
Federal Society for the Protection against Cruelty to Animals 

NL : Federale Maatschappij voor de bescherming tegen wreedheden tegenover dieren 



VZW opgericht in augustus 2011 met als 1e  doel wetgeving aan te passen om een 
beter dierenwelzijn te garanderen. 
Trieste record : meer dan een jaar zonder echte regering => konden nergens heen 
met handtekeningen, petitie en wetsvoorstel 
Door omstandigheden (gedwongen verhuis) kregen we de kans het Hof te Roetaert 
te huren vierkantshoeve van 1789, beschermd monument) en starten met stap 2 :  
een opvang voor verwaarloosde en mishandelde dieren 



 
11 november 2011 : officiële opening met speech van Walter Zelderloo 
Gedeputeerde voor Dierenwelzijn voor Vlaams-Brabant 
 
Samen met de verhuiswagen kwamen ook onze eerste « gasten » aan:  
6 zwaar mishandelde hondjes die ten dode waren opgeschreven omdat « niemand iets 
kon bereiken met hen » 
 
Velvet en King 
Moeder en veulen Ardeens trekpaard die werden gered van de slacht doordat onze 
vrijwilligers hun financiële krachten bundelden en hen vrijkochten 
King, het hengstenveulen, was toen amper 3 maand oud 
 
Donna 
Een grote pony die na 26 jaar « dienst » werd opzijgeschoven als oud vuil 
De manège waar ze jarenlang werd misbruikt zag geen commercieel potentieel meer in haar 
 



Onze « PETER » 
 
POL GOOSSEN, beter gekend als 
FRANK uit de Eén serie THUIS 
 
Pol is een man met een groot hart 
voor dieren. 
 
Hij en zijn hond WAP zijn aanwezig 
op bijna al onze georganiseerde 
evenementen 







SABRINA, 1 jaar later: een lieve, aanhankelijke hond die verlangt naar een eigen THUIS 



FSPCA is erkend door FOD en FAVV als opvang voor mishandelde en verwaarloosde dieren 
 
We zijn erkend door de Provincie als deel van het ZWERFKATTENPROJECT 
Met dat Zwefrkattenproject is ook FSPCA een organisatie die te maken krijgt met het  
« probleem » van zwerfdieren 
 
Wat is Zwerfkattenproject? 
Vangen, steriel maken en terug uitzetten van zwerfkatten. Indien met kittens houden we 
mamapoes bij haar kleintjes tot ze gespeend zijn en maken wij de kittens adoptieklaar. 
Momenteel nog 9 kittens en 2 wilde mama’s in opvang 



Welke dieren vangen wij momenteel allemaal op? 

• Paarden 
• Ponies 
• Falabella’s (sierpaardjes) 
• Ezels 
• Geiten 
• Hangbuikzwijnen 
• Honden 
• Katten 
• Kippen 



Wat doen wij concreet? 

• Dieren opvangen: zowel 
inbeslagnames als vrijwillige afstand 

• Petities lanceren (voor betere 
wetgeving, tegen broodfok, 
allerhande) 

• Klachten behandelen 
• Klachten zelf opvolgen 
 



Waar « vechten » wij voor en tegen? 

MISHANDELING, VERWAARLOZING EN VIVISECTIE (dierproeven) 



Waar « vechten » wij voor en tegen? 

BROODFOK 

De oh zo lieve pup die u in een winkel ziet werd geboren in omstandigheden die u liever NIET ziet 
Vaak import uit het Oostblok waar de mensen « fokken » en « fokken » omdat ze er geld mee 

verdienen…ze krijgen dan 20 of 30 euro per pup, die u in de winkel 450 euro betaalt. De pupjes 
worden in kofferbakken illegaal het land in gesmokkeld; velen overleven het niet… 

De « stamboom » die u erbij krijgt is vaak vals en geen garantie op een gezonde pup..de meesten 
die men koopt in « winkels » worden ziek en kosten handenvol geld aan dierenartskosten…en 

overleven vaak niet. 
Broodfok is ‘s lands grootste inkomstenbron van vele mafiose individuën en brengt meer geld in 

het laatje dan drugshandel !!!! 

Mijn mama liet ik achter, ik kon niet anders…en zou haar zo graag bevrijden!!!  



Waar « vechten » wij voor en tegen? 
BROODFOK 

Wat is broodfok? Het fokken van dieren zonder acht te slaan op 
gezondheid en leefomstandigheden met het oog op financieel gewin 

Zo « leven » de mama’s van de schattige pups…DENK NA MENSEN!!!!! 



DIEREN ZIJN GEEN SINTERKLAAS- OF KERSTKADOOTJE!!!!!!! 

BEZINT EER GE BEGINT ! 

Een dier in huis nemen brengt verantwoordelijkheden met zich 
mee, ze hebben zorgen nodig, aandacht, tijd en kosten 
geld..Denk hieraan voor u toegeeft aan de smeekbedes van je 
kind! 
 
Een dier in huis nemen met kerst om het te dumpen met pasen 
is geen correcte manier om uw kind bij te brengen wat 
« dierenliefde » en « respect » voor dieren is. 
 
Een pup wordt groot, ouder en ook dat is een feit dat u niet 
mag en kan negeren, u dumpt uw kind toch ook niet als het de 
« vertederende » jaren is ontgroeid? 



Hoe wordt dit allemaal bekostigd? 

• Eigen fondsen 
• Adopties van dieren (na heel strenge controle en gedegen 

opvolging na adoptie) 
• Adoptie op afstand (maandelijkse steun voor een dier vanaf 

10 euro/maand) 
• Evenementen (opendeurdagen, kerstmarkt, zomerbarbecue, 

etc) 
• Klein deel subsidies – momenteel 8000 euro per jaar (een 

peuleschil als je weet dat een paard gemiddeld 200 tot 250 
euro per maand kost!) 

• Verkoop van promotiemateriaal ten bate van de dieren 



Hoe kan u nu concreet uw steentje bijdragen? 
 Voor uzelf en uw omgeving 

• Denk na over wat er gebeurt en maak voor uzelf uit of u deel van dat probleem wenst te 
zijn 

• Voedt uw eventuele kinderen op met een basis van respect voor dieren 
 

Voor onze werking en dieren 

• Breng ons een bezoekje, maak kennis met onze dieren en leer hun verhaal, kijk wat ze nu 
zijn, hoe ze zich nu voelen, ondanks de mishandeling, ondanks het misbruik, hoe ze terug 
onvoorwaardelijk houden van en vertrouwen op een « mens », al zijn sommigen die naam 
niet waardig! 

• Adopteer een dier, koop geen dier in een winkel! 
• Als u niet kan adopteren, adopteer op afstand! Met een maandelijkse som vanaf 10 euro 

kan u helpen mee betalen aan de verzorging en opvang van dieren die door 
« medemensen » werden ontwricht, mishandeld, misbruikt en die allen vechten om 
opnieuw een dier te worden in de ware zin van het woord: gelukkig, vrij, onbezorgd! 

• Steun ons en help ons dieren helpen! Dieren hebben geen stem, wij WEL, en wij maakten 
het ons levensdoel de stem te zijn voor hen die niet kunnen spreken! 


