BELEIDSPLAN PANTERA 2020
INLEIDING
Stichting Pantera bestaat sinds 4 december 1992 en is gevestigd in Lijnden (Kamer van
Koophandel 41004394). Sinds haar oprichting runde de stichting een roofdierenopvangcentrum
in Nijeberkoop, maar in 2013 kwam de stichting in financiële nood, en werd de hulp ingeroepen
van Stichting VIER VOETERS en FOUR PAWS International.
Dit leidde tot een officiële overname van het opvangcentrum en sinds 12 mei 2014 is het
opvangcentrum geen eigendom meer van Stichting Pantera maar van Stichting FELIDA.
Sindsdien heeft een nieuw aangesteld bestuur de zaken uit het verleden afgerond, de financiële
positie van de stichting hersteld en zich gericht op ondersteuning van Stichting FELIDA.

DOELSTELLING
•

De verspreiding van nobele gedachten tot bescherming van dieren

•

Hulp aan dieren door middel van de al dan niet tijdelijke opvang en verzorging van
katachtige roofdieren en eventuele herplaatsing in andere geschikte opvangcentra

•

Ontwikkeling van de wetenschappelijke inzichten in en het onderzoek naar de
bescherming van dieren

STRATEGIE
•

Ondersteunen van projecten met gelijke doelstellingen

•

Voorlichting, educatie en informatieverschaffing op welke wijze dan ook

•

Inzamelen van de middelen en het hiervan ter beschikking stellen aan andere
organisaties op het gebied van dierenbescherming, met name aan FELIDA en andere aan
FOUR PAWS International gelieerde organisaties

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Er zijn geen medewerkers in dienst bij Stichting Pantera. Alle activiteiten werden uitgevoerd
door het bestuur. Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit:
•

Ioana Dungler (voorzitter)

•

Helma van de Vondevoort

•

Barbara van Genne

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur
selecteert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke expertise en kennis.
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ACTIVITEITEN 2019
Stichting Pantera steunt waar mogelijk de Stichting FELIDA, die zorg draagt voor de dieren die in
het verleden door Stichting Pantera opgevangen werden in het opvangcentrum in Nijeberkoop.
In 2019 was Stichting Pantera dankzij een legaat in staat om zich door middel van een donatie
aan Stichting FELIDA in te zetten voor haar doelstellingen. De donatie van van € 60.000 wordt
gebruikt voor de aankoop van een ‘Big Cat Ambulance’ en voor renovatiewerkzaamheden.
Tevens konden de bestuursleden hun tijd en kennis inzetten ten behoeve van de stichting.

ACTIVITEITEN 2020
Sinds Stichting Pantera geen eigen opvangcentrum meer heeft, gebeurt de hulp aan dieren
voornamelijk via de steun aan organisaties met vergelijkbare doelstellingen. In 2020 ligt de
focus hiervoor wederom bij Stichting FELIDA in Nijeberkoop, waar aan het begin van het jaar
voor een tijger en vijf leeuwen gezorgd werd. De tijger is in het verleden door Stichting Pantera
op deze plek opgenomen en is op hoge leeftijd, en behoeft daardoor intensieve (medische) zorg.
Stichting Pantera zal Stichting FELIDA blijven ondersteunen en ook bijdragen aan de zorg voor
dieren die door Stichting FELIDA opgevangen zijn en opgevangen zullen worden. De vijf leeuwen
bij Stichting FELIDA zijn in 2018 en 2019 gered. In 2018 kwamen de drie leeuwen Ivan-Asen,
Masoud en Terez aan vanuit Bulgarije. In 2019 werden zij gevolgd door drie nieuwe leeuwen
vanuit Albanië. De leeuwen waren in zeer slechte gezondheid en een van hen overleed helaas in
2019. De andere twee leeuwen, Lenci en Bobby, maken het dankzij de intensieve zorg inmiddels
veel beter. Zij zullen echter, net als de andere leeuwen, voor de rest van hun leven intensieve
(medische) zorg nodig hebben door blijvende schade uit hun hun verleden.
Vanwege de benodigde intensieve zorg voor alle dieren bij Stichting FELIDA, blijven de
individuele behandelplannen op het gebied van voeding, medische zorg, verrijking en training
belangrijke activiteiten voor het dierenwelzijn. In overleg met internationale dierenartsen en
deskundigen worden veterinair onderzoek en behandelingen gedaan.
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