ABRI NIEUWSBRIEF

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Stichting Abri voor Dieren en is gericht aan iedereen die belangstelling heeft in het werk
van de stichting, met geen andere doelstelling dan het onderhouden van de contacten. Verschijnt 2x per jaar. Uitgave november 2020.

EEN DIER IS EEN DIER
“De Nobele Hoeve is géén grootschalige opvang voor dieren gered uit de vleesindustrie! Ook ben ik geen wereldverbeteraar of dierenactiviste die iedereen onomwonden aanzet om vegetariër te worden of een veganistische leefwijze te
omarmen”, zegt Margarit Gerrits, eigenaresse van De Nobele Hoeve te Strijbeek,
gelegen in het hart van één van de kernen van de Nederlandse varkensindustrie.
“Maar wat ik met mijn kleinschalige opvang wel wil bereiken is, naast dierenliefde,
de bewustwording hoe naar dieren te kijken en dan met name naar de dieren
voorbestemd voor de vleesindustrie.”
SYMBOLIEK
“Achter ieder dier in onze opvang zit een verhaal, symbolisch voor alle soortgenoten. Als mijn dieren met dat verhaal mensen bewegen om meer (of beter) na
te denken over hoe wij in het algemeen met ze omgaan, dan leren we niet alleen
het dier beter kennen, maar treedt er ook een bewustwording op die tot een meer
afgewogen keuze kan leiden hoe te leven mét deze dieren. Denk overigens bij de
vleesindustrie niet alleen aan runderen en varkens. In Nederland behoren bijvoorbeeld ook schapen, kippen en konijnen daartoe.”

www.denobelehoeve.nl

VEGAN?
“Als gezegd, ik wil niemand voorschrijven hoe te leven. Maar als het verhaal van De Nobele Hoeve leidt tot een veganistische leefwijze en dus tot een bewustere omgang
met dieren, kan ik daar heel blij van worden. Zelfs als iemand besluit om zijn vleesconsumptie te verminderen of een vleesloze dag inlast, voel ik me al een beetje een
winnaar.”
HULP VAN ABRI VOOR DIEREN
“De omvang van de Nobele Hoeve is niet heel groot, dus ook het aantal dieren dat opgevangen kan worden is beperkt. Maar groot of klein, alle dieren dienen wel gevoerd
te worden, van medische zorg te worden voorzien en fatsoenlijk onderdak en ruimte te hebben.
Het is niet het eerste waaraan je denkt bij hulp aan je dieren, maar de bestrating van ons perceel liet zeer te wensen over. Met de hulp van Abri voor Dieren beschikken
alle verblijven nu over een deel droge, stenen ondergrond en zijn andere delen van ons perceel geschikt gemaakt voor ontvangst van bezoekers om onze wens ‘de
uitbreiding van onze educatiemogelijkheden’ te realiseren”.

EZELS HEBBEN BEWEGING NODIG
“Ezels zijn niet lui, maar zullen -net als veel mensen- geen stap te veel zetten
als het niet nodig is”, zegt Hans Signer, sinds twee jaar directeur van Stichting de
Ezelsociëteit. “Daarom bouwen we nu ons ‘Donkey Paradise’, een soort doolhof
waarin de ezel op zoek moet naar zijn eten en als hij wat wil drinken weer op een
ander punt moet zijn. Zo blijven alle ezels en zeker de oudere actief.”
EZELOPVANG
Stichting de Ezelsociëteit is gevestigd in Zeist en vangt ezels op die op welke
wijze dan ook tussen de wal en het schip zijn geraakt, oudere ezels die nergens
meer terecht kunnen en zieke of gemankeerde ezels die de nodige medische zorg
vragen. Deze ezels blijven de rest van hun leven (een ezel wordt gemakkelijk 30
jaar) in de opvang. Ook jongere, gezonde ezels kunnen worden opgevangen, maar
voor hen wordt gekeken naar een mogelijke herplaatsing.
HOEFSMID
Hans Signer is van origine hoefsmid en al van jongs af aan opgegroeid en vertrouwd met ezels. Zijn vak brengt hem nog steeds ieder jaar naar landen als Griekenland,
Italië en Portugal om ezelhoeven te kappen. Via zijn eigen ezel kwam hij in contact met de Ezelsociëteit. Oprichters van de Ezelsociëteit rond het jaar 2000 waren Harry en
Vera Dekkers, die zich enkele jaren geleden moesten terugtrekken vanwege leeftijd en gezondheid. Hans werd gevraagd het stokje over te nemen en leiding te geven aan
één betaalde medewerker en 50 vrijwilligers.
FINANCIËN
“Onze vaste lasten, het voer en de medische kosten kunnen wij bekostigen met de
gelden die wij ontvangen uit fondsen en donaties. Ook zijn er mensen die een ezel
adopteren, wat natuurlijk een hele specifieke band schept. Voor het project Donkey
Paradise hebben wij een beroep gedaan op Abri voor Dieren, die ons financieel heeft
ondersteund door de kosten voor aanleg, beplanting, hekken en omheining op zich
te nemen.”
www.ezelsocieteit.nl

SCHILDPADDEN? BEGIN ER NIET AAN!

www.schildpaddenopvang.nl

“Die kleine, lieve schildpadjes en ook nog zo goedkoop, die doen een beroep op de emotie van kinderen en ouders in de dierenwinkel. Maar kleine schildpadjes worden
groot en hebben een goede verzorging, voedsel en een passend onderkomen nodig. In al hun onwetendheid verkijken de meeste kopers zich daarop, met alle gevolgen
voor de schildpad.
OPVANG
Heel veel van die schildpadden worden dan ‘uitgezet’ in de natuur. Maar het Nederlandse klimaat is bijzonder schildpadonvriendelijk. Met name vorst overleven ze niet.”
Aan het woord is Gerard van der Wijk, oprichter en verantwoordelijke van Stichting Schildpaddenopvang Nederland, gevestigd in een voormalig supermarktpand in het
Friese Harkema. “Ik ben van jongs af aan vertrouwd met schildpadden, trek me hun lot aan en kijk; nu zitten we met zo’n 1.700 schildpadden, voor het overgrote deel
gered uit de ‘natuur’. Begin niet aan een schildpad zeggen wij altijd tegen kinderen en volwassenen die op de bezoekersdagen komen kijken, tenzij je er goed van bewust
bent wat een schildpad nodig heeft nu en in de toekomst. Een schildpad wordt met
gemak 30 jaar oud en je moet ervoor blijven zorgen.”
WEL BINNEN NIET BUITEN
Het oude supermarktpand is een ideaal onderkomen: ruim, prima geïsoleerd en goed te
onderhouden en schoon te maken. Waar het echter aan ontbrak is een passende buitenruimte, waar de landschildpadden (uit Griekenland, Afrika en Amerika) een terrein en
de waterschildpadden (met name roodwang, geelwang en bijtschildpadden) een vijver
hebben om vrij te zijn en van de zon te genieten. Alle schildpadden zijn zon en warmte
aanbidders.
VIJVER
“De oude parkeerplaats biedt voldoende ruimte om buitenverblijven te realiseren. Waaraan het ons echter ontbrak was geld. Donateurs en fondsen ondersteunen ons voldoende voor de dagelijkse gang van zaken, maar zo’n speciale schildpaddenvijver is
duur, erg duur. Daarom hebben wij een beroep op Abri voor Dieren gedaan om ons te helpen de financiën rond te krijgen. Toen daarop ook onze aannemer heel veel water
bij de wijn heeft gedaan, hebben wij de mogelijkheid om te bouwen aangegrepen. Inmiddels is de vijver gerealiseerd, maar moeten we in het voorjaar de boel nog wel
verder aankleden. Onze schildpadden gaan een zonnige toekomst tegemoet.”

FOLDER
Er is een introductiefolder ontwikkeld, die is
mee te geven aan belangstellenden.
Wilt u er een aantal ontvangen? Ze zijn gratis
aan te vragen via info@abrivoordieren.org
Dieren verdienen...
een dierwaardig bestaan!

bestaan ...
... dieren verdienen een dierwaardig

OPRICHTERS KEES EN TREES PAAP

Lees hoe je ook voor jouw project
financiële ondersteuning kunt aanvragen

Aanvragen altijd via onze
website abrivoordieren.org

Dieren zijn de
De oprichter van Stichting Abri voor
Paap.
heer Kees Paap en zijn vrouw Trees

GROOT DIERENLIEFHEBBERS

zakenman, waarbij
Kees Paap was een zeer succesvol
steun was.
zijn echtgenote Trees hem tot grote
dierenvrienden.
Daarnaast waren zij gepassioneerde
geweest voor het
Kees is o.a. van grote betekenis
hij achter de
dierenasiel De Hof van Ede, waar
om legaten en
schermen met name actief was
de dieren in het asiel
donaties binnen te halen, zodat
optimaal verzorgd konden worden.
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en zijn
Uit liefde voor dieren hebben Kees
‘Abri voor
echtgenote Trees tenslotte de stichting
deel van hun
Dieren’ opgericht en een belangrijk
vermogen hieraan nagelaten.
Doelstelling van de stichting is om
dierwaardig bestaan te geven!

Kijk op onze website voor de projecten

dieren een

2017 op 92-jarige
Kees Paap overleed in december
in november 2019,
leeftijd. Zijn vrouw Trees overleed
eveneens op 92-jarige leeftijd.
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IN AANMERKING

overgrote deel) vrijwilligers.

Projecten mogen over
meerdere jaren
doorlopen.
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HOE WORDT EEN
AANVRAAG INGEDIEND

inzicht
Om jou en onze stichting te helpen
vragenlijst
te krijgen in de aanvraag is een
basisvoorwaarden
samengesteld waarin een aantal
Deze vragenlijst
voor de aanvraag de revue passeren.
op onze website.
vind je onder de knop ‘AANVRAAG’
samenstelling van jouw
Wij vragen je o.a. naar de aard en
een bijdrage vraagt, een omschrijorganisatie, voor welk project je
vragen
het betrekking heeft. Daarnaast
ving daarvan en op welke dieren
en de
project is, het financieringsplan
wij of het een nieuw of reeds gestart
organisatie in dit project.
eventuele eigen bijdrage van jouw
bij te sluiten:
Verder vragen we je voor zover mogelijk
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Abri voor Dieren verleent financiële steun

dieren een ‘dierwaardig’
• projecten met de doelstelling
bestaan te geven:
of stichting werkt
• waarvan de organisatie, instelling
ten dienste
zonder winstoogmerk en zich inzet
van het algemeen nut;
• de aanvragende organisatie, instelling
of stichting werkt met (voor het
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die wij al eerder hebben ondersteund.

instellingen,
Abri voor Dieren ondersteunt organisaties,
gevallen particulieren
DIERWAARDIG
stichtingen en in voorkomende
willen geven.
en in voorkomende gevallen
die dieren een ‘dierwaardig’ bestaan
de
organisaties, instellingen, stichtingen
ondersteunt
een financiële
Dieren in
wij
Abri voorbijdrage
Stichting
Abri voor Dieren verstrekt
bestaan te geven. Daartoe verstrekken
hebben dieren een ‘dierwaardig’
vorm van een donatie. particulieren die tot doel
instellingen en stichtingen die
van een donatie. Organisaties,
een financiële bijdrage in de vorm
en zijn actief ten
werken voornamelijk met vrijwilligers
een aanvraag kunnen indienen,
geraakte dieren in met name
hulp aan zwerfdieren en gewond
behoeve van de opvang van of de
in aanmerking
projecten in andere landen kunnen
Nederland en Spanje, maar ook
komen voor een financiële bijdrage.
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• kopie actuele statuten;
• kopie inschrijving K.v.K.;
balans, winst- en verliesrekening.
• recent financieel jaarverslag, incl.

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN VIA

DE WEBSITE WORDEN INGEDIEND!

Abri voor
tijde aan het bestuur van Stichting
van een ondersteuning blijft te allen
De beoordeling over toekenning
een donatie.
komen niet in aanmerking voor
Dieren. Projecten die al zijn gerealiseerd

WAT VOOR SOORTEN PROJECTEN KOMEN
IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING
Alle projecten, groot of klein, die bijdragen dieren een meer
dierwaardig bestaan geven, komen in aanmerking voor financiële
ondersteuning. Projecten mogen over meerdere jaren doorlopen.
Belangrijke criteria zijn wel:
• de organisatie, instelling of stichting werkt zonder winstoogmerk
en zet zich in ten dienste van het algemeen nut;
• de organisatie, instelling of stichting werkt met (een overgroot
deel aan) vrijwilligers.

FILM
Abri voor Dieren heeft een introductiefilm gemaakt met haar doelstellingen en waarin een
aantal voorbeeldprojecten de revue passeren.
Deze film is te zien via onze website. Binnenkort komt er een verkorte versie beschikbaar
voor uw wacht- of ontvangstruimte. Deze is
gratis aan te vragen: info@abrivoordieren.org

Uitgesloten van ondersteuning zijn reeds gerealiseerde projecten
of aanschaffingen.

Dieren verdienen een dierwaardig bestaan...
Abri voor Dieren verleent financiële steun door donatie
Stichting Abri voor Dieren • Postbus 2029 • 6710 CA Ede
Bezoekadres (alleen op afspraak) Galvanistraat 7 • 6716 AE Ede
info@abrivoordieren.org • www.abrivoordieren.org

