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Voorwoord 
 
Inmiddels zijn we aanbeland in 2022 en met wát een trots kunnen we 
terugkijken op vorig jaar! De steun die we krijgen van onze geweldige volgers, 
kopers en donateurs is overweldigend, iets waar we vreselijk dankbaar voor 
zijn! Daarnaast hebben wij inmiddels de ANBI-status toegekend gekregen wat 
natuurlijk ook schitterend is! 
 
Ook dit jaar hebben wij weer meer donaties kunnen doen dan waar we op 
hadden gehoopt. En niet een klein beetje meer maar echt véél meer! Een 
bedrag van maar liefst ruim 58000 euro! In 1 woord; WOW!! Met zijn allen 
hebben we iets heel moois bereikt en daadwerkelijk iets tegen dierenleed 
kunnen doen. We maken daadwérkelijk een verschil in het leven van vele 
dieren en dát is waar het om gaat! 
 
Wat hebben we weer veel asielen en rescuers kunnen helpen! Vaak kleinere 
shelters, die tussen alle grote organisaties niet opvallen, konden op ons 
rekenen. Asielen die vaak door slechts enkele vrijwilligers worden gerund, en 
voor wie een ‘kleine donatie’ van 100 euro al een groot verschil maakt. 
Wanneer je ziet dat een dier in nood gered kan worden door ‘slechts’ 100 euro 
dan dóet dat wat met je en het geeft je een onbeschrijfelijk dankbaar gevoel.  
 
Nu we wat langer bezig zijn, merken we ook dat de band met een paar rescuers 
die wij voor vast helpen closer wordt. Zo zijn 2 doelen die wij inmiddels 
structureel helpen; Dalida Kozlic in Bosnië en Mariette Hanssen op Curaçao, 
voor deze laatste hebben we zelfs enkele voedseltransporten op touw gezet. 
Dagelijks appen en chatten we met elkaar over het wel een wee omtrent de 
dieren maar ook de zaken eromheen en dat zorgt voor een hele mooie 
vertrouwensband die voor ons erg waardevol is.  
 
2021 was een jaar om vol trots op terug te kijken en we zijn iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt dan ook ontzettend dankbaar! Zonder jullie zou dit niet 
mogelijk zijn geweest en laten we eerlijk zijn… eigenlijk bestaat Stichting Save a 
Stray dan ook niet uit alleen ons als bestuur maar uit ons en jullie allemaal. 
Jullie en wij samen zijn Stichting Save a Stray! 
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Resultaten 2021 

Inkomsten 

 

Bruto opbrengst verkoop goederen    €  16299,24 

Waaraf:  

Kosten inkoop goederen voor verkoop €     2179,67 

Verzendkosten verkochte goederen  €     2261,52 

Totale kosten om verkoopopbrengst 

te kunnen generen      €    4441,19 

 

Netto opbrengst verkoop goederen       €  11858,05 

Ontvangen donaties         €  49427,80 

Commissies          €      374,61 

Netto inkomsten         €  61660,46 

 

Uitgaven 

 

Bank- en websitekosten     €        890,92 

Kantoorkosten      €        174,66 

Teruggaven       €          50,19 

 

Totaal uitgaven         €     1115,77 

Resultaat          €  60544,69 

           ========= 

 

Ten laste van het resultaat is in 2021 in het totaal aan donaties uitgekeerd  €  58505,37 

Het  percentage van de netto inkomsten dat aan donaties is uitgekeerd bedraagt  96% 
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Donaties 

 
Het afgelopen jaar hebben we donaties gedaan aan veel verschillende 
organisaties en particulieren in verscheidene landen. De 5 hoofddoelen 
waaraan wij gedoneerd hebben in 2021 zijn; 
 

1. Dalida Kozlic, Bosnië 
2. Mariette Hanssen, Cats of Curacao 
3. Dana Geauca, Roemenie 
4. Tuty’s Trust, Sri Lanka 
5. Edina Pasic, Bosnië 

 

Naast deze 5 rescues hebben wij zeer verscheidene donaties gedaan aan 

andere projecten. Een overzicht hiervan kunt u bij ons aanvragen. Voordat wij 

een hulpvraag krijgen wordt een particulier of organisatie uitvoerig door ons 

gescreend dmv het aanvragen van aankoopbonnen en filmpjes en foto’s, het 

overleggen met andere stichtingen en het informeren bij derden die het doel 

zelf hebben bezocht. 
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Balans 
 

Balans per 31-12-2021 

 

 

Activa    2020  2021       Passiva 2020  2021 

Waarde voorraad nog          Kapitaal € 2739,18 € 2692,99  

te verkopen goederen      € 1100,45 €   764,35 

 

Saldo bankrekening  € 1638,73 € 1928,64   

 

Totaal    € 2739,18 € 2692,99  € 2739,18 € 2692,99 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 



Benoeming samenwerkingen 

 

Hierbij maken wij graag van de gelegenheid gebruik om enkele fantastische 

samenwerkingen te benoemen waardoor een aantal projecten met flinke 

bedragen in bovenstaand overzicht opgenomen konden worden: 

- De teaming van Meda’s Run verliep al via onze rekening, aangezien er in 

Servië niet rechtstreeks door Teaming uitbetaald kan worden, en zij 

hiervoor een officiele stichting als tussenpersoon vereisen. Maar 

daarnaast lopen inmiddels de Teaming voor Cats of Curacao en Dalida 

Kozlic ook via onze rekening. 

 

- Dankzij Stichting Catties Angels is er ook in 2021 voor Adopt a Dog in Sri 

Lanka weer een mooie overeenkomst besproken waarbij zowel Catties 

Angels als Stichting Save a Stray samen de kosten bekostigen voor de 

sterilisaties en behandelingen die door Tuty’s Trust worden uitgevoerd. 

Daarnaast is Stichting Catties Angels ook heel actief voor Happy Tails 

Animal Rescue, de safe haven van Public Shelter Boldesti in Roemenie, 

en ontvangen wij zeer regelmatig donaties voor de voerinzamelingen die 

bekostigd worden vanuit Stichting Catties Angels. 
 

-  
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Beschrijving meest gedoneerde 

doelen/particulieren 

 

Dalida Kozlic 
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Dana Geauca 

 

 
 

Dana Geauca, Roemeense dierenliefhebber in hart en nieren. Dana is een 

vrouw die woont in het plaatsje Caracal in Roemenië. Alles begon voor haar in 

2011, toen zij een kat kreeg (Negruta, te zien op de foto) die gered was uit een 

kelder. Negruta inspireerde Dana om straatdieren te gaan helpen en sindsdien 

haalt zij katten van de straat die zij voorziet van eten en zorg en daarna laat 

adopteren. Veel van Dana's katten zijn geadopteerd in Nederland maar ook 

worden er geregeld katten geadopteerd in Engeland en Duitsland. Dana werkt 

alleen en vangt de dieren op in haar eigen huis, gemiddeld heeft zij zo tussen 

de 30 en 50 dieren zitten. Deels krijgt zij hulp hiervoor van de Duitse 

dierenorganisatie Sieben Leben, die haar financieel helpt wanneer zij de katten 

laat steriliseren. Ook heeft zij een fostergezin in Nederland zitten waarvan ze 

veel hulp ontvangt bij de adopties. Wij helpen Dana met een vast bedrag per 

maand.  
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Tuty’s Trust 
 

 

 

Tuty’s Trust, voorheen bekend als Adopt a Dog Sri Lanka, maar inmiddels heeft 

Shobha de sterilisatie campagnes een eigen gezicht gegeven via Tuty’s Trust; 

één van de geweldige projecten die wij, net als in 2020, zijn blijven 

ondersteunen. Deze organisatie houdt zich bezig met sterilisaties in Sri Lanka. 

Samen met een groep vrijwilligers (mobiel medisch team) zet Shobha Wijekoon 

zich ervoor in om het straatdierenleed zoveel mogelijk te beperken door 

meerdere malen per jaar sterilisatiecampagnes op te zetten, waarbij tientallen 

honden (en ook katten) gesteriliseerd worden in een mobiele kliniek, zelfs een 

gewonde varaan opereren is niks te gek voor het medische team! Dankzij de 

geweldige hulp van collega-stichting Catties Angels, worden veel van de 

sterilisatiecampagnes volledig vanuit ons gefinancierd. Een grote zorg minder 

voor Shobha, die op deze manier meer lokale campagnes kan organiseren, voor 

minder dierenleed in Sri Lanka. 
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Leden/Donateurs 
 

Op dit moment hebben wij op onze Facebook verkoopgroep bijna 2330 leden; 

een aantal dat helaas vergeleken met eind 2020 ietsjes is gezakt. Toch zien we 

wel dat er steeds meer leven is op, met name, de Facebookgroep. Vergeleken 

met vorig jaar merken wij dat er over het algemeen steeds meer reacties 

komen op berichten, er wordt vaker en meer geboden op items en ook de 

kraskaartacties voor goed gevulde pakketten die we nog steeds doen zijn erg 

populair. Ook merken we dat er regelmatig mensen lid worden nadat wij een 

donatie hebben gedaan aan de stichting die zij beheren, of volgen, en onze 

stichting benoemen op hun website/facebookpagina. 
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Plannen 2022 
Onze plannen voor 2022..bovenaan ons lijstje staat natuurlijk nóg meer dieren 

kunnen helpen!         

 

We willen dit op verschillende manieren bereiken: 

 

- Meer samenwerking en verbinding proberen te creëren met andere 

stichtingen of organisaties.  

 

- Dayony is begonnen met het zelf maken van Epoxy sleutelhangers om 

deze op de veiling te kunnen verkopen. We hopen dat dit extra inkomen 

genereert. 
 

- Bianca is begonnen met het verkopen van Oriflame producten waarvan 

een deel van haar opbrengst aan de stichting wordt gedoneerd. 

 

- We denken erover om het aantal varianten kraskaarten dat we verkopen 

nog verder uit te breiden. Het afgelopen jaar hebben we ook meer 

varianten gemaakt en merken wij dat ze erg goed verkopen. We denken 

dat meer soorten maken hierbij zou kunnen hebben geholpen. 

 

- Inmiddels hebben wij ook een collectebus waarmee we aankomend jaar 

ook langs de deuren willen gaan om meer geld op te halen. Navraag bij 

de Gemeente Goes leert ons dat dit zonder vergunning is toegestaan.  
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Het bestuur 
Tot halverwege 2021 bestond het bestuur uit Bianca Slot en Dayony 

Goudzwaard. Inmiddels is ons team versterkt met een 3e bestuurslid, namelijk 

Ingrid Goedhart.  

Bianca Slot vertegenwoordigt de functie van voorzitter, Dayony die van 

penningmeester en secretaris en Ingrid die van 2e 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 doen van de donaties, het maken van de jaarverslagen en het 

maken van het promotiemateriaal zoals posters en stickers.  

Ingrid houdt zich voornamelijk bezig met het vinden van donatieoproepen, het 

plaatsen van donatieberichten en het doen van de donaties. Ook de website 

beheren in samenwerking met Bianca behoort tot haar bezigheden.  
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Begroting 2022 
Het jaar 2021 is er eentje waarin we maandelijks maar liefst 2,5 keer zoveel 

hebben gedoneerd als dat we begin dit jaar hadden ingeschat. Dit is natuurlijk 

een buitengewoon hoge stijging. Omdat we voorzichtig willen blijven en 

natuurlijk liever zien dat de cijfers hoger uitkomen dan ingeschat dan 

omgekeerd schatten we voor 2022 een lichte stijging in. We hopen dat het 

aantal leden op de veilinggroep zal stijgen naar 2500; een stijging van een 

kleine 5%. Daarom willen we de begroting ook laten stijgen met 5%. Onze 

begroting voor 2022 ziet er als volgt uit: 

 

Geschatte inkomsten 2022: 

Inkomsten verkoop      €  13043,80 

Ontvangen donaties     €  54369,70 

Commissies:      €       411,40 

Totale inkomsten:         € 67824,90 

 

Geschatte uitgaven 2022: 

Donaties:      €  64355,50 

Bank- en websitekosten:    €       980,00 

Teruggaven:      €         90,00 

Promotiekosten (collectebusjes, adresstickers) €         74,50 

Totale uitgaven:        €  65000,50 
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