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SAMENVATTING 

INTRODUCTIE 
Stichting Assisting Animals International (SAAI) is midden 2017 opgezet en richt zich op het 
bevorderen en verbeteren van het welzijn van dieren binnen en buiten Nederland. Ondanks deze 
ambitieuze doelstelling is het een kleine, non-profit organisatie. De stichting heeft geen personeel. 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. De stichting is voor haar inkomsten volledig 
afhankelijk van giften/donaties.  

SAAI bundelt giften en donaties en herverdeelt deze over een beperkt aantal door haar gekozen 
projecten. Gezien de geringe omvang van de inkomsten, en daarmee van de door SAAI te geven 
subsidies, wordt gekozen voor een zeer beperkt aantal, kleine, projecten waar ook kleine bedragen 
een grote invloed kunnen hebben. Het gaat hierbij om de directe hulpverlening aan dieren in nood.  

Vanaf 2017 wordt een project in India gesubsidieerd waar straatdieren, voornamelijk honden en 
katten, worden gesteriliseerd en indien nodig behandeld voor ziektes en verwondingen. Gezien de 
positieve ervaringen werd dit in 2020 voortgezet.  

Parallel hieraan loopt een onderzoekproject naar de mogelijkheden om ‘straat-koeien’ (voornamelijk 
afgedankte koeien die in de zuivelindustrie misbruikt zijn en hun zoontjes) te beschermen tegen de 
funeste en vaak dodelijke gevolgen van het eten van zwerfplastic. Hierbij wordt samenwerking 
gezocht met Nederlandse dierenartsen en de Wageningen University & Research. Dit project heeft 
tot nu toe geen beslag gelegd op de geldmiddelen. 

Deze twee projecten zullen ook in het volgende jaar de kern vormen van de activiteiten van Stichting 
Assisting Animals International. 

Helaas is 2020 geen goed financieel jaar geworden doordat er weinig donaties ontvangen zijn. 
Gelukkig had de stichting in december 2019  nog een reserve waardoor het mogelijk was de 
bovenstaande projecten te blijven ondersteunen gedurende 2020. 

In 2020 heeft Marion Rikken afscheid genomen als secretaris. Zij is opgevolgd door Paulien van der 
Ploeg. Het bestuur dankt Marion voor haar niet aflatende inspanningen voor het lot van de 
zwerfdieren en haar inzet voor SAAI. 
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HIGHLIGHTS 

In 2020 is er onder het Stray Assist Project in Goa, India 3890 dieren behandeld. In 2019 waren dit er 
nog 4455. De minder is te wijten aan het vertrek van een voltijdse dierenarts die in verband met 
Covid niet meer wilde werken. De nieuwe dierenarts werkt slechts 3 en halve dag per week.  

Desondanks zijn er door uw donaties zijn er in de kliniek in Goa, India, 981 honden en katten 
gesteriliseerd, 1445 dieren behandeld voor ziektes of verwondingen en 1417 gevaccineerd. 

Stichting Assisting Animals International staat hen bij met zowel financiële donaties als wel materiaal 
ter ondersteuning van de activiteiten zoals: instrumenten, verbandmiddelen en anti-parasitaire 
middelen. 

 

 

 

Parallel aan het klinische werk met honden en katten, loopt het onderzoeksproject met koeien. 
Helaas, door de Covid beperkingen, is het in 2020 niet mogelijk geweest meer Indiase koeien te 
opereren zodat plastic verwijderd kon worden. Gelukkig kon wel onderzoek aan de Wageningen 
University & Research doorgaan en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Bij gebrek aan pens- 
vloeistof uit Indiase koeien, zijn er in 2020 een 20-tal kunstmatige pensen opgezet in het 
laboratorium in Wageningen. De resultaten worden in de derde helft van 2021 verwacht. SAAI 
ondersteunt dit project maar aangezien er in 2020 geen operaties konden plaats vinden zijn er ook 
geen kosten gemaakt. Wageningen University draagt de kosten voor het laboratoriumonderzoek. 

981
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In totaal 3.890 dieren behandeld in 2020

Dieren gesteriliseerd

Dieren behandeld voor
verwondingen of ziekte

Dieren gevaccineerd
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Een van de doelstellingen voor 2019 was om de organisatie zelfstandiger te maken helaas is dit niet 
gelukt omdat er minder donaties zijn ontvangen van institutionele donateurs, mogelijk door Covid. 

Verrassend is dat donaties van privépersonen wel wat gestegen zijn. Weliswaar van een hele lage 
basis.  

De uitgaven in 2020 bestonden voornamelijk uit de financiële ondersteuning van het Stray Assist 
project in India. 

De stichting financiert ook een aantal diagnostische testen voor het Stray Assist project in Goa, welke 
niet in India uitgevoerd kunnen worden.  

Voorts is er afgelopen jaar een extra project bijdrage gegeven aan vrijwilligers die zwerfhonden te 
eten gaven omdat door de combinatie van de Covid lock-down en een overstroming vele dieren geen 
eten meer hadden. 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding en er zijn ook geen onkosten in rekening 
gebracht. 

 

 

 

 

23,300 

Bestedingen in 2020

Donaties Stray Assist

Diagnostiek

Extra project bijdrage

Bank kosten
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INKOMSTEN 2020                 % 2019            % 

Institutionele donaties 2.000  42.73 17.919 91.92 

Privé donaties 2.681 57.27 1.575 8.08 

Totale inkomsten  4.681 100.00 19.494 100.00 

     

BESTEDINGEN     

Donaties Stray Assist  13.300 49.20 14.400  36.13  

Gereserveerd voor Stray Assist 10.000 36.99 18,250 45.79 

Diagnostiek 444 1.64 1.680 4.22  

Extra project bijdrage  500 1.85 1.500 3.76  

Bank kosten 136 0.50 111 0.28 

Totale bestedingen 24.380 90.19 35,940 90.18 

     

Toevoeging/Vermindering banksaldo 2.653 9.81 3.915 9.82 

     

Totaal 27.033 100.00 39.956 100.00 

 

NOTITIE BIJ DE JAARREKENING   
Het Stray Assist project-in India is een niet formeel samenwerkingsverband tussen vrijwilligers. 
Hierdoor is er momenteel geen bankrekening en worden er vanuit de stichting direct cash betalingen 
gemaakt wanneer iemand naar India gaat. Helaas door de reisbeperkingen in verband met Covid is 
dit altijd mogelijk geweest. Het Stray Assist project heeft een uitgebreid jaarrekening waarin de 
kosten duidelijk en transparant verantwoord worden met rekeningen. 
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RESULTATEN  

In 2020 is er dankzij uw giften weer veel goed werk verricht om het leven van dieren te verbeteren. 
Het Stray Assist Project heeft 3890 dieren kunnen helpen  

Veruit de meeste dieren die bij de kliniek in Goa ontvangen worden zijn honden en katten maar een 
enkele keer worden er ook gewonde wilde dieren (vogels, knaagdieren) en wat dieren van 
boerderijen gebracht. Deze dieren zijn niet in de statistieken opgenomen maar in 2020 ging het om 
3 vogels, 7 koeien en 2 geiten en een hagedis. Wilde dieren worden altijd weer teruggezet in de 
natuur. 

De honden zijn voornamelijk straathonden en gemeenschapshonden. De laatste zijn honden die op 
straat leven maar waarvoor een aantal mensen in de gemeenschap informeel zorgen. Het is niet altijd 
duidelijk waar de scheidslijn ligt van een gemeenschapshond en een hond met een eigenaar. Katten 
daarentegen hebben voor ruim 90% duidelijke eigenaren. 

In de kliniek worden geen rashonden of ras-katten behandeld tenzij dit een noodzaak is omdat het 
dier levensbedreigend gewond is of erg veel pijn heeft. In dergelijke gevallen wordt er eerste hulp 
verstrekt en daarna wordt de eigenaar verzocht naar een privé-kliniek te gaan. De uitzondering op 
deze regel is als de dieren geadopteerd zijn. 

De services die aangeboden worden aan de gemeenschap worden gratis verschaft in de hoop dat dit 
drempelverlagend werkt en meer dieren zorg krijgen als dit nodig is. 

In 2020 zijn er 519 honden en 462 katten gesteriliseerd. Alle dieren die gesteriliseerd worden krijgen 
ook meteen een vaccinatie tegen hondsdolheid en een injectie tegen parasieten inclusief mijt, wat 
tot schurft kan lijden. In totaal zijn er 1102 dieren gevaccineerd tegen hondsdolheid. 

290 pups zijn gevaccineerd met 9in1 wat beschermt tegen de dodelijke virussen die Hondenziekte 
en het Parvo-virus veroorzaken. Er zijn 25 katten gevaccineerd met Feligen. 

1445 dieren zijn behandeld voor ziektes of verwondingen, waaronder amputaties en chirurgische 
ingrepen zoals het verwijderen van een tumor of hechten van een wond. Het gaat hier om 1001 
honden en 444 katten. 

Omdat de kliniek voornamelijk met straatdieren werkt komen er relatief veel zeer ernstig gewonde 
dieren die extra zorg vereisen. Deze dieren worden tijdelijk opgenomen zodat zij intensieve 
verzorging kunnen krijgen. Gemiddeld waren dat er 30 per maand en in totaal 305 honden en 49 
katten. Zulke patiënten worden 7 dagen in de week verzorgd. De meeste blijven 7 à 10 dagen maar 
een enkeling heeft zulke ernstige of lastige verwondingen dat ze maanden blijven. Als dieren zo lang 
uit hun territorium zijn is het niet mogelijk ze terug te zetten waar ze vandaan komen. Als dergelijke 
dieren weer beter zijn worden ze in de jungle achter de kliniek losgelaten en naar mate de tijd 
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verstrijkt vinden ze dan een nieuw territorium in de buurt. Tot die tijd worden deze honden 
bijgevoerd, evenals zo’n 20 à 25 honden, die te oud of te gehandicapt zijn om op straat te kunnen 
leven en permanent resident worden, en dieren die gehuisvest moeten worden. 

Mogelijk is de grootste vrees van een organisatie die met straatdieren werkt dat dieren gedumpt 
worden. De meesten worden op straat gevonden maar het gebeurt ook dat er direct buiten de 
hekken van de kliniek dieren gedumpt worden. Het gaat hier bijna altijd om òf hele jonge dieren 
maar soms ook om tamelijk oude of zwaargewonden dieren. 

Oude dieren kunnen meestal de rest van hun leven bij de oprichters van het Stray Assist project 
blijven. Jonge dieren die niet op straat opgroeien, hebben niet geleerd hoe ze op straat kunnen 
overleven en hebben ook geen eigen territorium. De enige mogelijkheid om niet overvol te raken is 
deze dieren te huisvesten. In 2020 is dat gelukt voor21 dieren. 

In Goa is het heel moeilijk om dieren te huisvesten omdat er zo’n groot aanbod direct op straat is. 
De meeste mensen die een niet-rashond willen zullen er een uit een nest halen van een hond die op 
straat leeft. Om deze reden organiseert de contact-organisaties een aantal adopties in het 
buitenland. Deze oplossing is erg duur maar verzekerd bijna altijd wel uitstekende huisvesting. 

Helaas zijn er 68 dieren geëuthanaseerd of overleden tijdens de behandeling. 
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2020 is ook voor onze stichting een vreemd jaar geworden maar er wordt met gezonde hoop 
uitgekeken naar 2021. De eerste doelstelling zal zijn om opnieuw institutionele bijdragen te 
verkrijgen. Voorts zal er verder gewerkt worden aan het uitbreiden van donaties van privépersonen 
om vooral een meer gevarieerde inkomstenbronnen te verkrijgen. 

Om dit te bereiken zal de stichting niet alleen meer inkomsten moeten genereren maar ook een 
breder draagvlak. Momenteel zijn de inkomsten nog erg onevenredig verdeeld om voldoende 
zekerheid te bieden.  

In 2021 wil Stichting Assisting Animals International ruimer bijdragen aan de lopende kosten van het 
project zodat er een grotere financiële zelfstandigheid behaalt kan worden. 

Gezien de beperkte faciliteiten waarin het Stray Assist project opereert wordt verder uitbreiding niet 
verwacht tenzij er een tweede dierenarts beschikbaar komt. In 2021 wordt er echter wel rekening 
gehouden met hogere kosten voor personeel en transport. Naar verwachting zullen ook de kosten 
voor sterilisaties en behandelingen zo’n 15 à 20% omhoog gaan (gebaseerd om jaarlijkse hogere 
prijzen van medicatie en salarisverhogingen).  

Het onderzoeksproject naar plastic in zwerfkoeien heeft inmiddels ook wat ondersteuning nodig, 
vooral voor de opvang en dan dagelijkse zorg van zieke en of gewonden zwerfkoeien die daarna 
geopereerd zouden kunnen worden. 

Indien financieel mogelijk, wil Stichting Assisting Animals International in de toekomst ook uitbreiden 
naar nieuwe projecten. Vooral kleinschalige, 'grassroot' projectjes, waarin het leven van dieren direct 
verbeterd wordt, komen hiervoor in aanmerking. 

In April 2020 is er na het afscheid van de oude secretaris een nieuwe secretaris aangetreden. In 2021 
hopen wij het bestuur uit te breiden met een of meer bestuursleden zodat er meer aandacht aan 
fondsenwerving kan komen. 

Stichting Assisting Animals wil alle donateurs en vrijwilligers bedanken voor de financiële hulp en 
inzet tijdens 2020. Zonder uw bijdrage zouden er minder zwerfhonden in India geholpen kunnen 
worden. Wij vertrouwen erop ook tijdens 2021 op uw jaarlijkse steun te mogen rekenen. 

Jules de Waart 
Voorzitter Stichting Assisting Animals International 
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