
 
 

Deze kleurplaat wordt aangeboden door Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn  
Veel kleurplezier!   
 
De kleurplaat is gemaakt door Jasper de Ruiter, een bekende natuurillustrator. Jasper heeft deze kleurplaat voor 
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn gemaakt en voor het bijzondere landelijke project van IVC Evidensia ‘Evi 
op Koers’. 
 
 
Wat is Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn?  
 

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn geeft 24/7 noodhulp voor 
medisch acute behandelingen van ernstig zieke of gewonde 
huisdieren. Deze dieren zijn van eigenaren die bijvoorbeeld door een 
langdurige ziekte of het verlies van hun baan zijn aangewezen op de 
voedselbank of op gelijk niveau leven. 
Door steun te geven voorkomt de stichting dat de huisdieren onnodig 
lijden omdat het baasje de dierenartskosten niet kan betalen of dat 
de dieren in een asiel belanden.  

 
 
 
Wat is Evi op Koers? 
 

Evi op Koers is een actie van IVC Evidensia Nederland.  
Bij IVC Evidensia zetten iedere dag meer dan 3.000 medewerkers, 
onder andere dierenartsen en dierenartsassistenten, zich in voor 
gezonde dieren en gelukkige eigenaren. Maar wat is Evi op Koers? 
Evi op Koers is een bakfietsestafette, een fietstocht die een jaar gaat 
duren. Een jaar lang fietsen collega’s van IVC Evidensia door weer 
en wind van vestiging naar vestiging en geven ze de bakfiets door en 
bouwen ze samen aan mooie verhalen. Ze proberen daarbij zoveel 
mogelijk geld op te halen voor onder andere Stichting Bevordering 
Huisdierenwelzijn. Hoe cool is dat? Wil jij de avonturen meebeleven? 
Op de website www.eviopkoers.nl kun je er meer over lezen.  

 
 
De kleurplaat. 
Weet jij welke dieren er allemaal op de kleurplaat staan?  
Kleur ze lekker in met jouw lievelingskleuren. Binnen de lijntjes, buiten de lijntjes? Dat mag je lekker zelf allemaal 
bepalen. Maak er jouw mooiste plaatje van.  
 
Is het kleuren van jouw kleurplaat een beetje fout gegaan? Dat maakt helemaal niet uit, via de website van 
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn kun je gewoon een nieuwe downloaden www.huisdierenwelzijn.nl Maar 
natuurlijk kunnen ook je vriendjes en vriendinnetjes de kleurplaat via de website opvragen.  
 
Met jouw kleurplaat kun je ook kans maken op een leuke prijs. Iedere twee maanden laten wij, Stichting 
Bevordering Huisdierenwelzijn, een ingezonden kleurplaat door een bekende Nederlander trekken en belonen we 
de winnaar bijvoorbeeld met een prachtig boek van Jasper de Ruiter ‘Herken wie ik ben’, of een andere leuke 
prijs. Op de website www.huisdierenwelzijn.nl/eviopkoers/kleurplaat lees je wanneer de trekkingen zijn en 
wanneer de kleurplaatactie officieel eindigt. 
 
 

Stuur je kleurplaat op naar: Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, ’t Haantje 62, 7847TD ’t Haantje (Drenthe) 
Je mag je kleurplaat ook uploaden naar ons speciale email adres: kleurplaat@huisdierenwelzijn.nl.  
 
Vergeet niet je voornaam, achternaam, leeftijd en adres en (als je dat hebt) je e-mail op te geven. 
 
Voornaam:     Achternaam: 
 
Adres:      Postcode en plaats: 
 
Leeftijd:  __  jaar      Email adres:     
  

 
 
Wij hopen dat veel mensen onze Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn leren kennen en misschien ook voor de 
zieke huisdieren willen doneren, zodat we nog meer dieren in nood kunnen helpen. 
 
Wees goed voor de dieren, zij hebben ons echt nodig. 
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