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Informatiekrant voor collectanten van de Dierenbescherming - 5e editie

WE VIEREN 150 JAAR DIERENBESCHERMING!
De Dierenbescherming wordt dit jaar
150! Een leeftijd om uitgebreid bij stil
te staan. Het is dan ook het thema
van de collecteweek, die duurt van
28 september tot en met 4 oktober*.
*) Op zondag mag er niet huis aan huis worden gecollecteerd!

COLLECTEGELD
IS ZEER WELKOM!

M

et vele duizenden gaat u weer op
pad. Huis aan huis, in winkelcentra,
op markten en evenementen, om zo
veel mogelijk geld op te halen voor het werk
van de Dierenbescherming in uw regio.
Geweldig, collecteren is simpelweg een
goede daad. U draagt immers bij aan het
welzijn van dieren in uw eigen omgeving.

Om onze collectanten praktische

Het geld dat u ophaalt, wordt
goed besteed. Het gaat met
name naar asiel-, ambulance- en
inspectiewerk in de regio. Hieronder een paar voorbeelden*.

Collecteplan, een samenwerkings-

H

*We geven hier een indicatie van gemiddelde kosten!

150 JAAR

DIERENBESCHERMING!

(zie pagina 2)

collectanten, wijkhoofden en andere betrokkenen. U leest in de krant over alle mooie
resultaten die de Dierenbescherming in 150
jaar heeft behaald, over leuke, succesvolle
initiatieven en over collega-vrijwilligers.
U krijgt bovendien tips en het laatste
nieuws uit de regio. Namens de dieren
alvast hartelijk bedankt en… veel succes!

COLLECTEREN WORDT NOG LEUKER MET DE COLLECTO APP
ondersteuning te bieden en het

et chippen van een asielhond of
-kat kost tussen de € 25,- en
€ 50,-. Een asieldier voeden
varieert van enkele tientjes tot meer
dan € 100,- per maand. Een hond of
kat ontwormen en ontvlooien kost
tussen de € 15,- en € 20,-. Voor een rit
van de Dierenambulance zijn we tussen de 20 en 60 euro kwijt. En de (verplichte) opleiding van een vrijwillige
inspecteur kost circa 400 euro.

Daarom is het ook zo belangrijk dat er
heel veel mensen collecteren. En gelukkig
gebeurt dat ook dit jaar weer, waarbij het
ons goed doet om te zien dat er, behalve
veel trouwe oudgedienden, veel nieuwe
collectanten meehelpen!
Deze Collectekrant is exclusief voor iedereen die bijdraagt aan onze collecte:

van de ranglijst van Collecto, de zogeheten
‘Ranking’, en kunt u medailles gaan verzamelen om steeds een stapje hoger in de
ranking te komen. Er zijn allerlei dingen
die u kunt doen om medailles te vergaren;
met collecteren verdient u vanzelfsprekend
punten voor tijd en afstand, maar ook als u
een gewonnen medaille via Facebook deelt
met uw vrienden, of anderen uitnodigt zich
aan te melden als collectant, levert u dat
een bronzen, zilveren of gouden medaille
op. Het uiteindelijke doel van dit medaillesysteem is natuurlijk om aan het einde van
het jaar uw naam op die felbegeerde eerste
plek van de ranglijst te zien prijken. Op
deze manier maakt u collecteren niet alleen makkelijker en leuker, maar ook nog
eens een stuk uitdagender!

collecteren nóg leuker te maken,
is er nu de Collecto App. De App
werd ontwikkeld door Stichting
verband van alle landelijk collecterende goede doelen, waaronder de
Dierenbescherming. Hij kan gratis
worden gedownload voor iPhone en
Android.
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e nieuwe Collecto App is speciaal ontwikkeld voor alle (aspirant)collectanten die jaarlijks op pad gaan voor een
goed doel. De App biedt praktische ondersteuning en faciliteert collectanten tijdens
de collecteweek. Zo laat de App zien hoeveel
kilometers u aﬂegt en hoe lang u onderweg bent. Verder kunt u bijhouden hoeveel
geld u ophaalt en in een lijst aangeven wie
er niet thuis waren of geen contant geld
voorhanden hadden. Dat geeft u de gelegenheid om later in de week nog eens terug
te keren. Bovendien kunt u deze adressen
voorzien van persoonlijke opmerkingen.
Leuker, handiger, uitdagender
De Collecto App is niet alleen handig, maar
maakt collecteren ook leuker. Als u inlogt
met uw Facebook-account, ziet u bijvoor-

Naast de Dierenbescherming zijn er zeventien andere goede doelen aangesloten bij de
App, waaronder KWF Kankerbestrijding en
de Hartstichting.
De App laat zien hoeveel kilometers u aflegt, hoe
lang u onderweg bent en hoeveel geld u ophaalt.
Ook helpt hij u bij te houden welke adressen u nog
een keer moet bezoeken.
beeld wie van uw vrienden ook collecteren.
Tevens kunt u anderen uitnodigen om de
Collecto App te downloaden en zich aan te
melden als collectant. Zodra u de App hebt
geïnstalleerd, maakt u bovendien deel uit

NIEUWE COLLECTANT
AANMELDEN? GA NAAR
www.dierenbescherming.nl/
collecte of sms ‘KAT’ naar
4333 (normale sms-tarief)
dan nemen wij contact op.
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MIJLPALEN 150 JAAR
DIERENBESCHERMING
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NIEUWSFLITSEN
•Om collectanten te werven organiseerde
de afdeling DierenWaarden een gezellige
en informatieve collectantenbijeenkomst,
met koffie, thee, vlaai en een presentatie.

•Nieuw: de gratis Collecto App voor prakOprichting Dierenbescherming

tische steun en om collecteren nog leuker
te maken. Zie ook p. 1.

•In Friesland wisten ze in totaal zo’n

2008

Wettelijke bescherming enkele zoogdieren en
vogelsoorten
Dierenmishandeling is misdrijf
Trekhondenwet

Vogelwet
Instelling eigen inspectiedienst (veldwachters)
Wet op de dierenbescherming (o.a. verbod op
trekhonden)
Europese Cosmetica Richtlijn (beperking
dierproeven)

Wet op de dierproeven
Nota Rijksoverheid en dierenbescherming
(erkenning eigenwaarde van dieren)
Oprichting Stichting Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID)

•Goed nieuws uit Groningen: in de

gemeente Slochteren steeg de opbrengst
in 2013 met 24 procent!

TIEN TIPS VOOR EEN VOLLE COLLECTEBUS
COLLECTEER NU NÓG SUCCESVOLLER!
1. Met z’n tweeën collecteren gaat sneller en is
gezelliger. Denk aan een vriend(in), broer, zus,
dochter, zoon, buurkind…
2. Houd je aan de afgesproken straten, anders
krijgen mensen vaker iemand aan de deur en dat
geeft ergernis.

7. Doe na het aanbellen een stapje achteruit.
Te dichtbij staan kan opdringerig overkomen.

3. Als je aan het begin van de week collecteert,
hou je tijd over om nog een keer langs te gaan
bij adressen waar niemand thuis was. Noteer de
adressen...

8. Wees vrolijk en enthousiast. leg uit dat je
collecteert voor de Dierenbescherming, laat je
collectebus zien en vraag vriendelijk om een
bijdrage.

4. De beste plek om te collecteren is... je eigen
straat! Omdat mensen je (her)kennen, zijn ze
guller. en wie je nog niet kent, ontmoet je nu!

9. Bedank vriendelijk voor elke gift, hoe
bescheiden die ook is.

5. Collecteer tussen 17.00 en 20.00 uur. Rond
etenstijd zijn mensen meestal thuis!

2011

10. Behandel mensen die niets geven respectvol;
ze hebben zo hun redenen om niet te geven.

‘MENSEN GEVEN MAKKELIJKER AAN KINDEREN’
Martin Raven (43) en zijn zoons
Gijs (14) en Tom (11) uit Haarlem
collecteren sinds 2013 voor
de Dierenbescherming NoordHolland Zuid. Samen hebben ze
veel plezier en… ze halen een
hoop geld op.

Verbod couperen van oren, staarten en andere
lichaamsdelen van honden en paarden
Flora- en faunawet: aantal vrij bejaagbare diersoorten terug van 29 naar vijf; drijfjacht verboden
Verbod om dierproeven te doen op mensapen
zoals chimpansees en gorilla’s
Europees verbod kistkalveren

H

Beter Leven kenmerk: per 2014 hebben zo’n
30 miljoen dieren beter leven
Verbod op de vossen- en chinchillafokkerij

VERJAARDAGSCADEAU

Afschaffing Regeling Agressieve Dieren
(Pitbullregeling)
Verbod op seks met dieren
EU-verbod dierproeven voor cosmetica
Verplicht chippen honden
Albert Heijn: alleen nog diervriendelijker geproduceerd varkensvlees met minimaal 1 ster BLk
Invoering Dierenpolitie en meldnummer 144

2012

Europees verbod op de legbatterij
Nertsenfokverbod per 2024

2013

Wet dieren
Verbod om zeugen aan de ketting te houden
Verbod op de verkoop van cosmetica met
ingrediënten die op dieren zijn getest
Verbod afschot zwerfkatten
Alle nieuwe stallen brandveilig

2014

Herziene wet op de dierproeven

Dierennoodhulp
Aan de Dierenbescherming zijn zo’n
vijftig asielen verbonden, die jaarlijks tienduizenden dieren opvangen. De dieren
worden er liefdevol verzorgd, medisch
behandeld en er wordt een nieuwe baas
voor ze gezocht. Ook de dierenambulances zijn onontbeerlijk voor hulp aan
dieren. Bemand door vrijwilligers helpen
en vervoeren onze ambulances jaarlijks
duizenden dieren. Honden en katten,
maar ook kleine in het wild levende dieren, zoals vogels en egels.

6. Mensen willen weten of ‘het in orde is’.
Zeg duidelijk voor welk doel je collecteert en
zorg dat je legitimatiebewijs goed te zien is (op
de collectebus of aan je jas).

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

EU-verbod op de handel in honden- en kattenbont

2010

e Dierenbescherming is met een
achterban van circa 180.000
mensen de grootste Nederlandse
organisatie die opkomt voor de belangen
van dieren. Gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild, proefdieren: álle dieren kunnen op onze professionele en toegewijde inzet rekenen. Ons
doel is een diervriendelijke maatschappij
waarin mens en dier in harmonie met
elkaar leven.

Mishandelen hond of kat wettelijk verboden

Verbod op het couperen van schapenstaarten

2009

D

dertig nieuwe wijkhoofden en veertig
nieuwe collectanten te werven.

Markervaccin tegen varkenspest

2007

DIT IS DE
DIERENBESCHERMING

D

e Dierenbescherming is jarig, en niet
zo’n beetje ook. Al 150 jaar zetten we
ons in voor de dieren in ons land, van
huishond tot weidevogel, van proefdier tot
vleeskuiken. Nog steeds is ons werk zeer relevant en nodig. Is dat iets om te vieren of om
juist treurig van te worden? Ik denk het eerste.
Immers, het feit dat de Dierenbescherming nog
steeds een belangrijke maatschappelijke stem
kan laten horen, dat er goed naar ons wordt

geluisterd en dat we resultaten boeken, dat
stemt toch optimistisch?
Hiernaast vindt u een lange lijst mijlpalen, klinkende resultaten waar de Dierenbescherming al
die jaren aan heeft gewerkt. Dat we dat kunnen
blijven doen, is goeddeels te danken aan u,
onze duizenden collectanten overal in het land.
Uw inzet is echt onmisbaar, juist voor het werk
dat in uw eigen regio wordt gedaan. En vergeet
het niet: de Dierenbescherming krijgt geen overheidssubsidie, dus zijn we geheel afhankelijk
van leden, donateurs, giftgevers en sponsors.
Gelukkig melden zich elk jaar nog altijd veel
dierenvrienden aan om hun steentje aan de collecte bij te dragen - jong, oud, vrouwen maar nu
ook steeds vaker mannen! Ik vind dat een
hoopvolle ontwikkeling.
Vanaf 28 september gaat u weer op pad voor
de dieren. Ik heb er alle vertrouwen in dat u met
z’n allen in staat bent weer een geweldige
prestatie te leveren. Laat het resultaat een
cadeau zijn voor onze 150e verjaardag. Een
cadeau waar vooral de dieren beter van worden.
Bij voorbaat mijn welgemeende dank voor uw
inzet. Ik wens u heel veel succes!
Frank Dales,
Algemeen directeur/bestuurder

oe zijn jullie collectant geworden?
Martin: ‘Als lid van de Dierenbescherming werd ik door de afdeling
gebeld. Of ik wilde collecteren. In eerste
instantie dacht ik “Nee, geen tijd”, maar
toen herinnerde ik me dat Gijs al eens had
laten weten dat hij graag vrijwilliger voor
de Dierenbescherming wilde worden. Ik
vroeg het hem en hij zei meteen ja! Goed
idee overigens, zo’n belrondje langs de
leden!’

Waarom willen jullie graag iets voor de
Dierenbescherming doen?
Gijs: ‘Ik ben dol op dieren en ik vind dat de
Dierenbescherming heel goed werk doet.
Daar wil ik wel bij helpen. Toen mijn vader
me vroeg of ik wilde collecteren, hoefde ik
niet lang na te denken.’
Martin: ‘Bovendien telt collecteren voor een
goed doel als maatschappelijke stage die je
op de middelbare school moet doen. Dat is
mooi meegenomen.’
Maar Gijs kon de eerste avond al niet mee.
Gijs: ‘Ik zit op het atheneum en had de volgende dag een belangrijk proefwerk, dus
moest ik leren. Toen is Tom meegegaan.’
Tom: ‘Ja, ik wilde wel meedoen, want ik hou
ook van dieren. Niet alleen van onze eigen
katten en goudvissen, maar van heel veel
dieren. Het collecteren was leuk, je komt bij
allerlei mensen uit de buurt aan de deur.
“Wat goed dat jullie dit doen!”, zeiden veel
mensen tegen ons.’

En de volgende avond ging Gijs weer
mee?
Gijs: ‘Ja natuurlijk! We hebben net zolang
gelopen totdat onze bus vol was. Er kon
echt niks meer bij!’
Tom: ‘We hebben wel vijf of zes straten
gedaan en toen hadden we meer dan 220
euro.’
Hoe doen jullie het eigenlijk?
Gijs: ‘Mijn vader loopt mee, maar blijft op
een afstandje staan wachten.’
Martin: ‘Mensen geven makkelijker aan
kinderen dan aan volwassenen, vandaar.’
Tom: ‘Ja, papa laat ons het echte werk
doen.’
Gijs: ‘Sommige mensen zeggen: “Ik geef
alleen maar aan de Dierenbescherming.”
Sommigen geven wel een tientje of twintig
euro!’
Collecteren jullie dit jaar ook weer samen?
Met z’n allen: ‘Natuurlijk!’

Voorlichting
Naast directe hulp aan dieren, besteedt
de Dierenbescherming ook veel aandacht aan voorlichting en educatie.
Denk aan ons Beter Leven kenmerk
dat mensen helpt bij de keuze van diervriendelijke producten. Net zo urgent is
ons lobbywerk. We beïnvloeden wet- en
regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, niet alleen op gemeentelijk,
provinciaal en landelijk niveau, maar ook
internationaal via ons lidmaatschap van
Eurogroup for Animals.
Geen subsidie
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de Dierenbescherming geen overheidsinstelling. We krijgen dan ook geen
overheidssubsidie en zijn dus afhankelijk
van leden, donateurs, giftgevers en sponsors zoals de Nationale Postcode Loterij.
En natuurlijk van de jaarlijkse collecte…

VRIENDEN GEVEN GUL

I

bo: ‘Marijke is al jaren actief voor de
Dierenbescherming: als vrijwilliger in het
asiel, als collectant, ga zo maar door. Toen
ze me in 2012 vroeg te helpen collecteren,
zei ik meteen ja. Maar behalve dat ik langs
de deuren ging met de collectebus, wilde ik
het ook wat moderner aanpakken.
‘Op Facebook heb ik een besloten vriendengroep. Binnen deze groep van circa vijftig
mensen hebben we het over onze gezamenlijke hobby’s, maar ook over de dingen
die ons bezighouden en die we belangrijk

Ibo Örgüt kreeg in 2012 van zijn vriendin Marijke Wesseling het
verzoek mee te helpen met de collecte in Noord-Holland Noord.
Dat vond deze dierenvriend, in het dagelijks leven werkzaam als
organisator van dance-evenementen, prima: ‘Onder het motto “Liever
lui dan moe” heb ik mijn vrienden op Facebook gevraagd een donatie
te doen.’ Goed idee, het leverde zo’n 2.000 euro op.

vinden. Ik heb hen in 2012 het verhaal over
de Dierenbescherming verteld en waarom
het zo belangrijk is die club te steunen.
Daar kwamen meteen honderden reacties
op binnen! En natuurlijk donaties, van  50,tot  150,- per persoon. Afgelopen jaar hebben we dat herhaald en kwam er in totaal
 2.160,- binnen. Voeg daarbij de opbrengst
van mijn huis-aan-huis-collecte en je komt
op ruim  2.300,‘Samen collecteren is ook leuk. Zo heb ik dit
jaar een groep vrienden gemobiliseerd om
huis-aan-huis te collecteren in mijn woonplaats Landsmeer. Dat was bere-gezellig.
Maar dat niet alleen, je haalt ook nog eens
een heleboel geld op. Ik kan het iedereen
aanraden.
‘Of ik dit jaar weer ga collecteren? Jazeker,
en wat mij betreft gaan we het nóg beter
doen dan in 2013...’

NIEUWSFLITSEN
•De afdeling West- en Midden

Brabant werkt ieder jaar samen met
een aantal Tilburgse restaurants. Die
stoppen hun fooien in de collectebus.
De restaurants: Het Eiland, Eetcafé De
Langenboom, Tuinhuis Culinair,
Restaurant Taste!, Eetcafé Aan Tafel!,
Restaurant Waanzinnig.

•Ander goed nieuws: afdeling DierenWaarden zag haar totaalopbrengst in
2013 groeien met maar liefst 6 procent. ‘Keihard werken en een goede
coördinator’, is hun verklaring.
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RESULTATEN 2013 PER REGIO
Regio

Collecte 2013

Amsterdam

€ 19.130,06

Brabant Zuid-Oost

€ 58.029,35

DierenWaarden

€ 55.440,95

Drenthe

€ 37.882,31

Friesland

€ 64.315,20

Groningen

€ 49.960,81

Haaglanden

€ 54.495,39

Limburg

€ 45.805,46

Midden-Nederland

€ 25.293,19

Noord-Holland Noord

€ 176.448,53

Noord-Holland Zuid

€ 84.177,65

Noord-Overijssel

€ 23.051,03

Nijmegen - Den Bosch

€ 21.230,36

OverGelder

€ 140.007,17

Rijnland

€ 53.841,23

Rijnmond

€ 38.787,90

Twente

€ 45.113,66

Utrecht Amersfoort

€ 79.414,55

West- en Midden-Brabant

€ 60.823,45

Zeeland

€ 30.151,50

GRANDE TOTALE

OUD EN JONG DOEN HET GOED

A

l zo’n jaar of veertig collecteert
Riet Visee (90) in Tiel en omgeving, voor de Dierenbescherming
Dierenwaarden. ‘Ik ben wel een fanatiekeling als het op collecteren aankomt’, lacht
de kwieke Tielse. ‘Vroeger collecteerde ik
ook nog voor het KWF en het Emmafonds,
maar de laatste jaren alleen nog voor de
Dierenbescherming.’ Ze rijdt met haar
scootmobiel de gebouwen van Zorgcentrum
Lingewaarde langs en weet leuke bedragen
van de medebewoners los te peuteren. Ook
is ze ieder jaar te vinden bij supermarkt
Emté, waar ze haar scootmobiel op een
strategische plek parkeert: ‘Iedereen weet
dat ik daar sta, dat loopt lekker hoor!’ Riet
Visee is met een gemiddelde opbrengst
van meer dan 200 euro een uitstekend
draaiende collectant. Niet voor niets werd
ze afgelopen jaar nog in de bloemen gezet

M

oranni te Winkel (26) collecteert
al sinds haar 16e voor de Dierenbescherming Amsterdam. Met een
stralende lach en een ontembaar enthousiasme gaat ze langs de deuren. ‘Dat je echt
om dieren geeft en er alles aan wilt doen
om ze een goed leven te geven, dat waar-

€ 1.163.399,75

Voor de resultaten per gemeente kijk op www.dierenbescherming.nl/collecte.

SAMENWERKING MET NATIONALE POSTCODE LOTERIJ:

BEDANKKAARTJES LEVEREN VEEL OP!

D

it jaar krijgt u van ons bedankkaartjes mee om uit te delen aan
mensen die een donatie doen.
Behalve een dankwoordje
staat er op het kaartje een
unieke actiecode waarmee
zij leuke prijzen kunnen
winnen, beschikbaar gesteld
door de Nationale Postcode
Loterij. Dat betekent dat de
actie ons niets kost, maar ze
kan ons wel wat opleveren: nieuwe leden!
Want hoe werkt het? Om in aanmerking
te komen voor een mooie prijs, moet de
deelnemer zijn unieke actiecode invoeren

op een speciale website. Daar vragen we
hem of wij hem later mogen benaderen,
bijvoorbeeld om lid te worden van de
Dierenbescherming. Eerdere
acties zoals deze leverden
ons al vele nieuwe leden
op, dus gaan we er graag
mee door. En u weet het,
nieuwe leden betekenen
ook weer meer inkomsten
voor de regionale afdeling!
Door de bedankkaartjes uit te delen helpt
u de Dierenbescherming dus dubbel zo
goed. Alvast heel hartelijk dank voor uw
medewerking!

door ‘haar’ afdeling DierenWaarden. Doet
ze dit jaar nog mee? ‘Zeker weten!’ roept ze
enthousiast, onderwijl haar huiskat Ukkie
(4) aaiend. ‘Ik ben een dierenvriend in hart
en nieren, dus ik ben erbij!’

deren mensen’, aldus Moranni. Het lijkt
erop dat ze gelijk heeft: ze haalt gemiddeld
zo’n 350 euro op. Een prachtige opbrengst…
Dieren zijn dé passie van deze studente
journalistiek: ‘Van jongs af aan voel ik
de behoefte iets voor dieren te doen.
Dierenleed kan ik niet aanzien, dieren zijn
weerloos en kunnen niet voor zichzelf opkomen. Dat moeten mensen voor hen doen.’
Ooit wilde ze dierenarts worden, maar dat
heeft ze volgens eigen zeggen niet in de
vingers. ‘Daarom vind ik het geweldig dat
ik toch wat voor dieren kan doen door te
collecteren.’ Moranni ’s dierenliefde komt
wel ergens vandaan. ‘Ik ben opgegroeid
met dieren. We hadden thuis drie katten,
waar ik dol op was. Ik vond het vreselijk
toen ze stierven, zo erg dat ik hun namen
op mijn enkels heb laten tatoeëren. Zo zijn
ze altijd bij me.’ Heeft ze nog een tip voor
andere collectanten? ‘Ja wees jezelf, probeer
je liefde voor dieren uit te stralen, en blijf
altijd vriendelijk en respectvol. Ook al geven
mensen niets.’

NIEUWSFLITSEN
•Afdeling DierenWaarden: ‘Door
goede afspraken met regionale bladen
te maken, hebben we voor slechts
 700,- geadverteerd in een oplage van
275.000 kranten. Koopje!’

•In Drenthe lukte het om 30 nieuwe
wijkhoofden en zo’n 100 nieuwe collectanten te werven. Goed werk!

•In Den Haag hebben ze een slimme,
bejaarde collectante. Ze is gehandicapt, daarom zit ze bij het winkelcentrum met de collectebus op een
tafeltje en daarnaast haar ‘jarige’
hondje. Daar geven mensen grif voor!

•De Postcode Loterij sponsort onze
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Len Munnik

bedankcadeautjes: u krijgt een gratis
lot en een mooie pen!

•Het lijkt een nieuwe trend: als groep
vriendinnen collecteren en na afloop
gezellig samen eten of borrelen. Naar
verluidt gebeurt dit al zo in Haaglanden, Zeeland en Groningen. En…
succes verzekerd!

www.facebook.com/
deDierenbescherming

602.103.109

www.twitter.com/dierbescherming

