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Jaarverslag 2014 

 

 

Inleiding 
 

Het jaar 2014 heeft zich gekarakteriseerd als een jaar van zeer voorzichtig laveren om met de 

schaarse middelen het hoofd boven water te houden en het evidente verlies voor dat jaar zo veel 

mogelijk in te perken. 

 

De donaties en sponsoren die SDBC normaal zo genereus hielpen liepen gestaag terug. 

Waarschijnlijk voor sommigen uit economische redenen, maar voor velen ook omdat zij de middelen 

die zij voor dit doel hadden moesten delen met de enorm toegenomen aantal organisaties voor dieren 

hulp op Curaçao. 

 

Het dierenasiel bleef echter zo goed mogelijk trouw aan haar doel om dieren op te nemen die door 

het publiek op straat werden gevonden en naar het asiel gebracht werden. Als ook het aannemen van 

afstandsdieren. Verder werd in 2014 door het SDBC geen acties ondernomen om actief loslopende 

honden te vangen. Sterker nog de chauffeur die SDBC in dienst had moest vanwege 

bezuinigingsmaatregel ontslagen worden. Het dierenasiel kon trouwens slechts met een beperkt 

aantal van 40 honden in het asiel werken conform de mogelijkheden van het budget. De 

klachteninspectie was het enige visueel instrument op straat van de SDBC om urgente gevallen te 

attenderen. Dit alles droeg natuurlijk niet bij aan het effectief fundraisen ergo het fundraisen kwam 

door de beperkte exposure in een neerwaartse vicieuze cirkel te recht. 

 

Sterilisatie projecten die zo brood nodig zijn om de groei van de honden populatie op straat in te 

perken konden niet uit gevoerd worden. Wel werden de dieren die in het asiel terecht kwamen 

gesteriliseerd. Zo zijn er 268 sterilisaties verricht gedurende het jaar. Van buiten het asiel werd op 

aanvraag van mensen die het moeilijk kunnen betalen toch nog 105 dieren gesteriliseerd. Door het ter 

adoptie aanbieden van 370 huisdieren kon er plaats gemaakt worden voor de opvang van meer dieren 

binnen de gestelde beperking van maximaal 40 dieren in het asiel. 

 

De enige activiteiten die de SDBC wegens de financiële beperkingen kon uitvoeren waren  de 

koopmarktjes zoals het paasontbijt, Koningsdag en verder nog 3 koopjesmarkten in juni, augustus en 

december 2014. De totale opbrengst was maar zeer beperkt namelijk ongeveer ANG 5000. De 

toegevoegde waarde van deze activiteiten was meer de SDBC in beeld te brengen voor het publiek. 

 

De financiële situatie noopte het bestuur ook te korten op de personeelsuitgaven. Zo zijn er voor het 

personeel geen pensioenvoorzieningen geregeld en geen bonussen meer uitbetaald. Verder konden er 

geen overals en laarzen meer vergoed worden. Ter compensatie van bovenstaande maatregelen 

mocht het personeel elke dag een uur eerder naar huis. Dit bracht met zich mee dat er intensief 

gebruik moest worden gemaakt van stagiaires en vrijwilligers om al het werk gedaan te krijgen. Het 

asiel werkt nu met een absolute minimum aan personeel, namelijk 2 personen, om alle kennels te 

schonen en de dieren te voeren. Gedurende de feestdagen en weekenden worden losse krachten 

ingezet. Soms zijn deze losse krachten de vaste medewerkers zelf. 
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Vanwege geldgebrek wordt de ambulance ook niet meer ingezet. 

 

Al met al geen optimale situatie voor de operatie van het asiel. Desondanks kan SDBC terugkijken 

op een jaar waarin het asiel, binnen de erbarmelijke omstandigheden, toch zijn bestaansrecht heeft 

behouden. 

 

Voor andere activiteiten zoals educatie heeft de SDBC helaas geen middelen gehad wat zeer te 

betreuren valt, want dat is feitelijk de core business van de Stichting. Het dierenasiel is meer een zorg 

dat de SDBC gedurende het jaar aan de overheid levert zonder ervoor betaald te worden en het 

instituut is met veel pijn en moeite in stand gehouden uit puur ideële motieven.

 

Oktoberactie 
 

In de maand oktober mag de SDBC collecteren en andere activiteiten organiseren om geld in te zamelen. 

Op diverse locaties zijn collecte bussen geplaatst. Tevens zijn verschillende vrijwilligers met de 

collectebus of een sponsorlijst rondgegaan.  

 

Toch merkt de SDBC dat de oktobermaand elk jaar minder oplevert dan vroeger het geval was. Dit jaar is 

er NAfl. 14.731 opgehaald. 

 

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 2014 zijn er tevens 

meer meldingen binnengekomen van ontoelaatbare situaties waarbij paarden betrokken waren. 

Daar komt nog bij dat de subsidie die is ontvangen (41.000,-) is niet voldoende geweest om de 

klachteninspecteur inclusief haar transport (35.733 + 8.601 = 44.334) te bekostigen. 

 

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.  
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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. 

 

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 uitzichtloos. 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. 
 

Cijfers 
 

Adopties: 

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

251 honden 

47 katten/poezen 

 

Sterilisaties/ castraties: 

Dit jaar zijn er in totaal 268 sterilisaties/castraties uitgevoerd. 

Dieren van buiten het asiel 105 

 

Euthanasie: 

Dit jaar zijn er in totaal 157 dieren geëuthanaseerd uitgevoerd, waarvan: 

143 honden 

12 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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Het bestuur en Raad van Toezicht 
 

Het bestuur bestond het grootste deel van 2014 uit 4 personen: 

Voorzitter: Carson Eustatius 

Secretaris: Karolien Versteeg 

Penningmeester: Hugo Meijer 

Commissaris Preventie: Suitberta Romero 

 

De Raad van Toezicht bestond uit de heren Eric Bokkes, Herbert van der Woude en Frans Heiligers. 

 

Geen overheidsinstelling 
 

Ook in 2014, 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 overheidsinstelling is, die de wensen van de bevolking moet inwilligen. Dit 

is echter niet het geval. De SDBC krijgt voor het dierenasiel geen overheidssubsidie. 

 


