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Overlijden van mevr. Trees Paap - van Blijswijk
Op 8 november is op 92 jarige leeftijd mevrouw M.F.T. Paap - van Blijswijk, weduwe van de
heer K. Paap overleden. Deze twee grote dierenvrienden zijn de grondleggers van de
stichting Abri voor Dieren.
Als bestuur zijn wij hen dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn we blij en trots
met hetgeen wij namens hen voor het dierenwelzijn mogen doen.

Organisatie
Stichting Abri voor Dieren bestaat uit een bestuur van 3 personen en een Raad van Toezicht
van 3 personen. Ter ondersteuning van het bestuur en de RvT is een projectcoördinator
aangesteld. Allen zijn werkzaam op vrijwillige basis.

Overlegstructuur
In 2019 heeft het bestuur 12 x vergaderd, waarvan 5 x samen met de Raad van Toezicht.
In april hebben 2 bestuursleden deelgenomen aan het dierfondsenoverleg in Arkel bij de
stichting Dierenlot en in oktober bij de Diergeneeskundige Faculteit Utrecht te Utrecht.
Ook hebben we vertegenwoordigers van diverse organisaties uitgenodigd om hun aanvraag
voor een donatie in onze bestuursvergadering toe te komen lichten. Deze verduidelijking
maakte het ons als bestuur mogelijk om tot een weloverwogen besluit te komen.
Omdat wij ons actief voor het dierenwelzijn in Spanje in willen gaan zetten, hebben we het
afgelopen jaar overleg gehad met de stichting AAP en het Comité Anti Stierenvechten
(CAS). Deze twee internationaal werkende organisaties hebben een jarenlange ervaring en
expertise met name op het gebied van dierenwelzijn in Spanje. Vanwege deze jarenlange
ervaring en expertise zijn zij bij uitstek de aangewezen organisaties om samenwerking mee
te zoeken om in Spanje op educatief gebied een grote stap te gaan maken.

“Werkbezoeken”
Op uitnodiging zijn wij naar de officiële opening van de st. Hanna in Bourtange en st. Opvang
Noach in Halle geweest. Daarnaast hebben we overleg gehad bij de st. AAP in Almere. Na
dit overleg hebben we een rondleiding in de opvang gehad. Deze kijkjes achter de schermen
waren bijzonder en heel inspirerend.

Aanvragen projecten.
In 2019 hebben wij 165 aanvragen voor een donatie behandeld met een totaalbedrag van
€ 1,911.000,00. Er is een totaalbedrag van € 950.000,00 gehonoreerd.
De 165 behandelde aanvragen zijn als volgt in te delen:
•
•
•

32 aanvragen waren al in 2018 ingediend, maar zijn in 2019 afgehandeld
110 nieuwe aanvragen in 2019
23 donaties op eigen initiatief van het bestuur

In totaal zijn 135 projecten gehonoreerd met een donatie. 30 projecten zijn om diverse
redenen afgewezen. Dit kan zijn omdat ze niet aansluiten bij de doelstelling van de stichting
of omdat het een commerciële organisatie is. Ook wegen we mee of er een redelijke
verhouding is tussen betaalde krachten en vrijwilligers. Organisaties die geheel op
vrijwilligers draaien hebben sowieso een streepje voor.
Naast de uitbetaalde donaties zijn er ook 3 reserveringen gemaakt voor projecten die in een
later stadium van start gaan.
Via sociale media werd een aantal zeer schrijnende projecten onder de aandacht gebracht,
waar wij als stichting op ingehaakt hebben. Zo hebben we 3x een donatie gedaan aan de st.
Viervoeters voor noodhulp o.a. voor het bevrijden van zwaar verwaarloosde dierentuindieren
in de Rafah Zoo. Ook de st. Dierennood heeft zonder dat er een officiële aanvraag is gedaan
voor een aantal projecten een donatie ontvangen.
Voor een overzicht van alle toegekende donaties verwijzen wij naar onze website, waar
onder het kopje “toewijzingen” een totaal overzicht staat.

Nieuwsbrief
Dit jaar is een eerste nieuwsbrief uitgebracht, waarin o.a. een tweetal door Abri gesponsorde
projecten zijn uitgelicht. De bedoeling is om jaarlijks twee maal een nieuwsbrief uit te
brengen.

Website
De website heeft een upgrade ondergaan en is daardoor overzichtelijker geworden. Met
name het onderdeel “toewijzingen” is aangepast.

