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Geachte donateurs,
Geweldig dat wij weer op uw steun mochten rekenen. Onze hartelijke dank hiervoor.
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld neemt het aantal verzoeken om financiële
hulp nog steeds toe. Met onze economie gaat het beter, hoewel de verwachting over de
hoogte van de economische groei moest worden bijgesteld naar beneden, lijkt het of de
armoede onder bepaalde bevolkingsgroepen juist toeneemt. Zojuist werd bekend dat
het aantal voedselbanken voor dieren het laatste jaar is verdubbeld. In plaats van een
te verwachten afname naar de vraag om financiële hulp ervaren we een drastische toename. Kennelijk is het met de verdeling van de welvaart in onze maatschappij niet optimaal.

Aanpassing van het beleid
Er is echter wel een verschuiving te zien van aanvragen voor vergoeding van de kosten van sterilisatie of castratie naar verzoeken voor vergoeding van ingrijpende en kostbare medische ingrepen. Wij hebben naar aanleiding hiervan ons beleid moeten aanpassen. Wanneer aanvragers onder financieel bewind staan en ondanks hun lage
inkomen één of meerdere dieren aanschaffen,
vergoeden wij de hieraan verbonden medische
kosten niet meer. Deze kosten zijn immers geheel
voorzienbaar. In overleg met de betrokken bewindvoerders en dierenartsen wordt er dan naar
een oplossing gezocht. Voor de overige aanvragen geldt dat wanneer dieren onvoorziene behandelingen nodig hebben, bijvoorbeeld bij plotseling ernstige gebitsproblemen, het verwijderen
van tumoren of het behandelen van gebroken ledematen, wij altijd bereid zijn om te helpen.

Samenwerking
Bij kostbare medische ingrepen, welke meerdere duizenden euro’s bedragen, proberen
wij steeds met andere hulpverlenende instanties tot een verdeling van de kosten te komen. Zo werken wij in het bijzonder adequaat samen met de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn waar men beschikt over een omvangrijk netwerk van dierenartsen die tegen gereduceerde tarieven bereid zijn om voor de zg. minima hun diensten te verlenen.
In een aantal gevallen vergoeden wij niet het gehele bedrag maar geven een bijdrage in
de kosten. Dit is afhankelijk van de situatie.
Wij zijn van mening dat we op een verantwoorde wijze met het geld, dat immers van
onze donateurs afkomstig is, dienen om te gaan.

Enkele voorbeelden
Het is gebleken dan bewindvoerders niet in alle gevallen hun cliënten tot een verantwoord beleid kunnen
bewegen. Zo bereikte ons een aanvraag om de kosten van sterilisatie te betalen van meerder katten van
een eigenaar die onder bewind stond en voor de gezelligheid recent vijf katten had aangeschaft. De kosten hiervan vergoeden wij niet aangezien deze volledig voorzienbaar waren. Ook andere hulpverlenende
organisaties hanteren hetzelfde criterium.
Het zijn niet alleen de cliënten maar ook de bewindvoerders die ons met vreemde verzoeken benaderen.
Zo kregen wij een verzoek voor een cliënte, een vrouw
met talloze kwalen en gebonden aan een rolstoel, om
de kosten voor de aanschaf van een Chihuahua te
vergoeden. Wij hebben dit verzoek om meerdere redenen afgewezen. Deze cliënte was, gelet op een opsomming van aandoeningen, immers fysiek niet is
staat om op een adequate wijze voor een dier te zorgen en bovendien is een dergelijke aanschaf uitsluitend in het belang van de cliënte en zelfs in het nadeel
van het dier.

Het verwijderen van een tumor bij
een Buldog

Geldgebrek blijkt een grote factor te zijn welke aan een optimale
verzorging van dieren in de weg
staat. Dit werd duidelijk in de situatie waarin de eigenaresse van
een vermoedelijk aangereden
kat dat moest ervaren. De staart
van het dier was gewond en al
door een dierenarts behandeld.
Later bleek echter dat er meer
aan de hand was en dat het dier
vermoedelijk moest worden geopereerd. De betreffende dierenarts weigerde een operatie uit te
voeren omdat de eigenaresse

niet over voldoende financiële middelen kon beschikken. Na nog drie dierenartsen te hebben
bezocht met hetzelfde negatieve resultaat was de vierde arts bereid om het dier onmiddellijk
te opereren. Helaas was het letsel zodanig dat euthanasie de enige oplossing bleek. Ongetwijfeld is de handelwijze van de dierenartsen het gevolg van de ervaring dat bij on-of mindervermogenden het incasseren van onbetaalde rekeningen nagenoeg onmogelijk. is.
Wanneer wij een aanvraag om financiële steun te verlenen geheel of gedeeltelijk hebben toegezegd vragen de betrokken dierenartsen hier meestal een bevestiging van.
Als conclusie kunnen we stellen dat, ondanks de groeiende economie, geldgebrek een aanzienlijke factor is welke voor veel diereneigenaren drempelverhogend is voor een bezoek aan
de dierenarts.

SOS Kit en Kat
Ook dit jaar hebben wij deze stichting,
bestuurd door Ingrid Wiering, weer financieel gesteund. Er wordt voor gezorgd dat kittens zo vroeg mogelijk
kunnen socialiseren door deze in
gastgezinnen te plaatsen. Het definitief herplaatsen van deze dieren is
dan veel gemakkelijker. Er werden
veel kittens aangeboden waarvan er
zeventien ziek waren en medische
zorg nodig hadden. Het spreekt voor
zich dat dit aanzienlijke kosten met
zich meebrengt. De extreme hitte gedurende de zomer veroorzaakte in
het kattenverblijf een zodanig hoge
ondraaglijke temperatuur dat het niet
In afwachting van een nieuw baasje!
verantwoord was om de dieren daar
te houden. Aangezien deze temperaturen in de toekomst vermoedelijk vaker te verwachten
zijn hebben wij het mede mogelijk gemaakt dat er een doelmatige zonwering kan worden aangebracht zodat het in deze ruimte wat koeler blijft.

Deze stichting vangt niet alleen
kittens met hun moeder op maar
ook oude en zieke katten die niet
meer elders plaatsbaar zijn.
Deze dieren worden met alle
zorg omringd en mogen de rest
van hun leven in de opvang blijven.
Wanneer de kittens elders worden geplaatst zijn deze altijd
voorzien van een chip en hebben
de nodige inentingen gehad.
Wanneer een plaatsing niet succesvol blijkt te zijn omdat de kat
niet bij de gezinssamenstelling
past worden deze weer teruggehaald. Er wordt dan naar een
passend alternatief gezocht.

De blaas van deze
Chihuahua zat vol
met gruis. Het dier
moest met spoed geopereerd worden en
ziet er als gevolg van
alle commotie nog
wat aangeslagen uit.
Vermoedelijk heeft
het nog een gezond
en fijn leven voor
zich.

Help ons helpen
Bij deze nieuwsbrief voegen wij geen acceptgiro meer. Wanneer u weer zo vriendelijk wilt zijn
om ons te steunen kunt u uw bijdrage overmaken op de bovengenoemde bankrekening. Bij
voorbaat onze hartelijke dank hiervoor!!
Ook voor het komende jaar zal ons beleid gericht zijn op het zo veel mogelijk voorkomen van
dierenleed. Steeds meer in samenwerking met andere hulpverlenende organisaties maken wij
het voor on- en mindervermogenden mogelijk om hun huisdieren de noodzakelijke medische
zorg te bekostigen. Gelukkig zijn er dierenartsen die voor de genoemde bevolkingsgroep speciale aangepaste tarieven hanteren.
Aftrekbare giften
Gelet op onze ANBI-status zijn uw giften onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op onze website.

www.stichtingdezwaan.nl
Heeft u vragen of suggesties dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur:
Miep Wijkmans en Jos van Alebeek

