliseren en weer vrijlaten van zwerfhonden (door o.a. WSPA 

en WHO aangegeven als de enige structurele en humane oplossing voor een 
zwerfhonden over populatie), zoals opgenomen in de Turkse wetgeving, 

vindt nog steeds niet op grote schaal plaats. 
 
Bovendien worden teruggezette honden nog steeds vergiftigd, dan wel    

gedumpt in afgelegen gebieden waar zij sterven door uithongering of    
ziektes.  

(Note: De zwerfhonden populatie past zich aan de draagkracht van de    
omgeving aan. Sterven er honden dan wordt hun plek onmiddellijk           
ingenomen door andere. De nog niet gecastreerde teefjes worden vaker  

gedekt, hun nesten zijn groter en de overlevingskansen van de pups beter).  
 

Veel zwerfhonden geeft altijd overlast, al was het alleen maar                  
geluidsoverlast.  
De bevolking heeft, veelal door onwetendheid, angst en afkeer van de   

honden. De honden worden beschouwd als minderwaardig en/of onrein en 
de drempel tot verwaarlozing en mishandeling is hierdoor veel lager dan bij 

ons in het westen.  
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De asielen zitten overvol en met name in de gemeentelijke asielen  

worden de honden sterk verwaarloosd; ze krijgen geen (medische)  
verzorging en nauwelijks voedsel.  

 
In de particuliere asielen doen de medewerkers en vrijwilligers wat in hun 
vermogen ligt, maar dit is zelden toereikend.  
  

Met name tegen de tijd dat de toeristen weer gaan komen worden veel 

zwerfhonden opgepakt en gedood.  
De meeste dodingen vinden in opdracht van de lokale overheden plaats.  
  

Zonder voorlichting van de bevolking, hulp voor de dieren en pressie op de 
overheid vanuit het buitenland, kan en zal de situatie nooit  

verbeteren.  

 
9. De werkzaamheden van Stichting ActieZwerfhonden zijn gericht   

op:  
 

 Het wereldwijd onder de aandacht brengen van de problematiek in 
Turkije.  

 Het voortdurend in contact trachten te komen met Turkse overheden 

om hen op het belang van sterilisatie en vrijlating te wijzen. 
 Te trachten d.m.v. voorlichting en educatie het beeld dat de Turkse 

bevolking en overheid van honden (dieren) hebben aan te passen 
aan de kennis van dieren die wij heden ten dage hebben.  

 Het financieel steunen en het organiseren van sterilisatie projecten. 

 Het financieel ondersteunen van een particulier asiel.  
 Het contact zoeken met Europarlementariërs om hen duidelijk te  

maken dat er een Europese wetgeving ter bescherming van zwerf- en 
huisdieren moet komen.  
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10. ActieZwerfhonden ondersteunde in 2010 de volgende projecten:  

 
 S.H.K.D. - Istanbul.  

 De honden uit de voormalige opvang in Atakoy/Sefakoy/Istanbul. 
 Zwerfhonden in Istanbul opgevangen door ActieZwerfhonden vrijwilliger 

Hank Curfs. 

 Sterilisatie en vaccinatie van zwerfhonden in Bitlis, Luleburgaz, en Erdek,  
 Eenmalige donaties.  

 
SHKD- Istanbul  
Sahipsiz HAYVANLARI Koruma  

Derneği is een door de Engelsman Robert Smith opgerichte  
organisatie welke zich inzet voor de zwerfhonden in Istanbul.  

 
Het hoofddoel van deze organisatie is het oplossen van het  zwerfhonden-
probleem d.m.v. Catch, Neuter, Vaccinate and Release; het vangen,      

steriliseren, enten en weer terugplaatsen van de zwerfhonden.  
Door onwetendheid en onwil van de Turkse overheid en bevolking, is dit 

nog niet erg succesvol. Wel worden inmiddels honderden honden,        
werkelijke noodgevallen die mishandeld, verongelukt of direct met de dood 

bedreigd waren, door het S.H.K.D. opgevangen in het zgn. bos asiel.  
 
Door verkoop van T-shirts (in opdracht van Robert Smith geproduceerd 

voor €3,50 en door ActieZwerfhonden verkocht voor €6,95) en de actie 
“Honden zoeken vrienden” (adoptie op afstand) zamelt ActieZwerfhonden 

geld in voor de verzorging van honden in het bos asiel.  
Op dit moment worden er zo’n 50 honden met deze gelden verzorgd.  
Maandelijks vinden mutaties plaats door nieuwe donateurs of mensen die 

hun donatie stopzetten.  
Ook worden soms honden herplaatst. In principe komen alleen de niet 

plaatsbare honden voor het adoptie op afstand project in aanmerking.  
Dit zijn ook vaak de oudere hon-
den. Als een hond overlijdt of ge-

plaatst wordt gunnen de meeste          
donateurs hun vriendschap aan 

een andere hond.  
 
De contactpersonen van de   

stichting zijn de heren             
Robert Smith (oprichter/

voorzitter), Murat Bekhan 
(dierenarts/manager) en       
mevrouw Bilge Okay (bestuurslid).  

Contact vindt dagelijks per e mail 
plaats en ActieZwerfhonden wordt 

goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. 
 
De bijdragen van de vrienden worden voor 100% besteed aan een goede 

(medische) verzorging van de honden.  
Iedere twee maanden krijgen de vrienden nieuwe foto’s van “hun” hond en 

een berichtje van de manager van het asiel.  
Ook wordt ActieZwerfhonden goed op de hoogte gehouden van de verdere 
ontwikkelingen in Istanbul en overlegt zij ook actief mee over te             

ondernemen stappen en te realiseren projecten.  
 

Met de hulp van Hank Curfs, Simone Riedijk, Annie Debie en vele anderen 
zijn er dit jaar zo’n 2000kg. Hulpgoederen naar het SHKD getransporteerd. 
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Het SHKD zette zich al een aantal jaren in voor de zwerfhonden in Istanbul 

toen men vernam dat een grote vuilnisbelt waar zo’n 1200 zwerfhonden 
leefden, gesloten zou worden.  

De gemeente, bang dat de honden door gebrek aan voedsel naar de        
bewoonde wereld zouden trekken, was voornemens alle honden af te     
maken.  

Toen de voorzitter van het SHKD dit hoorde heeft hij het terrein  
simpelweg laten omheinen en het SHKD heeft de zorg voor de honden op 

zich  genomen. Er werd/wordt geen huur voor het terrein betaald, er was/is 

geen water en geen elektra.  
 
Het bos-asiel wordt door de deelgemeente gedoogd. 

Vorig jaar schreef ik al over de eis van de deelgemeente om het asiel te 
ontruimen. De dreiging werd afgewend, maar de rust is nog niet volledig 

weergekeerd. ActieZwerfhonden zet zich in voor een wetsverandering die 
het mogelijk maakt om  zwerfhonden in gebieden vallend onder het        
departement van bosbouw, mogelijk te  maken. De wetsverandering is er, 

na contact met de minister van bosbouw, gekomen. Echter, de wet spreekt 
alleen over gemeentelijke instellingen en niet over NGO’s. Opnieuw is er 

contact gemaakt met het ministerie. Resultaten zijn nog niet bekend. 
 
Dit jaar is het bosasiel 4 keer door een vrijwilliger van de stichting bezocht. 

 
Honden uit de voormalige opvang Atakoy/Sefakoy 

Het merendeel van de 300 honden die in 2009 met spoed een nieuw plekje 
zochten toen de opvang moest sluiten, wonen nog steeds met veel plezier 
in het bos asiel. Een aantal is inmiddels geadopteerd en een aantal is   

overleden.   
ActieZwerfhonden komt nog steeds haar verplichting na om een          

maandelijkse bijdrage van 820euro aan de voedselkosten te leveren. 
Dit lukt echter maar net. 
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Sterilisatie/vaccinatie van de zwerfhonden in Mordogan, Sutculer,   

Bitlis, Luleburgaz en Erzincan. 
 

Vele gerenommeerde organisaties, o.a. WSPA, WHO en PETA, zijn er 
net als ActieZwerfhonden van overtuigd dat het vangen van de zwerf-
honden om ze vervolgens te steriliseren, vaccineren en weer terug te 

plaatsen in hun territorium, de enige structurele en humane manier is 
om iets aan de  zwerfhonden over populatie te doen. 

 
ActieZwerfhonden zet zich samen met het SHKD in om in zoveel  
mogelijk plaatsen op deze manier bij te dragen aan een  oplossing en 

op deze manier dierenleed te voorkomen en te verminderen. 
Een sterilisatie kost 50euro. 

Tijdens de campagnes worden ook plaatselijke dierenartsen getraind, 
zodat zij na vertrek van het team de zwerfhonden kunnen blijven   
steriliseren. 

 
Mordogan 

Een hulpverzoek uit Mordogan kon, door tegenwerking van de plaatse-
lijke dierenartsen, niet gehonoreerd worden. 
 

Sutculer 
De geplande tweede campagne is Sutculer heeft nooit plaatsgevonden.  

Ter plaatse aangekomen moesten onze vrijwilligers constateren dat 
bijna alle zwerfhonden gevangen/vergiftigd waren in opdracht van de 
gemeente. 

Dit heeft ons geleerd nooit meer een campagne te organiseren zonder 
overleg met de plaatselijke overheden. 

    
Bitlis 
Bitlis is een klein stadje in het zuidoosten van Turkije. 

Het ligt vrij geïsoleerd. De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit         
Koerden die aanhanger zijn van het Shafisme. Het Shafisme is een 

stroming binnen de Islam die honden als  onrein beschouwt. 
De gemeentelijke dierenarts in Bitlis wil dan ook geen honden sterili-
seren. De arts van het plaatselijke departement van landbouw zou het 

wel willen, maar kan het niet. 
 

Na een educatieproject op de scholen in Bitlis, gedraaid door Murat 
Bekhan van het SHKD en voorlichting van de bevolking door        
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plaatselijke dierenbeschermers heeft het door ActieZwerfhonden bij het 

SHKD ingehuurde medische team, bestaande uit twee dierenartsen, een 
para veterinair en een assistent/hondenvanger, in iets meer dan een 

week het geweldige aantal van 204  honden gesteriliseerd. 
Ook werden er twee dierenartsen getraind. 
 

Luleburgaz 
Luleburgaz is de grootste stad van de provincie Kirklarelie en ligt op een 

189 km. van Istanbul. De industrie stad heeft 100.000 inwoners. 
Een plaatselijke dierenbeschermster schreef ons: 
De gemeentelijke dierenartsen hebben geen ervaring met  sterilisaties of 

andere operaties, vandaar dat er tot nu toe niet gesteriliseerd wordt.  
Twee van de gemeentelijke dierenartsen hebben echter aangegeven 

graag getraind te worden in het steriliseren en castreren en ook er voor 
zorg te willen dragen dat honden in de toekomst onvruchtbaar zullen 
worden gemaakt. Ook een aantal andere dierenartsen zouden graag de 

door u gebruikte operatietechniek willen leren. 
Als er een sterilisatiecampagne gehouden gaat worden heeft de         

burgemeester uitdrukkelijk gezegd dat alle werknemers en vrijwilligers 
van het asiel uw team zullen helpen waar zij kunnen. In het asiel zijn 

twee dierenartsen, drie werknemers en vijf vrijwilligers.” 
Uiteindelijk werden 93 honden en 10 katten gesteriliseerd en vier      
dierenartsen getraind. 

 
Erzincan 

De gemeente Erzincan heeft de hulp van ActieZwerfhonden en het SHKD 
ingeroepen om de zwerfhonden aldaar te steriliseren. 
Erzincan heeft een nieuw asiel en een nieuwe, jonge, enthousiaste       

gemeentelijke dierenarts, die graag door Murat en Necdet opgeleid wilde 
worden. 

De gemeente heeft de daadwerkelijke kosten van de operaties, de      
vaccinaties en ontworming betaald. ActieZwerfhonden de salarissen van 
het medisch team en hun reiskosten. 

Er zijn 120 honden en 19 katten gesteriliseerd en twee dierenartsen     
getraind. 

 
11. Voorlichting.  

 

Door middel van haar website, nieuwsbrief, flyer en PromoTeam vraagt 
ActieZwerfhonden aandacht voor de zwerfhondenproblematiek en de    

oplossing hiervan.  
 
Tevens tracht zij een aantal misverstanden t.a.v. de Islam en dieren 

weg te nemen.  
 

Door te verhalen over zwerfhonden die gered zijn en over hulphonden, 
probeert zij het imago van de hond in Turkije te verbeteren.  
 

Ook publiceert zij op haar website regelmatig over de wantoestanden in 
Turkije, hopend hiermee de Turkse bevolking “wakker te schudden”.  

De website van ActieZwerfhonden telt 150-200 bezoekers per dag.  
Op de website is ook een item speciaal voor de jeugd met o.a. materiaal 
voor spreekbeurten en werkstukken.  

 
Er wordt al heel lang aan een nieuwe website gewerkt. Elke keer blijkt 

dat het toch meer werk is dan de vrijwilliger die aanbied/bood een nieu-
we site te maken, denkt. 
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Het PromoTeam heeft ActieZwerfhonden vertegenwoordigd op  

Animal Event, Winner, Ladies Night, de Dag voor mens en Dier, de     
Erkemeder hondendag, open dag Bolle Dier en Tuin en de Podenco Dag. 

  
De standhuur op Animal Event werd gesponsord door  
Corendon Vliegvakanties. 

 
12. Publiciteit.  

 
In het afgelopen jaar is er aan-
dacht aan ActieZwerfhonden ge-

schonken in 
 

 Hart voor Dieren  
 http://www.placemads.nl/ 
 Kranten in Luleburgaz, Bit-

lis en Erzincan 
 Kontakt 

 Vijfheerenlanden 
 Zicht op 

 Hart voor Dieren 
 De Weekkrant 
 Hondenleven Blog  

 Dieren4U  
 Website Animal Event  

 Uw hond en kat  
 Istanbul gids van Corendon 

Vliegvakanties  

 Peptalk BNR Nieuwsradio 
 De WEET! 

 Wereldregio 
 Algemeen Dagblad 
 Wereld omroep 

 
Er staan regelmatig artikeltjes 

van de website van ActieZwerfhonden op de website van Dierennieuws 
en die Turkei Zeitung en links naar de  website van de stichting  
zorgen voor de nodige naamsbekendheid.  

 Voorts verstuurt ActieZwerfhonden maandelijks een digitale nieuwsbrief.  
In samenwerking met het S.H.K.D. worden iedere 2 maanden informatie/

recente foto’s gestuurd, naar diegene die een hond uit het bos asiel op 
afstand geadopteerd hebben.  

 
13. Contacten met andere organisaties.  

 
Regelmatig heeft ActieZwerfhonden contact met buitenlandse en         

Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties.  
Met een aantal organisaties in Turkije is er regelmatig contact over de 
situatie in Turkije.  

Verder is ActieZwerfhonden lid van een aantal (inter)nationale             
dierenbescherming email-groepen, om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen.  
Er is goed contact met, in Turkije het EHD, SHKD, HAYTAP, BGD, in      
Engeland de RSCPA, PETA Duitsland en in Amerika de HSI. 

De contacten met WSPA lopen wat moeizaam daar zij geen interesse   
lijken te hebben in de problematiek in Turkije.  
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14. De EU.  

 

De interesse van de EU parlementariërs in de zwerfhonden 
problematiek en het daarmee gepaard gaande dierenleed is minimaal. 
Wereldwijd zijn de nieuwe richtlijnen van de OIE (World Organization 

for Animal health) min of meer geaccepteerd als handleiding voor de       
verzorging, huisvesting en het transport van dieren.  

Het is voor het eerst dat de OIE zich waagt aan een advies voor het op-
lossen van de zwerfhondenproblematiek. ActieZwerfhonden is van me-
ning dat uit de richtlijnen blijkt dat de OIE zich nog niet echt in de 

zwerfhondenproblematiek verdiept heeft en dat de richtlijnen van   wei-
nig respect voor de zwerfdieren getuigen. 

Contacten hier over met de EU, de OIE en het departement van  Land-
bouw hebben niet tot verbetering geleid. 

15. Internet kunstveiling 

Ter gelegenheid van Wereld Dierendag heeft  ActieZwerfhonden ook dit 

jaar weer een internet kunstveiling georganiseerd. Het aantal               
ingebrachte werken en de             

belangstelling van kopers was dit 
jaar groter dan ooit.  
Op 3 oktober heeft Ria Bremer de   

expositie van de werken officieel    
geopend. Tevens was er een gezellig 

samenzijn voor de vrijwilligers met 
een hapje en een drankje. 

16. Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou ActieZwerfhonden natuurlijk niet kunnen be-

staan.  
Naast al de cartridge inzamelaars zijn er nog een aantal mensen die speciale 

aandacht verdienen.  

Inzameling medische artikelen  
Greet Torfs  

Sonja Letter 
Annie Debie 
Anita Gilissen 

  
Promo Team  

Yolanda Oosterom (tevens bestuurslid) 
Astri Skarveland  
Simone Riedijk (en transport) 

Carina v.d. Kooy  
Lieke van Alphen 

Jet Barkel 
Mike Coenen 
  

Vertalers 
Ingrid Bähr- vertaalster Duits  

Nadja Hoffman- vertaalster Duits  
Sylvia Natrop- vertaalster Duits  
Judy Kleinbongardt- nood vertaalster Duits  

Suze Steenbergen- vertaalster Engels  
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Deniz Yurdatap- vertaalster Turks  
  

Transport  
Alexandra Curfs  

Eline Ploeger  
Hank Curfs (tevens verzorger honden Kurtkoy)  

  
Coördinatrice cartridge inzameling  

Carine van der Kooy  
 
Verkoop via winkel 

Coccie Pols 
         

Contactpersonen Istanbul  
Bilge Okay  
Murat Bekhan  

  
Social Media 

Liesbeth Huiskamp 
Lieke van Alphen 
  

           Nieuwe Website 
       Erol Alici 

 
17. Kort nieuws uit 2010 
 

In 2010 is voor het eerst een Zwerfhondenconferentie in Nederland   
georganiseerd. 

Aan de conferentie was ook een “wedstrijd” verbonden; de organisa-
tie die het beste plan ter verbetering van het lot van de zwerfhonden   
indiende kreeg een prijs van 300euro. ActieZwerfhonden heeft     

meegedaan en is de gelukkige winnaar geworden. 
  

Naar aanleiding van de zwerfhondenconferentie is het                            
Animal Foundation Platform opgericht. Alle organisaties die zich met        
buitenlandse honden bezighouden is verzocht zich aan te sluiten en         

informatie te delen en krachten te bundelen. ActieZwerfhonden heeft 
zich actief ingezet voor het AFP. 

  

Kunstenares Yby Potlatch 
ontwierp een nieuw T-shirt voor de stichting en  

Astri Skärveland “hondse” schalen. Sally Ann Ryan maakte het    
ontwerp voor een nieuwe kerstkaart. 
  

Voor het eerst is, met groot succes, een kerstloterij georganiseerd. 
Mensen die voor 25 december 2010 een extra donatie voor de brok-

jes deden dongen met hun rekeningnummer mee naar een prijs. De    
prijzen waren ter beschikking gesteld door een aantal winkeliers en 
particulieren. 
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18. Financiën.  

Stichting ActieZwerfhonden heeft in 2010 voor het eerst met een   
begroting gewerkt. De inkomsten voor hondenvoer voor de              

ex-Sefakoy honden zijn flink tegengevallen. Het tekort is opgevangen 
uit algemene donaties en de kunstveiling. Er zijn meer sterilisaties      
verricht dan gepland, de extra kosten zijn opgevangen uit algemene 

donaties en de opbrengst van de kunstveiling. 
   

De stichting heeft de navolgende inkomstenbronnen:  
  
 Uit het “Honden zoeken vrienden” project voor de verzorging van de  

honden in het bos asiel.  
 

  “Alle brokjes helpen” voor voer voor de ex Sefakoy honden.  
 
 Van “vrienden van ActieZwerfhonden”. De stichting kan zelf bepalen 

waar dit geld aan wordt besteed. Een gering percentage hiervan 
wordt gebruikt voor bank- en administratiekosten.  

 
 Opbrengst T-shirt verkoop t.b.v. S.H.K.D..  

 
 Opbrengst verkoop kalenders (de inkoop is betaald door  
mevrouw Greet Torfs, AZ betaalt haar terug per verkochte kalender), 

kerstkaarten ( de inkoop van de kerstkaarten is een donatie van  
mevrouw Greet Torfs). 

Ook worden er ook speciaal voor de stichting ontworpen T-shirts, 
shoppers en Hondse schalen verkocht. De stichting kan zelf beslissen 
hoe dit geld te besteden.  

 
 De vergoedingen voor het plaatsen van een commerciële link op de 

website.  
  
 Opbrengst van de loterijen die zij houdt op evenementen waar het 

PromoTeam aanwezig is.  
  

 De inzameling van lege cartridges.  
  
 De opbrengst van de internet kunstveilingen; een aantal            

  kunstenaars heeft werk ter beschikking gesteld voor deze veilingen.  
  

 De kerstloterij. 
 
 De prijs van het Animal Foundation Platform, de schenkingen van de 

familie  Vervoort-Torfs en de familie Aalders, waren fijne meevallers!  
 

      De uitgaven bestonden onder andere uit: 
  Voer voor de ex-Sefakoy honden 820euro=820kg. voer per maand. 
 

  Kosten sterilisatiecampagnes ruim €16.000,-. 
 

 Kosten (medische) verzorging 50 honden in het bos-asiel ca. 
€1000,per maand. 

 

  Dit jaar zijn voor het eerst telefoonkosten in rekening gebracht door 
de secretaris. 
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Het jaar 2010 was voor ActieZwerfhonden een super jaar! 

Zij heeft haar doel, structurele afname van het zwerfhondenleed in Turkije, 
voor meer dan 100% kunnen verwezenlijken. 
  

Dit wil niet zeggen dat er geen zwerfhondenleed meer is, maar dat de stich-
ting een goed voorbeeld heeft gegeven met het organiseren en financieren 

van een viertal sterilisatiecampagnes die er voor gezorgd hebben dat vier 
plaatsen in Turkije nu geen zwerfhondenprobleem meer kennen. 
  

Natuurlijk zijn er onnoemlijk veel meer plaatsen in Turkije waar honden  
gesteriliseerd moeten worden en kan de stichting dit nooit allemaal alleen, 

maar de succesverhalen verspreiden zich snel en veel plaatsen en dierenbe-
schermers nemen contact op met de mensen in Istanbul met de vraag of er 
ook in hun stad een campagne georganiseerd kan worden. 

  
De wens van de stichting is ooit zoveel donateurs te werven dat ze in een  

substantieel deel van Turkije de zwerfhonden kan steriliseren. Of dit ooit  
gerealiseerd kan worden is nog maar de vraag. 

  
Het voorbeeld dat ActieZwerfhonden samen met het S.H.K.D. geeft schudt  
echter heel veel mensen wakker en zal een omslag in het denken van de 

Turkse overheid en bevolking teweeg brengen. 
  

Haar verplichtingen aan de 200 ex –Sefakoy honden (per maand 820eur 
voor voer doneren)  in het bos asiel in Istanbul heeft de stichting iedere 
maand na kunnen komen en het vriendenproject heeft een lichte stijging 

vertoond en dit betekent dat er elke maand zo’n 1000 euro aan het bos asiel 
gedoneerd kan worden voor de verzorging van 50 honden. 

 
Het lot van het bos asiel is nog steeds niet zeker. ActieZwerfhonden blijft 
haar uiterste best doen voor een goed leven voor de honden waar zij verant-

woordelijk voor is.  
 

Door de contacten van de stichting met Corendon vliegvakanties zijn er  
gemiddeld per maand zo’n 300kg aan hulpgoederen naar het bos asiel         
vervoerd; deze varieerden van voer, verband, slijm afzuiger, dekens, man-

den,  
puppymelk, medicijnen tot regenpakken voor het personeel. 

 
Dit jaar is flink aan het profiel van de Stichting in de Social Media gewerkt in 
de hoop dat dit ook meer donateurs op zal leveren.  

 
Er mag zeker gesproken worden van een succesvol jaar! 
Een woord van dank aan alle vrijwilligers en donateurs is hier dan ook zeker op zijn 

plaats: BEDANKT! 

 
 

.  
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 19.Van 2010 naar 2011 

No man made a greater mistake than he who did nothing        

because he could do only a little. 
 

(Edmund Burke: Geen mens maakte ooit een grotere fout dan hij die niets deed omdat hij slechts een 
klein beetje kon doen.) 


