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Presentatie Zoönosen - Paul Overgaauw 
 

 

 

 

 



 

 

 

Enkele reacties 

 Zeer informatief en leerzaam. 

 Had liever wat meer willen horen wat je kunt doen aan de preventie van deze 

zoönosen. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is wanneer ze ontwormt moeten worden. 

 Ik vond dit de interessantste lezing van de dag. Goed verhaal en ik denk dat het bij 

veel stichtingen de ogen heeft geopend. Dat mensen kritiek hebben op zijn verhaal is 

een gemiste kans. 

 meer publiciteit richting Belgische organisaties verspreiden 

 Goed om op deze wijze de informatie te verspreiden en ook beleid te ondersteunen! 

 Boeiend en zeer goed verzorgd. Zie uit naar vervolg. 

 Uitstekende presentatie, maar niet erg relevant en bekeken vanuit West-Europees 

oogpunt. 

 Helaas was een groot deel van de informatie niet relevant. Ik denk dat het beter was 

geweest te richten op 2 ziektes die veel voorkomen en daar uitgebreid over praten 

waar mensen gerichte vragen kunnen stellen. Zoals leishmania, en rabiës als 

belangrijk onderwerp 

 Gewaagd onderwerp, maar zeer nuttig. Goede keuze dus. 

  



Presentatie Stichting Vier Voeters – Barbara van Genne 
 

 

 



 

Enkele reacties 

 Interessant en absoluut belangrijk item 

 Jammer dat er weer mensen zijn die commentaar leveren i.p.v. constructieve 

opmerkingen. Ik vind Viervoeters een bijzonder goede organisatie. 

 Prima verhaal. Inspirerend voor de kleinere stichtingen denk ik. 

 Goed om over dit project te horen! Ik vroeg me wel af of een inhoudelijk deskundige 

naast Barbara haar verhaal nog meer kracht had gegeven? 

 te weinig geweten hier in België - gekend door pub op NL tv en pub in hart voor 

dieren 

 ik vroeg me altijd af wat zij precies deden, enigszins met wantrouwen, maar ik was 

door presentatie overtuigd van groot nut 

 

  



Presentatie Dutch Animal Rescue (DAR) -  Marjolein Schröder 

 

 



 

Enkele reacties 

 Ik wil me er nog eens in verdiepen, ik heb niet echt een heel duidelijk beeld gekregen 

van deze organisatie. 

 Er was een opmerking van een Belgische dame,dat deze organisatie zich dichter bij 

huis ook nuttig kan maken en doelde daar op de misstanden met dieren in 

België,vond ik een opmerking tot nadenken 

 heel positieve reactie om samen te werken in België 

 Er werden pittige, maar interessante opmerkingen gegeven. Ik ben benieuwd welke 

ideeën worden meegenomen in DAR. 

 Als het gaat werken zoals er nu georganiseerd wordt door DAR, wordt het een groot 

succes! 

 Voor mij was het niet duidelijk wat deze spreker op het symposium kwam doen. Het 

initiatief is natuurlijk goed, maar aangezien ze eigenlijk nog helemaal niets in de 

praktijk gedaan hebben valt er weinig over te zeggen. Nodig ze over 5 jaar nog een 

keer uit zou ik zeggen. 

  



Presentatie Conference Dog Population Management York – Carien 

Radstake 
 

 

 

 

 



 

 

 

Enkele reacties 

 Heel interessant onderwerp en zeer goed gepresenteerd 

 Zeer interessante informatie. Zeker m.b.t. nieuwe sterilisatiemogelijkheden. Zou 

graag eens meegaan naar een dergelijk congres. 

 Het product dat voor minder dan een euro te verkrijgen is, is niet gebaseerd op zinc 

gluconate, maar op calcium chloride en nog altijd geen aanrader. Er is slechts 1 

product in Europa te krijgen, een implantaat voor reuen. Onderwerp was niet 

relevant voor de aanwezigen. Er werd daarnaast nog veel foutieve informatie 

gegeven 

 zeer leerrijk zeker de alternatieven van gewone castratie wist niet dat ze aan dit al 

zoveel aandacht besteden en heb daarover met een voornaam Belgische dierenarts 

gesproken wil bij volgende zitting de pro's en contra's uitklaren en waar je wat het 

beste doet! 

 zij is een echt goede spreker, komt duidelijk over en de inhoud was echt boeiend 

  



Presentatie castratieproject Marmaris – Yasemin Erem 
 

 

 

 

 



 

Enkele reacties 

 HELEMAAL TOP !!! Indrukwekkende presentatie! 

 Leuk om te zien over wat een ander doet in het buitenland en hoe haar aanpak is 

geweest. 

 Fantastisch mens, authentiek, ervaringsdeskundige, uitstraling! 

 Tja, ons toppertje. Wat kan ik zeggen? Yasemin is geweldig ! 

 ik vond dit verreweg de beste presentatie van de dag. Inhoud, daadkracht en 

resultaten! 

 Yasemin heeft zelf ervaring, dus heeft een presentatie gemaakt van haar eigen werk, 

waarmee ze alle vragen kundig kon beantwoorden. De vraag is of je als Nederlandse 

organisatie van een symposium wil gaan concurreren met ICAWC, door Engelstalige 

lezingen te gaan geven. Is niet verstandig en niet netjes. 

 Mocht er voor dit symposium achteraf nog een prijs worden uitgereikt, dan gaat deze 

zonder twijfel naar Yasemin. Zij liet zien dat met zeer weinig mankracht grote 

resultaten zijn te behalen. (Als een gemeentebestuur tenminste ook een beetje 

meewerkt ...) 



Presentatie AFP – Inleiding en afsluiting- Isabelle Sternheim 
 

 

 

  



 

 

 



 

Enkele reacties 

 Alleen maar complimenten! 

 De presentatie was goed, alleen het laatste stuk informatie vond ik overbodig. De dag 

was al zo lang, je kan dan ook verwijzen naar de website en niet nog eens alles 

voorlezen. 

 Goede opmerkingen om te heftige discussies tijdens de presentaties op te breken. 

Goede opmerking over het belang van communicatie en samenwerking in de 

dieren(beschermings)wereld. 

 Een frisse wind in AFP. Openstaand voor ideeën en feedback. En absoluut geen 

grootheidswaanzin. 

 Isabelle, je hebt het echt goed gedaan! Je bent een bruggenbouwer en dat doe je 

goed!  

 heel positief – open minded en zeer toegankelijk 

 Isabelle heeft de discussies in zeer goede banen geleid en brak op de juiste 

momenten af als het ietwat uit de hand dreigde te kunnen lopen, ze kwam dan met 

hele goede tips voor een oplossing! 

 Ik kende Isabelle niet en wist niet wat te verwachten, maar naar mijn mening deed ze 

het vakkundig en 'dirigeerde' de vragenstellers correct. 

 Een dagvoorzitter heeft vooral als taak een programma te leiden. Een voorzitter zou 

niet gelijktijdig ook inhoudelijk mee moeten discussiëren. door dat wel te doen, is de 

voorzitterstaak niet goed uitgevoerd, zodat je een rommelig en niet goed geleid 

geheel krijgt. Laat anders een buitenstaander in het vervolg het symposium leiden. 

 relaxte spreker, zorgde voor een geheel 

 

  



Speakerscorner 
 

 

 

 



Algemeen 
Welke onderwerpen zou u het liefst behandeld zien of willen bespreken tijdens een 

volgend evenement? 

 Waar kunnen we hulp krijgen voor onze projecten? 

 Meer info van de projecten die er lopen in het buitenland/Nederland. Meer info over 

wat voor bijeenkomsten er georganiseerd worden door stichtingen. Wat AFP het 

afgelopen jaar allemaal heeft gedaan en meer uitdiepen (ik was onbekend met AFP). 

Meer over bepaalde ziektebeelden en hygiëne 

 Meer interactie tussen de verschillende stichtingen, ervaringen delen, tips, adviezen, 

discussies 

 Meer interactie tussen de verschillende stichtingen, ervaringen delen, tips, adviezen, 

discussies 

 Ik zou meer informatie van de bezoekers willen, de organisatie waar ze voor werken, 

enz. 

 Een presentatie over zwerfdieren in NL, bijv. over de castratieprojecten hier, over 

asiels hier en hun manier van werken, etc. 

 Iets dieper ingaan op verbinding. En hoe dit bewerkstelligd kan worden. 

 Politiek, hoe krijg je dierenwelzijn op de Europese politieke agenda? 

 Heel belangrijk wat al behandeld is door Paul Overgaauw ziektes . 

Gedragsafwijkingen van honden die naar Nederland worden gehaald bijv. zeer 

angstig,deze honden worden hier niet gelukkig in een huissituatie 

 Aangezien AFP streeft naar het in kaart brengen van de gegevens, lijkt het me zinvol 

om stichtingen te onderwijzen hoe ze dat het beste kunnen doen. Voldoet een Excel 

sheet bijvoorbeeld? Bestaat er software? En hoe kun je de data interpreteren? 

Misschien ook kijken naar kosten/baten analyse? gaat er geld verloren in het hele 

traject? Hoe kun je de beperkte middelen efficiënt inzetten? 

 zoals aangekaart België toestand en werking vanuit ander standpunt en wil zelf naar 

NL voorbeeld organisaties dichter bijeen brengen. 

 Een bepaalde eenheid onder de verenigingen/stichtingen zoals bv. nu met het 

uitgebrande asiel in Roemenië, destijds overstroomde asiels in Italië enz. Misschien 

te idealistisch gedacht, mar als een ieder op zijn/haar manier een bijdrage levert in 

de vorm van de ene ver. dekens, de andere medicijnen of voer, zodat daar waar de 

ramp plaatsvindt, het gauw weer opgepakt worden en ze weer verder kunnen 

werken! Iets op dat gebied en dat dan bv. DAR daar ook gaat helpen en onze 

verzamelde noodhulp meeneemt! 

 vervolg zoönosen aanpak. Voortgang sterilisatie/ castratie mogelijkheden 

 vrijwilliger, plaatsingprocedures, hoe doe je een sterilisatieproject in de praktijk, wat 

is de reden van het niet samenwerken en hoe keren we het tij 

 De Spanje honden m.n. Galgo's en Podenco's 



 Minder aandacht aan wat de organisaties zelf doen en veel meer aandacht aan 

onderzoek naar effecten van deze activiteiten in de verschillende landen. Zoals bv het 

praatje van Paul Overgaauw, dat overstijgt alle organisaties en heeft waarde voor 

iedereen die in de zaal zit. Ik was wel verbaasd over de hardheid en zurigheid die veel 

mensen ten opzichte van elkaar tentoonstelden: ik merkte niet veel 

inlevingsvermogen in elkaars harde werk. En een sterke neiging om elkaars 

overtuigingen te overschreeuwen zonder naar elkaar te luisteren. 

 Informatie over het indienen van projectplannen nieuwe stijl. 

 transportlijnen vervoer honden, bestaat naar mijn idee niet in Nederland, in 

Duitsland bestaat deze volgens mij wel. iemand vragen hoe dit in zijn werk gaat. naar 

mijn idee is dit vaak een groot probleem. 

 Feiten over welke gedragsproblemen kunnen voorkomen bij geadopteerde honden 

[bijv. meer prooivangst gedrag? Meer problemen met alleen zijn? 

 

 



  

 

  



Algemene reacties en feedback 

 Het was mijn eerste Zwerfdieren Symposium en ik kan jullie verzekeren dat ik de 

volgende keer absoluut weer van de partij zal zijn! Ik vond het een bijzonder 

leerzame bijeenkomst en het gaf me een heel goed gevoel om deel uit te maken van 

een groep mensen die zich met hart en ziel in zet om dieren in nood te helpen. Het 

was goed om presentaties te zien die verder gaan dan de projecten waar de meeste 

stichtingen zich voornamelijk mee bezig houden. Ik ben er zeker wijzer van geworden 

en ik zal dit dan ook proberen over te brengen op mijn collega's. 

 Ik was voor het eerst bij het symposium en eigenlijk nooit van AFP gehoord. Voor mij 

ging het te snel wat AFP allemaal doet (misschien had ik mij beter in moeten lezen, 

achteraf). Ik had meer verwacht van de presentaties, die van de zoönosen vond ik erg 

belangrijk (was ook de reden waarom in naar het symposium kwam), maar er kwam 

ook duidelijk bij de discussie naar voren dat er heel veel info ontbrak. Leuk vond ik 

het om te zien wat de stichtingen doen, vooral het kattenproject uit Turkije was een 

mooi verhaal. Sterilisatie en Castratie projecten zijn erg belangrijk, zou leuk zijn om 

cijfers terug te zien. 

 Ik kwam er ook om te netwerken, kwam niet echt van de grond, vond ik erg jammer. 

 Nogmaals: wat mij betreft zou er een bericht op de Facebook pagina en/of website 

van AFP moeten komen: zelf een middel bereiden en gebruiken om een reu te 

castreren is strafbaar en onverantwoord!!!!! Dit is GEEN juiste vervanging van een 

chirurgische castratie! 

 Ik kijk uit naar volgend jaar. 

 De dag had voor mij langer mogen duren. Ook had ik wat meer profilering van 

diverse stichtingen leuk gevonden. Maar dan krijg je meer een marktkraam idee en 

dat is w.s. niet zo handig. De locatie was op zich perfect, maar een collegezaal is wel 

een beetje afstandelijk. Je kijkt alleen maar tegen ruggen aan. Hoop dat alle info 

duidelijk op de site komt. 

 Het programma is erg lang tot aan de pauze . Verder is de locatie prima en alles in de 

puntjes verzorgd De catering en de gevulde tas is zeer gewaardeerd! 

 Als jullie er serieus over nadenken om een volgend jaar in België iets te organiseren, 

overweeg dan heel goed wat verenigingen aan reiskosten moeten betalen en hoeveel 

reistijd men dan kwijt is, vooral als men bv. uit Friesland moeten komen of Noord-

Holland. Dat lijkt mij dan een hele opgave. Het is zeer zeker een "vereniging" van 

mensen in Nederland en heel Europa en misschien wel wereldwijd, maar hopelijk 

blijft "de basis" gewoon in Nederland, gewoon omdat het hier opgericht is! Er zijn al 

zoveel conferenties ed. buiten Nederland en het zal jammer zijn als jullie dat ook 

gaan doen! Maar voor afgelopen zaterdag CHAPEAU! 

 Ik wil graag mijn complimenten maken naar AFP betreft de catering in de pauzes en 

de lekkere hapjes na afloop van het programma. 

 Ik lees op de website van AFP dat AFP educatie geeft en neutralisatieprojecten 

(sterilisatie en castratie) uitvoert. Ik zou daar graag wat meer informatie over willen. 



Welke projecten worden door AFP uitgevoerd? Ik hoop van harte, dat AFP zelf geen 

neutralisatieprojecten uitvoert. Met het huidige gebrek aan kennis, zal dat op een 

ramp uitlopen en onherstelbare schade toebrengen. Wat de zwerfhonden niet nodig 

hebben is het zoveelste mislukte sterilisatieproject. Ik vrees, dat jullie geen idee 

hebben wat een mislukt project voor gevolgen kan hebben. Vraag het eens na bij 

Viervoeters want jullie doen toch niets met informatie die van mij komt. 

 Aangezien ik vrijwilliger ben kan ik bovenstaande vraag niet beantwoorden. Het 

belangrijkste voor mij is dat we zwerf dieren in de hele wereld een kans willen geven 

op een dierwaardiger bestaan. Voorlichting en dit soort conferenties zijn daarom 

zeer belangrijk. Dank jullie wel voor deze leerzame en goed verzorgde dag 

 Evenals vorig jaar had ik een beetje dubbel gevoel over de goody bag. Ik begrijp dat 

Pets Place en andere bedrijven zieltjes willen winnen, maar mooier zou zijn als deze 

bedrijven een donatie in voer en medicijnen zouden doen aan AFP, die dat op haar 

beurt zou kunnen verdelen onder de stichtingen 

 ik vraag me af of de toegevoegde waarde van het platform nog steeds aanwezig is 

met de huidige insteek. Er is volgens mij onvoldoende betrokkenheid van de 

stichtingen en gebrek aan interesse. Of denken jullie daar anders over? 

 Ik ben nu bij 2 symposia geweest die de AFP georganiseerd heeft. Ik prijs de moed en 

het doorzettingsvermogen van de AFP, want ik zie ook de lastige taak die jullie 

hebben om deze organisaties samen te brengen. Hoe lastiger de organisaties zijn, 

hoe belangrijker de rol van het AFP is als gezicht naar buiten: de harde, gefrustreerde 

en bozige vrouwen die je in dit soort clubs veel tegenkomt, zijn geen visitekaartje 

voor het goede werk dat ze doen. Daarin kan de AFP een belangrijke rol vervullen als 

een organisatie die meer een helikopterview heeft en redelijker is. Wel denk ik dat 

men serieuzer moet zijn mbt het zich houden aan wettelijke regels mbt import van 

dieren (ik hoorde dat sommige organisaties het niet zo nauw nemen met vaccinaties 

e.d.): stel je eens voor dat 1 van de organisaties een keer een rabide hond Nederland 

binnenhaalt! Ook de zorg voor de veiligheid van medewerkers baart mij zorgen: je 

bent als organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid van het 

personeel/vrijwilligers die je mee brengt (ARBO-wetgeving). Daar wordt (is mijn 

indruk) niet veel aandacht aan besteedt. Dat zou een prima rol voor het AFP zijn om 

daar wel op te hameren. 

 Goede balans zo qua onderwerpen. Vooral iets medisch of juridisch er in houden, net 

als succesvolle projecten om van te leren. 

 ik zat te denken aan geld genereren voor AFP, omdat er zo veel mensen in Nederland 

een hond hebben, zou het dan niet winstgevend zijn om een boekje te maken met 

hotels, b & b's of logeeradressen waar je een of twee of misschien wel meer honden 

mee mag nemen. Bestaat dit, ik denk van niet. Ik zie namelijk in veel bladen leuke b & 

b's staan, maar nooit wordt er vermeld of je je hond mee mag nemen. Ik denk dat er 

wel een martk voor is, sowieso een leuk cadeautje. verder: zie mijn vorige 

opmerking, ik kan wel wat doen hoor voor jullie als dat nodig is. 


