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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  

De heer Murat Bekhan - 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. CBF Erkend 

ActieZwerfhonden acht het, gezien het feit dat zij haar eigen specifieke doelgroep en unieke 

beleidsplan heeft, niet van belang betrokken te zijn bij de bestaande overkoepelende organen 

of platforms. Zij staat open voor samenwerking met andere stichtingen. 

Gezien haar transparante werkwijze heeft zij het ook nooit nodig geacht één of ander 

keurmerk aan te vragen. 

Echter sinds een aantal jaren zijn goede doelen verplicht goedkeuring aan te vragen bij het 

CBF. 

In eerste instantie gold voor organisaties van de omvang van Stichting ActieZwerfhonden een 

verklaring van geen bezwaar die de stichting op 1 september 2016 heeft ontvangen. In 2018 is 

ActieZwerfhonden officieel erkend door het CBF en mag zij het keurmerk dragen. Het CBF is de 

uitvoerende organisatie voor de erkenningsregeling goede doelen waarin door een 

onafhankelijk orgaan strenge eisen zijn vastgelegd waaraan goede doelen moeten voldoen om 

erkend te worden. 

http://erkenningsregeling.com/ 

Zo weet u zeker dat de stichting bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met 

iedere euro die zij ontvangt en verantwoording aflegt. 

Het CBF checkt iedere stichting jaarlijks en eens in de drie jaar wordt de stichting uitgebreid 

getoetst. Na de check ontvangt de stichting een erkenningspaspoort waar voor een ieder in 

één opslag de financiële en inhoudelijke gegevens van de stichting te zien zijn.  

https://www.actiezwerfhonden.nl/informatie-2/cbf-erkenningspaspoort/ 

Zo  wordt er gezamenlijk aan een professionele en transparante sector gewerkt, waar u als 

donateur gerust aan kunt geven. 

http://erkenningsregeling.com/
https://www.actiezwerfhonden.nl/cbf-erkenningspaspoort/
https://www.actiezwerfhonden.nl/informatie-2/cbf-erkenningspaspoort/
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6. Websites 

De Nederlandstalige website wordt goed bezocht en de reacties zijn positief. 

De anderstalige websites worden minder bezocht en worden dan ook minder uitgebreid 

bijgehouden. 

 

De webshop is wegens verouderde software tijdelijk buiten gebruik. 

 

7. Postadres 

Rietdijk 1,  

4316AR Zonnemaire 

 

8. 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 Catch-Neuter-Vaccinate and Return, zoals staat omschreven in de 

statuten. 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. 

 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 voorlopig uitsluitend op 

de situatie in Turkije. 

 

9. De situatie in Turkije 

Elk jaar staat hier zo ongeveer dezelfde tekst. 

“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.  

 

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”. 

 

Dit jaar echter komen er langzaam aan ook positieve beelden en geluiden binnen. 

Het straatbeeld laat meer gesteriliseerde honden, herkenbaar aan de oorclip, zien en met het 

koude weer worden er af en toe zelfs kleedjes voor de honden buiten gelegd en mogen ze een 

enkele keer zelfs schuilen in een winkel of portiek. 
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10. 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 financieren en het organiseren van sterilisatieprojecten. 

 Het financieel ondersteunen van een particulier asiel. 

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

 Het trainen van dierenartsen in de key hole technic, de minst belastende manier van 

steriliseren voor de dieren. 

 

11. Stichting ActieZwerfhonden ondersteunde in 2018 de volgende projecten: 

 SHKD – bosasiel in Istanboel (voer, medische verzorging) 

Inmiddels bestaat het asiel nu zo'n 14 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. Het eeuwige 

gevecht tegen in- en externe parasieten blijft een moeilijk en duur karwei. 

 

Het op 1 januari aangestelde nieuwe bestuur neemt haar taak serieus, is het asiel aan 

het renoveren en hebben alle honden geïnventariseerd. Na veel vijven en zessen loopt 

het vriendenproject (adoptie op afstand van een hond uit het bos asiel) ook weer. 

Jammer genoeg is het aantal honden sinds 1 januari 2018 toegenomen tot 350. 

 

Stichting ActieZwerfhonden heeft in 2018 €4.000,- gedoneerd voor reparatie aan de 

omheining die door een aanval van wilde zwijnen op verschillende plaatsen kapot was 

gegaan en waardoor honden ontsnapt zijn. 
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 Sterilisatie/vaccinatie van 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, kosten effectieve en humane manier is om de zwerfhonden en katten 

overpopulatie op te lossen. 

Stichting ActieZwerfhonden zet zich in om in zoveel mogelijk plaatsen bij te dragen aan 

een oplossing van de zwerfhonden overpopulatie en op deze manier dierenleed te 

voorkomen en te verminderen.  

Een sterilisatie kost tussen de €25,- en €27,50 aan instrumenten en medicijnen. Hierbij 

komen dan nog de personeels- en reiskosten. 

Tijdens de campagnes worden ook plaatselijke dierenartsen getraind, zodat zij na 

vertrek van het medisch team van Actiezwerfhonden de zwerfhonden kunnen blijven 

steriliseren. Gewoonlijk steriliseert de stichting 200 honden tijdens een campagne en 

vinden er in 1 plaats meerdere campagnes plaats totdat minimaal 70% van de teefjes, 

maar liefst alle honden, gesteriliseerd zijn. 

Een campagne kost tussen de €5000,- tot €6500,-. 

Er wordt pas op campagne gegaan als er voldoende geld is en een contract met de 

plaatselijke burgemeester is getekend waarin deze toezegt de gesteriliseerde dieren 

met rust te laten en indien mogelijk te voeren en verzorgen als ze wat mankeren. 

Verder moet de gemeente zorgen voor een operatieruimte, opvang voor de honden 

voor en na de operatie, water, elektriciteit en goed voer, zodat de honden geen diarree 

krijgen en de kans op ontsteking van de wond minimaal is. En natuurlijk moet de 

gemeente voor bed en maaltijden voor ons team zorgen. 

 

Tavşanli 

Tavşanlı is een Turks district in de provincie Kütahya en telt 99.433 inwoners. Het 

district heeft een oppervlakte van 1.917,65 km². De gemeente is bezig met het bouwen 

van een herstellingsoord voor de dieren. 

In juli 2017 is de Stichting Actiezwerfhonden begonnen met het steriliseren van de 

zwerfdieren in Tavsanli en in 2018 is de stichting verder gegaan. Tot nu toe zijn er 1650 

honden en 27 katten gesteriliseerd. 

(In 2017 heeft actiezwerfhondenarts Murat 7 artsen getraind en de gemeente heeft de 

stichting gevraagd de drie beste aan te wijzen waarvan inmiddels één in dienst is 

genomen. Ook is Murat gevraagd het herstellingsoord te controleren en eventuele 

verbeterpunten aan te wijzen).  

In 2019 zal de stichting de laatste 400 honden in Tavsanli en de naastgelegen 

gemeente Tepecik steriliseren. 

Aangeraden wordt het het hoofdstuk over Tavsanli op de website te lezen; het is echt 

de moeite waard.  

https://www.actiezwerfhonden.nl/projecten/sterilisatiecampagnes/sterilisaties-

2019/tavsanli-en-tepecik-201720182019/ 

 

 

https://www.actiezwerfhonden.nl/projecten/sterilisatiecampagnes/sterilisaties-2019/tavsanli-en-tepecik-201720182019/
https://www.actiezwerfhonden.nl/projecten/sterilisatiecampagnes/sterilisaties-2019/tavsanli-en-tepecik-201720182019/
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12. Voorlichting 

 Door middel van de website van de stichting, Facebook, LinkedIn, nieuwsbrief en flyer 

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 een enkele keer over de wantoestanden in Turkije, 

hopend hiermee de Turkse bevolking “wakker te schudden”.  

 Het PromoTeam is wegens gebrek aan vrijwilligers opgeheven. 

 In Turkije geeft Murat voorlichting op scholen en voert hij besprekingen met de 

autoriteiten van de plaatsen waar we steriliseren. 

 

13. 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 wordt getracht iedere 2 maanden informatie/recente 

foto’s te sturen naar diegenen die een hond uit het bosasiel op afstand geadopteerd 

hebben. 

 Website en Facebookpagina worden up to date gehouden. 

 Regelmatig verschijnen er berichten van en over de stichting op verschillende 

facebookpagina’s en in tijdschriften. 

 

14. 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, Marchig Trust, Lush Pot, Carlos 

Evertsen Fonds, Maria Norbury Foundation, WWAR, HSI Internationl, Animal Care 

Projects, en van veel particulieren, ontvangt de stichting donaties voor de financiering 

van de sterilisatiecampagnes. 

 Middels het project “honden zoeken vrienden” kan een hond op afstand geadopteerd 

worden De inkomsten worden gebruikt voor de verzorging van de honden in het bos 

asiel en onderhoud aan het asiel. 

 “Alle brokjes tellen mee” is in het leven geroepen om geld in te zamelen voor voer voor 

de honden in het bos asiel Vanaf €1,- kan men brokjes sponsor worden. 

 Ook kan men vriend worden van CNVR(Catch Neuter Vaccinate and Return) en de 

stichting zo financieel ondersteunen bij haar sterilisatie werk. 

 Internet kunstveiling.  

De veiling is dit jaar georganiseerd door Anneke van der Meij en Linda Taal en heeft 

€1200,- opgebracht  

 Ook heeft de stichting weer meegedaan met de Grote Clubactie waarmee €1015,- is   

opgehaald. 

 De verloting van een ring ter beschikking gesteld door Anita Gilissen heeft €800,- 

opgebracht. 

 

15. Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers zou Stichting ActieZwerfhonden natuurlijk niet kunnen bestaan. Was vorig 

jaar het aantal cartridge inzamelaars sterk gedaald, dit jaar is het aantal actieve vrijwilligers 

nog verder afgenomen. Enerzijds komt dit doordat de aansturing door de ziekte van de 

secretaris is weggevallen en anderzijds doordat het vrijwilligerswerk voor honden in een ver 
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land die je nooit zult zien en die ook niet zichtbaar gered worden maar preventief behandeld, 

veel minder aantrekkelijk is dan honden herplaatsen of opvangen. 

 Werken kunstveiling 

Astri Skarveland 

 Nieuwsbrief 

Lieke van Alphen 

 Transport 

Jacobien Vegter 

 Ondersteuning secretariaat 

Anita van Bommel (ClubActie) 

Pascale Schwartz (Kunstveiling) 

Anneke van der Mey (Kunstveiling) 

Lisa Taal (word-technisch en onderzoekswerk) 

 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 

 Ondersteuning website 

Erol Alici 

 Contactpersonen Istanboel 

Melisa Yuncu 

Murat Bekhan (tevens bestuurslid) 

 

16. 2018 per maand 

 

Januari 2018 

Robert Smith heeft zich teruggetrokken uit het SHKD en is gestopt met de financiering van het 

bos asiel. 

 

De grote dreiging van de ontruiming van het asiel is voorlopig weer van de baan. De 

bestuursleden van het SHKD zijn teruggetreden en er is een nieuw bestuur bestaande uit 

mensen afkomstig van de plaatselijke dierenvrienden organisatie. Deze mensen hebben andere 

relaties en dat telt in Turkije. 
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Het vriendenproject gaat door en de niet herplaatsbare honden mogen tot hun dood in het 

asiel blijven wonen. 

Bilge en Murat zullen als vrijwilligers bij het asiel betrokken blijven en Huseyin blijft in dienst.  

Net als het afgelopen jaar is er een sponsor voor het hondenvoer gevonden. We hebben 

hierdoor wat structurele verbeteringen aan het asiel aan kunnen brengen. De sponsor heeft 

voor een jaar bijgetekend en aan de brokjes sponsors is gevraagd of hun geld voor sterilisaties 

gebruikt mocht worden. De stichting heeft gegarandeerd een buffer aan te houden voor als er 

toch een tekort aan voer ontstaat of voor eventueel speciaal voer. 

 

Op 4 februari zal de vierde campagne in Tasvanli starten. Getracht zal worden zoveel mogelijk 

dieren uit de omgeving van de kippenslachthuizen te steriliseren, omdat dit gezien de grote 

hoeveelheid etensresten de bron is van de grote toename van dieren. De slachthuizen staan in 

Tepecik gelegen naast Tasvanli. 

 

Na overleg tussen Murat en de burgemeesters van de twee plaatsen is er een mondelinge 

overeenkomst afgesloten om zo min mogelijk slachtafval te dumpen zodat er minder eten voor 

de honden is en  de voortplanting afneemt. Op een zeker moment is namelijk het afval niet 

toereikend voor de honden en trekken ze naar de stad Tavsanli waar nauwelijks eten op straat 

beschikbaar is en zo begint het dierenleed. 
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Februari 2018 

Vierde campagne Tavsanli. 

Tot nu toe zijn er in Tavsanli 815 honden en 13 katten gesteriliseerd. 

 

Maart 2018 

Het sociale- en financiële jaarverslag van 2017 is gepubliceerd. 

Beter laat dan nooit; onze kerstkaart voor dit jaar, ontworpen door Maria van Eldik is gedrukt. 

 

                                      

April 2018 

Geen bijzonderheden. 

Mei 2018 

Tavsanli 

Tijdens de vijfde campagne in Tavsanli zijn 192 honden en 2 katten gesteriliseerd. 

Onderwijl blijft de stichting druk met het aanvragen van donaties om de sterilisatie campagnes 

voor te zetten. 

 

Winterweer 

Een beetje laat maar we ontvingen een film over de winter in het asiel die dit jaar lang duurde. 

 

http://www.actiezwerfhonden.nl/101-winter-2017-2/ 

 

Verloting ring 

Op 16 mei is de verloting van deze schitterende ring ter waarde van €797,- gestart. 

http://www.actiezwerfhonden.nl/101-winter-2017-2/
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Algemene Verordening Persoonsgegevens 

De Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) is de nieuwe privacywet die geldt in de 

hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens, oftewel de Wbp. In Europa staat de wet bekend onder de naam General 

Data Protection Regulation, de GDPR. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven 

over de verwerking van hun persoonsgegevens. 

 

Wat houdt de GDPR/AVG in? 

De GDPR/AVG houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking van hun 

persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke persoonsgegevens bedrijven 

opslaan en bestaat het zogenoemde recht op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat 

voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn 
vastgelegd. Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan. 

Vanaf wanneer is de GDPR/AVG actief? 

De GDPR/AVG is al sinds 24 mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van 

toepassing en verplicht om te handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 

Stichting Actiezwerfhonden en de GDPR/AVG 

De stichting bewaart van haar donateurs alleen emailadres en rekeningnummer en in sommige 

gevallen (incasso machtiging, postverzending) het adres. De gegevens worden nimmer 

doorgegeven aan derden en zijn binnen de stichting alleen bekend bij de vrijwilligers die er 

daadwerkelijk mee moeten werken. 

Dus geen zorgen uw gegevens zijn veilig bij de stichting. 

In verband met de nieuwe wet op de privacy is er een beveiligde verbinding tussen uw 

computer en de server waarop deze site staat . Een zelfde verbinding wordt ook door banken 

gebruikt. 



  
 

Sociaal Jaarverslag 2018 
  

 
Stichting ActieZwerfhonden, Rietdijk 1 4316 AR Zonnemaire      Kvk nr.: 243769620000 
E-mail: info@actiezwerfhonden.nl                                                    Website: www.actiezwerfhonden.nl  
IBAN:NL62INGB 0004011891                                                              BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A  
 

Zet zich in voor de zwerf– en asielhonden in Turkije 
door het financieren van educatieprojecten op 
scholen, het financieren en organiseren van 
sterilisatieprojecten onder zwerfhonden en het 
steunen van het SHKD bosasiel in Istanboel. 

11 

Verder heeft de stichting een privacy protocol opgesteld dat u hierna kunt lezen. 

 

Privacy Protocol  

Stichting ActieZwerfhonden werkt conform onderstaand privacy protocol. 

 

  Namen van donateurs worden alleen met hun toestemming op de site gepubliceerd. 

 Afmelden als donateur doet u door een e-mail te sturen naar 

linda.taal@actiezwerfhonden.nl of een brief naar Rietdijk 1, 4316 AR Zonnemaire.  

 Donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan de veiling of loterijen geven automatisch 

toestemming van registratie van hun naam en e-mailadres. 

 Donateurs, vrijwilligers, deelnemers aan de veiling of loterijen kunnen te allen tijde hun 

gegevens laten verwijderen door dit per e-mail of brief te verzoeken. 

 Onderaan de nieuwsbrief staat een link om u af te melden. 

 Deelnemers aan de veiling geven automatisch toestemming tot publicatie op de website 

van hun naam en hoogte van het bod. 

 Bestuurders en vrijwilligers van de stichting mogen niet deelnemen aan de 

verschillende fondsenwervende acties, zoals veiling of loterij. 

 E-mail adressen en N.A.W. gegevens door de stichting ontvangen zullen niet aan 

derden verstrekt worden, tenzij met uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene. 

 De gegevens worden bewaard op een notebook en externe harde schijf van de 

Stichting, op OneDrive en de computer van de boekhoudkundig controleur. 
 De website van de stichting werkt niet met cookies. 

Juni 2018 

Er is een nieuw crowdfunding platform dat je leuke ideeën geeft om  Stichting 
ActieZwerfhonden te helpen. 

https://whydonate.nl/fundraising/stichting-actiezwerfhonden/nl  

Ook is er een aantal nieuwe bedrijven aan de pagina shoppen voor AZ toegevoegd. 

 

Sinds 2017 is het toezicht op de goede doelen aan het verbeteren. Er is een commissie 

normstelling die de normen opstelt waar de organisaties aan moeten voldoen. Het CBF 

controleert jaarlijks de erkende goede doelen aan de hand van deze normstelling. Onder de 

naam GeefGerust voert het CBF campagne om u te laten zien aan welke goede doelen u gerust 

kunt geven.  

Stichting ActieZwerfhonden is een door het CBF erkend goed doel. 

 

Juli 2018 

Geen bijzonderheden. 

 

Augustus  2018 

Geen bijzonderheden. 

 

 

 

 

 

https://whydonate.nl/fundraising/stichting-actiezwerfhonden/nl
https://www.actiezwerfhonden.nl/help-ons-helpen-2/procenten-voor-az/


  
 

Sociaal Jaarverslag 2018 
  

 
Stichting ActieZwerfhonden, Rietdijk 1 4316 AR Zonnemaire      Kvk nr.: 243769620000 
E-mail: info@actiezwerfhonden.nl                                                    Website: www.actiezwerfhonden.nl  
IBAN:NL62INGB 0004011891                                                              BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A  
 

Zet zich in voor de zwerf– en asielhonden in Turkije 
door het financieren van educatieprojecten op 
scholen, het financieren en organiseren van 
sterilisatieprojecten onder zwerfhonden en het 
steunen van het SHKD bosasiel in Istanboel. 

12 

September 2018 

 

                  
 

SHKD 

Nieuwe foto’s van het bos asiel zijn aan de website toegevoegd. 

 

https://www.actiezwerfhonden.nl/projecten/shkd/het-bos-asiel/ 

 

Veranderingen in het bos asiel 

Er zijn 5 honden ontsnapt tijdens of na een aanval op het asiel door wilde zwijnen, namelijk 

Bebito, Biber, Petra, Sementa en Zambara. 

Helaas zijn Dilaver, Tayfa, Trim en Zara  overleden door ouderdom. 

Kocabas is geadopteerd door Nilgul, één van de nieuwe bestuursleden van het SHKD. 

 

Koc doneert nog steeds geld voor voedsel voor de honden. Helaas is de economische crisis in 

Turkije er de oorzaak van dat er minder voedsel van gekocht kan worden dan voorheen. Eerst 

konden er per maand 123 pakken voedsel worden gekocht, nu nog maar 90. En de prijs stijgt 

nog steeds. Er is een systeem ontwikkeld waarin 4 maal per week droogvoer gegeven wordt en 

3 maal per week worden de restjes eten bij de werklui op het vliegveld verzameld. In 1 dag 

worden er 12 pakken droogvoer (à 15 kg) verbruikt, dus 48 pakken per week. Soms doneren 

particulieren pakken voer. 

Er moeten nieuwe afrasteringen geplaats worden. Bovendien zou het nieuwe bestuur graag de 

partities achterin het asiel leeg halen en de honden meer in het zicht krijgen. Tevens wil zij 

een aparte partitie voor kleine hondenrassen en moeders met pups maken.  

De hulp van Stichting ActieZwerfhonden wordt gevraagd. 

Grote clubactie 

De grote clubactie start op 15 september.  

 

https://www.actiezwerfhonden.nl/projecten/shkd/het-bos-asiel/
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Oktober 2018 

Op 4 oktober is de traditionele internet kunstveiling weer gestart. 

             
 

 

                                      
 

De veiling heeft €1200,- opgebracht. 

     

De zesde campagne in Tavsanli weer een groot succes geweest. 

 

Kent u de Qarma app? Met deze app kunt u kleine geldbedragen geven aan goede doelen die 

voor u belangrijk zijn, zoals ActieZwerfhonden. Maak ons blij en download vandaag nog de 

app! De Qarma app is beschikbaar voor alle mobiele apparaten, zowel voor Android als iPhone. 

www.qarma.nl 

NB van iedere donatie wordt 6% aan kosten ingehouden. Dus van €10 wordt €0,60 

ingehouden. 

 

 

http://www.qarma.nl/
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November 2018 

Resultaat van de Tussentijdse Toets door het CBF: 

 

“Op basis van de informatie die bij het CBF nu bekend is, zijn er geen afwijkingen op de 

normen van de erkenningsregeling vastgesteld. Uw erkenning wordt gecontinueerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Boris Uiterdijk (CBF) 

Auditor” 

Er is een aantal nieuwe honden aan het vriendenproject toegevoegd. 

Een aantal honden is naar een pension gebracht, omdat ze ziek waren en daar beter verzorgd 
kunnen worden. 

Yes we did it! Dankzij de donaties van verschillende stichtingen uit binnen en buitenland en 

onze trouwe achterban hebben we het geld bij elkaar om de sterilisatie van alle honden in 

Tavsanli en Tepicik te bekostigen. Het hing er om, omdat binnenkort door de financiële crisis in 

Turkije alle medicijnen 25% duurder zullen worden en we dus snel moesten inkopen. 
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Een tijdje geleden is er een aanval van wilde zwijnen op het asiel geweest. Dwars door de 

omheining heen hebben ze geprobeerd de honden aan te vallen. 

Een aantal honden is ontsnapt en durft het asiel niet meer in. Ze komen wel iedere dag op het 

eten af maar zijn niet te vangen. 

Het personeel blijft naar ze zoeken en blijft proberen ze te vangen. 

Stichting Actiezwerfhonden heeft dankzij de donaties van het vriendenproject €4000,- kunnen 

doneren, waarvan zo snel mogelijk de buitenomheining gerepareerd zal worden. Ook de 

kleinere ontsnappingsplekken zullen hersteld worden. 

                                 

December 2018 

In december vond de 7de campagne in Tavsanli plaats. Tot nu toe zijn er 1700 honden 

gesteriliseerd. De stichting wil zo snel mogelijk de problemen omtrent het steriliseren van de 

laatste 3 á 400 honden met de burgemeester van Tepecik op lossen. 

De Grote Clubactie heeft €1015,- opgebracht. 

De Qarma app is toegevoegd. Met deze app kunt u kleine geldbedragen geven aan goede 

doelen die voor u belangrijk zijn, zoals Stichting ActieZwerfhonden. Maak ons blij en download 

vandaag nog de app! De Qarma app is beschikbaar voor alle mobiele apparaten, zowel voor 

Android als iPhone. 

www.qarma.nl 

 

http://www.qarma.nl/
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De kerstkaart van Stichting ActieZwerfhonden van 2018 is ontworpen door Maria van Eldik. 

 

                                       

In 2018 heeft de stichting totaal 80 katten en 1106 honden gesteriliseerd. 

Dit jaar is €4.000 aan het SHKD gedoneerd voor het repareren van de omheining 

En  er is €52.185,-  (waarvan  €6.000,- verzekering en wegenbelasting auto) uitgegeven aan 

sterilisaties. 
 


