
Dit is de derde nieuwsbrief van Stichting SterilizeDogs.  Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan Maria’s reis. Een lang verhaal, 
maar zeer de moeite waard, dus ga er lekker voor zitten. We wensen u veel leesplezier!  

Maria, Jacqueline en Arjan. 

Botoșani  

In de vorige nieuwsbrief hebben we de reis van Maria aangekondigd naar de plaats Botoșani in Roemenië waar ze  aan het 
grote sterilisatie-evenement in Botoșani zou deelnemen (overigens niet op kosten van de stichting). Daags voor haar vertrek 
bleek dat de DVS (de veterinaire inspectie, wat in Nederland de Voedsel- en Warenautoriteit is)  in Botoșani de sterilisatieda-
gen had verboden. Dit naar aanleiding van een e-mail van iemand uit Galati die liever anderen dwars zit dan zelf dieren te 
helpen,  met daarin onwaarheden o.a. dat niet-gekwalificeerde mensen de dieren zouden injecteren. De DVS kwam op een 
rustdag, en heeft de beschuldigende feiten niet zelf geconstateerd, maar handelde overhaast vanwege alle negatieve aandacht 
die er vorig jaar was voor de moordpartij op 230 asieldieren. Romania Animal Rescue paste direct de plannen aan en is in 
Tecuci, Bârlad en Ploiești verder gaan steriliseren. Want ze lieten zich door deze tegenslag niet kisten en ook in andere plaatsen 
moeten dringend honden worden gesteriliseerd. In Tecuci werd duidelijk dat de DVS in Botoșani enigszins spijt had van hun 
beslissing maar toen kon Romania Animal niet meer terug naar Botoșani. 

Maria is op donderdag 24 mei ’s avonds aangekomen in Boekarest en de volgende ochtend 
vroeg naar Tecuci vertrokken. Hier haar verhaal en foto’s van de reis- en sterilisatiedagen. 

Sterilisatiedagen in Tecuci 

Vrijdagochtend, na de nacht bij de moeder van Dr. Aurelian Stefan 
te hebben doorgebracht, ben ik met Aurelian en zijn broer om zes 
uur vertrokken naar Tecuci. Dit is een reis van ongeveer drie uur en 
het landschap was prachtig. Ook al zit ik evengoed gespannen, bang 
om aangereden of gewonde dieren te zien. Tegen negen uur 
kwamen we aan bij de kliniek in Tecuci waar de mensen met hun 
dieren al stonden te wachten. Nancy Janes van Romania Animal Rescue en 
Mihaela Raducanu waren ook al aanwezig en het weerzien was hartelijk. 
Mihaela kende ik al van vorig jaar en met Nancy had ik al zo vaak telefonisch 
gesproken dat niet onze eerste ontmoeting leek. Na aankomst werd er gelijk 

hard gewerkt en de dieren kwamen na sterilisatie in snel tempo bij ons voor recovery. Het was mijn 
eerste keer dat ik echt meewerkte; de buiken schoonmaken van wat achtergebleven bloed, oren 
nakijken en zo nodig schoonmaken, nagels knippen, pipetjes voor vlooien en teken geven, vachten 
ontklitten nu ze toch lekker in slaap waren en geen verzet boden, en een oormerk indoen. Dat laatste 
durfde ik nog niet en liet ik aan anderen over. De hele dag is er hard gesteriliseerd, tot vroeg in de 
avond. De volgende ochtend de laatste afspraken en even na het middaguur was het team klaar met 
de sterilisatiedagen in Tecuci. In twee en halve dag maar liefst 170 dieren gesteriliseerd! 

Sterilisatiedag in Bârlad 

In de middag zijn we naar Bârlad gereden, dat is een uur 
rijden van Tecuci. In de stad Bârlad hebben we gegeten en 
even buiten Bârlad overnacht om de volgende dag naar het 
gemeenteasiel te gaan en daar op verzoek van Lucia Calinoiu 
van de organisatie ‘Help Azorel’ te steriliseren. Zij komt 
zoveel mogelijk dagelijks in het gemeenteasiel, als ze toe-
stemming heeft, om zieke honden te helpen, honden 
bijvoeren en verzorgen. Een moeilijke taak tussen harde 
hondenvangers die ook het asiel “runnen”. Dat daar ook 
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gesteriliseerd moet worden is duidelijk. Pupjes in asielen hebben nauwelijks overlevingskansen 
en worden vaak doodgebeten. Niet geboren worden is in een asiel helemaal een zegen. Ik had 
het er moeilijk, de manier waarop de man die daar de boel runt met de honden omging, of niet 
omging eigenlijk. Ze nog onder narcose alweer terug wilde brengen naar de kennels met 
andere honden (een moment dat ze kwetsbaar zijn om aangevallen te worden), waar ik 
natuurlijk stevig een stokje voor heb gestoken. En hij accepteerde dat gelukkig. Ik heb hem 
bewust niet op de foto gezet, ik kon het niet opbrengen. Op zich zijn er veel slechtere gemeen-
teasielen, hier hadden ze beschutting, aparte kennels en geen grote paddock maar toch, het 
blijft een Roemeense gemeenteasiel.  

Een hele positieve ervaring waren de mensen die met hun eigen honden of zwerfhonden 
kwamen, vol warmte en aandacht voor de dieren die ze meebrachten. Bij ze blijven met het 
uitslapen, veel aandacht geven, het was hartverwarmend en zeker bemoedigend. Ze zagen mij 
de buikjes van de geopereerde honden schoonmaken, en deden hetzelfde bij hun eigen hond, 
en ook bij de asielhonden. Met zijn allen zorgden we voor de honden. Net zoals in Tecuci zag ik 
ook hier veel dierenliefde. Er zijn veel mensen die weinig om dieren geven in Roemenië, maar 
zeer zeker een steeds grotere groep mensen die veel om dieren geven. Die dag zijn er in de 
mobiele kliniek 71 poezen en honden gesteriliseerd. Een geweldige prestatie! 

Wat ook moeilijk was dat er toch weer een aantal honden waren die ik zo mee had willen 
nemen. Lieve, aanhankelijke honden die zo graag in je nabijheid zijn. Wat zou ik graag die 
honden een eigen thuis willen geven. Dat blijft altijd een moeilijk punt als ik in Roemenië ben 
want dat kan nou eenmaal niet. Toch ging ik overstag voor een heel lief hondje dat er nog leuk 
uitzag ook. Ze was heel angstig doordat ze vastgebonden aan een hek zat te wachten op de narcose. Ik 
ben naast haar gaan zitten, gaan aaien en knuffelen. Heerlijk vond ze dat en ze begon in mijn nek te 
likken, en kroop half op schoot. Op dat moment besloot ik te bekijken hoe ze was na de sterilisatie en 
haar de rest van de dag bij mij te houden om haar goed te observeren en misschien mee te kunnen 
nemen naar Nederland. Ondanks dat het niet de bedoeling is kruipt er soms een hondje rechtstreeks 
in je hart.  

Het lot besloot anders. Na het toedienen van de narcose zakte ze rustig weg en werd de caravan 
ingebracht. Ik heb haar niet meer terug gezien. Tijdens de operatie stopte haar hartje ineens. Na 
reanimatie leek ze weer terug te zijn, maar kort daarna stopte haar hartje weer en was ze echt weg. 
Het gebeurt gezonde mensen en ook gezonde dieren, een hartstilstand kan zomaar uit het niets 
komen en staat los van de kwaliteit van de dierenarts, want we werken met de beste die er is. Ik was 
in tranen, het raakte mij diep en ik was zo verdrietig. Juist dit lieve hondje dat zo blij was met mijn 
aandacht, zich eventjes gelukkig voelde bij een mens, juist zij die ik mee had willen nemen. Het was 
hard. Nog steeds. 

Sterilisatiedag in Ploiești 

En toen door naar Ploiești. Het team van Romania Animal Rescue had een dag rust en ik ben 
alleen gearriveerd bij Alex Ionescu in Ploiești. Ik wilde wat dagen met haar doorbrengen en haar 
werk meemaken. We overwogen al om Ploiești als project erbij te nemen en na mijn dagen met 
Alex in Ploiești gaan we dat zeker doen! In de volgende nieuwsbrief een uitgebreid verslag met 
foto’s van het werk van Alex en haar collega’s. 

De sterilisatiedag in Ploiești was weer een ervaring. Een groot deel van de mensen hadden een 
afspraak voor hun eigen hond of kat. Zo dankbaar dat hun dieren geholpen konden worden! De 
meeste mensen willen graag dat hun dier geen nakomelingen meer voortbrengt maar kunnen 
de sterilisatie niet betalen. Door de kleine ruimte van de kliniek konden de mensen niet bij hun 
hond of kat blijven en het was duidelijk dat ze dit moeilijk vonden, ontroerend om te zien. En 
dan de blijdschap als ze hun huisdier weer konden ophalen. Op deze dag zijn er 35 honden en 
katten gesteriliseerd. Dit was de laatste sterilisatiedag en aan het einde van de dag besefte ik 
echt hoe belangrijk het is om de Roemeense mensen en honden te helpen met het mogelijk 
maken van sterilisaties. Nogmaals een bevestiging van hoe waardevol en hard nodig de dona-
ties zijn die we ontvangen!  

De Duitse filmmaakster Claudia Buthenhoff-Duffy was naar Ploiești gekomen omdat zij een film 
over zwerfhonden in Europa wil maken. Nadat zij en haar cameraman waren vertrokken, 
ontdekten we dat ze haar laptop had laten staan. We hebben haar gebeld en afgesproken die 
later naar een terras te brengen waar ze gingen eten. Toen we daar kwamen, was er een 
hondje in het hart van Claudia gekropen. Een vrolijk leuk hondje dat met zichzelf op het terras 
aan het spelen was, aaitjes bij Claudia kwam halen en als een lammetje weer wegdartelde.   
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Claudia had besloten: “ik wil dit hondje niet hier op de straat laten”. Zo kan het verkeren in 
Roemenië, het is zo moeilijk om niet in te gaan op sommige honden. Alex heeft aan het perso-
neel gevraagd of deze hond daar hoorde. Nou nee, integendeel, een paar dagen daarvoor was 
ze er ineens. Honden worden vaak expres bij restaurants gedumpt, dan zullen ze er wel eten 
krijgen. Ze waren niet blij met haar zo op het terras maar joegen haar gelukkig tegen de ge-
woonte in ook niet weg. Claudia heeft haar gelijk een naam gegeven: Happy. Omdat dit hondje 
niet bekend was, heeft Alex met haar dierenarts contact opgenomen om haar gezondheid te 
beoordelen. Na het afscheid van Claudia van Happy hebben we haar naar de dierenarts ge-
bracht. Op zich was ze gezond en ze mocht bij de dierenarts blijven tot duidelijk was of ze echt 
helemaal gezond was. Alex heeft haar laten steriliseren en op 24 juni is Happy gearriveerd bij 
Claudia in Berlijn. Echt weer zo’n wonder, Happy was bestemd voor Claudia. 

Voor mijn vertrek had ik met Charlsy, mijn dochter, besproken of we weer eens een hondje zouden opvangen die ik dan mee 
terug kon nemen. De dagen in Ploiești heb ik uitgekeken naar een hondje die bij onze honden zou passen. Op donderdag, mijn 
laatste dag in Ploiești, had Alex mij naar Alina Radulescu gebracht. Zij verzorgt daar een aantal honden in haar buurt. Ze heeft 
ze bijna allemaal laten steriliseren en enten. En er komen regelmatig weer nieuwe zwerfhonden die zich bij de roedel voegen, 
maar er verdwijnen ook honden. Vermoedelijk worden ze gevangen in opdracht van de gemeente, maar ze zijn daarna ook niet 
meer te vinden in het gemeenteasiel, dus we vrezen het ergste.  Ook hier zijn de donaties voor sterilisaties zo hard nodig. Want 
elke hond die geen pups achterlaat voorkomt zoveel hondenleed! 

Oorspronkelijk had ik Daughter 1 uitgekozen, een klein ietwat schuchter hondje waarvan ik 
het idee had dat dit wel zou bijtrekken. En toen kwam Papito aanlopen, uiterlijk bijna een zus-
je van onze Emiel. Aanhankelijk en lief. Papito is in het huis van een vrouw geboren, heeft  in 
huis geleefd en werd uitgelaten aan de riem (een zeldzaamheid in Roemenië!) tot die vrouw 
naar het platteland verhuisde en Papito en de moederhond onmogelijk mee kon nemen. De 
overburen zouden Papito en haar moeder in haar tuin laten, maar hielden geen woord,  alleen 
de moeder mocht in de tuin en de poortdeur ging voor Papito’s snuitje dicht. De nachten 
bracht zij alleen door op straat. Toen ik dit hoorde was mijn beslissing snel gemaakt, Papito 
zou meegaan. Zij was niet gewend op straat te leven, het was nog een wonder dat ze dit al zes 
weken had volgehouden. 

In Boekarest 

Na mijn dagen in Ploiești ben ik naar Boekarest gegaan. Ik heb Raluca Simion van Red Panda bezocht; zij 
heeft een klein adoptiecentrum in Boekarest. Soms lukt het haar honden lokaal te herhuisvesten. Op het 
speelveld lag de hond Pompei, een schat van een hond. Hij wil liever niet in zijn kennel en Raluca deed 
moeite om deze grote hond op te tillen. Tot mijn grote vermaak liet hij 
zich weer vallen en uiteindelijk mocht hij blijven liggen. Die grijns op dat 
koppie toen zijn riem weer af was en wij achter de hekken, zo leuk!! 
Pompei heeft echt mijn hart gestolen... 

In de avond heb ik Nancy Janes en Mihaela Raducanu weer ontmoet. We 
hebben nagepraat over de sterilisatiedagen in Tecuci en onze plannen 
voor Ploiești. Het project in Ploiești heeft veel potentie.  

Tijdens een wandeling rond het hotel kwamen we deze prachtige hond 
tegen, die werd uitgelaten door een dierenartsassistente. Hij was ge-
wond opgenomen bij de dierenarts en een Roemeense organisatie, Robi, 
draagt de zorg voor deze hond. Er wordt een gastgezin voor hem gezocht 
dat hopelijk inmiddels is gelukt. 

Op zaterdag is Nancy weer naar Amerika vertrokken, een laatste foto voor vertrek.  

De terugvlucht en aankomst op Schiphol 

Zondag ging het mis met de vlucht, het ruim zat te vol en de kennels konden er niet meer bij. 
Gelukkig had ik de bevestiging van de boeking en werd mijn vlucht inclusief de honden omgezet naar de volgende dag. Op kos-
ten van de KLM kon ik de nacht doorbrengen vlakbij het vliegveld en de honden uit Ploiești van Alex en Alina konden in een 
opvang ondergebracht worden zodat ze niet weer heen en weer in de auto hoefden. Voor twee mensen uit Boekarest en Alex 
heb ik vijf honden meegevlogen, een pupje in de cabine en vier honden in het ruim. Het afscheid viel zwaar voor de verzorgers, 
ook al gingen de hondjes een goede toekomst tegemoet.  Het pupje was superlief in het vliegtuig, ze  ging gewoon lekker sla-
pen en was gelukkig met af en toe een aaitje. Na een hele prettige vlucht ging het achter bij de bagage nog even mis. De ken-
nels van Lazzie en Papito vielen zomaar om, met kar en al! Gelukkig geen verwondingen, en kon ik met de honden door de 
deuren waar de mensen al met spanning op de honden stonden te wachten. Jacqueline en Trudy waren er om mij met de ken-
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nels en Papito te helpen. Hieronymus ook, in onze volgende  nieuwsbrief stellen we deze nieuwe vrijwilliger aan jullie voor. Na 
het overdragen van de honden nog de laatste stap, met de trein en Papito naar Hengelo. Dankzij Trudy ben ik goed de trein 
ingekomen met Papito en mijn koffer.  

Ook de treinreis verliep erg goed, bijzonder was dat er een man uit Roemenië vlakbij mij zat, hij woonde ruim tien jaar in Ne-
derland en sprak ook goed Nederlands. Hij vond het zo prachtig, een hondje uit zijn land dat hier een fijn thuis ging krijgen. 
Papito was erg rustig en op haar gemak tijdens de reis. Op Schiphol heeft Papito iemand ontmoet die overwoog haar te adop-
teren. En dat is ook gebeurd, in de volgende nieuwsbrief stellen we haar nieuwe baasje voor. Ze heeft maar twee weken bij mij 
in de opvang gezeten. Lieve Papito is nu voor altijd thuis! 

Het is een lang verslag en veel heb ik nog niet verteld, de dagen in Ploiești waren indrukwekkend, de hele reis en sterilisatieda-
gen idem. Roemenië is een prachtig land. Het heeft weer grote indruk op mij gemaakt, de mensen die ik heb ontmoet, de ge-
sprekken met mensen over de zwerfhonden, en de hartelijkheid van de Roemeense mensen die ik heb gesproken. Het heeft 
mij gesterkt in ons werk, veel mensen zijn zo bereidwillig en betrokken bij de zwerfhonden. We zijn onze donateurs heel dank-
baar, jullie zijn degenen die dit mogelijk maken! 

Geniet nog even na van wat extra foto’s. Op onze Facebookpagina vindt u nog veel  meer foto’s  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.379280755465562.84181.118489791544661&type=3  
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C o n t a c t g e g e v e n s  
E-mail:  info@sterilizedogs.org 

Website: www.sterilizedogs.nl 

Facebook:  Roemeense honden— SterilizeDogs 

Twitter:  @Mariaforro 

KvK:   53.655.776 

Rek.nummer:  2543.19.483 

t.n.v.   Stichting SterilizeDogs te Hengelo 

ANBI status: is verleend 

Alex neemt afscheid van Lazzie 

De pups vlak voor vertrek 
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