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Missie: Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  

voor hun zwerfdieren.  
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Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform, inclusief 
het Animal Medical Care Foundation onderdeel, over het jaar 2013.  

In totaal heeft het bestuur 7 maal vergaderd.  
 

Samenvatting belangrijkste activiteiten in 
2013.  

Stray AFP heeft in 2013: 
 Het beleidsplan zoals in 2012 geschreven met missie, visie, focus en 

financiële doelstelling, vormgegeven 
 De Nederlandse,Engelse en Spaanse site verder uitgebouwd 

 In totaal diverse projecten van aangesloten stichtingen financieel 
kunnen honoreren voor een totaalbedrag van €  

 Voor het eerst het Zwerfdierenfestival georganiseerd op het 
Erkemenderhondenstrand in Zeewolde, ter ere van 

Wereldzwerfdierendag op 4 april 

 Voor het eerst in België (Grimbergen) het zwerfdierensymposium 
georganiseerd 

 Wederom in Nederland het jaarlijkse zwerfdierensymposium 
georganiseerd in de Diergeneeskundige Faculteit van Utrecht 

 De volgende publicaties uitgebracht: 
o Reanimatie hond en kat, februari 2013 

o Bijtincidenten, september 2013 
o Educatieboek kinderen van 8 tot 12 jaar 

 Haar internationale samenwerkingspartners netwerk uitgebreid 
 Een onderzoeksvoorstel ingediend naar de situatie van zwerfkatten 

in Nederland bij de Wetenschapswinkel. Hier is een daadwerkelijke 
samenwerking voortgekomen met de Universiteit van Wageningen 

en het onderzek zal plaatsvinden in 2014 
 Een groei gemaakt van Linkedin groepsleden voor Stray AFP van 

58%, namelijk van 671 leden naar 1058  

 Een groei gemaakt van Linkedin groepsleden voor AMCF van 103 %, 
namelijk van 602 naar 1221 leden  

 



 
 
 

                                                        Stray Animal Foundation Platform 
                                                                    Jaaroverzicht 2013 
 

2 

 

Januari 2013 

Donaties 
In januari heeft AFP een voedseldonatie van voornamelijk kattenvoer en 
hondenvoer  kunnen uitdelen aan alle belangstellende en bij AFP aangesloten 

stichtingen.  
 

Zwerfdierenfestival 
Vanaf januari heeft het voor het eerst te organiseren Zwerfdierenfestival ter 
gelegenheid van Wereld Zwerfdierendag op 4 april, de nodige aandacht en tijd 

opgeëist. Met een creatief ontwerper wordt een programma met activiteiten 
uitgedacht.  

 

Februari 2013 

Afwijzing aanvraag Postcodeloterij 
Helaas heeft de aanvraag voor een subsidie door de Postcodeloterij niet geleid 

tot honorering ervan. De aanvraag bleek wel te voldoen aan de gestelde 
voorwaarden, maar helaas is Stray AFP niet gehonoreerd in zijn aanvraag.  
 

Bestuursvergadering 
Op 6 februari vergadert het bestuur van Stray AFP. De kascommissie wordt 

benoemd, bestaande uit Isabelle Sternheim en Debora Blok.  
 

Publicatie ‘Reanimatie hond en kat’ 
In februari publiceert Stray AFP het artikel ‘Reanimatie hond en kat’ op verzoek 
van aanvragen. Het doel van het artikel is om praktische handen en voeten te 

kunnen geven aan de uitvoering van een reanimatie op hond of kat, indien de 
noodsituatie zich voordoet.  

 
Samenwerking stichting DierenLot 
Isabelle Sternheim en Carien Radstake overleggen met Stichting DierenLot over 

een samenwerking op het gebied van sponsoring en netwerken. Stichting 
DierenLot committeert zich financieel aan zowel het Zwerfdierenfestival als het 

Nederlandse symposium.  
 
LinkedIn groep vergadering 

Bij stichting AAP vindt de jaarlijkse LinkedIn groepen vergadering plaats. Deze 
Linkedingroep zorgt ervoor dat er vele dwarsverbanden per Linkedin bestaan 

tussen allerlei belang-hebbende dierenwelzijnsorganisaties onderling.  
Naast het overleg wordt een rondleiding gegeven in het park van Stichting AAP. 
Deze bijeenkomst heeft met name voor het AMCF gezorgd voor het actief 

oppakken van de LinkedIn activiteiten, wat aan het eind van het jaar voor meer 
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dan een verdubbeling van het aantal leden zorgt. Ook Stray AFP groeit met 58% 
gestaag. AMCF behoort tot de snelst groeiende LinkedIn groep.  

 
 

Zwerfdierenfestival 
Er wordt in februari voorverkenning gedaan om te bepalen welk terrein het 
meest geschikt is voor het Zwerfdierenfestival. Met de beheerder van het 

Erkemeder hondenstrand in Zeewolde wordt tot overeenkomst gekomen voor de 
opzet van het Zwerfdierenfestival op tweede Paasdag, zijnde 1 april.  

 
Afschieten zwerfkatten op Schiermonnikoog 
In februari bereikt ons het bericht dat men op Schiermonnikoog over zal gaan tot 

het afschieten van hun zwerfkatten. Stray-AFP zoekt contact met de betrokken 
partijen waaronder burgemeester Sjon Stellinga. Er wordt vanuit Stray-AFP een 

petitie gestart en mede dankzij de vele negatieve reacties worden de plannen om 
af te schieten afgeblazen. 

 

Maart 2013 

AMCF 
Het AMCF ondersteunt ook in 2013 de nodige buitenlandse asielen met 
hulpgoederen in de vorm van medische hulpgoederen en zorgproducten. 

Daarnaast ondersteunt AMCF diverse Nederlandse organisaties die al hun 
contacten hebben met de diverse buitenlandse asielen. De op deze wijze 

verspreide hulpgoederen worden zo op de financieel meest efficiënte wijze 
verdeeld.  
 

Kids for Animals Fair Hellevoetsluis 
Om de Kids for Animals afdeling te Hellevoetsluis ook te voorzien van informatie 

over zwerfdieren, heeft Stray AFP deelgenomen aan de jaarlijkse Kids for 
Animals dag. Er waren zo’n 1.000, vooral jonge, bezoekers.  
 

Bestuursvergadering 
Op 13 maart vergadert het voltallige bestuur van Stray AFP, met name in 

voorbereiding op het Zwerfdierenfestival.  
 

April 2013 

Zwerfdierenfestival op 1 april (geen grap) 
AFP heeft deze Wereld Zwerfdierendag kleur gegeven door een 

Zwerfdierenfestival te organiseren met tal van activiteiten voor baas en hond, 
talloze doe-demonstraties en workshops en een heuse zwerftocht met informatie 

over zwerfdieren en met quizvragen langs de route. Ondanks dat het weer aan 
de koude kant was, zorgde het zonnetje ervoor dat het een bijzonder geslaagd 
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festival was met zo’n 3.000 bezoekers. De media heeft de nodige aandacht 
besteed aan het festival, zowel op de lokale t.v. als op de lokale radio.  

 

 
 

Internationale Zwerfdierendag 
Op 4 april is het Wereld Zwerfdierendag – in 2013 is de derde Internationale 

Zwerfdierendag gevierd. AFP heeft bijzonder veel publicatie gegeven aan deze 
dag – wat tot talloze reacties op Facebook zorgde.  
 

Bestuursvergadering 20 april 
Het bestuur vergadert op 20 april. In deze vergadering verleent de kascommissie 

de penningmeester decharge over 2012.  
 

Mei 2013 

Animal Event  

Op 3, 4 en 5 mei heeft Animal Event plaatsgevonden in de Beekse Bergen. Om 
Stray AFP en AMCF verder bekendheid te geven en om te netwerken, hebben we 
gedurende drie dagen een stand bemenst op het Animal Event. Talloze 

netwerkcontacten zijn hieruit voortgekomen. Dankzij het stralende weer 
gedurende drie dagen hebben enorm veel bezoekers het Event bezocht. Er zijn 

honderden informatiefolders uitgedeeld aan bezoekers. Het Event word tevens 
gebruikt als vergadergelegenheid voor het bestuur.  
 

Bestuurswisseling 
In mei laat aspirant-bestuurslid Greet Abbink weten zich door te drukke 

bezigheden privé, zich onvoldoende meer te kunnen inzetten voor Stray-AFP. Het 
bestuur vraagt Cynthia Mans om te willen nadenken over het 
bestuurslidmaatschap. Zij zegt dit van harte toe.  
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Juni 2013 

Bestuursvergadering 
In juni vergadert het bestuur van Stray AFP – in de nieuwe samenstelling met 

Cynthia Mans erbij.  
 

Roemenië 
Vanuit Roemenië komt er weer veel slecht nieuws.  De wet die het mogelijk 
maakt om 10.000den honden af te maken lijkt er door te komen. Stray-AFP 

besteedt veel aandacht aan dit onderwerp op site, social media en door het 
aanschrijven van de politiek. 

 

Juli 2013 

Erkemeder Hondendag 
Op 6 juli heeft AFP op de Erkemeder Hondendag gestaan met een 
informatiestand. Op deze dag mochten weer veel bezoekers de Stray-AFP stand 

bezoeken en zijn vele netwerken aangehaald of geïnitieerd.  
 

Augustus 2013 

Zwerfkatten in Nederland onderzoeksvoorstel 

Stray-AFP schrijft een onderzoeksvoorstel naar de situatie van zwerfkatten in 
Nederland en dient dit in bij de wetenschapswinkel. Motivatie voor dit onderzoek 

zijn tweeledig. In de eerste plaats is Stray-AFP van mening dat men het 
zwerfdierenprobleem in eigen land niet moet vergeten. De oplossingen die wij 
prediken zouden wij toch vooreerst in eigen land moeten laten zien.  Doel van de 

inventarisatie is het opstellen van een plan van aanpak voor Nederland waar 
betrokken organisaties met elkaar gaan samenwerken. Dit maakt dat men 

dichtbij huis ervaring krijgt met het uitvoeren van evtuele TNR projecten en er 
ook een netwerkwerk wordt opgebouwd waar men op terug kan vallen bij 
projecten in het buitenland. 

 

September 2013 

Publicatie ‘Bijtincidenten’ 
In september publiceert Stray AFP het artikel ‘Bijtincidenten’ wat een geheel van 

feiten en adviezen is hoe bijtincidenten te voorkomen. Het doel van het artikel is 
om objectieve informatie te geven over de cijfers en feiten rondom bijtincidenten 
en hun juridische gevolgen. Ook wordt informatie gegeven over de RAD (regeling 

agressieve dieren).   
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Dogs Trust International Trainee Session 
Van 8 tot 12 september heeft in Londen (Engeland) bestuurslid Carien Radstake 

deelgenomen aan de internationale trainingssessie van Dogs Trust. Naast het 
opdoen van veel inhoudelijke en praktische kennis, zijn 

samenwerkingsverbanden aangegaan met de overige 16 deelnemers. Het was 
een bijzonder internationaal gezelschap. Tijdens deze training werd bekend dat 
de Roemeense wet gewijzigd werd, waardoor het afmaken van Roemeense 

straathonden niet meer strafbaar werd.  
 

 
Belgisch Zwerfdierensymposium 
Op zaterdag 13 september vindt het eerste Belgische Zwerfdierensymposium 

plaats in Grimbergen in de fantastische locatie van het toneeltheater aldaar. 
Cynthia Mans heeft het symposium georganiseerd. Het symposium zelf werd 

bezocht door ongeveer 60 deelnemers. Het programma bestond vooral uit 
presentaties van tal van zwerfdierenstichtingen. Er is gesproken over shelters 

met verwaarloosde en mishandelde dieren, de situatie van de Spaanse honden in 
het algemeen en Galgo’s in het bijzonder, over de zwerfkattenasiels en hun 
vrijwilligers, over de zwerfkatten en de benodigde TNR, over opleiden van 

zwerfhonden en gedetineerden en over broodfokpraktijken. Alle deelnemers 
werden na afloop verrast met tal van hulpgoederen, diervoeders en cadeaus voor 

mens en dier. 
 

 
 

Hondenwandeling  
Ook dit jaar is Stray AFP & AMCF present op de grootste hondenwandeling van 

Nederland. Helaas is het weer slecht en komen er weinig bezoekers op het 
evenement af.  
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Publicatie educatieboek voor kinderen van acht tot twaalf jaar 
Vanuit Stray AFP was het een lang gekoesterde wens om een educatieboek te 

schrijven voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Na vele versies en vele 
optimalisaties zag het educatieboek in september het licht, geschreven door 

Carien Radstake en eindredacteur Isabelle Sternheim.  Het boek is geschreven 
om kinderen tussen de acht en twaalf jaar te vertellen van honden, (hun leven, 
wat ze nodig hebben en hoe een hond denkt) en van zwerfhonden in het 

buitenland en wat kinderen kunnen doen om zwerfhonden te helpen. Het boek 
bestaat uit 40 bladzijden.  

 

Oktober 2013 

Bestuursvergadering 
Op 7 oktober vergadert het voltallige bestuur in Oosterhout, o.a. om het 

aankomende symposium voor te bespreken en onderling de taken verder te 
verdelen.  
 

Eerste Europese Conferentie over het welzijn van katten en honden 
Op 27 oktober reist bestuurslid Carien Radstake in een hevige storm af naar 

Brussel, om op maandag 28 oktober deel te kunnen nemen aan de eerste 
Europese Conferentie over het welzijn van katten en honden in Europa. Het 
congres werd bezocht door bijna 500 deelnemers. Helaas zijn er geen 

onderwerpen over zwerfdieren aan bod gekomen.  
 

Eerste vergadering met Wetenschapswinkel en Universiteit van 
Wageningen over het zwerfkattenonderzoek 
Het onderzoek naar zwerfkatten in Nederland is inmiddels goedgekeurd.  Er vindt 

een eerste gesprek plaats met Francesca Neijenhuis (WU), Thea van Niekerk 
(WU), Gerard Straver (Wetenschapswinkel), Carien Radstake en Isabelle 

Sternheim. 
 

November 2013 

Stray AFP-symposium 
Op 3 november vindt het AFP-symposium plaats in Utrecht – in de collegezaal 

van de Diergeneeskundige faculteit. Het symposium was goed bezocht met 155 
deelnemers.  

De onderwerpen waren divers; Marie-Jose Enders-Slegers sprak over 
dierenmishandeling, Anouk Duijnker van en over de Dierenpolitie, waarna Ruth 
van der Leij de signalen bij verwaarloosde dieren besprak. Burgemeester Sjon 

Stellinga sprak vervolgens over de besluitvorming om geen wilde zwerfkatten af 
te schieten op Schiermonnikoog. Marleen Drijgers sprak over TNR bij de 

zwerfkatten vanuit de werkgroep Zeeland, waarna Joke Voorn de stadse 
benadering besprak vanuit de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten.  
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Na de pauze sprak Carien Radstake over de aantallen honden die naar Nederland 
werden gehaald in 2012 – een presentatie van de objectieve cijfers met 

medewerking van BUZ-honden. Dat Nederlandse asielen niet zo vol zitten met 
honden, bleek ook uit de presentatie van Astrid Koningen van het Koningen asiel 

in Balkbrug. Zij komt als een van de weinige asielen uit voor het openlijk 
plaatsen van buitenlandse honden. Packleader Bert van Straten sprak over de 
specifieke gedragsproblemen bij buitenlandse honden.  

 

 
 
Stray AFP Award 
Tot besluit hield Karen Soeters een presentatie over de situatie in Roemenië – 

waarna zij de nieuw ingestelde Stray AFP reward van € 750,- uitreikte aan Dog’s 
Wish – een organisatie die in Roemenie actief is. De dagvoorzitter van het 

symposium was Isabelle Sternheim, voorzitter van Stray-APF.  

 
 

Dutch Galgo Lobby 
Op 24 november woont bestuurslid Carien Radstake de landelijke Dutch Galgo 

Lobby –dag bij. Het programma gaat specifiek in op de situaties van de Galgo’s 
in Spanje. Voor het eerst wordt de film ‘Febrero’ getoond, van de Waggingtale 
productions.  Het is een zeer ontroerend relaas over de omgang in Spanje van de 

Spanjaarden met de spaanse windhonden. Juist door de subtiliteit in de film en 
het achterwege laten van afgrijselijke beelden, maakt de film een diepe indruk.  
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Puppy’s uit Bulgarije met rabiës 
In november is er sprake dat er Bulgaarse pups in Nederland zijn aangetroffen 

die besmet zijn met het rabiës virus. Stray-afp wordt geïnterviewd in EditieNL en 
benadrukt dat aangesloten stichtingen zich aan alle vaccinatie eisen houden en 

dat het gevaar dus niet van de zwerfdieren stichtingen komt. Later blijkt dat de 
pups toch geen rabiës te hebben gehad. 
 

December 2013 

Bestuursvergadering 

Op 1 december houdt het bestuur vergadering, met o.a. het nabespreken en 
evalueren van het symposium in Utrecht.  

 
Nabespreking symposium 

Vanuit het zwerfdierensymposium van november vloeit een bespreking voort met 
Astrid Koningen over de mogelijke acties vanuit de dierenasielen rondom 
zwerfhonden en de rol van de Dierenbescherming daarin.  

 

 

Hartelijke groet,  

 
Het team van Animal Foundation Platform  
Debora Blok, Cynthia Mans, Carien Radstake en Isabelle Sternheim 


