
 

             Jaarverslag 2015 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2015.   

 

      Januari 2015 

januari 2015 – Kattenvangactie 

We hebben als Stray AFP (Isabelle en Carien) geassisteerd bij een kattenvangactie in 

Woerden en hebben geholpen met kooien leveren en adviezen over het vangen. 

 

januari 2015 – Premlata Choudhary 

Er is een financiële hulpactie uitgevoerd, via Just Giving, voor de Indiase dierenarts 

Premlata Choudhary.  

 

      Februari 2015 

6 februari – Vertrek bestuurslid 

Cynthia Mans kondigt aan het bestuur van Stray-AFP te gaan verlaten. De redenen 

hiervoor zijn dat zij andere verwachtingen had van Stray-AFP en privé 

omstandigheden.  

 

7 februari – Gesprek Carien Radstake & Linda Ruseler 

Carien heeft een gesprek gevoerd met Linda Ruseler, zij is juriste, oud-douane 

beambte en vrijwilliger voor AAI. Ze hebben gesproken over de nieuwe regels, met 

betrekking tot het vervoeren van dieren, die vanaf 10 maart geleden. Daarnaast met 

de NVWA tot een convenant komt dat alle bij Stray-AFP aangesloten stichtingen een 

ontheffing krijgen van de verplichting van vrachtvervoer – mits die stichting bij ons 

is aangesloten en o.a. de gedragscode heeft ondertekend.  

 

12 februari – Artikel ‘Op vakantie en je treft of wordt geraakt door een hond’ 

Ineke van Herwijnen, van de Hondenbescherming heeft samen met Isabelle 

Sternheim een artikel geschreven over wat te doen als je een zwerfhond tegenkomt 

op vakantie.  

 

17 februari – Mailing Nieuwsbrief Stray-AFP 

De speciale editie van de nieuwsbrief, ter ere van het zwerfdieren festival, is 

gemaakt om onze partners, vrienden en aangesloten stichtingen op de hoogte te 

brengen van het programma en alles rondom de organisatie van het festival. 
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      Maart 2015 

? maart – Rapport Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 

Voor het rapport ‘Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015’ heeft Stray-AFP 

input gegeven over zowel de zwerfkatten als de zwerfhonden uit het buitenland. Het 

rapport is in november uitgekomen. 

 

28 maart – Hongaarse vertaling Stray-AFP boekje 

Onze vrijwilligster Lilla Galfi heeft de Hongaarse vertaling gemaakt van het 

educatieboekje van Stray-AFP.  

       

      April 2015 

1 april – Mailing Nieuwsbrief Stray-AFP 

De nieuwsbrief van 1 april stond grotendeels in het teken van het 

Zwerfdierenfestival op 6 april. Daarnaast werd er een oproep gedaan om mee te 

doen aan een enquête. De Koninklijke Hondenbescherming en het Stray-AFP willen 

gezamenlijk meer inzicht krijgen in de ervaringen van organisaties met zwerfhonden 

programma's.  

 

6 april – Zwerfdierenfestival 

Het Zwerfdieren Festival heeft dit jaar weer plaats gevonden op tweede paasdag. Er 

was een vol programma met 35 kramen en met muziek van Trikosis en Oermuziek. 

Er was een Zwerfdierenquiz, straattheater, een Dog Dance demo, Doggy Gym demo, 

Doggy Marathon en Spiegelen met je hond. De dag werd geopend door Robert 

Schoemacher. Er is veel aandacht in de pers geweest. Zo was er een artikel in de 

Telegraaf, kwam TV Flevoland opnames maken en heeft Ole Lechner een filmpje 

gemaakt voor op YouTube.  

 

8 april - Overleg Elly von Jessen, Dierenbescherming, met Isabelle Sternheim & 

Carien Radstake 

In het overleg wordt het volgende afgesproken. Stray AFP maakt een voorstel om de 

TNR landelijk vorm te geven bij de zwerfkatten en bespreken dat met de 

Dierenbescherming.   
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18 april - Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening  

Tweemaal per jaar organiseert Stichting Dierenlot deze dag voor medewerkers en 

vrijwilligers van alle dierenhulporganisaties in Nederland. Stray-AFP verzorgt een 

marktkraam voor verkoop van artikelen en het geven van informatie over Stray-AFP 

en de problematiek van de zwerfdieren. Naast de bestuursleden zijn Joyce Broekman 

en Lilla Galfi aanwezig.  

 

      Mei 2015 

7 mei – Presentatie onderzoeksresultaten Zwerfkatten in Nederland   

Om een beter beeld van de situatie rond de Nederlandse zwerfkatten te krijgen is 

Stray Animal Foundation Platform een onderzoeksinitiatief gestart. De universiteit 

van Wageningen heeft dit onderzoek uitgevoerd in 2014. Op 7 mei werden de 

onderzoeksresultaten gepresenteerd door de WUR, Stray-AFP vertelde in hun 

presentatie over het vervolgtraject. De onderzoeksresultaten zullen de basis vormen 

voor Stray Animal Foundation Platform om een integrale aanpak te formuleren met 

de betrokken partijen waarbij een humane aanpak van het zwerfkattenoverschot 

bovenaan staat. Er waren 61 personen aanwezig.  

 

mei – Opening stichting Zuiderzee Zwerfdieren 

Stray-AFP is naar de opening geweest van de stichting Zuiderzee Zwerfdieren in 

Lelystad.  

 

27 mei – Uitgave projectplan ‘Nederland zwerfkattenarm 2025’ 

In het projectplan ‘Nederland zwerfkattenarm 2015’ staat een plan van aanpak 

beschreven voor een integrale aanpak gericht op het verminderen van de 

zwerfkattenpopulaties in Nederland op een humane wijze. Het projectplan is 

geschreven door Isabelle Sternheim.  

 

      Juni 2015 

18 juni – Uitgave brochure ‘Een Hond Aanschaffen Anno 2015’ 

Isabelle sternheim heeft met behulp van tekstschrijfster Marisa Naarden de brochure 

geschreven en vorm gegeven. Met de brochure wordt de lezer op weg geholpen om 

een verantwoorde keuze te maken bij het aanschaffen van een hond. Er wordt 

antwoord gegeven op de vragen; Wat is het meest geschikte kanaal voor jou om 

een hond vandaan te halen? Hoe kun je zien of een hond bij een goede fokker 

vandaan komt, wat moet je doen en laten als je een hond in het buitenland 

tegenkomt en mee wilt nemen? 
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28 juni – Doggy Marathon 

Stichting Vier Voeters organiseert op 28 juni de  Doggy Marathon. Er  wordt in het 

Amstelpark in Amsterdam een mooie route van 4.2 km uitgestippeld en  er zijn 

allerlei activiteiten gepland. Isabelle Isabelle Sternheim is voor Stray AFP aanwezig 

met een kraampje.  

 

      Juli 2015 

1 juli – ACC&D in Porto 

Carien is in Porto naar de Collaborative effort between International Cat Care and 

the Alliance for Contraception in Cats & Dogs (ACC&D) geweest, alwaar zij vele 

lezingen van internationale wetenschappers van zwerfkatten TNR heeft gesproken 

en lezingen heeft gevolgd.  

 

5 juli – Bestuursvergadering & bijeenkomst Woof4All  

De agenda van de bestuursvergadering bestaat onder andere uit het nabespreken 

van het Zwerfdierenfestival, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl en het 

zwerfkattenonderzoek. Met Woof4All vindt een eerste kennismaking plaats en 

worden ideeën over een eventuele samenwerking uitgewisseld.  

 

14 juli – Raad van Dierenaangelegenheden  

Isabelle Sternheim is op 14 juli op bezoek geweest bij de Raad van 

Dierenaangelegenheden. Zij had een afspraak met drie raadslieden. Op 9 september 

ging een afvaardiging van de Raad naar Zwerfkatten Rijnmond.  

 

16 tot 19 juli – Best Friends National Conference 

Carien Radstake heeft het Best Friends National Conference bezocht in Atlanta. Het 

was een prachtig congres waar ze veel boeiende lezingen en interessante mensen, 

waaronder Linda Harper, Seth Casteel, Jackson Galaxy en Shelly Kotter heeft 

ontmoet.  

 

      Augustus 2015 

1 Augustus – Woof4All  

Lancering van Woof4All als officiële partner van Stray-AFP. Zij zullen zich ook 

voorstellen op het Zwerfdierensymposium.  
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9 Augustus – Bestuursvergadering 

De agenda van de bestuursvergadering bestaat onder andere uit het voorbespreken 

van het Zwerfdierensymposium, het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl, het 

zwerfkattenonderzoek en het bezoek aan de Raad van Dierenaangelegenheden. 

 

      September 2015 

9 september – Bezoek Zwerfkatten Rijnmond 

De Raad van Dierenaangelegenheden is op bezoek geweest bij Zwerfkatten 

Rijnmond. Carien Radstake was hier ook bij aanwezig. Men heeft een rondleiding 

gegeven, Zwerfkatten Rijnmond heeft zichzelf gepresenteerd in cijfers en er is 

gesproken over een landelijke aanpak.  

 

14 september – Radio 1  

Naast Isabelle Sternheim waren dierenarts en parasitoloog Paul Overgaauw en 

Thomas van de Dierenopvang aanwezig om op Radio 1 te spreken over de illegale 

handel van honden en de rol van marktplaats.   

 

22 september - EU Dogs & Cat alliance 

Carien is in Brussel bij de EU Dogs & Cat alliance geweest om, onder andere, met 

MEP’s te spreken en te lobbyen voor de Europese wetgeving voor honden en katten. 

 

 

      Oktober 2015 

4 oktober – Emigratie van buitenlandse (zwerf)honden & - (zwerf)katten naar 

Nederland in 2014 

Carien Radstake heeft ook dit jaar een telling gehouden over het emigreren van 

buitenlandse zwerfhonden naar Nederland. Zij heeft in beeld gebracht  wat de 

feitelijke aantallen van geëmigreerde buitenlandse honden zijn. Omdat we ook graag 

het aantal geëmigreerde katten willen weten, hebben we dit jaar ook deze categorie 

geteld. 

 

6 – 8 oktober – ICAWC Dogs Trust & EU Dogs’& Cat’s alliance 

In oktober volgen Carien Radstake, Isabelle Sternheim en Debora Blok het 

driedaagse ICAWC-congres in Porto, georganiseerd door Dogs Trust. Er worden tal 

van interessante lezingen georganiseerd en er is de eerste vergadering met de EU 

Dogs’& Cat’s alliance. Veel internationale contacten worden aangehaald en nieuwe 

contacten gelegd. 
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19 oktober - Mailing Nieuwsbrief Stray-AFP 

De nieuwsbrief van 19 oktober stond grotendeels in het teken van het 

Zwerfdierensymposium. Daarnaast werd er een terugblik gegeven op het ICAWC en 

werd de stand van zaken betreffende het kattenonderzoek beschreven.  

 

23 oktober – Lid LICG 

Na het gesprek van afgelopen week met het LICG, zijn we officieel kennis partner 

van de LICG.  In het gesprek is er gesproken over voorlichting en educatie over 

zwerfkatten. 

 

      November 2015 

7 november - Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening  

Tweemaal per jaar organiseert Stichting Dierenlot deze dag voor medewerkers en 

vrijwilligers van alle dierenhulporganisaties in Nederland. Stray-AFP verzorgt een 

marktkraam voor verkoop van artikelen en het geven van informatie over Stray-AFP 

en de problematiek van de zwerfdieren. 

 

november – Dierenasiels.com 

Carien en Isabelle hebben overleg gehad met Intke Voortham van Dierenasiels.com 

over een mogelijke participatie bij het zwerfkatten project qua registratie. 

 

22 november – Zwerfdierensymposium  

Op 22 november is het jaarlijkse zwerfdierensymposium gehouden, wederom in de 

collegezaal van de Diergeneeskundige faculteit in Utrecht. Het overkoepelend 

onderwerp dit jaar waren de zwerfhonden en – katten, in binnen- en buitenland. Er 

waren presentaties van Isabelle Sternheim over het project Nederland 

Zwerfkattenarm 2025, Vroegcastratie bij katten door Wilma de Joode & Manon 

Noordhof, Organisatie en aanpak zwerfdieren dierenkliniek Jol door Brigit Caminada 

& Paulien Puijpe, Cijfers geëmigreerde honden & katten 2014 door Carien Radstake, 

Woof4All door Quintus Demes, ‘Head larger than hands’ door GZ-psychologe 

Annemarije Struik, Cat Café Program in samenwerking door Annelies Nooijen & 

Mariella Sprado van Atlas Animal Project en de Nederlandse Federatie Dierenopvang 

Organisaties  heeft zich voorgesteld. Daarnaast werden het nieuwe logo en de 

nieuwe website gelanceerd! 
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27 november – Vacatures 

Er worden vacatures voor de webshop en vertaler online gezet.  

 

      December 2015 

 

1 december – Zwerfkattenorganisaties in Nederland 

Carien heeft een lijst opgesteld met alle actieve zwerfkattenorganisaties in 

Nederland. 

 

19 december – Stuurgroep Nederland Zwerfkattenarm 2015 

De eerste vergadering van de stuurgroep. Isabelle geeft een toelichting op de 

voorgeschiedenis en op stand van zaken van het project. Er worden verschillende 

werkgroepen gemaakt, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen deelnemers aan 

de werkgroep en lezers. De werkgroepen zijn werkgroep handboek, werkgroep 

medisch, werkgroep database opzetten, werkgroep communicatie/educatie publiek 

en werkgroep RDA-rapport rondom de uitzetvergunning.  


