Beleid Stichting Dierenbescherming
Curaçao

Datum:
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Status:

DEFINITIEF
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1.1

Missie en Visie
Missie

De missie van de Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) is het nastreven
van het welzijn van dieren.
Hierin zal de SDBC eerste aanspreekpunt zijn voor dieren in nood en deze dieren
waar mogelijk opvangen. Dieren die niet door de SDBC opgevangen kunnen
worden, zullen worden doorverwezen naar derden, die wel de benodigde zorg en
opvang kunnen geven.

1.2

Visie

De SDBC heeft drie (3) peilers, te weten:
1. Opvang en herplaatsing voor honden en katten.
2. Educatie.
3. Preventie en zorg.
Ad. 1: In het asiel worden zoveel mogelijk honden en katten opgevangen en na
sterilisatie/ castratie, opknappen en resocialiseren worden ze herplaatst.
Ad. 2: Middels promotie, voorlichting, workshops. e.d. wordt er bewustwording
van het belang van dierenwelzijn gecreëerd.
Ad. 3: Door preventie en zorg wordt dierenleed zoveel mogelijk voorkomen en
verholpen.
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2.1

Opvang en herplaatsing

In het asiel van de SDBC worden zoveel mogelijk honden en katten opgevangen
en na sterilisatie/ castratie, opknappen en resocialiseren worden ze herplaatst.

Algemeen

Het Dierenasiel is een van de visitekaartjes van de SDBC.
Bij alle uitingen bij voorlichting en in de media waarbij adoptie wordt aangeprezen
en het bezoeken van het asiel wordt gepromoot, wordt een positieve boodschap
uitgedragen. De boodschap is dat er in het asiel leuke, gezonde dieren te vinden
zijn die fijn gezelschap zijn. De uitingen omvatten geen verwijzingen naar het feit
dat asieldieren zielig zouden kunnen zijn, dat ze verlegen zitten om een adoptie of
naar het feit dat er geëuthanaseerd zou kunnen worden.

2.2

Opvang van honden en katten

De opvang is uitsluitend bedoeld voor honden en katten die (uiteindelijk) in
aanmerking komen voor herplaatsing en die dus volledig onder de
verantwoordelijkheid van de SDBC vallen. Daaronder valt nadrukkelijk ook het
‘schutten’ van dieren die gevonden zijn en waarvan de baas nog niet gevonden is.
Er is geen pension en er worden geen andere diersoorten opgevangen.
Het streven is erop gericht de dieren bij hun baas te laten (dus niet in het asiel
terecht te laten komen) en de baas te ondersteunen in het gezond houden of
weer gezond maken danwel steriliseren/castreren van het dier. Bij opvang van
pups wordt ervan uitgegaan dat de moeder moet worden gesteriliseerd.
Er is een quarantaine voor honden, waar de honden worden opgevangen als ze
binnen worden gebracht. De honden komen pas na onderzocht te zijn door een
dierenarts, gevaccineerd en gechipt, binnen in het asiel zelf. Binnen in het asiel is
een quarantainehok voor katten, waarvoor hetzelfde geldt.
De accommodatie en de behandeling van de dieren is in overeenstemming met de
internationale normen. Er is ‘verrijking’ voor zowel de honden als de katten. De
honden worden iedere week tenminste twee maal uitgelaten en worden daarbij
goed nagekeken door een vrijwilliger die voldoende verstand van verzorging heeft
om afwijkingen in de huid en in het gedrag te kunnen rapporteren.
De dieren zijn vrij van vlooien en wormen, zijn ingeënt en gechipt en ontvangen
de medische behandeling die ze nodig hebben.
Medewerkers en vrijwilligers die zich bezighouden met de verzorging en/of de
socialisatie van de dieren zijn goed opgeleid voor hun werk en weten voldoende
van de doelstellingen, het beleid en de werkwijze van de Dierenbescherming en
het asiel om te begrijpen in welk verband hun werkzaamheden passen. Er is een
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duidelijke taakverdeling, die ook voor alle betrokkenen duidelijk is vastgelegd en
met hen is besproken. Dit betreft zowel medewerkers als vrijwilligers.

2.3

Herplaatsen van honden en katten

De herplaatsing gaat uit van ‘iedereen verdient een kans’ en van het idee dat
mensen verschillende wensen hebben, zodat een diversiteit aan dieren
aangeboden wordt (zowel wat betreft leeftijd als wat betreft gedrag en uiterlijk).
Plaatsing kan geschieden vanuit het asiel of vanuit een ‘foster home’.
Het asiel is in een zodanige staat van onderhoud dat het veilig is voor de dieren
en vertrouwen inboezemt bij de bezoeker. De faciliteiten passen bij het werk dat
in het asiel wordt gedaan.
De medewerkers en vrijwilligers zijn behulpzaam tegenover elkaar en de
bezoekers en goed op de hoogte van de regels. Degenen (medewerkers en
vrijwilligers) die mensen helpen met het uitzoeken en adopteren van dieren zijn
goed op de hoogte van de situatie en de persoonlijke gegevens van de dieren.
Er is duidelijk onderscheid tussen ‘adoptiehokken’ van waaruit alle dieren direct
geadopteerd kunnen worden, ‘sterilisatiehokken’ waar zich dieren bevinden die
wachten op behandeling door de dierenarts, en ‘opknaphokken’ (de ziekenboeg)
waar zich honden bevinden die eerst in medisch en/of sociaal opzicht moeten
verbeteren voordat ze geadopteerd kunnen worden.
Dieren die geplaatst worden vanuit of via het asiel zijn gevaccineerd, gechipt,
ontwormd en voor zover mogelijk gesteriliseerd of gecastreerd. Als dat vanwege
de leeftijd nog niet mogelijk is, wordt het dier gevolgd en op de leeftijd van 6
maanden opgeroepen voor de operatie.
Er vindt nacontrole plaats van alle adopties. Daarbij wordt erop toegezien dat de
voorwaarden uit het adoptiecontract worden nageleefd.

2.4

Dierenambulance

De Dierenambulance is een goed geoutilleerde auto die gewonde dieren kan
transporteren maar daarnaast ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten.
De Dierenambulance wordt tijdens openingstijden van het asiel gereden door de
medewerkers van het asiel. Buiten openingstijden van het asiel wordt de
ambulance gereden door koppels van vrijwilligers, die werken volgens een
roooster.
Voor degenen die de ambulance rijden, geldt dat zij opgeleid zijn voor het werk
en zich houden aan een protocol. Er wordt voor het rijden op de ambulance geen
vergoeding gegeven.
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2.5

Lost and found

Dieren die gevonden zijn kunnen naar het Dierenasiel gebracht worden,
vanwaaruit ze eventueel bij derden worden ondergebracht als het om andere
dieren dan honden en katten gaat (zie paragraaf 4.2). Ze worden dan ook gemeld
als vermist of gevonden. De Dierenbescherming spant zich in om de dieren weer
thuis te krijgen.
Het Dierenasiel vangt alle honden op die in opdracht van de overheid door SKS
van straat worden gehaald en is zelf ook actief bij het ophalen van loslopende
dieren. Het Dierenasiel vangt verder de honden en katten op die door de
klachteninspectie uit een benarde situatie zijn gehaald (zie paragraaf 4.1).
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3.1

Educatie

Middels promotie, voorlichting, workshops. e.d. wordt er bewustwording van het
belang van dierenwelzijn gecreëerd.

Algemeen

De SDBC beschikt over een eigen website, een Facebook pagina en een
kwartaalblad Pets Talk, waar veel informatie is te vinden. Verder kan van overige
media (kranten, radio, TV, dia in bioscopen, etc.) gebruik gemaakt worden. Deze
middelen kunnen ook gebruikt worden voor de promotie van de SDBC.
Op het terrein van het asiel is een geschikte ruimte om educatie en/of workshops
te geven. In het asiel zelf kan ook educatie ter plekke verzorgd worden.
Samenwerken met andere organisaties, zou onze mogelijkheden voor educatie
verhogen.
Middels het verzorgen van educatie, kan ook de negatieve publiciteit aangepakt
worden.

3.2

Bewustwording

Middels een educatieprogramma op onder andere scholen wordt aandacht besteed
aan de noodzaak van steriliseren/ castreren van honden en katten. Tevens wordt
aandacht besteed aan de zwerfhondenproblematiek en de verzorging van
huisdieren.
Door het plaatsen van billboards wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak
van steriliseren/ casteren en de mogelijkheid tot adoptie uit het asiel.

3.3

Promotie van SDBC

Op alle flyers, lesplannen, advertenties in kranten en alle overige visueel
materiaal moet het logo van de SDBC duidelijk zichtbaar geplaatst worden.
Middels persberichten in de kranten wordt
-

benadrukt wat de SDBC onderneemt.
welke activiteiten de SDBC organiseert.
gewezen op hoe te handelen in bepaalde situaties met dieren.
men op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de
Dierenbescherming.

Op de Facebookpagina worden onder meer alle ter adoptie staande dieren
geplaatst door middel van een foto.
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Wekelijks verschijnen in kranten advertenties die adoptie van honden en/of
katten uit het asiel promoten. Deze advertenties worden ook op onze facebook
pagina en website geplaatst.

3.4

Voorlichting

Indien sterilisatieprojecten in wijken worden georganiseerd, kan tijdens deze
projecten voorlichting gegeven worden over o.a. de verzorging van dieren. Vooraf
aan deze projecten wordt voorlichting gegeven over het nut van
steriliseren/castreren.
Middels het uitdelen van flyers in wijken kan voorlichting gegeven worden over
verschillende onderwerpen.
Deze flyers kunnen tevens meegegeven worden op het asiel als dieren
geadopteerd worden.
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4.1

Preventie en zorg

Door preventie en zorg wordt dierenleed zoveel mogelijk voorkomen en
verholpen.

Klachten

Bij de Dierenbescherming kunnen meldingen gedaan worden van gevallen van
verwaarlozing, mishandeling en andere misstanden die dierenleed veroorzaken bij
alle soorten dieren. De dierenbescherming stimuleert dat.
Voor het aannemen en onderzoeken, opvolgen en terugrapporteren van klachten
heeft de Dierenbescherming een klachteninspecteur in dienst.
De klachteninspecteur heeft als taak om de melding in volledigheid binnen te
krijgen (middels contact met de melder), de klacht te onderzoeken, indien
noodzakelijk maatregelen te nemen (zoals een Dierenarts raadplegen en advies
laten uitbrengen) om de situatie te verbeteren, eventueel vervolgbezoeken/acties
te ondernemen en terug te rapporteren naar de melder over de voortgang/afloop.
De Dierenbescherming neemt geen anonieme meldingen aan.
Er wordt ten behoeve van de Dierenbescherming zelf een overzicht bijgehouden
van de klachten die binnenkomen, de klager, wat is aangetroffen, de eventuele
interventie, het resultaat en de terugmelding.
Geprobeerd wordt door voorlichting, praktische instructie, daadwerkelijke hulp en
eventueel het uitoefenen van druk, de mensen waarover geklaagd wordt te
bewegen beter voor de dieren die aan hun zorg zijn toevertrouwd te zorgen.
Als de eigenaar niet meewerkt en de situatie ernstig is, kan proces verbaal
worden opgemaakt en kunnen verdere vervolgstappen worden gezet in overleg
met SKS, de Politie en het Openbaar Ministerie. Uitgangspunt blijft het voorkomen
dat dit soort stappen noodzakelijk worden.
Honden en katten waarvan mensen in het kader van de aanpak van klachten
afstand doen worden ondergebracht in het Dierenasiel.

4.2

Laten opvangen en herplaatsen van andere dieren dan honden en
katten

Dieren anders dan honden en katten, waar mensen afstand van doen, kunnen niet
bij de Dierenbescherming zelf ondergebracht worden. Teneinde toch effectief op
te kunnen treden in gevallen waarin het om andere dieren gaat, vormt de
Dierenbescherming een netwerk van organisaties en particulieren die bereid zijn
en de mogelijkheid hebben tot het opvangen van andere diersoorten dan honden
en katten.
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