Stray Animal Foundation Platform
Jaaroverzicht 2014

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform, inclusief Animal
Medical Care Foundation, over het jaar 2014.
Samenvatting belangrijkste activiteiten in 2014.
Stray AFP heeft in 2014:
• Het beleidsplan zoals in 2012 geschreven met missie, visie, focus en financiële
doelstelling, vormgegeven.
• Het bestuur Stray-AFP vergadert vijfmaal in 2014.
• In totaal diverse projecten van aangesloten stichtingen financieel kunnen
honoreren voor een totaalbedrag van € 3.275,• Op vele markten deelgenomen met een stand om aandacht te vragen voor de
zwerfdierenproblematiek (alle bestuursleden)
• Deelgenomen aan de internationale ‘Yes we Care’ demonstratie in het
Vondelpark en die op de Dam in Amsterdam.
• Het onderzoek naar de situatie van de Nederlandse zwerfkatten vormgegeven,
in samenwerking met de WUR.
• Facebook groep ‘Zwerfkattenmeldpunt Nederland’ opgericht.
• Praktisch vormgegeven in Marmaris, Turkije aan TNR bij zwerfkatten (100
katten in zes dagen).
• Samen met het ministerie van Economische Zaken een informatieochtend
georganiseerd ter informatie van de nieuwe wet- en regelgeving tav import en
export van (zwerf)dieren.
• Overleg opgestart met de senior adviseur van Economische Zaken over de
Nederlandse situatie en praktische oplossingen van de zwerfkattenproblematiek.
• Via Animal Medical Care Foundation (AMCF) worden vangkooien, drukkooien
en transportmanden aangeschaft om uitgeleend te kunnen worden aan
stichtingen die TNR-projecten in Nederland of het buitenland uitvoeren.
• Voor de tweede keer het Zwerfdierenfestival georganiseerd op het
Erkemenderhondenstrand in Zeewolde, ter ere van Wereldzwerfdierendag op
tweede Paasdag, 21 april.
• Wederom in Nederland het jaarlijkse zwerfdierensymposium georganiseerd in
de Diergeneeskundige Faculteit van Utrecht.
• Meegewerkt aan de eerste Doggy Marathon georganiseerd door stichting
Viervoeters.
• Via Animal Medical Care Foundation de nodige donaties van medische
goederen en verzorgingsproducten aan stichtingen kunnen doneren, ter
ondersteuning van het stichtingswerk.
• De volgende publicaties uitgebracht:
o Emigratie van buitenlandse zwerfhonden naar Nederland, de cijfers
2012, Carien Radstake, januari 2014
o Artikel in Dogspiration over de cijfers met interview Carien Radstake,
februari 2014
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o Artikel over reanimatie van hond of kat, Carien Radstake, april 2014
o Negen beschrijvingen van werkprocedures van TNR bij zwerfkatten,
Carien Radstake, april 2014
o Vertaling educatieboekje voor kinderen van 8 tot 12 jaar in het Frans,
Cynthia Mans, mei 2014
o Emigratie van buitenlandse zwerfhonden naar Nederland, de cijfers
2013, Carien Radstake, augustus 2014
o Literatuurlijst wetenschappelijke artikelen over TNR bij zwerfkatten,
Carien Radstake, augustus 2014
o Publicatie Hart voor Dieren, Isabelle Sternheim, augustus 2014
o Vertaling educatieboekje voor kinderen van 8 tot 12 jaar in het
Russisch, augustus 2014
o Brief aan staatssecretaris Dijksma, over TNR bij katten in Nederland,
Carien Radstake en Isabelle Sternheim, augustus 2014
o Vertaling educatieboekje voor kinderen van 8 tot 12 jaar in het Japans,
augustus 2014
o Sponsoringsaanvraag Nationale Postcodeloterij, Isabelle Sternheim,
september 2014
o Facebookcampagne Anti-Broodfok NL, Isabelle Sternheim, september
2014.
o Artikel in Hondenmanieren over de derde editie van het Zwerfdieren
Symposium (Isabelle Sternheim)
• Een groei gemaakt van Linkedin groepsleden voor Stray AFP van 69%,
namelijk van 1058 leden naar 1787.
• Een groei gemaakt van Linkedin groepsleden voor AMCF van 1356 naar 2877
leden – een groei van 112%.
Januari 2014
Publicatie Emigratie van buitenlandse zwerfhonden naar Nederland, de
cijfers 2012
Op het zwerfdierensymposium 2013 heeft Carien Radstake een presentatie gegeven van de
door Dogs Wish onderzochte cijfers van het aantal buitenlandse (zwerf)honden die in 2012
naar Nederland zijn gekomen. Carien Radstake heeft de cijfers van de bezetting van de
Dierenbeschermingshonden onderzocht dmv het bestuderen van de jaarverslagen van de
Dierenbescherming. Van het cijfermateriaal heeft Stray-afp een artikel gemaakt wat o.a. op
de website van Stray-afp te lezen is.

Levering vangkooien aan stichtingen
Dankzij goede contacten met een vangkooileverancier in Engeland, worden diverse
stichtingen door het AMCF voorzien van voordelige en vooral solide vangkooien ten behoeve
van TNR-acties van honden en katten.

Eerste vergadering van de begeleidingscommissie zwerfkattenonderzoek
Nederland
De docenten Thea van Niekerk en Francesca Neijenhuis leiden het project “Zwerfkatten in
Nederland: een inventarisatie”. De onderzoeksopdracht is afkomstig van de Stray AFP en
wordt ondersteund door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Het onderzoeksplan is
in overleg met Isabelle Sternheim (voorzitter Stray AFP) en Carien Radstake (bestuurslid
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Stray AFP) opgesteld. Het onderzoek zal grotendeels worden uitgevoerd door studenten van
de WUR, VHL Leeuwarden en andere HAS’en.

Februari 2014
Bestuursvergadering
Op 6 februari vergadert het bestuur van Stray AFP. De kascommissie wordt benoemd,
bestaande uit Isabelle Sternheim en Debora Blok.

Samenwerking stichting DierenLot

Stichting DierenLot committeert zich ook in 2014 financieel aan zowel het Zwerfdierenfestival
als het Nederlandse symposium. Naast de financiële bijdragen worden afspraken gemaakt
voor nadere samenwerking in 2014.

Dogspiration
Naar aanleiding van het artikel over de cijfers van de emigratie van honden naar Nederland,
schrijft het digitale magazine Dogspiration een leuk interview met foto’s van bestuurslid
Carien Radstake.

Maart 2014
Kids for Animals Fair Hellevoetsluis
Om de Kids for Animals afdeling te Hellevoetsluis ook te voorzien van informatie over
zwerfdieren, heeft Stray AFP zich opgegeven voor de jaarlijkse Kids for Animals dag op 6
maart. Er waren zo’n 2.000, vooral bezoekers.

TNR-actie zwerfkatten in Turkije
Van 22 tot en met 29 maart bezoekt Carien Radstake Turkije om actief te participeren in een
zwerfkatten TNR-project. Naast praktische hulp in de actie zelf, worden tal van foto’s en
video’s gemaakt. Dit waardevolle foto- en filmmateriaal wordt gebruikt om
praktijkbeschrijvingen te maken van alle facetten die het roepen, vangen (met
transportmand, vangkooi of valvangkooi), verzorgen en vrijlaten van de katten met zich
meebrengt.

April 2014
Internationale Zwerfdierendag
Op 4 april is het Wereld Zwerfdierendag – in 2013 is de vierde Internationale Zwerfdierendag
gevierd in inmiddels heel veel landen. AFP heeft een leuke actie georganiseerd: maak een
#Strafie en fotografeer jezelf met je zwerfdier. De actie loopt van 31 maart tot aan het
Zwerfdierenfestival op 21 april.

Bestuursvergadering
Op 5 april vergadert het bestuur van Stray AFP in Utrecht, met name in voorbereiding op het
Zwerfdierenfestival.

Landelijke dag Stichting DierenLot

De drie bestuursleden wonen alle drie de Landelijke dag bij van Stichting DierenLot. Isabelle
Sternheim en Carien Radstake worden gevraagd om de ronde tafel rondom zwerfkatten in
Nederland te leiden. Dit ronde tafelgesprek wordt druk bezocht en leverde geanimeerde
gesprekken op. Daarnaast zijn mailadressen verzameld opdat meer mensen inspraak krijgen
in het onderzoek naar zwerfkatten, uitgevoerd door de WUR in opdracht van Stray AFP.
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Artikel reanimatie hond of kat
In april schrijft bestuurslid Carien Radstake een artikel over reanimatie van hond of kat, met
uitleg en illustraties hoe een reanimatie op hond of kat dient te worden uitgevoerd.

Zwerfdierenfestival op 21 april
Het Zwerfdieren Festival heeft dit jaar weer plaats gevonden op tweede paasdag. Wekenlang
was het prachtig weer en uitgerekend op de uren dat het Zwerfdieren Festival gepland stond
waren de weersvoorspellingen slecht. Daardoor was het aantal bezoekers beduidend minder
dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we ongeveer 3000 bezoekers mogen verwelkomen, dit jaar
waren dit er ca. 1500. Ondanks het weer kijken we toch terug op een zeer geslaagde dag.
De belangrijkste doelstelling - aandacht vragen voor het lot van zwerfdieren- is meer dan
geslaagd. We hebben in de dagen voor het festival 7 keer ons verhaal mogen vertellen op de
radio. Daarnaast is er tijdens het festival een rapportage gemaakt door Omroep Flevoland en
het kinderpersbureau. Vooral het feit dat we geïnterviewd zijn door het Kinderpersbureau is
natuurlijk fantastisch. Ons inziens ligt de oplossing van het zwerfdierenprobleem o.a. bij
educatie en daarom is het geweldig dat juist kinderen geïnteresseerd zijn in het verhaal van
de zwerfdieren.

Bestuursvergadering april
Het bestuur vergadert op april. In deze vergadering verleent de kascommissie de
penningmeester decharge over 2013.

TNR zwerfkatten werkprocedures

Naar aanleiding van het bezoek aan Marmaris in maart, heeft Carien Radstake negen
werkprocedures gemaakt over de onderdelen van TNR-acties bij zwerfkatten. De procedures
beschrijven een checklist wat er nodig is voor een TNR-actie, hoe zwerfkatten te roepen, hoe
contact te maken met de te vangen kat in een groep, het opzetten van een vangkooi, de
diverse methoden van vangen (met een vangkooi, vangval, met een nekgreep en met een
vervoersmand), het overzetten van een kat van de vangkooi naar de vervoersmand en een
fotoreportage van het geheel. De werkprocedures zijn vrij beschikbaar op de website van
Stray-AFP.

Mei 2014
Presentatie WUR zwerfkatten
In Wageningen worden eindpresentaties gehouden van de studentengroep die een
deelopdracht heeft uitgevoerd in het kader van het Wetenschapswinkel-project over
zwerfkatten. Bestuursleden Isabelle Sternheim en Carien Radstake wonen de presentaties
bij. Tijdens deze bijeenkomst wordt veel genetwerkt met diverse mensen van
Dierenbeschermingsasielen.

Vertaling educatieboekje Stray-AFP in het Frans

In mei heeft bestuurslid Cynthia Mans de vertaling van het educatieboekje van Stray-AFP
voor 8 tot 12-jarigen vertaald in het Frans.

Juni 2014
Bestuursvergadering
In juni vergadert het bestuur van Stray AFP – in de nieuwe samenstelling met Cynthia Mans
erbij.
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Bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken over import en
intraverkeer van (zwerf)dieren
Op 19 juni verzorgen Isabelle Sternheim en Carien Radstake een presentatie op de
bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken over import en intraverkeer van
(zwerf)dieren. Dankzij het door Stray-AFP breed verspreiden van de uitnodiging, waren een
overweldigend aantal deelnemers, waaronder veel stichtingen. Isabelle en Carien spraken
over de lokale mogelijkheden en oplossingen van het zwerfdierenprobleem in Europa.

Tweede vergadering van de begeleidingscommissie zwerfkattenonderzoek
Nederland
In juni vergadert de begeleidingscommissie zwerfkattenonderzoek voor de tweede keer. In
deze vergadering wordt bijgestuurd aan de ingeslagen weg van het onderzoek.
Geconcludeerd wordt dat er meer basaal cijfermateriaal van het aantal zwerfkatten alsmede
de verdeling over Nederland van de probleemgebieden, onderzocht dient te worden.

Overleg Dierenlot
In juni overlegt bestuurslid Carien Radstake met het bestuur van stichting Dierenlot. Naast
concrete samenwerkingsafspraken en adviezen voor sponsoring, zegt stichting Dierenlot voor
het Zwerfdierensymposium en het Zwerfdierenfestival wederom hun financiële steun toe.
Daarnaast geeft stichting Dierenlot aan geïnteresseerd te zijn in samenwerking op het gebied
van een medisch congres voor dierenartsen – mogelijk te koppelen aan de bijeenkomst
waarin de resultaten van het zwerfkattenonderzoek door de WUR gepresenteerd worden.
Wereldadoptiedag 6/6/2014
In Expo Antwerpen werd de eerste Wereldadoptiedag georganiseerd door Heidi Swerts. Van
zodra deze informatie beschikbaar was heeft Cynthia Mans het initiatief genomen om daar
een stand te bezetten dit in overleg met de andere bestuursleden. Opstellen van de stand
was om 7u ’s ochtends en de dag stond in het teken van niet “te ontbreken” als
overkoepelende organisatie/stichting. Isabelle heeft mij later die dag vervolgd en heeft bij
iedere standhouder visitekaartje gaan ophalen om het bestand optimaal te maken en onze
doelgroep (stichtingen/organisaties) te kennen. Het hele gebeuren werd afgesloten om 18u,
met visite tussen 5000 en 7500 personen voor deze eerste editie waar reeds een 2de
ingepland staat in 2015.

Juli 2014
Erkemeder Hondendag
Op 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 2014
Publicatie Emigratie van buitenlandse (zwerf)honden naar Nederland, de
cijfers 2013
Ook in 2014 doet Stray-AFP grondig onderzoek naar de cijfers van het aantal buitenlandse
(zwerf)honden die in 2013 naar Nederland zijn gekomen. Het onderzoek beslaat de
cijfermatige gegevens van:
- de aanwas van honden in Nederland en hun herkomst in 2013
- het aantal rashonden via het aantal door de Raad van Beheer afgegeven stambomen
- het aanbod van honden op de veilingsite Marktplaats in juli 2014
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het aantal buitenlandse honden dat via de commerciële hondenhandel naar
Nederland komt
- het aantal asielhonden in 51 asielen van de Dierenbescherming
- het aantal buitenlandse zwerfhonden dat via zwerfdierstichtingen naar Nederland
komt, inclusief de verdeling van de organisaties naar aantallen geëmigreerde honden.
Over dit onderzoek heeft Carien Radstake een artikel geschreven.
-

Literatuurlijst zwerfkatten

Op internet zijn veel wetenschappelijke artikelen te vinden die een onderzoek beschrijven
rondom zwerfkatten. Deze artikelen beslaan zowel TNR-onderzoeken, als asiel management,
als sociale aspecten (hoe gaat de mens om met het fenomeen zwerfkat) als literatuurstudies.
Carien Radstake heeft alle artikelen opgezocht en bij elkaar gezet – zodat alle beschikbare
studies gemakkelijk raadpleegbaar zijn.

Auction Stray-AFP
In augustus start bestuurslid Cynthia Mans een auction op Facebook, om zo financiële
middelen te verzamelen ten behoeve van de activiteiten van Stray-AFP.

Publicatie Hart voor Dieren
Isabelle Sternheim schrijft een artikel voor het blad Hart voor Dieren om aandacht te vragen
voor het zwerfdierenprobleem, alsmede publiciteit te vragen voor het door Stray-AFP
georganiseerde Zwerfdierensymposium in November 2014.

Brief aan staatsecretaris mevrouw Dijksma over TNR zwerfkatten Nl
Stray-AFP stuurt in augustus een brief aan staatssecretaris mevrouw Dijksma om haar te
informeren over de mogelijke oplossingen in Nederland voor het zwerfkattenprobleem en om
de verruiming van de vergunning om gecastreerde zwerfkatten uit te mogen zetten. StrayAFP wijst de staatssecretaris op het belang van educatie van de Nederlanders en benadrukt
het belang van verantwoord eigenaarschap, alsmede op de noodzaak van verplicht chippen
van katten met een eigenaar om onverantwoord eigenaarschap aan te kunnen pakken.
Tevens vraagt Stray-AFP om een gesprek met de staatssecretaris met als doel om te mogen
participeren in de Nederlandse oplossing.

Vertaling educatieboekje Stray-AFP in het Russisch
In augustus verzorgt Remi Moldova de vertaling van het educatieboekje van Stray-AFP voor
8 tot 12-jarigen in het Russisch.

Ambassadeur Robert Schumacher

Naar aanleiding van een Surinaamse programma waarin Robert Schumacher zich met hart
en ziel inzet voor een klein zwerfhondje, heeft hij van harte ingestemd op de vraag van
Isabelle Sternheim om ambassadeur te worden van Stray-AFP.

Vertaling educatieboekje Stray-AFP in het Japans

Dankzij een oproep van stichting Animal Right in Japan verzorgt Nico van der Stok de
vertaling van het educatieboekje van Stray-AFP voor 8 tot 12-jarigen in het Japans.

September 2014
Aanvraag eenmalige financiering Nationale Postcodeloterij
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In september dient voorzitster Isabelle Sternheim een aanvraag bij de Nationale
Postcodeloterij voor een financiering voor de integrale aanpak gericht op het verminderen
van de zwerfkattenpopulaties in Nederland op humane wijze. Het gedegen voorstel is
ingediend en zal in 2015 beantwoord worden. Helaas is ons voorstel wederom niet
gehonoreerd.

Enquête zwerfkatten Nederland
Vanaf september verspreidt Stray-AFP de door Joke Voorn gemaakte enquête over
zwerfkatten in Nederland. Enerzijds wordt met de enquête informatie verkregen over het
aantal zwerfkatten in Nederland en anderzijds over welke methoden ingezet worden bij
verwilderde katten. De verkregen informatie wordt gebruikt voor het onderzoek naar
zwerfkatten uitgevoerd door de WUR.

Anti-broodfok campagne Nl

In september start Stray-AFP in navolging van de Belgische anti-broodfokcampagne de
Nederlandse anti-broodfokcampagne op door o.a. BN-ers te vragen te participeren door op
Facebook steun te betuigen tegen de broodfok. Veel BN-ers doen mee: Robert
Schoemacher, Marilyn Agliotti, Annemarie Postma, Piet Hellemans, Karyn Soeters, Marianne
Thieme, Judith Visser, Yvonne Kroon, Martin Gaus, Arjan Ederveen, Andrea Kruis, Roos Vonk
en Eddy Terstal.

Oktober 2014
Bestuursvergadering
In oktober vergadert het bestuur van Stray AFP.

Deelname Stray-AFP met de Doggy Marathon georganiseerd door
Viervoeters

Op 4 oktober vindt de eerste Doggy Marathon plaats, waarbij mens en hond kunnen
participeren. De Doggy Marathon is georganiseerd door Viervoeters en van harte gesteund
door Stray-AFP. De opbrengsten van de Doggy Marathon komt ten goede aan de Roemeense
honden.

ICAWC georganiseerd door Dogs Trust

In oktober volgt Carien Radstake het driedaagse ICAWC-congres in Istanbul, georganiseerd
door Dogs Trust. Naast een bezoek aan het lokale asiel, worden tal van interessante lezingen
georganiseerd. Veel internationale contacten worden aangehaald en nieuwe contacten
gelegd.

Deelname vakopleiding fondsenwerving

Eind oktober volgen de bestuursleden Cynthia Mans en Carien Radstake bij de vakopleiding
fondsenwerving een interessante cursus gegeven door David Berg.

November 2014
Presentatie Beneficiantendag stichting Dierenlot
Carien Radstake heeft op de Beneficiantendag van stichting Dierenlot, samen met Joke
Voorn, een presentatie verzorgd over TNR bij zwerfkatten in Nederland. Stray-AFP verzorgt
tevens een marktkraam voor verkoop van artikelen en het geven van informatie over StrayAFP en de problematiek van de zwerfdieren. Vele nieuwe contacten worden gelegd.

Zwerfdierensymposium
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Op 16 november is het jaarlijkse zwerfdierensymposium gehouden, wederom in de
collegezaal van de Diergeneeskundige faculteit in Utrecht. Het overkoepelend onderwerp dit
jaar was de zwerfhond in Europa. Diverse Europese stichtingen hebben verteld over de
specifieke situatie in hun land: Fermin Perez van Scooby over de Spaanse situatie, Wilma van
der Wel van DutchGalgoLobby over hun aanpak in Spanje en Alex Ionescu van Romanian
Stray Dogs Ploiesti over de situatie in Roemenië. Carien Radstake heeft de cijfers van de
buitenlandse honden gepresenteerd van 2013. Na de pauze heeft Rinus Gerlofsma van de
NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) gesproken over de oude en nieuwe
wetgeving van import en vervoer van dieren vanuit Europa en van buiten Europa. Iaira
Boissevain (Advocaat) heeft gesproken over de redenen en drogredenen van import van
buitenlandse (zwerf)honden. Anja Hazekamp (Europarlementarier van de Partij van de
Dieren) heeft de presentaties afgesloten met te vertellen over de Europese politieke situatie
van dieren in Europa. Anja heeft ook de Stray-AFP award uitgereikt.

December 2014

Derde vergadering van de begeleidingscommissie zwerfkattenonderzoek
Nederland
In de derde vergadering van de begeleidingscommissie wordt de conceptrapportage
besproken van de uitkomsten van het onderzoek. Geconcludeerd wordt dat meer tijd nodig is
voor het beschrijven van de onderzoeksresultaten. Besloten wordt om in 2015 een
hernieuwde eindrapportage te bespreken in een volgende vergadering van de
begeleidingscommissie.
Andrea Kruis
Andrea Kruis heeft een serie prachtige Kerstkaarten voor Stray-AFP getekend. Een van de
kaarten wordt gebruikt als Nieuwjaarsgroet aan alle externe contacten van Stray-AFP.
Menodi
In het tijdschrift Menodi (wintereditie)verschijnt een artikel over de Antibroodfok campagne
met Bekende Nederlanders van Stray Animal Foundation Platform
Hondenmanieren
In hondenmanieren (editie december) verschijnt een verslag van het zwerfdierensymposium.

Hartelijke groet,

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