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Samenvatting  

INTRODUCTIE 
Stichting Assisting Animals International is midden 2017 opgezet met als doelstelling het 
ondersteunen van projecten ten behoeve van het verbeteren van dierenwelzijn. Momenteel betreft 
de ondersteuning nog maar één organisatie die met straatdieren werkt in Goa in India.  

HIGHLIGHTS  
In 2019 heeft de lokale contact-organisatie 4455 behandelingen uitgevoerd terwijl dit er in 2018 nog 
800 waren. Dankzij uw donaties zijn er in de kliniek in Goa, India, 1196 honden en katten 
gesteriliseerd, 1524 dieren behandeld voor ziektes of verwondingen en 1735 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. 
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FINANCIËEL 
Een van de doelstellingen voor 2019 was om de organisatie zelfstandiger te maken en dit is inderdaad 
gelukt met name dankzij contributies van institutionele donateurs. 

In 2019 is er ook een begin gemaakt met het verkrijgen van donaties van privé-personen. Donaties 
van privé-personen betrof 8% van het totale inkomen.  

De uitgaven in 2019 bestonden voornamelijk uit de jaarlijkse bijdrage aan de contact-organisatie in 
India. Deze bijdrage dekt de materiaalkosten voor de sterilisatie van bijna 1200 dieren. 

De stichting financiert ook een aantal diagnostische testen voor de contact-organisatie in Goa, welke 
niet in India uitgevoerd kunnen worden.  

In juli 2019 is er een extra bedrag ter beschikking gesteld omdat ernstige overstromingen in Goa extra 
veel patiënten ten gevolge had en veel schade had aangericht. 

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

 

 

VOORUITKIJKEN  
Gedurende 2019 zijn er goede vorderingen gemaakt met het creëren van meer inkomen voor de 
stichting. Voor 2020 is een belangrijke doelstelling om dit niet alleen verder uit te breiden maar ook 
om meer gevarieerde inkomstenbronnen te verkrijgen. 
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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 doordat 90% van het inkomen afhangt van één institutionele donateur. Om risico 
te spreiden zullen er met name meer privé-donaties gegenereerd moeten worden. 

De kliniek in Goa wordt efficiënt gemanaged, zoals blijkt uit de lage kosten per dier, maar de totale 
kosten zijn hoog. Momenteel wordt de contact-organisatie nog ruim gefinancierd door de oprichters. 
In 2020 wil Stichting Assisting Animals International bijdragen aan de lopende kosten van de contact-
organisatie om een grotere financiële zelfstandigheid te behalen. 

In 2020 wil Stichting Assisting Animals International ook uitbreiden naar nieuwe projecten. Vooral 
kleinschalige, 'grassroot' projectjes, waarin het leven van dieren direct verbeterd wordt, komen 
hiervoor in aanmerking. 

Vanaf de oprichting van de stichting hebben dezelfde drie leden in het bestuur gezeten maar in 2020 
zullen er naar verwachting één of meerdere nieuwe bestuursleden bijkomen en zal de secretaris 
afscheid nemen. 

Jules de Waart 

Voorzitter 
29 juni 2020 
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Jaarrekening 

INKOMSTEN 2019 

BESCHRIJVING      % 

Institutionele donaties 91.92 

Privé donaties 8.08 

Totale inkomsten 100.00 

 

UITGAVEN 2019 

BESCHRIJVING       % 

Jaarlijkse bijdrage aan contact-organisatie in India 81.40  

Diagnostiek; röntgenfoto's, bloedonderzoek 9.50  

Extra project bijdrage aan contact-organisatie in India 8.48  

Bank kosten 0.63 

Totale uitgaven 100.00 

NOTITIE BIJ DE JAARREKENING   
Per 31 december 2019 is er nog een positief saldo. Echter, de stichting heeft nog een schuld aan de 
contact-organisatie. De contact-organisatie 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 daar naar toe gaat. De contact-organisatie heeft 
wel een uitgebreid jaarverslag waarin de kosten duidelijk en transparant verantwoord worden. 

Met de totale uitgaven voldoet de stichting aan de 90% norm als verplichting om de ANBI status te 
behouden. 



RESULTATEN 

Pagina 5 

Resultaten 

In 2019 hebben wij dankzij uw giften weer veel goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden in Goa. 
In totaal hebben we 3259 dieren ontvangen en 4453 behandelingen in onze kliniek uitgevoerd.  

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 2019 ging het om 
6 vogels, 4 koeien, 4 konijnen, 1 geit, 1 eekhoorn en 1 python. 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 2019 zijn er 908 honden en 288 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 1214 dieren gevaccineerd tegen hondsdolheid. 

487 pups zijn gevaccineerd met 9in1 wat beschermt tegen de dodelijke virussen die hondenziekte en 
het Parvo-virus veroorzaken. Er zijn 34 katten gevaccineerd met Feligen. 

1524 zijn dieren behandeld voor ziektes of verwondingen, waaronder 12 amputaties en 21 kleinere 
chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van een tumor of hechten van een wond. Het gaat hier 
om 1234 honden en 290 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 in de faciliteiten van de 
kliniek. Ten alle tijden zijn er tussen de 20 en 35 van zulke patiënten die 7 dagen in de week verzorgd 
worden. In 2019 zijn er 432 honden en 103 katten opgenomen. 

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 
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waar ze vandaan komen. Als dergelijke dieren weer beter zijn worden ze in de jungle achter de kliniek 
losgelaten en naar mate de tijd 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 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 2019 is 
dat gelukt voor 27 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 71 zijn geëuthaniseerd of overleden tijdens de behandeling. 

 

 



VOORUITKIJKEN 

Pagina 7 

Vooruitkijken 

Gezien de beperkte faciliteiten opereert de lokale contact-organisatie momenteel op maximaal 
niveau dus verdere uitbreiding wordt niet verwacht tenzij er een dierenarts beschikbaar komt die 
gedurende weekenden en avonden ook dieren zou kunnen helpen. 

In 2020 wordt er echter wel rekening gehouden met hogere kosten voor assistenten en transport. 
Naar verwachting zullen de kosten voor sterilisaties en behandelingen zo’n 10 à 15% omhoog gaan 
(gebaseerd om jaarlijkse hogere prijzen van medicatie en salarisverhogingen).  

In begin 2020 zullen nieuwe patiënten verblijven gemaakt worden en extra transportkooien besteld 
worden. Stichting Assisting Animals International is van plan om aanzienlijk bij te dragen in de kosten 
hiervan. 

Grotere efficiency zijn zeker wel mogelijk met name op het gebied van het generen van inkomsten 
welke nog te onevenredig verdeeld zijn om voldoende zekerheid te bieden. Voor 2020 is één van de 
doelstellingen dan ook om meer gevarieerde inkomstenbronnen te krijgen. 

Vanaf de oprichting van de organisatie hebben dezelfde drie leden in het bestuur gezeten maar in 
2020 zullen er naar verwachting één of meerdere nieuwe bestuursleden bijkomen en zal de secretaris 
afscheid nemen. 

Stichting Assisting Animals wil alle donateurs en vrijwilligers bedanken voor de financiële hulp en 
inzet tijdens 2019. Zonder uw bijdrage zouden er minder zwerfhonden in India geholpen kunnen 
worden. Wij vertrouwen erop ook tijdens 2020 op uw jaarlijkse steun te mogen rekenen. 

 

Stichting Assisting Animals International 
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