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DE MENS DRAAGT ZORG VOOR DE GEZONDHEID
EN HET WELZIJN VAN DIEREN.
Belangrijke en internationaal gedragen criteria als
parameters voor een goed dierenwelzijn zijn de vijf
vrijheden. (Brambell, 1965)
•
•
•
•
•

Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of
onjuiste voeding.
Dieren zijn gevrijwaard van thermaal of fysiek
ongerief.
Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of
ziektes.
Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische
stress.
Dieren zijn vrij om een natuurlijke soorteigen
gedragspatroon te kunnen hebben.

Voor u ligt de Beleidsnota 2019-2021 van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn.
INLEIDING
In Nederland bestaat nog steeds armoede onder een
deel van de bevolking en leven deze huishoudens
onder de armoedegrens. Geschat wordt dat meer dan
50% van deze huishoudens één of meer huisdieren
heeft. Met regelmaat ontstaat een probleem om op
juiste wijze zorg te blijven dragen voor goede
gezondheid en welzijn van het huisdier. Door
financiële nood van de eigenaar is er regelmatig een
tekort aan juiste diervoeding, of dreigt voor een acuut
ziek of gewond minima huisdier tijdige medische zorg.
Eigenaren van een huisdier, die door omstandigheden in financiële nood verkeren, krijgen vaak te
horen: ‘Doe je dier toch de deur uit’. Dat maakt dat
eigenaren het bezit van een huisdier vaak verzwijgen.
Het welzijn van minima huisdieren is dan onbekend.
Als wij minima huisdieren beter in beeld willen
krijgen/houden en hun welzijn bevorderen, dan is
steun aan de eigenaar met diervoeding of medische
behandeling van een acuut ziek of gewond dier
belangrijk.

RELATIE MENS-DIER
Dieren dragen bij aan de psychische en fysische
gezondheid van de mens. Wetenschappelijk is bewezen dat mensen zich geestelijk en lichamelijk prettiger
voelen als ze een huisdier hebben. Dus ook mensen
die vaak door financiële nood in een isolement raken.
Hier kan een huisdier een belangrijke sociale functie
hebben. Ook voor kinderen is het kunnen verzorgen
van een huisdier belangrijk. Het geeft ze eigenwaarde
en maakt ze weerbaarder.

AANLEIDING
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH) is
opgericht op 28 februari 2014 en statutair gevestigd
te Hoorn. De stichting is opgericht om steun te bieden
aan eigenaren van huisdieren die in nood verkeren,
zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder
bewind staan, waardoor ze niet of onvoldoende in
staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun
huisdieren, als: voeding, acute (levensbedreigende)
medische zorg en veiligheid. Kortom: steun aan
minima huisdieren.
De stichting is voor dierenartsen 24/7 telefonisch
bereikbaar voor een ziek of gewond minima huisdier
in acute medische nood. Eigenaren kunnen digitaal
(onder voorwaarden) een steunaanvraag doen via de
website van de stichting.

VISIE EN MISSIE
De stichting streeft naar een meer duurzame zorg op
landelijke basis voor het welzijn en de gezondheid van
het minima huisdier. De stichting wil het politiek en
maatschappelijk bewustzijn van het belang van
dierenwelzijn versterken en hierbij ook specifiek
aandacht vragen voor de grote ‘vergeten’ groep
minima huisdieren.
De stichting vraagt aandacht voor aanwezige
huisdieren in huishoudens die verkeren op of onder
de armoedegrens. Ze stimuleert goed beleid voor
minima en houden van huisdieren in de gemeentelijke nota’s dierenwelzijn. De stichting participeert
zo nodig als adviseur in commissies dierenwelzijn.

STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN

3

DOELSTELLINGEN
•

•
•

•

•

Het bieden van tijdelijk steun aan eigenaren van
huisdieren die in nood verkeren, zelf aangewezen
zijn op de voedselbank en/of onder bewind
staan, waardoor ze niet of onvoldoende in staat
zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun
huisdieren, zoals: voeding, acute medische zorg
en veiligheid.
Het geven van voorlichting over het houden en
verzorgen van huisdieren.
Het in kaart brengen van aantallen minima
huisdieren en hun algemene gesteldheid in een
leefomgeving waar eigenaren zelf zijn
aangewezen op de voedselbank (onder
huisdieren wordt hier verstaan hond en kat).
Het signaleren van verwaarlozing van huisdieren
of commerciële fok, en zo nodig steun bieden bij
het zoeken naar mogelijkheid van herplaatsing/
uitplaatsing van het dier of de dieren.
Het inzetten voor wetswijzigingen en creëren van
een breed maatschappelijk draagvlak ten aanzien
van welzijn van huisdieren, specifiek in een
situatie waar huisdiereigenaren niet of
onvoldoende in staat zijn te voorzien in de
basisbehoeften van hun huisdier(en), als voeding,
acute medische zorg en veiligheid.

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort uitdrukkelijk niet het aan
huisdiereigenaren verstrekken van financiële
middelen. o

LANDELIJK HULPPROJECT ‘WAT NU?’

Katten gaan uit van het principe
dat het nooit kwaad kan om te
vragen wat je verlangt.
Uitspraak: Joseph Wood Krutch

Foto: Huisdierenwelzijn

In 2017 is het beleid van de stichting uitgebreid met
een landelijk ‘Hulpproject ‘Wat Nu?’ voor noodhulp
aan huisdiereigenaren die door omstandigheden
(fysieke of andere ernstige problemen) tijdelijk niet
hun huisdier kunnen verzorgen.
Met hulp van particulieren wordt aan de zorgvrager
een helpende hand geboden in de eigen wijk of
buurt.
De steun is gratis en geldt alleen voor huisdiereigenaren met kleine beurs, die geen uitlaatservice
kunnen inhuren of pension betalen.
De stichting matcht een vrijwilliger met een
zorgvrager op basis van postcode. Garantie voor
steun kan niet worden gegeven omdat de stichting
afhankelijk is van beschikbaarheid van vrijwilligers in
de omgeving van de zorgvrager.
De inzet betreft het uitlaten van een hondje of
verzorgen van de kat of ander huisdier. De stichting
zal meer vrijwilligers gaan werven, zodat er een
bredere landelijke dekking komt.
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ORGANISATIE

PLAN 2019-2021

Het bestuur van Stichting Bevordering
Huisdierenwelzijn bestaat uit: een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter
en een algemeen bestuurslid. Daarnaast werkt de
stichting met vrijwilligers.
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

De stichting onderneemt ook in de periode 20192021 activiteiten om het draagvlak voor haar
doelstellingen te vergroten. Te denken valt aan het
(mede)organiseren van, of deelnemen aan
evenementen en het geven van voorlichting over de
zorg voor minima huisdieren aan bijvoorbeeld
scholen, clubs, verenigingen en bonden.

Lilianne van Doorne, voorzitter
Servan Ott, secretaris
Piet van Doorne, penningmeester
Birgit Caminada, vice voorzitter
Paula Pot, algemeen lid

FINANCIËN
De Stichting is afhankelijk donaties en giften. De
stichting ontvangt geen subsidies of gelden uit Goede
Doelen Loterijen. Bestuursleden ontvangen geen
beloning.
In het kader van de ANBI en CBF-regelgeving wordt
het beleidsplan, het activiteitenverslag en de
financiële verantwoording van de stichting jaarlijks
openbaar gemaakt op de website van stichting:
https://www.huisdierenwelzijn.nl
De stichting houdt zich aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

GEGEVENS
Naam waaronder de instelling is geregistreerd:
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Kamer van Koophandel nr.: 60131381
Het RISN of fiscaal nummer is: 853777585

De stichting zet zich actief in voor verdere
intensivering van haar contacten en zoekt naar
verdere uitbreiding van deelnemende voedselbanken, diervoederleveranciers, dierenartsen,
maatschappelijke organisaties, bewindvoerders,
fondsen, gemeenten en bedrijven.
Daarnaast werkt de stichting actief aan het genereren
van meer financiële middelen, via fondsenwerving,
donateurs, donatieboxen, digitale collecte, smsdienst, et cetera.
De stichting hoopt daarmee een goede basis te
creëren voor steun aan eigenaren van een minima
huisdier. Hierdoor kan worden tegengegaan dat
minima huisdieren worden verwaarloosd, moeten
zwerven of in een asiel belanden.
De stichting blijft actief werken aan verbreding en/of
intensivering van samenwerking, of samenspel, met
maatschappelijk werk, onderzoekers op het gebied
van dierenwelzijn, collega-dierenwelzijn organisaties
en lokale of landelijke politiek.
De stichting is voornemens om een studieopdracht te
formuleren voor studenten, gericht op verdere
bevordering van de gezondheid en het welzijn van
minima huisdieren. o

Bankrekening: NL 81 INGB 0006 487377
Contactgegevens:
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
’t Haantje 62, 7847 TD ’t Haantje (Drenthe)
Tel. mobiel: 06-12660654
E-mail:
info@huisdierenwelzijn.nl
Website: www.huisdierenwelzijn.nl
Facebook: www.facebook.com/huisdierenwelzijn1
Twitter: www.twitter.com/huisdierwelzijn

Money can buy
you fine a dog,
but only LOVE and CARE
can make him wag his tail!
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