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Wie zijn wij? 



Missie 
Wereldwijd zorgen landen en 
mensen op een respectvolle manier  
voor hun zwerfdieren. (Countries 
and people around the world take 
respectful care of their stray 
animals). 

Onafhankelijk platform 
• Verbinden 
• Gezamenlijke acties/politieke 

invloed 
• Educatie 
• Informatie 
• TNR projecten 

 



• Jaarlijks zwerfdieren symposium 
• Jaarlijks zwerfdieren festival 

• Wereld zwerfdierendag 
• Animal Medical Care Foundation 
• Onderzoek naar zwerfkatten in Nederland 

• Telling buitenlandse honden in Nederland 
• Uitoefenen van politieke druk tbv 

zwerfdierenwelzijn 
• Aanwezigheid evenementen 

• Nederland zegt NEEN tegen Broodfok 
• Educatie materiaal zwerfhonden 

 
 

 

Huidige projecten 



• Bijeenkomst onderzoeksresultaten onderzoek 
zwerfkatten 

• TNR project voor Nederlandse zwerfkatten 
• Symposium over TNR met dierenartsen 
• TNR projecten in Europa 
• Onderzoek naar illegale hondenhandel 
• Telling buitenlandse honden 
• Vertalen educatiemateriaal honden 
• Ontwikkelen educatiemateriaal katten 

 
 



              

            

        

              

        

Lokale oplossingen 



• Educatie 
• Betrekken (lokale) overheden 
• Betrekken Stakeholders 
• Samenwerking bestaande 

initiatieven  
• TNR projecten 
• Evaluatie en vervolgprojecten 



Waarom lokale oplossingen i.p.v. 
emigratie? 

 
 

 

• Emigratie zorgt er niet voor dat er minder 
zwerfdieren komen  

• Emigratie kan stressvol zijn voor sommige 
dieren 

• Kans op zoönosen 
• Biologische bezwaren 
• Sociologische bezwaren 

 
 
 
 

 



      



              

            

        

              

        

TNR theorie en praktijk 



Di 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TNR 
 Trap Neuter Return 

 = CNVR 
 Catch/Collect Neuter Vaccinate Return 

 = ABC (India) 
 Animal Birth Control 
 



Discussie rondom TNR: 
   terugzetten dieren  



CC bepaalt het aantal dieren wat in 
een bepaalde omgeving kan leven en 
zich voortplanten.  

• Voedsel 

• Drinken 

• Schuilplaatsen (ook voor 
grootbrengen nesten) 

 

Als je dieren van straat haalt, hebben 
meer kittens/pups de kans om 
volwassen te worden en te overleven.  

 

Carrying capacity  

    







Principe TNR - Trap Neuter Return 
 1. 70 – 100% van de zwerfdieren worden gecastreerd 

 2. de zwerfdieren worden in de gaten gehouden  

 3. nieuwe aanwas wordt consequent gecastreerd –        
proces van jaren follow up (lokale bevolking) 

 

Voorwaarden TNR: samenwerking met  
- lokale overheden (toestemming, support) 
- lokale dierenartsen (ivm 10% vervolgacties) 

In respect voor de andere cultuur! 



Samenwerking lokale bevolking  



Voeren door lokale bevolking 



Asiel in Faridabidad in India 



Respect voor andere culturen & standaards 



Aanpassen aan omgeving 





Lokale bevolking met hart voor dieren 



(hier leven mensen) 



Educatie en administratie 



Educatie, educatie, educatie! 



Rabies vaccinatie 



De lokale apotheek voor mens en dier 



• Turkije – binnen vier jaar controle van 
zwerfkatten in een stad (open systeem) 

• 4.000 katten zijn gecastreerd 

• jaarlijks bijhouden van aanwas 

• door slechts een lokale ‘motor’ 

• en financiële hulp van buiten  
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Praktijk voorbeeld 







Stray Animal Foundation Platform 33 

  TNR in foto’s 































Vervolgens voer je de castratie uit, doe je nazorg (1 dag voor katers, 3 
dagen voor poezen) en zet je de kat terug in de straat van herkomst.  



              

            

        

              

        Telling buitenlandse 
honden via stichtingen 



Methodiek telling 2012:    

1) Via de website van de organisatie (57%) 

2) Via correspondentie met de organisatie (26%)  

3) Op basis van eigen schattingen (17%) 

 

122 organisaties van de 175 adopteren honden: 

- 26 : gestopt of niet begonnen met adopteren 

- 65 : tot tientallen honden  

- 19 : 100 tot 200 honden 

- 10 :  rond 300 honden 

- 2 :   500 a 600 honden 

Telling honden via Stichtingen 
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1,8 miljoen honden met levensverwachting van 10 jaar. 

 

Van de 180.000 nieuwe aanwas honden is ongeveer: 

•  40.000 (22,2%) rashonden met stamboom via de RvB  

• 132.000 (73,3%) commercieel gefokte honden (schatting IFAW, 
Vier Voeters, Hondenbescherming) 

•     8.300 (4,6 %) buitenlandse honden  

 

 

Aantal honden in Nederland 2012 

Rashonden

Commerciële
hondenhandel
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Verdringt de buitenlandse hond de asielhond? 

 

• totaal aantal honden = gelijk (180.000) 

• aantal  honden in DB-asielen : minus 15%   

• aantal honden in DB-asielen in = uit  

• aantal honden uit het buitenland neemt toe  

 

Deze buitenlandse honden verdringen niet de  
asielhonden in de DB-dierenasielen.  
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Antwoorden 



 
 
 
Dank voor uw aandacht 



Vragen? 


