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De Stichting SOS Dogs Nederland is op 27 december 2016 opgericht. Stichting SOS Dogs Nederland is 

een non-profit organisatie. Zij is voor al haar inkomsten volledig afhankelijk van giften/donaties; 

bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. De stichting bestaat uit 3 bestuursleden en een 

groep vrijwilligers. 

 

1. De Stichting heeft ten doel: 

a. Het verminderen van de zwerfdierenpopulaties en het verbeteren van de leefomstandigheden 

van alle dieren in binnenland en buitenland. Tevens is het doel het verbeteren van de 

menselijke welvaart door de omgang met dieren. De focus van de stichting ligt op het oplossen 

van de zwerfhondenproblematiek in Oost-Europa. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door (financiële) ondersteuning voor 

vaccinatie en sterilisatieprogramma’s en door middel van adoptie, herplaatsing en opvang van daarvoor 

geschikte dieren, alsmede het bevorderen van dierenwelzijn via educatie en voorlichting aan de 

bevolking. 

 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: 

a. Giften en donaties 

b. Subsidies en sponsorbijdragen 

c. Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten 

d. Hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

 



 

Achtergrond 
Toen een aantal jaren geleden, één van de huidige bestuursleden R.C. Smith, die regelmatig in zowel 

Turkije als Roemenië verbleef, geconfronteerd werd met het enorme dierenleed aldaar, werd op dat 

moment de basis gelegd voor wat later zou resulteren in de oprichting van Stichting SOS Dogs 

Nederland.  

Hij richtte in Turkije in 1998 de stichting SHKD Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği op met als doel  

“Steriliseren & Vrijlaten” in Istanbul en de omliggende gebieden te implementeren als oplossing voor het 

zwerfhondenprobleem van de stad. 

In Roemenië richtte hij voor hetzelfde doel de stichting FPCC– Fundatia Protectia Cainilor Comunitari - 

(Stichting voor de Bescherming van Gemeente Honden) op. Daaruit ontstond in 2003 de stichting SOS 

Dogs Oradea, een samenwerking tussen FPPC, de gemeente Oradea en Noah’s Ark.  F.P.C.C. Sos 

dogs bestaat inmiddels 15 jaar en is een begrip geworden en hun project in Oradea waarschijnlijk het 

succesvolste Neuter & Return project  in Oost Europa. 

Eind december 2016 is de Nederlandse Stichting, SOS Dogs Nederland, opgericht om de stichting 

F.P.C.C. Sos dogs in Roemenië en SHKD Turkije te ondersteunen in hun inzet voor het bieden van een 

betere toekomst voor zwerfhonden. 

De stichting in SOS Dogs Nederland richt zich met name op het plaatsen van de zwerfhonden bij 

Nederlandse gezinnen. De adoptiegelden dragen bij aan de financiële ondersteuning van de asielen 

van SOS Dogs in Roemenië. 

 

Visie 
Stichting SOS Dogs Nederland streeft naar het verminderen van de zwerfdierenpopulaties en het 

verbeteren van de leefomstandigheden van alle dieren, en zwerfhonden in het bijzonder. De stichting 

tracht het dierenwelzijn te bevorderen via educatie en voorlichting aan de bevolking. De focus van de 

stichting ligt op het oplossen van de zwerfhonden-problematiek in Roemenië.  

 

Missie 
De stichting heeft zich tot doel gesteld samen met de Stichting FPCC SOS Dogs Roemenië en SHKD 

Turkije de straathondenproblematiek in die landen op te lossen door middel van het vangen, 

steriliseren, vaccineren en, indien mogelijk, weer terugplaatsen van straathonden. Zij realiseren zich dat 

zij nooit alle zwerfhonden kunnen steriliseren, maar hopen met hun werkwijze een voorbeeld te zijn en 

de bevolking en politici in deze landen  te overtuigen dat de werkwijze van steriliseren de oplossing van 

het zwerfhondenprobleem is.  

De Stichting SOS Dogs Nederland richt zich op het plaatsen van daarvoor geschikte honden in 

Nederland. De adoptiegelden komen, na aftrek van gemaakte kosten voor transport, dierenartskosten, 

huisvesting en voer, ten goede aan de Stichting SOS Dogs in Roemenië en haar sterilisatieprojecten en 

de verzorging van de honden in de asiels van SOS Dogs Roemenië. In deze asiels verblijven honden 

die om verschillende redenen niet op hun vindplaats kunnen worden teruggezet. 

De Stichting in Roemenië houdt zich bezig met het praktisch organiseren van sterilisatiecampagnes. 

Verder tracht zij door middel van educatie (lespakketten voor scholen) en informatieverstrekking aan de 

lokale bevolking, een mentaliteitsverandering onder overheid en bevolking (met name de jeugd) te 

bewerkstelligen.  



De Stichting SOS Dogs Nederland probeert in Nederland meer bekendheid te genereren en aandacht te 

vragen voor het wereldwijde zwerfhondenprobleem dat in Roemenië het grootst is. 

 

 

Activiteiten en Projecten in het buitenland 
  

1. Voorlichting op scholen. 

Zowel FPCC in Roemenië als ook SHKD Turkije voeren het educatieproject “Wij en honden” ontwikkeld 

door FPCC, voor kinderen van 10 tot 13 jaren op scholen uit. Het lespakket/schoolproject benadrukt het 

verantwoordelijke bezit van huisdieren, inclusief de voordelen van sterilisatie en inenting voor alle 

dieren. Er wordt ook duidelijk uitgelegd hoe snel vruchtbare honden zich kunnen vermeerderen, als ze 

niet gesteriliseerd worden, en waarom de wrede dodingscampagnes van steden en regeringen nooit zo 

goed werken. Veel indruk maakt de quiz aan het einde van ons schoolboekje. Deze quiz vraagt de 

kinderen foto’s van zieke, verhongerende honden te koppelen met de gelukkige, gezonde huisdieren 

van een later tijdstip, nadat zij door onze collega’s gered, genezen en geplaatst waren. De kinderen, die 

de cursus afmaken, ontvangen een T-shirt als beloning.  

 

2. Sterilisatie programma’s. 

SOS Dogs Nederland steunt de sterilisatieprogramma’s van FPCC SOS Dogs in Roemenië. Sinds 2001 

heeft FPCC SOS Dogs meer dan 70.000 Roemeense honden gesteriliseerd en ingeënt. De 

meerderheid van de gesteriliseerde honden is teef, aangezien het castreren van reuen tegen 

ongewenste voortplanting minder effectief is. 

Vooral FPCC’s project in Oradea in de jaren tussen 2004 t/m 2012 was een groot succes. In 2004 was 

de burgermeester wanhopig over het aantal loslopende honden op zijn straten. Ondanks 

vernietigingscampagnes liepen er nog minimaal 4000 vruchtbare honden los in de stad. Door van deur 

tot deur en van fabriek tot fabriek aan te kloppen wist FPCC in minder dan 7 jaar het aantal loslopende 

honden op 350 te reduceren – en deze resterende 350 straathonden waren allemaal gesteriliseerd en 

gevaccineerd.  Dit zonder een enkele gezonde hond in te laten slapen. 

Tot op de dag van vandaag (2018) is Oradea nog steeds de Roemeense stad met het minste aantal 

loslopende honden en met de meeste aangelijnde honden.  

 

In 1998 begon SHKD Turkije honden in Istanbul te steriliseren. Destijds werden de honden door bijna 

alle stads- en stadsdeelbesturen vergiftigd. Door jarenlang Neuter & Return programma’s uit te voeren, 

dierenartsen in de zgn. sleutelgatchirurgie op te leiden, voorlichting op scholen te geven en politici en 

ambtenaren in te lichten, wist SHKD samen met Haytap en andere dierenbeschermingsorganisaties de 

Turkse overheid in 2004 te overreden, Neuter & Return als pijler van een Dierenbeschermingswet te 

accepteren. Hoewel Neuter & Return door de verantwoordelijke ambtenaren niet altijd efficiënt en 

diervriendelijk uitgevoerd wordt, is het programma een groot succes geworden. Men ziet bijna nooit 

meer de lijken van aangereden honden op Turkse wegen. In Istanbul leven gezonde, gesteriliseerde 

straathonden onder de bevolking. Men ziet ze zelfs geduldig met voetgangers op een groen licht 

wachten, alvorens ze de wegen oversteken. Dat straathonden nu getolereerd worden is echt een 

wonder, als je bedenkt, hoe ze 20 jaar geleden opgejaagd en met strychnine vergiftigd werden.  



SOS Dogs Nederland werkt ook samen met stichtingen en verenigingen in Bulgarije, Duitsland, 

Zwitserland, Oostenrijk, Slovakije, Servie, Bosnië en nu Marokko om problemen van overschotten aan 

honden diervriendelijk en effectief op te lossen.      

 

3. Adoptie honden en Open Asiel 

FPCC SOS Dogs houdt zich ook bezig met het zoeken van adoptanten en de plaatsing van honden bij 

geschikte baasjes in en buiten Roemenië. Sinds 2001 heeft FPCC SOS Dogs voor meer dan 10.000 

honden een goed thuis gevonden. 

Maar de plaatsing van honden is geen oplossing op zich. Zolang alsmaar meer ongewenste honden 

geboren worden, gaat het hondenprobleem in landen zoals Roemenië door. In tegenstelling tot Turkije 

is er geen politieke wilskracht om het probleem op te lossen.  

 

Ieder Neuter & Return project brengt het probleem van honden mee, die niet op straat of naar hun 

eigenaren of houders teruggebracht kunnen worden, omdat ze te zwak zijn, omdat het pups zijn of 

omdat de terugplaatsing politiek of maatschappelijk onacceptabel is.  

Moeten zulke onplaatsbare honden een leven lang gevangen blijven of ingeslapen worden?  

FPCC’s open asiel dichtbij Oradea biedt een derde weg. Schuwe, onplaatsbare honden leven daar vrij 

in grote roedels, met een menselijke bewaker als hoofd van de roedel. Zo kunnen de honden vrij en 

ontspannen leven. FPCC levert meer dan genoeg voedsel en onderdak voor deze honden, die in een 

bosgebied van 85 hectaren leven. Ons inziens is een Open Asiel een onontbeerlijk hulpmiddel voor 

ieder geïntegreerd Neuter & Return programma. 

 

De activiteiten van de Stichting SOS Dogs Nederland zijn gericht op het (financieel) ondersteunen van 

deze projecten in Roemenië en Turkije en op het werven van fondsen, middelen en goederen voor die 

ondersteuning. 

 

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:  

- het werven van donateurs en sponsors 

- het ontwikkelen en opzetten van eenmalige en/of periodieke acties, zoals het houden van een 

veiling/loterij of rommelmarkt 

- het verkopen van hond- gerelateerde artikelen 

 

 

Strategische Doelstellingen 
1. Continuering van de huidige activiteiten; plaatsing honden in Nederland  

2. Werven van donateurs en sponsors in binnen- en buitenland. 

3. Zorgen voor continuïteit van financiële middelen om blijvend steun te kunnen verlenen aan de 

Stichting SOS Dogs Roemenië en SHKD Turkije en de activiteiten ter bevordering van het welzijn van 

de honden; educatie, sterilisatie en opvang van honden in de open asiels 

4 Continuering van sterilisatieprojecten  

5. Meer samenwerking met stichtingen in binnen en buitenland. 

 



Meerjarige Prognose: 
 

Inkomsten 2018 2019 2020 

        

Adoptiebijdragen  € 30.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 

Donaties € 20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

Overige giften € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 

TOTAAL € 51.000,00 € 107.000,00 € 123.000,00 

        

Uitgaven       

Huisvesting honden € 10.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Gas, water, elektra € 1.600,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

Kantoor (inventaris, computer, printer) € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Telefoon, internet € 450,00 € 600,00 € 600,00 

Bankkosten € 270,00 € 360,00 € 360,00 

Dierenarts, medicijnen € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

Voer € 1.800,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Transport honden (Roemenië-Nederland) € 9.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 

Advertentiekosten (website, marktplaats) € 750,00 € 900,00 € 900,00 

Overige kosten € 450,00 € 600,00 € 600,00 

Bijdrage aan SOS Dogs Roemenië t.b.v. 
sterilisaties en opvang honden in open asiel in 
Sisterea 

€ 20.000,00 € 55.000,00 € 75.000,00 

TOTAAL € 46.820,00 € 101.360,00 € 121.360,00 

        

Reserve € 4.180,00 € 9.820,00 € 11.460,00 

 

 

 

 

Toelichting prognose: 

De Stichting is m.i.v. 2018 gestart met zoeken van adoptanten in Nederland voor de honden uit het asiel 

van FPPC SOS Dogs in Roemenië. 

Vanaf april 2018 is er ruimte gehuurd om een aantal honden in Nederland te kunnen opvangen tot 

adoptie.  

De verwachting is dat we in 2018 voor ongeveer 10 honden per maand een nieuw baasje vinden. 

De huidige huisvesting voldoet niet en we zijn op zoek naar een andere locatie. De verwachting is dat 

met een andere locatie in de volgende jaren de kosten voor huisvesting hoger zullen uitvallen, maar dat 

we op die andere locatie de mogelijkheid hebben meer honden te kunnen opvangen, en daarmee meer 

honden te kunnen plaatsen. 

We verwachten in 2019 rondom de 20 honden per maand te plaatsen, en uit te groeien, mede door 

meer bekendheid, naar 25 honden per maand in 2020. 


