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Doelen en uitgangspunten 
De Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) heeft ten doel alles te doen wat in het belang is 
van dieren en het dierenleven op Curaçao, onder meer door: 

 a. dieren te beschermen,  
b. tegen mishandeling van dieren te waken,  
c. bij rampen en ongevallen naar vermogen hulp te verlenen aan zieke en gekwetste dieren,  
d. ongeneeslijke dieren zo spoedig mogelijk uit hun lijden te verlossen en de beginselen van 

dierenbescherming meer ingang te doen vinden;  
e. voor wat betreft dieren die vrij in de natuur leven, te voorkomen dat hun natuurlijke 

verblijfplaatsen worden vernietigd, vergiftigd of verstoord, of dat van bepaalde soorten 
zodanige aantallen worden gevangen of gedood, dat zij met uitroeiing worden bedreigd,  

f. alsmede te voorkomen dat er wordt gehandeld tegen wetten en regelingen in verband met 
bescherming van dieren,  

g. in het algemeen of op andere wijze maatregelen te nemen of te bevorderen dat bepaalde 
diersoorten zoveel mogelijk een natuurlijk bestaan kunnen leiden,  

h. wat betreft dieren in gevangenschap, huisdieren, vee, pluimvee en andere te bevorderen dat 
zij goed worden verzorgd en in omstandigheden leven die aanvaardbaar zijn volgens 
maatstaven van menselijkheid, zonder dat op onredelijke wijze of nodeloos aan een dier pijn 
of letsel wordt toegebracht, of de gezondheid van het dier wordt benadeeld of het dier wordt 
gekweld. 

Deze doelstelling ondersteunt geheel de aanhoudende zorg die de Ministerie van Gezondheid, Milieu 
en Natuur heeft binnen haar beleidsdomein. Gedurende de laatste 65 jaren is de SDBC een trouwe 
partner geweest van de overheid in deze. Zelfs zo dat in de Hondenverordening van 1952 artikel 1 lid 
3 de dierenbescherming als zodanig genoemd wordt als de organisatie die medewerking verleent aan 
de politie om loslopende honden te vangen. Door toekenning van de subsidie, zoals verzocht in deze 
subsidieaanvraag, bevordert Het land Curaçao direct de gezondheid en het welzijn van de dieren op 
Curaçao én draagt zij tegelijkertijd bij aan een verbetering van de volksgezondheid, haar milieu en 
natuur, maar ook aan andere zorggebieden van de overheid. 

Omdat het verminderen van dierenleed een primaire doelstelling is van de SDBC, vangt de SDBC 
sinds jaar en dag geheel op eigen initiatief mishandelde, zieke, zwakke en zielige dieren. Loslopende 
dieren, met name honden, vormen al jaren een probleem op Curaçao. Het loslopen van dieren gaat 
immers dikwijls gepaard met dierenleed en is doorgaans het directe gevolg van verwaarlozing en/of 
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mishandeling van dieren. De dieren zijn vaak ziek en verzwakt, verwonden andere dieren en worden 
regelmatig aangereden. 

Maar naast het dierenleed dat gepaard gaat met loslopende dieren, zorgen de loslopende dieren ook 
voor: 

• veel overlast aan mensen en andere dieren (met name geiten). Dit aspect valt onder de 
openbare orde en is een zorg van de Ministerie van Justitie. Maar tevens zijn loslopende 
honden die een eigenaar hebben een feit dat in strijd is met de wet. De Hondenverordening 
van 1952 artikel 1 lid 1 a. stelt dat het verboden is de eigenaar of houder van een hond, die 
hond te laten verblijven of te laten lopen op of aan de weg zonder dat die hond aangelijnd is. 

• Bovendien brengen loslopende dieren zeer regelmatig de verkeersveiligheid in gevaar. 
Verkeersveiligheid is een zorg van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Ordening. 

• Vele toeristen storen zich ook aan de loslopende dieren. Er komen klachten binnen bij SDBC 
van buitenlanders die ons eiland hebben bezocht, waarbij zij hun bezorgdheid uiten. De 
loslopende honden zoeken uiteraard restaurants en hotels op waar er voedsel te krijgen valt 
en waar toeristen vaak komen. Het beeld geeft een negatief imago van ons collectief moraal 
als volk. Dit terwijl toerisme een steeds belangrijkere bron van inkomsten is voor het Land 
Curaçao. Een zorg van de Ministerie van Economische zaken. 

• Tot slot kunnen zij een reëel gevaar opleveren voor de volksgezondheid en maakt dit 
probleem uiteraard deel uit van de zorg van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur. Het beleid van dit Ministerie is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van 
dieren, waarbij gelijktijdig een bijdrage geleverd wordt aan de volksgezondheid. 

 

Het inperken van de over populatie van loslopende dieren en het bewuster maken van het publiek 
omtrent het welzijn van dieren is primair een aanhoudende zorg van de overheid. Duidelijk moge zijn 
dat deze aanhoudende zorg de verantwoordelijkheid is van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en 
Natuur, maar dit probleem heeft intrinsieke raakvlakken met zorggebieden van drie andere Ministeries 
en overstijgt het zorggebied van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en wordt onzes 
inziens een aangelegenheid van het Kabinet.  

De SDBC zet zich dit jaar al 65 jaren in om het dierenwelzijn op ons eiland te verbeteren. Voor de 
bescherming van dieren worden er drie hoofdproducten aangeboden. De SDBC streeft ernaar dat 
deze producten geheel belangeloos en, voor zover mogelijk, kosteloos te leveren aan de bevolking 
van Curaçao. Hiervoor wordt geld ingezameld in de gemeenschap, maar dit vrijwaart de overheid niet 
van zijn verplichting. De SDBC helpt heel graag in deze en heeft gedurende 65 jaren haar bijdrage 
geleverd en daarmee haar expertise in deze bewezen.  
Ondertussen is er een wildgroei ontstaan van allerlei organisaties die hulp bieden aan dieren, die ook 
middels donaties en sponsoren hun werk doen. Hierdoor wordt de spoeling steeds dunner en komt 
het bestaan van de dierenasiel van de SDBC in gevaar. Organisaties zijn elkaar meer aan het 
beconcurreren dan dat zij elkaar aanvullen. Het werk van 65 jaren Dierenbescherming wordt 
ondermijnd en het dierenleed en het probleem van loslopende dieren wordt niet structureel 
aangepakt. Er zit geen sturende kracht achter de vele, overigens goed bedoelde initiatieven, 
waardoor zich de vraag opdoet of dit het welzijn van dieren in zijn algemeenheid op Curaçao goed 
doet. 
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De SDBC wil graag de overheid blijven helpen in de uitvoering van deze specifieke taak van de 
overheid, maar het moge duidelijk zijn dat dit veel geld kost, reden waarom SDBC een beroep doet 
op overheidssubsidie. De SDBC biedt zich aan als de gevestigde orde ook een begeleidende rol te 
hebben in het organiseren van de werkzaamheden van de vele organisaties voor dierenhulp. Met een 
degelijke subsidie kunnen wij ons als organisaties meer concentreren op de uitvoering van deze rol 
dan op het naarstig fundraisen om überhaupt als organisaties te kunnen blijven bestaan, waarbij wij 
vaak door de schaarse middelen die wij hebben, tot overmaat van ramp niet aan alle vraag kunnen 
beantwoorden met alle gevolgen van dien. De populariteit van en het aantal actieve organisaties op 
dit gebied nemen hiermee toe en de spoeling wordt steeds dunner en het werk nog minder 
gestructureerd. Dit kan als gevolg hebben dat het werk op dit gebied niet gegarandeerd is voor de 
komende 65 jaren. 
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Achtergrondinformatie 
De SDBC is een echte Curaçaose stichting die op 20 januari 1949 werd opgericht onder de 
naam ‘Vereniging tot bescherming van Dieren’. Op 19 april 1985 werd de naam gewijzigd en 
werd de Stichting Dierenbescherming Curaçao ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Curaçao (een kopie van de uittreksel uit het handelsregister wordt aangehecht aan deze 
subsidieaanvraag). De SDBC maakt deel uit van de World Society of the Protection of 
Animals (WSPA). WSPA is het grootste samenwerkingsverband van alle 
dierenwelzijnsorganisaties ter wereld en heeft ruim 900 lidorganisaties in meer dan 150 
landen (voor meer informatie zie ook (http://www.wspa-international.org/). 
 
In den beginne bestonden de activiteiten van de SDBC enkel uit het besturen van het asiel, 
maar in de loop der jaren zijn de activiteiten sterk uitgebreid tot de drie pijlers van de SDBC 
nl. het dierenasiel, de buitendienst en informatie en educatie. De SDBC ontvangt jaarlijks 
een subsidie van het Land Curaçao die ongeveer slechts 5 à 6% van haar totale begroting 
bedraagt. Deze subsidie wordt besteed aan het onderhouden van de 
inspectiedienst/klachteninspectie. Verdere inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd 
door donaties en giften. De SDBC is immers een stichting zonder winstoogmerk. 
 
De SDBC zet haar financiële middelen sinds jaar en dag niet alleen in voor de bescherming 
van dieren, maar is helaas ook genoodzaakt om gelden aan te wenden voor problemen die 
de gemeenschap veroorzaakt en die feitelijk door de overheid bekostigd zouden moeten 
worden. Deze problemen worden in de kern veroorzaakt door de wijze waarop een deel van 
de bevolking omgaat met haar overtollige huisdieren: mensen hebben vaak teveel dieren en 
geen geld om ze voedsel te geven en zeker geen middelen voor medische verzorging, 
sterilisatie of inslapen. De dieren worden dan op straat, bij hotels of in de mondi 
achtergelaten met als resultaat een steeds groter wordend aantal uitgehongerde, zieke 
zwerfdieren. Deze dieren vormen een reële bedreiging voor de volksgezondheid omdat ze 
vaak aan ziektes lijden die besmettelijk kunnen zijn voor mensen. Verder bezorgen ze 
overlast, brengen het verkeer in gevaar en planten zij zich ongecontroleerd voort. In 
buitenwijken worden schapen en geiten gedood door zwerfhonden. De veehouders lijden 
onder de schade en het dierenleed dat hierbij wordt aangericht. Vakantieverblijven hebben 
overlast van zwerfkatten en zwerfhonden die zich in de gebieden begeven waar de toeristen 
verblijven. 
 
Zeer regelmatig krijgt de dierenbescherming verontwaardigde reacties, zowel van inwoners 
als van toeristen, over de ellendige toestand waarin deze verwaarloosde dieren verkeren. 
Deze reacties komen direct bij de SDBC binnen of indirect via internationale organisaties 
(zoals de WSPA). 
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De SDBC meent dat de duurzame oplossing voor het probleem van de zwerfdieren ligt in 
educatie en voorlichting van de bevolking van Curaçao. De SDBC zet zich daar dan ook 
zwaar op in.  
Ook steriliseert de SDBC al jaren dieren tegen een sterk gereduceerd tarief. Daarnaast heeft 
de SDBC de afgelopen paar jaar bij haar buitendienst activiteiten, met ondersteuning van 
sponsorgelden, zich toegelegd op het aanbieden van kosteloze sterilisaties van dieren in de 
armere wijken van ons eiland en op het asiel. Ook heeft de SDBC in samenwerking met 
lokale dierenartsen in 2012 en 2013 in de wijken, Tera Kora, Souax en Wishi/Marchena 
grote sterilisatie acties georganiseerd. Behalve sterilisaties werd daarbij ook aandacht 
gegeven aan verzorging en eventuele behandeling van zieke dieren.  
Een meer acute en effectievere oplossing zou zijn de exponentieële groei van de populatie 
van zwerfdieren behoorlijk af te remmen door een consistente sterilisatie proces. Het sterk 
inperken van de populatie van loslopende zwerfdieren door een grootscheepse en 
aanhoudende sterilisatie proces maakt het aanpakken van deze problematiek op den duur 
overzichtelijker en handelbaarder. 
 
Echter, de huidige oplossing van de verwaarloosde dieren en zwerfhonden problematiek 
door middel van sterilisatie, educatie en voorlichting op een quasi incidentele wijze op 
relatief kleine schaal vanwege beperkte middelen is geen oplossing, maar is meer dweilen 
met de kraan open. Het probleem voedt zichzelf ondanks alle inzet van SDBC en andere 
organisaties op dit gebied. De SDBC en het dierenasiel kan nu door gebrek aan middelen 
niet altijd adequaat beantwoorden aan de noden van de gemeenschap op dit gebied.  
SDBC heeft gedurende haar 65 jarig bestaan, dankzij overheidssubsidie in het verleden, 
veel zorg van de overheid kunnen opgevangen, zo zelfs dat de SDBC een imago heeft 
gekregen van een overheidsstichting wat strikt genomen niet het geval is.  Helaas is de 
subsidie aan SDBC behoorlijk afgenomen en krijgen wij nu slechts de salaris van de 
klachteninpspecteur gesubsidieerd. Toch blijft de gemeenschap de SDBC zien als de 
instantie die “verantwoordelijk” is voor de zorg van loslopende- en zwerfhonden en de 
afstandsdieren. Aangezien de de SDBC niet altijd kan beantwoorden aan de grote vraag, 
rijzen andere organisaties als paddestoeleln uit de grond. De middelen worden nu verdeeld 
over verschillende kleine organisaties waardoor er versnippering is van energie en geld. 
Ergo, er ontstaat een wildgroei waardoor er op dit gebied geen intergaal en goed 
gecoördineerd aanpak meer is. Zonder te kort te willen doen aan de goede intenties en het 
waardevolle werk van de vele organisaties is het wel duidelijk, dat er een regulerende 
orgaan nodig is die de inzet van de vele organisaties dient te coordineren, zodat het 
maximale rendement te behalen valt uit al deze initiatieven. Het lijkt de SDBC gezien de rol 
dat het tot nu toe heeft gespeeld in de gemeenschap over de 65 jaren, een taak, die zij met 
de hulp van de overheid op zich dient te nemen. Nog steeds bereiken de SDBC vanuit 
verschillende wijken en via vele verschillende kanalen vele klachten van overlast van 
loslopende dieren, met name honden. Het moge duidelijk zijn dat acties in dit verband 
voortdurend de aandacht verdienen en acties ook in de komende jaren vervolg zal moeten 
krijgen en wel op een structurele en grootscheepse wijze. 
Alle bestaande organisaties kunnen een belangrijk steentje bijdragen en SDBC kan een 
belangrijke coördinerende rol hierin spelen. Ten einde deze coördinerende en regulerende 



 

blad 6 van 11 
 

rol te kunnen spelen namens de overheid in de werkzaamheden van de vele organisaties 
die op dit gebied werken dient de SDBC de uitvoeringscapiciteit te hebben door een 
betaalde manager in dienst te hebben die het beleid van het bestuur van de SDBC in deze 
zal kunnen uitvoeren. Hiermee krijgt de SDBC een vierde pijler bij nl. dat van een 
regulerende orgaan die moet trachten het hoogste rendement te halen uit de inzet van de 
vele organisaties die zijn ontstaan met het doel het lot van de dieren in het algemeen te 
verbeteren zonder de zelfstandigheid van deze organisaties aan te tasten.. 
 
Procedure loslopende dieren / zwerfdieren 
De relevante wetgeving wordt i.c. gevormd door de Hondenverordening 1952. Op grond van 
artikel 1 van de Hondenverordening 1952 is het de eigenaar of houder van een hond 
verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen a. op of aan de weg zonder dat die 
hond aangelijnd is en/of b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig 
ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door de Gezaghebber 
aangewezen plaats. Honden die, in strijd met het voorgaande, loslopen kunnen door de 
politie, bijgestaan door de dierenbescherming, te allen tijde worden gevangen (artikel 1 lid 3 
Hondenverordening 1952). 
 
Op grond van artikel 4 van deze verordening dienen de gevangen honden ten hoogste vier 
dagen in bewaring te worden gehouden, binnen welk termijn de houders deze honden 
kunnen terugkrijgen tegen betaling van een door het Bestuurscollege (nu diens wettelijke 
plaats vervanger) te bepalen bedrag voor onderhoudskosten. Na het verstrijken van deze 
vier dagen kan door de politie over de honden worden beschikt. Op grond van artikel 5 van 
deze verordening dient de Gezaghebber of diens gelijkwaardige gezagsdrager in het Land 
Curaçao in een of meer der plaatselijke dagbladen tijdig bekend te maken in welke 
omgeving zal worden overgegaan tot het vangen (en/of doden) van zwervende honden.  
 
In de praktijk zou het moeten zijn dat het vangen van loslopende honden door de KPC 
geschiedt in samenwerking met de SDBC. Initiatieven daartoe kunnen uitgaan vanuit de 
KPC, of door de SDBC opgezet worden samen met KPC. De KPC is daarbij 
verantwoordelijk voor de vangactie zelf, terwijl SDBC voor opvang en verdere afhandeling 
zorgt. In geval van loslopende honden of andere zwerfdieren (bijvoorbeeld varkens en 
katten) in een bepaalde buurt, worden de bewoners eerst gewaarschuwd om hun dieren op 
het erf te houden. Dit geschiedt via (de opvolger van) de Gezaghebber via de media en door 
de medewerkers van de SDBC door actief de betreffende wijk in te gaan. Dieren die nadien 
toch nog op straat lopen, worden gevangen. Conform de wet dienen deze dieren vier dagen 
te worden geschut om de eventuele eigenaar de gelegenheid te geven het dier te komen 
halen. Het asiel zal daartoe extra hokken moeten reserveren die afzijdig van de overige 
hokken in het asiel liggen i.v.m. besmettingsgevaar van eventuele ziektes en parasieten die 
zij meebrengen. Eenmaal in schutting zullen de dieren verzorgd worden, totdat er een 
beslissing over het dier is genomen. De dierenarts die samenwerkt met SDBC zal de 
gevangen beesten onderzoeken en eventueel behandelen. Het dierenasiel kan dan met de 
hulp van andere organisaties ervoor zorgen dat er naar adequate foster voor de dieren 
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wordt gezocht of dat de dieren direct geadopteerd worden. Het dierenasiel dient dan als 
eerste portaal, maar kan de hulp van andere organisaties inroepen. 
De ervaring is overigens tot nu toe dat de vele dieren in een dermate slechte conditie 
verkeren, dat ze niet meer adoptabel zijn en helaas moeten worden ingeslapen. Het 
inslapen dient door een efectieve sterilisatie campagne, adequate fosters en instensieve 
adoptie programma’s zoveel mogelijk ingeperkt te worden. Een andere oplossing zou zijn 
een erfpacht terrein van de overheid in bruikleen te kunnen krijgen van ongeveer 2 tot 3 
hectare groot die als sanctuary kan dienen voor de gesteriliseerde honden waar zij de rest 
van hun leven in kunnen leven. Het vangen van dieren kan dan een dagelijkse activiteit 
worden omdat de sanctuary de doorstroom dan kan garanderen aangezien de dierenasiel 
slechts 40 honden kan bergen. De andere organisaties voor dieren kunnen hierbij een 
actieve ondersteuning bieden bij de onderhoud van deze sanctuary zoals het voeden ne 
verzorgen van deze dieren. 
 
Tenslotte: loslopende gevaarlijke honden zijn een exclusieve verantwoordelijkheid van de 
Veterinaire Dienst en deze dieren worden alleen maar opgepakt door de KPC. De 
Veterinaire Dienst draagt  zorg voor de opvang van deze dieren. 
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Schema procedure loslopende dieren/zwerfdieren

 
 
Procedure regulerende instantie  
Indien de overheid accepteert dat SDBC de regulerende rol zal uitoefenen binnen de 
door de overheid gestelde kaders en de SDBC voor deze activiteit gesubsidieerd zal 
worden zal de SDBC samen met de andere organisaties het een en ander langs de 
volgende lijnen coördineren. 
1. Er wordt een platform gevormd met alle meewerkende organisaties waar alle 

issues aangaande dierenleed en dierenbescherming worden besproken. Het 
platform dient ook als basis om unfair competition te vermijden en juist synergie 
te bevorderen.  

2. In een cloudbased database systeem die de SDBC beheert zullen alle 
organisaties online hun eigen toegang krijgen om hun activiteiten te registreren 
zoals  

a. Hoeveel honden respectievelijk katten er gevangen worden per wijk. 
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b. De honden en katten worden gechipt en er wordt per dier/code 
bijgehouden wat er met het dier precies is gedaan: medische behandeling, 
vaccinaties, sterilisatie. 

c. Registreren of het dier ge(her)huisvest is en bij wie, straat en wijk. 
d. Registreren of het dier naar de sanctuary is geplaatst. 

   * Door de centrale registratie is statistisch weer te geven wat de gezamenlijke inspanning oplevert 
en met informatie van het chippen is na te gaan of de bewustwording van het binnenhouden van de 
dieren effect heeft en wie specifiek de “repeat offenders” zijn. 
3. Er wordt samen een strategische werkverdeling gemaakt voor het vangen naar 

wijk en diersoort.  
4. Er wordt samen criterias opgesteld voor de verzorging van de honden in de 

sanctuary en een rooster voor het voeren en verzorgen van de dieren. Eventuele 
medische interventies dienen ook geregistreerd te worden in de cloudbased 
registratie systeem. 

 
Procedure Buitendienst en Klachteninspectie. 
Voor het onderzoeken en afhandelen van binnengekomen klachten betreffende overlast 
veroorzaakt door dieren en dierenleed is hiervoor de Klachteninspecteur aangesteld. Als 
bijzonder agent van politie heeft de Klachteninspecteur de bevoegdheid bemiddelend op te 
treden, te verbaliseren of zelfs over te gaan tot in beslagname bij ernstige verwaarlozing. 
Daarnaast heeft de Klachteninspecteur de taak de eigenaren te wijzen op de mogelijkheden 
van verzorging en sterilisaties. De Klachteninspecteur zal daartoe de wijken in moeten gaan 
en verbinding moeten kunnen houden met het asiel, KPC of zelfs OM voor overleg. 
Samenwerking met andere organisaties zou ook meer oplossingsmogelijkheden kunnen 
bieden voor het tijdig signaleren van verwaarloosde dieren als ook voor de schutting van de 
in beslag genomen dieren. 
 
Procedure Informatieve/educatieve projecten. 
De SDBC gelooft dat voorlichting en educatie de beste aanpak is om op lange termijn de 
problematiek van dierenleed, dierenverwaarlozing en loslopende honden te verminderen. 
Educatie dient bij de jeugd te beginnen, waarvoor op scholen educatieve projecten 
ondersteund zullen worden met lesmateriaal, voorlichtingsfolders en posters.  
 
Op het asiel zullen o.a. scholen en andere belangstellenden rondleidingen krijgen over 
dierbehandeling en dierverzorging; ook hier is ondersteuning met voorlichtingsfolders, 
posters en stickers nodig. 
 
Daarnaast wil de SDBC via de media – radio/ tv spots, bioscopen en advertenties in 
regionale bladen – dierenleed, dierenverzorging en dierenopvang onder de aandacht 
brengen van de bevolking.  
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De subsidie aanvrage. 
Op basis van al het voorgaande verzoekt de SDBC uw ministerie om een subsidie van in 
totaal NAfl.409,709.- Deze subsidie zal worden aangewend voor: 

a. het in stand houden van de klachteninspectie en het ondernemen van acties tegen 
dierenmishandeling en/of verwaarlozing met ondersteuning van de KPC indien nodig; 

b. het schutten van 40 honden per week die gevangen worden door een speciale unit 
van 2 personen van SDBC;  

c. het uitbreiden van de ondersteuningscapaciteit in de kantoor van het dierenasiel. 
d. het steriliseren en chippen van de gevangen dieren, 
e. indien nodig, het inslapen van de dieren en afvoeren van de kadavers.  
f. de werkzaamheden van de vele organisaties t.b.v. van dieren te coördineren en te 

registreren ten einde de effectiviteit en de strategische aanpak te optimaliseren en 
het in kaart brengen van het probleem en de voortgang van de oplossing. 

Wil de overheid een effectieve aanpak van het probleem van loslopende honden dan heeft 
de SDBC een substantiële subsidie bijdrage nodig om dit uit te kunnen voeren. Kleine 
incidentele sterilisatie projecten en opvang is in feite kapitaal vernietiging.  
De SDBC zal verder zelf zorg dragen voor: 

a. Een intensieve voorlichtingscampagne ten einde het volk op de hoogte te houden 
van de dagelijkse opvangacties, zodat zij gaan leren hun dieren op hun erf te 
houden.  

b. De verzorging van water en voeding voor de dieren in de sanctuary. 
c. Ontwikkelen en verzorgen van les- en voorlichtingsmaterialen nodig voor educatieve 

projecten voor kinderen.  
d. De overheadkosten om bovengenoemde acties te ondernemen. 
 

De SDBC zal trachten deze activiteiten te bekostigen uit donaties en d.m.v. sponsoren. Als 
ook door samenwerking met andere organisaties. 
 

De subsidie aanvraag 
De subsidie is als volgt opgebouwd: 
 

Unit van 2 personen die 
dagelijks loslopende dieren 
zullen vangen 

NAfl. 52,676.- Salaris 

Door uitbreiding 
werkzaamheden aantrekken 
assistant asielmanager 

NAfl. 35,297.- Salaris 

Schutkosten NAfl. 9.20 per 
dag, 4 dagen per dier, 2080 

NAfl. 19,136.- Onderkomen, voedsel en 
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dieren per jaar overhead. 
Medische controle, sterilisatie 
en chippen NAfl. 70.- (2080) 

NAfl. 145,600.- Medicijnen en dierenarts 

Euthanasie NAfl. 35,- per dier 
indien sanctuary aanwezig 
25% van opvang is 520 

NAfl. 18,200.- Medicijnen en dierenarts 

Afvoer kadavers van 520 
dieren à NAfl. 40 per dier 

NAfl. 20,800.- Selikor 

Buitendienst/Klachteninspectie NAfl. 52,000.- Salaris, transport, 
communicatie. 

Manager voor SDBC om de 
coördinatie werkzaamheden 
met andere organisaties en de 
intensieve informatie-
campagne voor het volk op 
een dagelijkse basis te 
kunnen leiden. 

NAfl. 66,000.- Salaris 

Totaal begroot NAfl. 409,709.-  
 
 
 


