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1 Van boekenmarkt naar koopjesmarkt 
 

Om de andere maand wordt er op het dierenasiel te Parera een koopjesmakrt 
gehouden. Deze koopjesmarkt is begonnen als boekenmarkt, met het doel meer 
mensen binnen in het asiel te krijgen. Daardoor krijgen meer mensen een indruk 
van hoe het asiel er tegenwoordig uitziet en wat er zich allemaal afspeelt. Vaak 
worden tijdens deze markten ook dieren geadopteerd. 

Het is begonnen als een boekenmarkt op het binnenplein van het dierenasiel. 
Langzaam maar zeker werden er ook andere spulletjes verkocht en kwamen er 
zelfs standhouders van buiten het asiel bij om hun eigen artikelen te verkopen. 
Hierbij valt te denken aan Oud Hout met zelfbeschilderd drijfhout, stroopwafels, 
zelfgemaakte vruchtensap, handtassen en overige bijou, etc. Daarnaast zijn er 
ook altijd activiteiten voor kinderen zoals een grabbelton of het laten schminken. 
Regelmatig zijn er optredens van dansgroepen of een zangkoor. Zo zijn de 
koopjesmarkten uitgegroeid tot een gezellig samenzijn binnen het asiel. 

De opbrengsten van de verkoop van de boeken en de bijdrage van de 
standhouders komen ten goede aan het Dierenasiel. In 2013 zijn de boeken-/ 
koopjesmarkten gehouden in februari, mei, juli, oktober en december, waarbij die 
in december een verrassend groot bedrag heeft opgebracht. 

 

 
Koopjesmarkt mei 2014 
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2 Sterilisatie-actie in Wishi/Marchena  
Dankzij een donatie van Stichting Dierenlot in Nederland heeft de SDBC in 
augustus een sterilisatie-actie in de wijken Wishi en Marchena kunnen 
organiseren. Bij zo’n sterilisatie-actie kunnen zowel honden als katten uit 
betreffende wijken gratis gesteriliseerd/gecastreerd worden. 

Op vrijdag 16 augustus zijn de sterilisaties uitgevoerd op het asiel zelf door de 
dierenarts die bij de SDBC in dienst is. Op zaterdag 17 augustus zijn de operaties 
in het buurtcentrum van Marchena uitgevoerd. Hierbij hebben de volgende 
dierenartsen meegeholpen: dr. Vinck, dr. van Ommen en dr. de Groot. Tevens 
waren verschillende medewerkers van het asiel aanwezig en uiteraard ook een 
groep enthousiaste vrijwilligers. 

Tijdens deze actie zijn er 41 teefjes, 4 reuen, 8 katten en 2 katers behandeld. 
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3 Oktoberactie 
In de maand oktober mag de SDBC collecteren en andere activiteiten organiseren 
om geld in te zamelen. Op diverse loakties zijn colelctebussen geplaatst. Tevens 
zijn verschillende vrijwilligers met de collectebus of een sponsorlijst rondgegaan. 
Het bestuur heeft een weekend bij AH mogen collecteren. De SDBC wil AH 
nogmaals hartelijk danken voor deze medewerking. 

Tevens is er gecollecteerd bij Kooyman te Zeelandia. Ook Kooyman wordt 
nogmaals bedankt voor deze medewerking. 

 

Toch merkt de SDBC dat ook de oktobermaand elk jaar minder oplevert. Dit jaar 
is er NAfl. 13.745,- opgehaald. 
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4 Vernieuwde website 
In april 2013 is de compleet vernieuwde website van de SDBC gelanceerd. De 
website heeft een modernere, frissere uitstraling, dankzij het ontwerp van Dushi 
Webdesign Curaçao. De website is in 2013 gesponsord door Vevida. Neem gauw 
een kijkje op www.dierenbeschermingcuracao.com 
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5 Klachteninspectie 
Stichting Dierenbescherming beschikt over een klachteninspecteur die dagelijks 
meldingen over verwaarloosde dieren behandelt. De aard van deze meldingen 
verschillen per dag. Tevens is de klachteninspeteur pro-actief bezig door de 
wijken in te gaan en uit te kijken naar situaties die niet getolereerd kunnen 
worden. Eigenaren van dieren in deze situaties worden hiervan op de hoogte 
gebracht en bewust gemaakt en indien nodig wordt  hun tegemoet gekomen door 
hulp aan te bieden om betreffende situatie op te lossen. 

De klachteninspecteur behandelt ca. 9 klachten per dag. Dit komt op een totaal 
van 112 behandelde gevallen per maand. De meeste klachten betreffen honden 
en katten die de tussenkomst van de klachteninspecteur nodig hebben om 
verbetering in hun levenssituatie te krijgen. In 2013 zijn er tevens meer 
meldingen binnengekomen van ontoelaatbare situaties waarbij paarden betrokken 
waren. 

Dit jaar is er een enorme toename van zwerfhonden/zwerfpuppies te zien. Deze 
dieren worden aan hun lot overgelaten. Niemand neemt de verantwoordelijkheid 
voor ze op. Ze krijgen ziektes (schurft of karpattenziekte), besmetten andere 
honden, planten zich voort en zorgen uiteindelijk voor meer overlast. Dit is een 
zeer zorgelijke ontwikkeling. De klachteninspecteur heeft dagelijks met de klacht 
te maken betreffende overlast van zwerfhonden. 

Hand in hand met de toename van de hondenpopulatie,is ook de schurft 
toegenomen, en dan met name onder de zwerfhonden.  

 

5.1 Opmerkelijke situaties 
Er zijn nog steeds veel betreurenswaardige situaties waarmee de 
klachteninspecteur bijna dagelijks geconfronteerd word. Enkele van deze situaties 
zijn: 

- Puppies en kittens die over het hek bij het Dierenasiel gedumpt worden, 
- Mensen die verhuizen of naar het buitenland vertrekken, op vakantie gaan of 

om andere reden hun huis verlaten en hun dieren achterlaten en aan hun lot 
overlaten, 

- Honden die vanwege een ziekte (voornamelijk schurft en overlast karpatten) op 
straat gezet worden,  

- Honden die levenslang in te kleine kooien opgesloten zitten. 
 

5.2 Samenwerking met het OM 
De klachten waarbij er ingegrepen moet worden om een dier in nood te helpen, 
zijn de klachten die terecht komen bij de Officier van Justitie. Helaas blijkt hier 
nog geen beweging in te zitten. De OvJ is moeilijk te bereiken. Dit maakt dat het 
voor ons erg moeilijk is om druk uit te oefenen en voor de dieren die het het 
meest nodig hebben is de situatie uitzichtllos. De klachteninspecteur mag niet 
zonder meer een terrein betreden. 

De Stichting Dierenbescherming Curacao, blijft zich hard maken voor de dieren 
maar kan niet zonder de steun van de Officier van Justitie om daadkrachtig te 
kunnen optreden. 
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6 Cijfers 
6.1 Adopties: 

Dit jaar zijn er in totaal 370 dieren geadopteerd, waarvan: 

283 honden 

87 katten/poezen 

 

6.2 Sterilisaties/ castraties: 
Dit jaar zijn er in totaal 441 sterilisaties/castraties uitgevoerd, waarvan: 

327 honden 

114 katten/poezen 

 

6.3 Euthanasie: 
Dit jaar zijn er in totaal 163 dieren geëuthanaseerd uitgevoerd, waarvan: 

157 honden 

6 katten/poezen 

 

Euthanasie gebeurt slechts op advies van de dierenarts, in overleg met de 
asielmanager. Dieren worden niet onnodig geëuthanaseerd. Alleen dieren die in 
zeer slechte staat zijn en daardoor lijden, worden uit hun lijden verlost. Dit 
gebeurt door de dierenarts of haar assistente zelf op diervriendelijke wijze. 
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7 Het bestuur en Raad van Toezicht 
Het bestuur bestond het grootste deel van 2013 uit 4 personen: 

Voorzitter: Carson Eustatius 

Secretaris: Karolien Versteeg 

Penningmeester: Hugo Meijer 

Commissaris Preventie: Suitberta Romero 

 

De penningmeester heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te willen overdragen 
aan een nieuwe penningmeester, vanwege het feit dat hij al enkele jaren deel 
uitmaakt van het bestuur en zijn eigen werkzaamheden teveel tijd van hem 
vergen. Het bestuur is daarom opzoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. 
Daarnaast is het bestuur ook opzoek geweest naar invulling van overige 
bestuursfuncties, zoals een commissaris PR en Fundraising. Begin 2014 is het 
deels gelukt deze vacatures in te vullen. 

 

Tevens is er, met de nieuwe statuten, in 2013 een Raad van Toezicht opgericht. 
De RvT bestaat uit 3 leden. 
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8 Geen overheidsinstelling 
Ook in 2013, en vooral aan het eind van het jaar, zijn er weer verschillende dieren 
gedumpt bij het asiel. Ook wordt het dierenasiel regelmatig gebeld voor het 
ophalen van dieren bij mensen thuis, die hun dier gewoon niet meer willen 
hebben. Tevens kampen de medewerkers van het asiel vaak met zeer boze 
mensen, die het niet eens zijn met het feit dat het dierenasiel geen dumpplaats is 
voor gezonde dieren. Men denkt dat de SDBC een overheidsinsteling is, die de 
wensen van de bevolking moet inwilligen. Dit is echter niet het geval. De SDBC 
krijgt voor het dierenasiel geen overheidssubsidie. 


