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Voorwoord 

Op Curacao is het zwerfdierenprobleem zeer groot. Met name honden hebben het heel 

zwaar.  Duizenden hebben geen tehuis,  leven op straat, worden ziek, aangereden of krijgen 
steeds meer puppy’s waardoor er nog meer komen. 

Honden worden vaak in huis gehaald voor het waken, bescherming van het huis.  Ze worden 

dan vaak aan een (korte) ketting ergens in de hoek van de tuin vastgezet en als ze geluk 

hebben krijgen ze eten, drinken en een dakje om onder te zitten in de schaduw of ter 
bescherming voor de regen. 

Honden die los mogen lopen, zijn niet gesteriliseerd of gecastreerd en zij zorgen weer voor 

puppy’s. 

Honden die voor hun baas niet meer “nodig” zijn, worden gedumpt. Vaak ergens in de knoek 

(kunuku=is de algemene benaming die op de Benedenwindse Eilanden gebruikt wordt voor 

het landelijke gedeelte van de eilanden, gelegen buiten de dorpen of steden.) of bij de shut 
(shut= de vuilnisstortplaats) 

De gedumpte honden zijn brandmager, uitgehongerd en hebben vlooien en teken waardoor 

ze ook karpattenziekte hebben. Ook hebben ze vaak huis problemen (demodex en schurft). 

Pups hebben vaak parvo en ook hondenziekte komt regelmatig voor. 

Voor de rescuers ligt er een grote uitdaging en taak.  Honden opvangen, opknappen en er 

weer goede tehuizen voor zoeken. Helaas is opvang vinden en daarna goede baasjes een heel 

groot probleem. 

We hopen dat de overheid ook zijn steentje gaat bijdragen in het proces tegen 

dierenmishandeling.  En ook zijn grootschalige sterilisatie en castratie projecten nodig en 

campagnes om iedereen duidelijk te maken dat sterilisatie heel belangrijks is om dit 

probleem aan banden te leggen maar ook om uit te leggen wat dierenmishandeling is. Wat 
heeft een hond nodig voor een waardig leven. 

Op het ogenblik heeft het zwerfhondenprobleem geen prioriteit. 

Een zeer groot deel van de donateurs is in Nederland woonachtig/gevestigd.  Om deze 

donateurs de mogelijkheid te bieden gemakkelijker te doneren, de bankkosten te 

verminderen en de donateurs de mogelijkheid te bieden hun giften te kunnen aftrekken van 
de belasting middels de Anbi Status is Stichting Dog Nederland opgericht. 

 



Hoofdstuk 1 Oprichting Stichting DOG Nederland 

 

• Statutaire naam : Stichting DOG Nederland 
• Opgericht: 25-5-2018 
• Opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : 71736913  

• Fiscaal nr (RSIN) Onder dit nummer zijn wij bij de belastingdienst 
bekend: nog in te vullen.. 

• Bestuurssamenstelling: 

1. Voorzitter:Giliam, Jan Albert 
2. Secretaries:Goemans, Juliette 
3. Penningmeester:van Puffelen, Marlieke 

“IN HUIZE DOG IS HET FIJN OM THUIS TE ZIJN” 

 

 

Stichting DOG Curaçao is een kleine stichting op Curaçao die zwerfhonden, die 

geen of weinig kans hebben nog geadopteerd te worden, een plekje geeft om 

wonen en verzorgd te worden. 

Stichting DOG is opgericht op 16 sept 2014  door Djoeke Giliam en was 

gehuisvest in haar woonhuis. Sinds juli 2018 is de Stichting verhuisd naar de 

sanctuary. 



In 2010 is Mw. Giliam begonnen als foster en al gauw ontdekte ze dat de 

meeste andere fosters vaak hondjes maar een tijdelijke opvang konden 

bieden. Maar niet elke hond werd na die tijd geadopteerd maar ze moesten 

wel weg bij de foster. Die honden kwamen bij Mw. Giliam terecht.  

Na een aantal jaren had zij meer dan 30 honden thuis en heeft zij stichting 

DOG Curaçao opgericht om via die weg steun te kunnen vragen. Inmiddels zijn 

er in huize DOG meer dan 90 honden. 



Hoofdstuk 2: De organisatie 

Stichting DOG Nederland heeft geen personeel en geen winstoogmerk. De 

gelden welke gestort worden op de bankrekening van de Stichting in 

Nederland worden volledig aangewend voor de Stichting te Curaçao.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die de organisatie en het 

financiële deel onder toezicht hebben. 

 

 

 

 

De hondjes die in huize DOG Curaçao wonen hebben allemaal een OAB, een 

“Op Afstand Baasje”. De OAB bekostigt het voer en de maandelijkse 

heartgardpil voor zijn/haar hondje. Daarnaast kan er gedoneerd worden voor 

het dierenartsenpotje en zijn er donaties in de vorm van zakken voer, 

hondenkoekjes, handdoeken, benches, schoonmaakmiddelen etc. 

Er is bij stichting DOG ook een puppy/jonge honden afdeling, daar de vraag 

naar opvang voor moederhonden met puppy’s of gevonden moederloze 

puppy’s , groot is.  

 



 

Hoofdstuk 3 Visie en missie 

 

Visie van stichting DOG:  Elke hond, jong of oud, groot of klein, schuw of 

sociaal, gezond of met handicap, heeft recht op een mooi leven. 

 

 

Onze  motivatie: 

”  Op een strand in India liggen honderden zo niet duizenden zeesterren. Door 

de brandende zon, drogen ze uit en gaan dood. Op een dag loopt een jongen 

langs het strand en gebukt speurt hij naar nog levende zeesterren. Hij pakt ze 

op en gooit ze terug in zee. Op een gegeven moment komt er een grijze, wijze, 

verstandige man aanlopen. Hij bekijkt het tafereel van een afstand en loopt 

vervolgens op de jongen af. 

De verstandige, wijze, grijze man vraagt; ‘jongen, wat ben je daar aan het 

doen?’ ‘Ik vis de levende zeesterren ertussen uit en gooi ze terug in zee. ‘Ja, 

maar moet je zien hoeveel er op het strand liggen. Het is water naar de zee 

dragen, wat maakt het voor verschil? De jongen kijkt rond en pakt een levende 

zeester, en zegt. Voor al die andere zeesterren maakt het misschien niet zoveel 

uit, maar voor deze wel en hij gooit hem terug in zee. ” 

Het gaat om de enkeling. 
“Saving one dog will not change the world, but surely for that one dog, the 
world will change forever.” 



 

 

 

Onze missie is om de zwerfhonden een leven te geven waar ze recht op 

hebben. Dit kan in huize DOG, bij een foster of bij een nieuw baasje. 

 

 

Onze ambitie is niet alleen de zwerfhonden te helpen maar ook te helpen bij 

educatie, voorlichting over verzorging van honden, meewerken aan 

sterilisatie- en castratieprojecten en uitbreiding van onze facaliteiten voor de 

hondjes die in huize DOG wonen. 

 

 



Hoofdstuk 4: Korte termijn doel 

In juni 2018 is een DOG sanctuary gebouwd op een terrein van 5000m2. Het 

terrein is in een aantal vakken ingedeeld. De volwassen honden hebben 4 

vakken met elk een eigen container met afdakje. De pups hebben 3 vakken en 

er is een heel groot speel/renveld. Volgende zaken staan op de planning voor 

de korte termijn: 

• Het perfectioneren en goed inrichten van de sanctuary.  

• Bouw van de daken op de containers afmaken, vloertjes onder de 

afdakjes.  

• Watervoorzieningen perfectioneren.  

• Quarantaine container inrichten 

• Zwem/waterplekken creeeren.  

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5: Lange termijn doel. 

Langer termijn doelen: 

1) Opvang bejaardenhonden uitbreiden.  

Graag willen we de opvang voor oudere/bejaarden honden uitbreiden. 

De opvang voor deze honden is erg belangrijk omdat vooral zij vaak  

afgedankt en gedumpt worden. 



• Begraafplek creeeren, waar we de hondje netjes en hygienisch kunnen 

begraven 

 

 

Voor meer informatie over onze stichting kunt u kijken op 

www.stichtingdog.org 

Daar vindt u alle hondjes die wij nu verzorgen, onze nieuwsbrieven en de link 

naar onze FB , waar wij dagelijks onze sponsoren, donateurs en OABers op de 

hoogte houden van de activiteiten in huize DOG. 

Link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=eYVBHQ0uTxQ 

 

 

 

http://www.stichtingdog.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eYVBHQ0uTxQ

