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Voorwoord 

 

24 september 2019... de datum waarop voor ons een grote wens in vervulling 
ging; onze eigen stichting. Na vele maanden van voorbereidingen doen was het 
moment eindelijk daar. 
 
Voor zowel Dayony als mij, Bianca, een spannende tijd want.. hoe gaat het 
lopen? Halen wij de doelen die wij wíllen halen? Hoeveel gaan wij kunnen 
bijdragen als stichting zijnde? Helpen wij een aantal vaste stichtingen of gaan 
we op basis van noodaanvragen doneren? Allemaal vragen waarop wij nog niet 
direct antwoorden hadden. Maar de eerste maanden bleek al snel dat met 
dank aan de grote groep lieve bieders en donateurs die achter ons staan onze 
verwachtingen ver overtroffen werden!  
 
Ook waren wij erg blij met de interesse die wij vanuit de media ontvingen; 
binnen 4 maanden na de oprichting al interviews op Omroep Zeeland en 
Streekomroep de Bevelanden en een artikel in de PZC en De Bode! Wat zijn wij 
trots! In slechts een paar maanden tijd is de stichting al zó gegroeid en dat doet 
ons ontzettend goed. Wij merken dat onze stichting echt zín heeft, dat we 
slagen in wat wij zo graag wilden doen: helpen daar waar nodig. Aan 
stichtingen en particulieren voor wie onze donaties echt iets kunnen 
betekenen. 
 
Inmiddels is 2020 net gestart; een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe 
kansen...én natuurlijk goede voornemens. Ons goede voornemen is om ons als 
stichting nóg meer in te zetten, nóg meer ideeën te bedenken en nóg meer 
bekendheid te krijgen om uiteindelijk nóg meer te kunnen helpen. Dat is waar 
wij voor gaan! 
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Onze visie en missie 
Als groot dierenliefhebbers vinden wij het vreselijk te zien dat er zoveel 
dierenleed is in de wereld. Wij vinden dat dieren net zoveel recht hebben als 
wij om op deze aardbol te leven en dat zij recht hebben op een fijne warme 
mand en liefde. Helaas zijn er miljoenen zwerfdieren die zo’n leven nooit 
gekend hebben. Geen voedsel, geen dak boven hun hoofd, geen warmte, geen 
knuffel, geen medische zorg... alleen maar het harde leven op straat waarin zij 
hun best moeten doen te overleven. In veel landen is de mentaliteit naar 
dieren toe heel anders dan hier en zijn dieren alleen maar een last. Dit heeft tot 
gevolg dat er vreselijk veel dieren mishandeld worden; opgehangen, in de 
brand gezet, bewust aangereden, geslagen en geschopt, uitgehongerd, 24/7 
aan de ketting vast en ga zo maar door. Wij vinden dit vreselijk en willen hier 
wat aan doen. 
 
‘Waarom niet in Nederland?’ wordt ons vaak gevraagd. En ons antwoord 
daarop is simpel: omdat Nederland (gelukkig) vrijwel geen zwerfdieren heeft. 
De term ‘zwerfdierenleed’ bestaat hier dan eigenlijk ook niet echt. Daar komt 
bij dat er in Nederland flink wat organisaties zijn die zich inzetten voor dieren. 
Ook heeft Nederland goede asielen waar dieren verblijven in droge warme 
hokken, met een warm mandje, medische zorg en voldoende voedsel.  
 
In landen als bijvoorbeeld Spanje, Griekenland, maar zeker ook verder weg, 
India, Sri Lanka, zijn zwerfdieren een groot probleem waarvoor geen oplossing 
is. Goede asielen zijn er amper en organisaties die zich om de dieren 
bekommeren al net zo min. Slechts een enkele organisatie of particulier trekt 
zich het lot van deze dieren wel aan en zij proberen met de minimale hulp die 
zij ontvangen enkele van deze dieren te redden door ze te verzorgen en 
eventueel een goed tehuis voor ze te vinden. Díe mensen willen wij helpen. 
 
Onze missie is het financieel ondersteunen van kleinere organisaties, 
stichtingen en particulieren die zwerfdieren helpen in het buitenland. Het geld 
dat voor deze donaties nodig is, krijgen wij bijeen met behulp van onze 
Facebook verkoopgroep, waarop wij spulletjes verkopen en donaties werven. 
Een enkele keer gaat een verkoop via Marktplaats. De donaties die wij doen, 
doen wij meestal voor een specifiek doel. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
bijschieten voor een operatie, voertekort, medicatie of de bouw van kennels.  
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 Resultaten 2019 
Omzet: 

Omzet verkoop      € 4080,70  
Ontvangen donaties     € 1128,24 
Totale omzet:          € 5198,94 
Inkoopkosten + inventarisatie voorraad voor 2020: 

Inkoopkosten      € 2118,14  
Voorraad Dayony     €   334,94  - 
Voorraad Bianca      €   665,72  - 
Inkoopkosten totaal        € 1117,48 - 
Bruto marge          € 4174,52 
 

Kosten: 

Huisvestingskosten:     €       0,00 
Verkoopkosten (hosting website):    €     20,56 
Representatiekosten (dinerbon):    €     50,00 
Kantoorkosten (verzendkosten, enveloppen, tape):  €   712,19 
Algemene kosten (bankkosten, notaris, KVK):   €   244,76 
Gedane donaties:     € 2843,00  
Totaal bedrijfslasten:         € 3870,51 - 
Bedrijfsresultaat:         €    304,01 

 

Financiële baten:   €     0,00 
Financiële lasten:   €     0,00 
Financieel resultaat:   €     0,00 
Resultaat:    € 304,01 
 

Activa:       Passiva    

Materiele vaste activa: € 0,00 Stichtingskapitaal: € 1629,71 (bank + privé 
ingebrachte voorraad) 

Voorraad (voorraad Bianca en Dayony): € 1000,66  Reserves: € 304,01 
Debiteuren: € 0,00     Schulden: € 0,00 
Liquide middelen (banksaldo per 31 dec): € 933,06  Crediteuren: € 0,00 
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Diagram kosten 
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Donaties 
Het afgelopen jaar hebben we donaties gedaan aan veel verschillende organies en particulieren in 
verscheidene landen. Hier volgt een lijst van de gedane donaties vanaf 24 september tot en met 31 
december 2019: 
 
27-9-2019   Anja Biezeman     €     60,00 
28-9-2019   Monique van der Vennen   €     60,00 
3-10-2019   Stichting hondenzorg en welzijn  €     50,00 
3-10-2019   Stichting TWAS Animal Rescue   €     50,00 
9-10-2019   Maria Orfanakou    €   100,00 
15-10-2019   Patricia Jussen     €     75,00 
23-10-2019   Suus Kellerhuis/Jouby Marokko   €     50,00 
27-10-2019   Anja Biezeman     €   116,00 
27-10-2019   Spain meets Holland    €     50,00 
27-10-2019   Maria Orfanakou    €     50,00 
28-10-2019   Stichting Angels choice    €   100,00 
3-11-2019   Catties Angels     €   100,00 
6-11-2019   Rescue Paws Curacao    €     50,00 
7-11-2019   Suus Kellerhuis/Jouby Marokko   €   142,50 
7-11-2019   Maria Orfanakou    €     70,00 
7-11-2019   Angels choice     €     25,00 
13-11-2019   Magdalena Merbis    €     50,00 
13-11-2019   Marta Lliso Bernal    €     50,00 
13-11-2019   Suus Kellerhuis/Jouby Marokko   €     90,00 
14-11-2019   Catties Angels     €     15,00 
17-11-2019   Catties Angels     €       3,00 
19-11-2019   Anja Biezeman     €   100,00 
20-11-2019   Spain meets Holland    €     12,50 
25-11-2019   Monique van der Vennen   €     50,00 
26-11-2019   Adopt a friend Dubai    €   100,00 
1-12-2019   Mr. Podenco     €     90,00 
4-12-20 19   Adopt a dog Sri Lanka    €   225,00 
4-12-2019   Adopt a friend Dubai    €     75,00 
4-12-2019   Anja Biezeman     €     75,00 
14-12-2019   Adopt a friend Dubai    €   100,00 
14-12-2019   Honden zonder toekomst   €   100,00 
14-12-2019   Adina Pisilandia     €     56,00 
14-12-2019   Cats of Curacao     €   100,00 
18-12-2019   Tanamera Rescue    €   100,00 
26-12-2019   Suus Kellerhuis/Jouby    €   103,00 
26-12-2019   Anja Biezeman     €   100,00 
30-12-2019   Animal Aid Unlimited    €   100,00 
          ------------- 
Totaal          € 2843,00  
 
De landen waarin deze organisaties en patriculieren zitten of waarvoor ze werken: 
Belgie, Spanje, Griekenland, Cambodja, Macedonië, Roemenië, Curaçao, Sri Lanka, India, de 
Verenigde Arabische Emiraten en Marokko. 
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Diagram donaties 
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Beschrijving meest gedoneerde 
doelen/particulieren 

 

Anja Biezeman Griekenland: 

 

Anja Biezeman, een vrouw van middelbare leeftijd die geweldig werk doet. 
Ondanks haar slechte gezondheid heeft ze gemiddeld zo’n 30 a 35 dieren in 
huis die van de straat komen. Anja probeert deze dieren weer te plaatsen in 

o.a. Nederland bij mensen die een dier van haar willen adopteren.  
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Jouby Marokko: 

 

Jouby is een man van middelbare leeftijd die in Marokko een hondenopvang 
heeft waar hij een paar honderd straathonden opvangt. Eigenlijk is zoveel 

honden opvangen in je eentje geen doen, voor Jouby is het daarom dagelijks 
strijd om de dieren voldoende eten te geven. Wij helpen hem daarom graag 

daarbij. 
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Adopt a Friend Dubai: 
 

Adopt a Friend in Dubai wordt gerund door Samah el Manzalawy. Samah zet 
zich in voor de straatkatten in Dubai. Het leven is hier voor de katten erg 

wreed; er zijn maar weinig mensen die zich het lot van deze dieren aantrekken. 
Samah brengt de vaak gewonde dieren die ze van straat haalt naar een 

dierenarts, laat ze behandelen en vervolgens adopteren naar Nederland, 
Engeland of Duitsland. Ons bestuurslid Dayony heeft ook 2 katten van Adopt a 

Friend geadopteerd; Indy en Marley. 
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Adopt a dog Sri Lanka: 

 

Adopt a dog Sri Lanka is een geweldige organisatie onder leiding van Shobha 
Wijekoon. Zij vindt het dierenleed op straat vreselijk en maakt zich hard voor 

sterilisatiecampagnes. Eens in de zoveel maanden worden er door deze 
organisatie zo’n 30 a 40 honden tegelijk gesteriliseerd om het zwerfdierenleed 

zoveel mogelijk te beperken. 
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Leden/Donateurs 
 

Op dit moment hebben we op onze Facebook verkoopgroep over de 1000 
leden, een aantal waarop we trots zijn! En dat aantal groeit met de dag. Een 

groot deel van deze mensen biedt regelmatig op onze veilingitems en doet ook 
regelmatig donaties. Ook worden onze berichten om donaties vaak gedeeld 

door onze leden waardoor we een vrij grote groep mensen bereiken en er ook 
regelmatig donaties binnenkomen van niet-leden van de veiling.  
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Plannen 2020 
De plannen voor 2020...we hebben er heel wat! Het allerliefste zouden we 

willen proberen de stichting nog meer bekendheid te gaan geven om zo meer 
leden voor onze veiling te werven en ons streven daarbij is toch wel het 

dubbele aantal van wat we nu hebben. Inmiddels hebben we in een korte tijd 2 
kranten gestaan en zijn we op 2 radiozenders geweest. We hopen dat ook in 
het nieuwe jaar we weer een aantal mooie kansen krijgen om onze stichting 

onder de aandacht te brengen.  

Daarnaast willen we gaan kijken of het mogelijk is collectebusjes in winkels 
neer te zetten en ook zijn we van plan posters op te hangen in bijvoorbeeld 

supermarkten en bibliotheken. Door onze stichting in de kijker te zetten, hopen 
we ook dat het in de toekomst lukt een aantal bedrijven te vinden die ons voor 

vast willen sponsoren met geld of middelen.  

Verder zou het natuurlijk geweldig zijn om het aantal organisaties waaraan wij 
structureel doneren groter te maken en ook gemiddeld hogere donaties te 

gaan doen. In september begonnen we met zo’n 50 euro per donatie, 
inmiddels is dat opgelopen naar een gemiddelde van 100 euro maar ons 

streven voor het nieuwe jaar is toch dat we dit omhoog kunnen krijgen naar 
150 euro per donatie, zonder te hoeven verminderen in het aantal organisaties 

wat wij per maand kunnen steunen.  
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Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit Bianca Slot en Dayony Mijnsbergen. Bianca Slot 

vertegenwoordigt de functie van voorzitter en Dayony die van penningmeester 
en secretaris.  

Bianca houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het doen van de donaties en het maken van de berichten hierover op 

onze Facebookpagina. Ook houdt zij zich bezig met de website. 

Dayony houdt zich voornamelijk bezig met de inkoop en verkoop voor en op de 
veiling, het maken van de jaarverslagen en het maken van het 

promotiemateriaal zoals posters en stickers.  
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Begroting 
Omdat het aantal leden op onze Facebookpagina en verkoopgroep nog steeds 
groeiende is en daarmee het aantal biedingen meer en de bedragen hoger, 
hopen we in 2020 zo’n 20% meer inkomsten aan verkopen te kunnen halen en 
daarmee ook zo’n 20% meer donaties.  

De omzet die we in 2019 haalden met de verkoop op onze veilingpagina           
(€ 4080,70) kwam op gemiddeld zo’n € 1360,00 per maand in 2019. We 
schatten in dat dit bedrag in 2020 kan worden verhoogd naar zo’n € 1600,00 
per maand.  

De laatste 3 maanden van 2019 deden we € 2843,00 aan donaties wat een 
gemiddelde is van ongeveer € 950,00 per maand. Dit jaar schatten we op een 
gemiddelde te komen € 1200,00 per maand.  

De ontvangen donaties in 2019 (€ 1128,24) kwamen op gemiddeld € 376,00 per 
maand in 2019. Onze verwachting is om dit in 2020 naar € 500,00 per maand te 
krijgen.  

Omdat met een stijgende verkoop natuurlijk ook de inkoopkosten voor zowel 
items als verzendkosten zullen stijgen gaan we ook hier uit van een verhoging 
van zo’n 20%. Onze inkoopkosten in 2019 waren € 1117,48, wat neerkomt op 
een gemiddelde van € 372,00 per maand. We schatten in dat dit bedrag in 2020 
zal stijgen naar gemiddeld € 450,00 per maand. 
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