JAARVERSLAG 2015
STICHTING ZWERFDIEREN IN DAHAB

Oprichting:
De stichting is opgericht op 23 november 2012. De stichting is ingeschreven in het
stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te Almere onder
nummer 852249317. De stichting staat ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) onder nummer 8522.49.317.
Doelstelling:
De doelstelling van de stichting is:
* Het bijdragen aan verbetering van dierenwelzijn voor zwerfdieren (en meer
specifiek straat/honden en –katten) in Dahab, South Sinai, Egypte.
* Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn. De nadruk ligt op TNR / Sterilisatie acties, Vaccinatie en
educatie/informatie. De stichting streeft expliciet geen (internationale) adoptie en emigratie
van zwerfdieren na.
Bestuur:
Op 31 december 2015 werd het bestuur van de stichting gevormd door:
De heer M.R. Groenewegen, voorzitter.
De heer J.J. Neelen, penningmeester.
Mevrouw D.S. Heuseveldt, secretaris.
Mevrouw M.C.H. Boezak, lid.
De heer R.M. Cazemier, lid.
Beloningsbeleid:
Iedereen binnen de stichting is vrijwilliger en werkt onbezoldigd. Ook de bestuursleden
krijgen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Hiermee geven zij invulling aan
hun wens om alle ingezamelde middelen te kunnen besteden aan hulp voor de dieren.
Ook reizen naar Dahab voor hulp bij de TNR projecten ter plaatse, worden door de
bestuursleden persoonlijk bekostigd.
Contactgegevens:
Stichting Zwerfdieren in Dahab
Email: info@zwerfdierenindahab.nl
Postadres: Van Beuningenlaan 18, 3768GG SOEST

Activiteiten:
In 2015 betroffen de activiteiten van de stichting het aantrekken van fondsen
en het verstrekken van financiële en operationele ondersteuning
aan de lokale dierenbeschermingsorganisatie ‘Animal Welfare
Dahab’. Deze vrijwilligersorganisatie draagt zorg voor de lokale
TNR activiteiten in samenwerking met de lokale dierenarts en
diverse internationale dierenartsen en studenten.
2015 was een productief jaar met maar liefst 4 TNR projecten
en vele losse sterilisaties door de lokale dierenarts Dr. Amira
Nabil. In totaal zijn er:
106 honden gesteriliseerd (44 reuen, 62 teefjes)
en zijn er
168 katten gesteriliseerd (76 katers, 92 poezen).
Dr Nabil heeft bij de TNR projecten ondersteuning gehad van
internationale dierenartsen uit Engeland, België en Finland
en diverse studenten van de faculteit diergeneeskunde in
Cairo hebben meegeholpen en zo ervaring opgedaan onder
toezicht van de dierenartsen. Kortom, we hebben enorm veel
werk verzet dankzij alle vrijwilligers van AWD, de artsen en
natuurlijk iedereen die met een donatie of een aankoop in de
webshop de TNR acties mogelijk heeft gemaakt!
Horse Aid Dahab
In 2015 is tevens een nieuw initiatief gestart, Horse Aid Dahab.
Een officieel onderdeel van Animal Welfare Dahab en
geregistreerde charity in Egypte, aangesloten bij ESMA
(Egyptian Society for Mercy to Animals). Een groep
gemotiveerde vrijwilligers biedt ondersteuning en advies aan
stal eigenaren die door de terugloop in toerisme hun paarden
niet meer kunnen voeden en verzorgen. Waar nodig kunnen
paarden worden herplaatst en paarden die letterlijk op straat zijn
gezet en zwerven, worden opgevangen en gevoed.
In 2015 zijn al 5 paarden zo gered en enkele paarden
herplaatst. Voor de eerste noodopvang is een donatie van
€ 250,- gedaan door onze stichting voor een opvangplek en
de aanschaf van hooi.
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