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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 
Mevrouw Greet Torfs - voorzitter 

Mevrouw Linda Taal - secretaris/penningmeester (door langdurige ziekte van Linda is 
de vaart er een beetje uit, hopelijk komt daar volgend jaar verandering in) 
Mevrouw Nathalie Klinge – bestuurslid 

 
3. Successiewet 

Stichting ActieZwerfhonden is sinds 1 januari 2008 door de belastinginspecteur 
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. Websites 
In 2016 hebben we een geheel vernieuwde Nederlandstalige website laten maken. 

 
De Nederlandse website telt ongeveer 100 bezoekers per dag. De Engels-, Turks- en 
Duitstalige versie aanzienlijk minder.  

 
Op www.winkelenbijactiezwerfhonden.nl is een webshop ingericht. De opbrengst van 

de winkel komt geheel ten goede aan het werk van de stichting voor de zwerfhonden 
in Turkije. In 2016 is de verkoop vanuit de webwinkel afgenomen. De Wordpress 
webshop Zingiri wordt niet meer goed geüpdatet. Hierdoor zit er een aantal niet te 

corrigeren fouten in, waardoor de site niet meer goed functioneert. Vernieuwing van 
de webshop is noodzakelijk waardoor de verkoop waarschijnlijk weer zal aantrekken. 

 
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, aldus staat omschreven in 
de statuten. Tegenwoordig spreekt men van Return i.p.v. Release; Release = 

vrijlaten, return = terugplaatsen. Voor het welslagen van een sterilisatie-
campagne en de veiligheid van de honden is het van het grootste belang dat de 

hond op de plek waar hij gevangen is teruggeplaatst wordt. 

http://www.winkelenbijactiezwerfhonden.nl/
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 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 problematiek, richt de stichting zich op dit moment 

uitsluitend op de situatie in Turkije. 
 

8. De situatie in Turkije 
Het in 2012 aangekondigde amendement op dierenwelzijn wet 5199 is nog steeds niet 
aangenomen en men verwacht ook niet, dat dit nog zal gaan gebeuren. In het 

amendement zou het gemeentes worden toegestaan zwerfhonden te vangen en te 
doden. 

 
Nog altijd is de zwerfhondensituatie in Turkije schrijnend. Over de “castratiekliniek” is 
nog steeds niets naders bekend. 

  
Er komen nog altijd heel veel berichten en foto’s binnen van honden, gecastreerd door 

de gemeente Istanbul, die gedumpt worden in de bossen rond Istanbul en van de 
honger sterven. Dierenliefhebbers hebben zich georganiseerd en proberen de honden 
te voeren en medisch te verzorgen. 

 
Beelden van mishandelde honden zijn ook nog steeds normaal. 

 
Zoals bekend komt de gemeente één keer in de zoveel tijd in opdracht van het 
ministerie van bosbouw met een bevel tot ontruiming van het asiel (e.e.a. gebaseerd 

op een wet die de verzorging van dieren in de bossen verbiedt (naast het bos asiel 
bevindt zich het gemeentelijk asiel dat niet ontruimd hoeft te worden)). Even is er dan 

grote paniek maar tot nu toe is de zaak dan met een sisser afgelopen. Momenteel is 
er weer een bevel tot ontruiming en wacht iedereen gespannen af. 
 

9. De werkzaamheden van Stichting ActieZwerfhonden zijn gericht op: 
 Het wereldwijd onder de aandacht brengen van de zwerfhondenproblematiek in 

Turkije. 
 Het voortdurend in contact trachten te komen met Turkse overheden om hen 

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

en overheid van honden (dieren) heeft aan te passen aan de kennis van dieren 

die wij heden ten dage hebben. 
 Het financieel steunen en het organiseren van sterilisatieprojecten. 

 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. 
 Het werven van fondsen om al deze werkzaamheden te kunnen verrichten. 

 Het trainen van dierenartsen in de key hole technique, de minst belastende 
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manier van steriliseren voor de dieren. 

 
10. Stichting ActieZwerfhonden ondersteunde in 2016 de volgende projecten: 
 

 S.H.K.D. – bosasiel in Istanbul (voer, medische verzorging) 
 

 
 

Inmiddels bestaat het asiel nu zo'n 12 jaar. Veel honden zijn dus al aardig op 

leeftijd en een aantal van hen gaat nu kwakkelen met hun gezondheid of sterft 
vredig van ouderdom. De dieren in het asiel maken het over het algemeen 

goed. Naar mate de temperaturen stijgen krijgen enkelen wat last van de huid. 
Als het nog warmer wordt worden de honden weer getrakteerd op een 

parasietendodend bad. Dit helpt tegen de huidproblemen. 
 
Er werken nu drie fulltime krachten in het asiel, samen met één nachtwaker. 

Helaas komt het niet vaak voor dat Turkse gezinnen een asiel bezoeken. 
Slechts nu en dan komen er vrienden of komt een buitenlandse bezoeker langs. 

Dit voorjaar heeft het asiel bezoek gehad van studenten van twee middelbare 
scholen, namelijk de Duitse Internationale School en Hisar Middelbare School. 
Zij hebben enkele hondenhokken geschilderd. Ook is er iedere donderdag een 

uur bezoek van andere leerlingen, die helpen met verschillende taken zoals 
borstelen, met de honden spelen en hen lekkers geven. De honden vinden dit 

geweldig en worden door de kinderen goed gesocialiseerd. 
 
Buiten een voorlichtende functie zijn de bezoeken daarom zo belangrijk dat de 
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honden ook gesocialiseerd worden en de kansen op adoptie groter. 

  
Aan het begin van de lente hebben studenten van de dierenartsopleiding 
vrijwillig geholpen met het toedienen van de vaccinaties. Alle honden zijn toen 

behandeld tegen hondsdolheid en interne zowel als externe parasieten. 
 

 
 

 Kutahya 
Voor Kutahya hebben we dit jaar niet veel kunnen doen. Er vinden wel door de 

gemeente en de plaatselijke dierenbeschermers gefinancierde verbeteringen in 
het asiel plaats. 

 
 Sterilisatie/ vaccinatie van de zwerfhonden en -katten  

Vele gerenommeerde organisaties, zoals WAP, HSI, de WHO en PETA, zijn er 

net als Stichting ActieZwerfhonden van overtuigd dat het vangen van de 
zwerfhonden 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– en katten over populatie te doen. 
Stichting ActieZwerfhonden zet zich samen met het SHKD in om in zoveel 

mogelijk plaatsen op deze manier bij te dragen aan een oplossing van de 
zwerfhonden over populatie en op deze manier dierenleed te voorkomen en te 

verminderen. Een sterilisatie kost tussen de €30,- en €50,-. Tijdens de 
campagnes worden ook plaatselijke dierenartsen getraind, zodat zij na vertrek 
het medisch team de zwerfhonden kunnen blijven steriliseren. 

Dit jaar werden in de Erdek 246 en in Gaziantep 166 honden en 151 katten 
gesteriliseerd. 
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11. Voorlichting 

 Door middel van haar website, Facebook, LinkedIn, nieuwsbrief, flyer en 
PromoTeam vraagt Stichting ActieZwerfhonden aandacht voor de 
zwerfhondenproblematiek in Turkije en de oplossing hiervan. 

 Tevens tracht zij een aantal misverstanden t.a.v. de Islam en dieren weg te 
nemen. 

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

 Jammer genoeg begint het enthousiasme voor het PromoTeam af te nemen. 

 
12. Publiciteit 

 De stichting probeert maandelijks een digitale nieuwsbrief te versturen, echter 
door ziekte van de secretaris gebeurt dit minder dan voorheen. 

 In samenwerking met het SHKD worden iedere 2 maanden informatie/ recente 

foto’s gestuurd naar diegene die een hond uit het bosasiel op afstand 
geadopteerd hebben. 

 
13. Contacten met andere organisaties en fondsenwerven 

 Van de Belgische organisatie Handen voor Pootjes ontvangt Stichting 

ActieZwerfhonden regelmatig hulpgoederen in de vorm van materialen 
benodigd bij de sterilisaties. 

 Van een aantal organisaties, zoals Wings for Animals en van veel particulieren, 
ontvangt de stichting donaties voor de financiering van de 
sterilisatiecampagnes. 

 Internet kunstveilig.  
 De veiling, georganiseerd door Pascale Schwartz, bracht dit jaar een record 

bedrag van €2094,- op. Stichting ActieZwerfhonden bedankt alle 
inbrengers/makers van werken, de organisatrice en natuurlijk de kopers! 

 

 
 De clubactie heeft dit jaar het mooie bedrag van €934,- opgebracht. Anita van 

Bommel heeft dit jaar de organisatie voor haar rekening genomen. 
 Verder probeert de stichting door de verkoop van T-shirts, kerstkaarten, tassen, 

mokken en Turks keramiek ook wat geld te verdienen. Jammer genoeg is dit 
jaar de verkoop heel erg teruggelopen. 

 
14. Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers zou Stichting ActieZwerfhonden natuurlijk niet kunnen bestaan. 

Was vorig jaar het aantal cartridge inzamelaars sterk gedaald, dit jaar is ook het 
aantal actieve vrijwilligers sterk afgenomen.  
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Mensen werken toch liever echt met hondjes in plaats van administratief,  
fondsenwervend of voorlichtend. 

 Promo Team 

Astri Skarveland (werken kunstveiling) 
Simone Riedijk (en transport) 

Lieke van Alphen (en nieuwsbrief) 
Jacobien Vegter (en transport) 
Heleen Schoorlemmer  

Jacolien Babat 
Gulay Fitoz 

Ondersteuning secretariaat 
Anita van Bommel (ClubActie) 
Pascale Schwartz (Kunstveiling) 

Lisa Taal 
Ondersteuning penningmeester 

Rob Taal 
Loek Oosterom 
Vertalers 

Ingrid Bähr - vertaalster Duits 
Judith Kleinbongardt – vertaalster Duits 

Nadja Hofman - vertaalster Duits 
Judith Albers - vertaalster Engels 
Deniz Yurdatap - vertaalster Turks 

Erol Alici 
 Contactpersonen Istanboel 

Bilge Okay 
Murat Bekhan 
 

15. 2016 per maand 
 

Januari 
De gemeente Ayvalik heeft de stichting verboden nog langer honden te steriliseren; 

waarom is niet bekend. De stichting probeert van alles maar de gemeente Ayvalik is 
standvastig.  
De stichting is desondanks bezig elders een nieuwe campagne te organiseren. 

 
Februari 

Per 1 januari 2016 is een aantal keurmerken opgegaan in de Erkenningsregeling 
Goede Doelen. Tot nu toe heeft Stichting ActieZwerfhonden altijd het standpunt 
ingenomen dat zij zich niet wilde binden aan een keurmerk. Dit omdat haar donateurs 

alle informatie kunnen krijgen die zij willen en de contributie voor dergelijke 
keurmerken hoog is. 

https://goededoelennederland.nl/sector/...en.../erkenningsregeling-goede-doelen
https://goededoelennederland.nl/sector/...en.../erkenningsregeling-goede-doelen
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Er gaat vanuit regeringswegen nogal wat veranderen op Goede Doelen gebied en het 
zal de komende jaren nuttig blijken een goede vertegenwoordiger te hebben in het 

overleg met de regering. 
  

Deze nieuwe Erkenningsregeling Goede Doelen heeft de stichting na grondige 
bestudering 'goedgekeurd'. Meerdere keurmerken gaan samenwerken en voor een 
relatief laag bedrag kan de stichting gebruik gaan maken van de kennis en macht van 

deze Erkenningsregeling Goede Doelen. De contributie zal €100,- per jaar bedragen. 
 

Maart  
Op verzoek van CAHIDE (organisatie die strijdt voor het verbeteren van leven in het 

algemeen) is de stichting dit keer in Gaziantep geweest om te steriliseren. Gaziantep 
is een grote stad aan de grens met Syrië, het is één van de industriële en agrarische 
centra van Turkije. Oprichter, directeur en sponsor van CAHIDE is Dr. Cengiz Bayram. 

Hij is een arts met twee particuliere ziekenhuizen in de stad. Hij besloot een deel van 
zijn verdiensten in de stad lokaal te investeren in het welzijn van de honden van 

Gaziantep. Daarvoor heeft hij samen met de gemeente een protocol ondertekend. Uit 
naam van de gemeente zorgt hij voor het welzijn van (zwerf)dieren en onderneemt 
actie om de populatie onder controle te houden. Een tijd lang bracht men de honden 

onder in gemeentelijke asielen, tot ze beseften dat dit soort asielen meer 
gevangenissen voor honden zijn. Daarom hebben ze een gebied van 40 km2 land 

opgekocht en zijn daar een open asiel gestart, naar voorbeeld van het SHKD. Sinds 
2010 wordt dit open asiel gerund door een team van betaalde arbeidskrachten en 
vrijwilligers. 

 
In Gaziantep besloot de stichting ook de zwerfhonden van Kilis, dat naast Gaziantep 

ligt, te helpen. De gemeentelijke dierenarts van Kilis kan alleen reuen castreren, en 
dus hadden zij daar in het asiel 110 ongesteriliseerde teefjes. Stichting 
ActieZwerfhonden en de gemeente van Kilis hebben een protocol ondertekend, 

waarmee de 110 teefjes naar CAHIDE gebracht konden worden voor sterilisatie. 
Daarna zijn zij vrijgelaten in het gebied rond Kilis. 
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In totaal heeft het medisch team in de 3 dagen dat het in Gaziantep was, onder 
leiding van dierenarts Murat Bekhan, 3 dierenartsen en één assistent dierenarts 

opgeleid en 317 dieren geholpen; 166 honden en 151 katten. Vier dierenartsen uit 
Gaziantep en één dierenarts uit Kilis zijn tevens getraind in het gebruik van de 
zogenaamde ‘sleutelgat techniek’. Van de honden, die vanuit Kilis kwamen zijn er 85 

vrijgelaten in het gebied rondom het Karakiz asiel, deze honden zullen door CAHIDE 
gevoerd worden. De overige 25 honden zijn teruggebracht naar Kilis en daar 

vrijgelaten, zodat het territorium niet vol zal lopen met nieuwe aanwas van vruchtbare 
zwerfhonden. Alle dieren zijn tevens gevaccineerd tegen hondsdolheid, hebben 
antibiotica gekregen en langwerkende pijnstilling om het helingsproces te 

ondersteunen. Na de operatie zijn zij nog 7 dagen verzorgd, alvorens ze zijn 
vrijgelaten. 

 
Het team van het SHKD is deze maand voor de tweede maal in Mudurnu geweest. Zij 
hebben 153 katten en honden gesteriliseerd/gecastreerd. Deze dieren zijn door 

medewerkers van de gemeente of door de lokale bevolking gebracht. Dat zij wilden 
meewerken aan dit project schept goede hoop voor de toekomst. 
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Na jarenlang heel erg hard voor de stichting gewerkt te hebben heeft Simone Riedijk 
besloten haar taken neer te leggen. Het bestuur vindt dit heel erg jammer en 

Stichting ActieZwerfhonden zal haar missen! Bedankt Simone, voor al je werk voor de 
Turkse zwerfhonden! 

Zoals u wellicht weet is het bos- asiel gevestigd in een bosgebied dat eigendom is van 
het ministerie van bosbeheer. Het SHKD strijdt al jaren om het asiel open te mogen 

houden. Het is het enige particuliere asiel in Istanbul, waar honden die hulp nodig 
hebben onderdak en behandeling kunnen krijgen. Helaas heeft de Hoge Raad besloten 

dat het asiel ontruimd en ontmanteld moet worden. Regelmatig komt er een bevel tot 
ontruiming maar echt doorgevoerd is het nooit. Op dit moment is de strijd weer 
opgelaaid. 

April 
Bambi de eerste 3 poot uit de groep gehandicapte honden van het vriendenproject 
heeft na jaren een eigen mandje gekregen. Ans die ook haar vriend op afstand was 

kreeg ruimte in haar huis en heeft haar geadopteerd. 

 

Wat ze niet lopen kan gaat ze met de honden taxi: 
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Mei  

Het  SHKD is nog steeds aan het vechten voor het behoud van het bos-asiel en onderwijl aan het 
zoeken naar een oplossing voor als het asiel echt gesloten moet worden. 

Nu het asiel al een jaar of 12 bestaat worden de honden natuurlijk ouder en zijn er meer zieke 
honden en honden die overlijden. Gelukkig hebben de honden een goed leven gehad. 

 
Juni 

Door de onrust in Turkije worden er zelfs geen beslissingen genomen over sterilisatiecampagnes; 
iedereen is bang de verkeerde beslissing te nemen en zijn baan te verliezen dus worden er maar 
geen beslissingen genomen. Er was een mooi plan om te gaan  steriliseren in een plaats aan de 

overkant van de baai van Ayvalik en zuidwaarts verder te werken en zo aan te sluiten op Ayvalik. 
Hierdoor zou er een groot aaneen gesloten gebied ontstaan met gesteriliseerde honden, maar we 

kregen geen ja en geen nee van de gemeente. 

De honden in het bos-asiel maken het over het algemeen goed. Naarmate de 
temperaturen stijgen krijgen meer honden wat last van hun huid.  

Er komt weinig bezoek in het bos-asiel en Turken zijn over het algemeen niet genegen 

een hond uit het asiel te adopteren. Slechts nu en dan komen er vrienden of komt een 
buitenlandse bezoeker langs. Dit voorjaar is er wel bezoek geweest van studenten van 
twee middelbare scholen, namelijk de Duitse Internationale School en Hisar 

Middelbare School. Zij hebben enkele hondenhokken geschilderd. Ook komt iedere 
donderdag bezoek van leerlingen van een andere school die een uur blijven om te  

helpen met verschillende taken zoals borstelen, met de honden spelen en hen lekkers 
geven. De honden vinden dit geweldig en worden door de kinderen goed 
gesocialiseerd.  

 

Aan het begin van de lente hebben studenten van de dierenartsopleiding vrijwillig 
geholpen met het toedienen van de vaccinaties. Alle honden zijn geënt tegen 

hondsdolheid en behandeld tegen interne en  externe parasieten. 
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Juli 

Komen ze dan niet spontaan dan nodigen we ze uit. Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst. De 
schoolkinderen maken kennis met het asiel en de honden en ze krijgen voorlichting over hoe met 
honden om te gaan. 

 

 

 
 

Augustus 
Murat heeft van klanten een donatie voor voer en medicijnen gekregen. Het door de 
stichting gereserveerde geld voor voer kon hierdoor voor een nieuwe bestelbus voor 

het SHKD gebruikt worden. Daarnaast kon tevens een nieuw afgezet gebied van 
2000m2 ter vervanging van de kleinere kennels bij de ingang worden gerealiseerd. 

Hier worden de pups en de honden die op herplaatsing wachten gehuisvest. 
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De nieuwe website is online. 
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September 

Aan het begin van de zomer zijn de honden behandeld tegen interne en externe 
parasieten. De locatie van het asiel in het bos, maakt het moeilijk vlooien te 
bestrijden met de druppels die we gebruiken. 

Aysen Bolukbas en haar zus Gulsen zijn deze zomer in het asiel op bezoek geweest. 
Twintig dagen lang zijn ze bijna iedere dag naar het asiel gekomen om te werken en 
om voor de honden te zorgen.  

Gezien het weer worden er in de zomer geen sterilisatieprojecten uitgevoerd.  Door de 

warmte is de kans op infecties te groot. We onderzoeken momenteel twee mogelijke 
sterilisatiecampagnes maar het is moeilijk door de huidige situatie in Turkije om 

geschikte plaatsen te vinden. Antep waar we vorig jaar een campagne hebben 
gevoerd, ligt bijna in de zogenaamde oorlogszone. 

 
 

Oktober 
Behandeling Demodex honden 
Vriendin van de honden en toegewijd freelance vrijwilligster Aysen Bolukbas is in 

oktober ook weer op bezoek geweest in het asiel. Ze bracht wederom veel lekkers 
mee voor de honden, waar ze uitgebreid van genoten hebben. Maar ze bracht ook 

medicijnen mee die ze gekocht heeft om de honden met Demodex te behandelen. 
Acht van de honden hebben hier ernstig last van. Onder leiding van Aysen is er 
begonnen met deze honden te behandelen door ze tweemaal per dag met olie in te 

smeren, eens per week een bad te geven met een medicinale oplossing en het 
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immuunsysteem een oppepper te geven door middel van vitaminen.  

Het laatste halfjaar zijn er zeven honden gestorven; Pamuk, Bobby, Arap, Hanim, 
Jerry, Kont en Pretty Boy. Het waren oude honden en ze zijn in alle rust heen gegaan. 
 

Oktober is traditioneel de veilingmaand van Stichting ActieZwerfhonden. Amateurs en 
professionals stellen werk ter beschikking dat via internet geveild wordt. De opbrengst  

wordt gebruikt voor de sterilisatie van straathonden. 
 

     
 

Dankzij de geweldige inzet van Pascal Schwartz is de opbrengst €2094,- . Bedankt 
makers, schenkers, kopers en Pascale. 

 
In deze maand begon ook de grote clubactie. Een klein maar enthousiast clubje 
verkopers o.l.v. Anita van Bommel is hard aan de slag gegaan. 

 
November 

 

 
De Clubactie heeft €934,- opgebracht.  
 

 
Het medisch team hield een sterilisatiecampagne in Mudurnu. Het team heeft 329 

dieren geholpen, waarvan vele door hun baasje gebracht waren. Het is een goed 
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teken dat de bevolking zich betrokken voelt bij het project en er gebruik van maakt. 

Er zijn tevens twee dierenartsen getraind die parttime in dienst zijn van de gemeente. 
De burgemeester was goed op de hoogte van het project en stond er helemaal  
achter. Hij is diverse keren op bezoek geweest. 

 
Het team heeft ook Erdek, een klein dorp in de regio van Marmara, bezocht. Daar zijn 

246 honden en 50 katten gesteriliseerd en twee dierenartsen hebben de 
sleutelgattechniek geleerd. Vier gehandicapte honden zijn overgebracht naar het 
SHKD bos-asiel omdat de omstandigheden in het asiel van Erdek niet goed voor hen 

waren en ze door hun handicap niet konden worden vrijgelaten. Drie van deze honden 
missen een poot door amputatie en één hond heeft gedeeltelijk verlamde achterpoten. 

De honden zullen opgenomen worden in het vriendenproject. 
 

 
 
Bij de Demodex honden zien we al wat verschil; hier en daar begint weer langzaam 

vacht aan te groeien. 
 
December 2016 

Onze vertaalster in Turkije schreef: 
Het is elke keer ongelooflijk wat jullie – uit Nederland – voor de dieren in Turkije voor 

elkaar krijgen. Jullie verdienen alle respect en liefde van de hele wereld! Hier lezen we 
dagelijks in de krant nieuws over dieren – soms slechte, maar vaak ook goede 
berichten. Ik weet zeker dat jullie projecten de mentaliteit van vele mensen 

veranderen. De liefde en respect die jullie voor de dieren hebben is te zien in elke 
activiteit en ieder project dat jullie ondanks alle tegenslagen uitvoeren. Wij, die hier 

wonen en elke dag ons best proberen te doen voor deze dieren, weten hoe moeilijk 
dat kan zijn. Hoe moeilijk het is om vol te houden. Maar hoop zullen we nooit 
verliezen, dankzij jullie geweldige mensen!!!! 

 
Stichting ActieZwerfhonden is stichting van de maand bij Wings for Animals, een 

stichting van het personeel van de KLM dat zich inzet voor de dieren over de hele 
wereld. Jacobien Vegter schreef een artikel voor de website van Wings for Animals en 
Stichting ActieZwerfhonden mocht een mooie donatie ontvangen die ons weer een 

stap dichter bij een nieuwe sterilisatiecampagne brengt. 
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De campagnes in Mudurnu en Erdek zijn een groot succes geweest. In principe zouden 

we in december voor nog een campagne naar Mudurnu gaan maar de plotseling 
ingevallen winter heeft dit onmogelijk gemaakt. De campagne is uitgesteld tot 
maart/april.  

  
Een journalist heeft een korte film gemaakt over de zwerfhonden in Istanbul en het 

SHKD. Kijk en vorm uw oordeel. We denken dat er flink geknipt is om alle ellende weg 
te laten. 
https://youtu.be/OROY_0GSANs 

 
U weet wat Stichting ActieZwerfhonden doet; zij organiseert en financiert 

sterilisatiecampagnes onder zwerf- en asieldieren in Turkije om zo te zorgen voor een 
afname  van het aantal zwerfdieren en dus van heel veel dierenleed. Pups worden 
geboren om te lijden en meestal voor hun eerste levensjaar te overlijden. 

Moederhonden raken uitgemergeld omdat ze nauwelijks eten voor zichzelf kunnen 
vinden en toch hun pups moeten blijven voeden. Door de dieren te steriliseren neemt 

het aantal zwerfdieren op een humane en structurele manier af. Ook zal de overlast 
van de dieren afnemen en zal de bevolking de dieren dus meer tolereren. Ons werk is 
belangrijk voor mens en dier, steun ons en doneer! 

 
Alle genoemde campagnes zijn door Stichting ActieZwerfhonden gefinancierd. 

 

 

https://youtu.be/OROY_0GSANs

