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Geachte dames en heren!

Wat hebben wij in 2016 voor de dieren bereikt? Het antwoord op deze vraag is niet 

alleen belangrijk voor ons, maar vooral voor u als trouwe donateur. Tenslotte kunnen 

wij alleen dieren blijven helpen wanneer u ons financieel blijft steunen. Ik vind het fijn 

dat ik u met dit jaarverslag een duidelijk beeld kan geven van onze werkzaamheden en 

successen in 2016.

In het afgelopen jaar had VIER VOETERS elf nationale kantoren en was wereldwijd 

in veertien landen actief. Onze specialistische teams hebben in acht landen meer dan 

10.000 zwerfdieren gecastreerd en behandeld en daarmee een belangrijke stap gezet 

richting een duurzame oplossing van het zwerfdierenprobleem. Onze noodhulpteam 

heeft voedsel georganiseerd voor zo’n 10.500 dieren, die daarmee gespaard bleven 

voor de hongersdood. Het team van dierenarts dr. Amir Khaliz heeft 15 dieren uit een 

dierentuin in Gaza bevrijd en hen van een wisse dood gered. 

In onze vijf berenopvangcentra en drie centra voor grote katachtigen hebben wij in 2016 

dagelijks 74 beren en 107 grote katachtigen verzorgd. Bovendien hebben wij nog eens 17 

beren en tijgers uit slechte onderkomens bevrijd. Daarnaast zijn wij gestart met de bouw 

van nog eens twee berenopvangcentra’s in Oekraïne en Vietnam. Daar zullen zo’n 120 

mishandelde beren een nieuw thuis vinden dat past bij hun natuurlijke behoeften.

Naast de directe hulp aan dieren hebben wij ons ook voor duurzame verbetering van het 

dierenwelzijn ingezet in de politiek en in het bedrijfsleven. Hier worden slechts enkele 

van onze successen uit het jaar 2016 genoemd. Wij konden nog eens 16 modebedrijven 

ervan overtuigen om in de toekomst geen bont meer te verwerken in hun collecties. Wij 

hebben daarnaast 166 bedrijven kunnen overhalen ons keurmerk te gebruiken; deze 

boeren houden hun vee nu volgens hoge dierenwelzijnsnormen. En wij hebben de eerste 

fabrikanten van beddengoed ervan overtuigd niet langer dons te gebruiken dat van 

levende dieen wordt geplukt. 

In dit jaarverslag vindt u ook informatie over hoe wij de ons toevertrouwde donaties op 

verantwoorde wijze ten behoeve van dierenwelzijn besteed hebben. 

In het afgelopen jaar hebben weer heel veel mensen aan ons succes bijgedragen. Zij allen 

verdienen onze dank, maar mijn grootste dank gaat uit naar onze trouwe donateurs. 

Zonder hen is ons werk onmogelijk.

Met vriendelijke groeten, 

Heli Dungler

Oprichter en voorzitter van Stichting VIER VOETERS

Voorwoord
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FELIDA Big Cat Centre 
www.felidabigcats.org 

BERENWOUD Müritz 
www.baerenwald-mueritz.de

Tijgeropvang Tierart 
www.tierart.de

BERENWOUD Arbesbach 
www.baerenwald.at

PFOTENHILFE Lochen 
www.pfotenhilfe.org

BERENOPVANGCENTRUM Nadiya 
12411 Berezivka Village, Oekraïne

DANSBERENPARK Belitsa 
2780 Belitsa, Bulgarije

Zwerfdierenkliniek Bankya  
1320 Bankya, Bulgarije

Dogs For People therapie- en onderzoekscentrum 
Boekarest, Roemenië

BERENWOUD Prishtina 
www.facebook.com/BearSanctuaryPrishtina

Al Ma’wa for Nature and Wildlife 
www.almawajordan.org

LIONSROCK Big Cat Sanctuary 
www.lionsrock.org 

BOS Orang-oetan opvangstation 
www.orang-utans.org 

Hoofdkantoor Wenen 
VIER PFOTEN International 
gemeinnützige Privatsstiftung 
Linke Wienzeile 236, 
1150 Wenen, Oostenrijk 
office@vier-pfoten.org 
www.vier-pfoten.org

Europees beleidskantoor  
VIER VOETERS 
Europees beleidskantoor 
Avenue de la Renaissance 19, 
1000 Brussel, België 
office@vier-pfoten.eu 
www.vier-pfoten.eu

FOUR PAWS 
opvang centra en 
dierenklinieken
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VIER VOETERS kantoren 2016 
Australië | Bulgarije | Duitsland | Groot-Brittanië 
Hongarije | Kosovo | Nederland | Oostenrijk
Roemenië | Verenigde Staten | Zwitserland 

Operationele locaties en samenwerkingsprojecten 2016
Albanië | Croatia | Gaza 
India | Jordanië | Myanmar
Oekraïne | Polen | Vietnam

VIER VOETERS
 Kantoren, projecten 

    en operationele locaties
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HET JAAR IN FOTO’S

Nieuwe stallen voor werkpaarden en Jordanië

Tijgers verhuizen van Gaza naar Zuid-Afrika

Dogs For People therapie- en onderzoekscentrum in Boekarest geopend



HET JAAR IN FOTO’S

Berenredding in Albanië

Internationale hulp voor zwerfhonden

Reddingsactie in Khan Younis dierentuin, Gaza

Noodhulp in Myanmar na overstroming
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Stichting VIER VOETERS maakt onderdeel uit van de interna-

tionale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS International, 

waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Oostenrijk. Daar-

naast heeft FOUR PAWS kantoren in Nederland, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Zwitserland, Kosovo, Hongarije, Bulgarije, 

Roemenië, de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika en 

een Europees beleidskantoor in Brussel. In dit jaarverslag spre-

ken we voornamelijk over FOUR PAWS, omdat veel reddings-

acties, projecten en campagnes internationaal georganiseerd 

worden. Daar waar het uitsluitend het Nederlandse kantoor 

betreft spreken we over VIER VOETERS. 

Visie en missie
De visie van FOUR PAWS is een wereld waarin mensen die-

ren behandelen met respect, empathie en begrip. Het is 

onze missie om de sterke, wereldwijde en onafhankelijke 

stem te zijn voor dieren die onder directe invloed van men-

sen staan.

Beleid
Het beleid van FOUR PAWS richt zich op het bieden van acute 

hulp, maar ook het realiseren van structurele oplossingen voor 

de toekomst. De combinatie van professionaliteit, betrokken-

heid en een oplossingsgerichte aanpak stelt FOUR PAWS in 

staat samen te werken met autoriteiten, zonder haar onafhan-

kelijkheid uit het oog te verliezen. Timing en flexibiliteit zijn 

hierbij van groot belang. Hierdoor kunnen we adequaat reage-

ren op noodsituaties, zoals natuurrampen waarbij ook dieren 

het slachtoffer zijn.

Doelstellingen
• We creëren duurzame oplossingen voor dieren in nood.

• We raken de harten van mensen en veranderen daardoor 

consumentengedrag.

• We zetten ons in voor wetswijzigingen ten behoeve van 

dierenwelzijn.

• We gaan samenwerkingsverbanden aan.

Noodzaak
Helaas is ons werk nog steeds heel erg noodzakelijk, omdat

dierenwelzijn steeds weer in het nauw komt. Een paar

voorbeelden:

• Veel wilde dieren als leeuwen en tijgers leiden nog steeds 

een ellendig leven in circussen en verwaarloosde dieren-

tuinen in heel Europa.

• Er is een levendige (illegale) handel in dieren, zoals pup-

py’s, waarbij de dieren vaak ziek en/of ondervoed zijn en 

gedragsproblemen hebben.

Meer humaniteit 
tegenover dieren

 11 landen, één doel

Kantoren heeft VIER 
VOETERS wereldwijd

11 320

medewerkers 
in 12 landen

14

betaalde krachten werkten voor 
VIER VOETERS Nederland 
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• Er is veel verborgen dierenleed bij de productie van (luxe) 

goederen. Zo worden eenden en ganzen levend geplukt 

voor het dons in dekbedden en jassen en kennen dieren in 

de bontindustrie een verschrikkelijk leven en vaak een nog 

gruwelijkere dood.

• Het zwerfhondenprobleem wordt in veel landen ‘opgelost’ 

door de dieren in grote getalen te doden, terwijl er oplos-

singen zijn die diervriendelijker en duurzamer zijn.

• In Oost-Europa worden beren nog steeds veelvul-

dig mishandeld en ingezet als dansberen en voor 

beer-hondengevechten.

• In Vietnam leven nog steeds zo’n 1.300 beren in ontoerei-

kende en vaak verschrikkelijke omstandigheden. Bij een 

deel van deze dieren wordt dagelijks op zeer pijnlijke en 

vaak onhygiënische wijze gal uit de galblaas gezogen t.b.v. 

traditionele medicijnen.

• In Zuid-Afrika leven zo’n 6.000 leeuwen op canned lion 

hunting farms. Deze dieren zijn gefokt voor de kogel. 

Veelal Amerikaanse, maar ook Europese jagers wordt de 

mogelijkheid geboden tijdens zogeheten bloedsafari’s de 

leeuwen in een omheind stuk grond dood te schieten. Suc-

ces verzekerd!

Het zwerfhondenprobleem wordt in veel landen ‘opgelost’ 

door de dieren in grote getalen te doden, terwijl er oplossin-

gen zijn die diervriendelijker en duurzamer zijn.

In Oost-Europa worden beren nog steeds veelvuldig mishan-

deld en ingezet als dansberen en voor beer-hondengevechten.

In Vietnam leven nog steeds zo’n 1.200 beren in ontoereikende 

en vaak verschrikkelijke omstandigheden. Bij een deel van 

deze dieren wordt dagelijks op zeer pijnlijke en vaak onhygi-

enische wijze gal uit de galblaas gezogen t.b.v. traditionele 

medicijnen.

In Zuid-Afrika leven zo’n 6.000 leeuwen op canned lion 

hunting farms. Deze dieren zijn gefokt voor de kogel. Veelal 

Amerikaanse, maar ook Europese jagers wordt de mogelijk-

heid geboden tijdens zogeheten bloedsafari’s de leeuwen 

De inhoudelijke expertise voor de afdeling Projecten & Campagnes is door VIER VOETERS ondergebracht in kenniscentra. 
Deze werken over de grenzen heen ten behoeve van alle nationale en internationale activiteiten van VIER VOETERS. 

           
               VIER VOETERS Nederland

Internationaal 
bestuur

Advies-
raad

Europees 
beleids-
kantoor

Internationaal 
managementteam

Campagnes en 
projecten

Fondsenwerving
Financiën & 

Administratie

Bestuur 
Nederland

Country Director

Organisatie en Werkwijze
VIER VOETERS Nederland 

Animal Welfare 
Support

 Communicatie
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in een omheind stuk grond dood te schieten. Succes 

verzekerd!

Werkwijze
We kunnen onze doelstellingen realiseren door:

• Directe opvang te bieden aan dieren in nood.

• Onze internationale impact te vergroten door het reali-

seren van nieuwe opvangfaciliteiten en het openen van 

nieuwe kantoren.

• Samen te werken met autoriteiten, zonder onze onafhan-

kelijkheid uit het oog te verliezen.

• Draagvlak in de samenleving te vergroten door de ontwik-

keling van (internationale) voorlichting

• Het ‘no-killing’ principe centraal te stellen in onze

• oplossingen.

• Het delen van onze kennis.

Bestuur en directie VIER VOETERS
• Helmut Dungler, voorzitter

• Josef Pfabigan, penningmeester

• Barend Peters, algemeen bestuurslid

• Inez de Ligt, Country Manager (tot 15 november 2016)

Het bestuur bestaat uit twee bestuursleden van FOUR 

PAWS International en een Nederlands bestuurslid. De 

leden van het VIER VOETERS bestuur ontvangen geen 

bezoldiging voor hun werkzaamheden. Het bestuur selec-

teert nieuwe bestuursleden op basis van hun specifieke 

expertise en kennis. De bestuursleden worden benoemd 

voor een periode van drie jaar en zijn aansluitend herbe-

noembaar voor een periode van drie jaar. Bestuursleden 

treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.

De directeur geeft leiding aan het Nederlandse kantoor 

en informeert het bestuur tijdens de bestuursvergaderin-

gen. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het 

vergroten van de impact van VIER VOETERS in de Neder-

landse markt. De directeur is lid van het internationale 

managementteam. In 2016 kwam het bestuur vier keer 

bij elkaar, te weten op 5 april, 8 juni, 20 september en 17 

december. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de 

financiële situatie en de operationele voortgang bespro-

ken. Per afdeling (Financiën, Programma’s, Communicatie 

en Fondsenwerving)

wordt een uitgebreid overzicht gegeven door de 

afdelingshoofden.

Reorganisatie
Aangezien de inkomsten uit donaties in Nederland zijn 

afgenomen, moesten er moeilijke beslissingen worden 

genomen om tegemoet te komen aan de bijbehorende 

uitdagingen. Om de benodigde financiële steun voor onze 

dierenwelzijnsprojecten vrij te maken, hebben we een aan-

tal maatregelen geïmplementeerd om onze kosten verder 

te verminderen, waaronder het verbeteren van de efficiën-

tie van processen.

Helaas, kostenbesparing impliceerde ook dat we het VIER 

VOETERS-team moesten herstructureren. In september 

2016 werden de activiteiten van de afdeling Communicati-

ons en Campagnes opgeschort, waardoor de medewerkers 

die werkzaam waren voor deze afdelingen, de organisatie 

moesten verlaten. Daarnaast is de positie van de Country 

Manager beëindigd en heeft het bestuur de taken beho-

rende bij deze positie overgenomen voor de verminderde 

activiteiten en het team.

Naast de herstructurering en de kostenbesparingen zijn 

er nieuwe processen gestart om onze donateursdatabase 

uit te breiden en te versterken en daarmee het inkomen te 

verhogen.
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Medewerkers
Om onze ambities te realiseren hebben we een team van

professionele en gemotiveerde medewerkers, die de natio-

nale en internationale campagnes, projecten en noodhulp

vormgeven. In 2016 werkten 14 betaalde krachten voor VIER

VOETERS.

Het salaris van de medewerkers is gebaseerd op functieniveau

en verantwoordelijkheden. Elk jaar wordt het functioneren

van medewerkers beoordeeld op individuele basis en op 

teamniveau. VIER VOETERS stelt alles in het werk om de over-

headkosten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door 

een gematigd beloningsbeleid voor onze medewerkers.

Vrijwilligers en stagiaires
De stichting kan niet zonder de hulp van vrijwilligers en stagi-

aires. VIER VOETERS heeft een groot aantal trouwe vrijwilli-

gers en er worden regelmatig nieuwe vrijwilligers ingewerkt. 

De vrijwilligers helpen op kantoor bij lichte administratieve 

werkzaamheden en het opnemen van de telefoon. Andere 

vrijwilligers helpen bij evenementen, acties op straat of 

bemannen kraampjes met informatiemateriaal en verzame-

len handtekeningen voor onze campagnes. Stagiaires helpen 

voornamelijk bij onderzoek. 

Samenwerkingsverbanden
Teneinde sneller resultaat te bereiken en het draagvlak voor 

onze boodschap te verbreden, werkt FOUR PAWS zowel op 

nationaal als internationaal niveau steeds vaker samen met 

andere dierenwelzijnsorganisaties.

De Dierencoalitie
In Nederland maakt VIER VOETERS als 

lid-organisatie deel uit van de Dieren- 

coalitie, die door meer afstemming en 

overleg tussen de aangesloten dierbe-

schermingsorganisaties een eenduidiger standpunt richting 

overheid wil realiseren. Sinds de verhuizing in 2015 host VIER 

VOETERS de kwartaalbijeenkomsten van de Dierencoalitie.

Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit
Ook in 2015 heeft VIER 

VOETERS een bestuurslid 

(voorzitter) geleverd voor 

deze vereniging, die als doel-

stelling had te komen tot een landelijk verbod op wilde dieren 

in het circus. Na het verbod op het gebruik van wilde dieren in 

het circus per 15 september 2015 is de vereniging opgeheven.

EARS 
FOUR PAWS is lid van EARS 

(European Alliance of Rescue 

centres and Santuaries); een samen-

werkingsverband van Europese opvangcentra voor wilde 

dieren dat als doel heeft gezamenlijke doelen op het gebied 

van dierenwelzijn te realiseren, o.a. door het vaststellen van 

kwaliteitseisen voor opvangcentra. 

David Sheldrick Wildlife Trust (Kenia)
FOUR PAWS financiert de mobiele 

dierenkliniek van de David Sheldrick 

Wildlife Trust in Kenia. Met behulp van 

de mobiele kliniek is in 2015 in het Tsavo 

Nationaal Park noodhulp geboden aan 

olifanten, antilopen, zebra’s, leeuwen en 

luipaarden. Het meest behandeld zijn bijtwonden en schot-

wonden en verwondingen door speren en pijlen.

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS)
FOUR PAWS en de Borneo Orangutan 

Survival Foundation zetten zich gezamen-

lijk in voor de orang-oetans in Borneo. FOUR 

PAWS neemt weesapen van verschillende 

leeftijd over van BOSS en traint de dieren 

om weer in het wild te kunnen leven. In ruil kan FOUR PAWS 

gebruik maken van de faciliteiten van BOSS, waaronder het 

bos waarin de orang-oetans uiteindelijk worden vrijgelaten.

Thula Thula Rhino Orphanage (Zuid-Afrika)
FOUR PAWS heeft vorig jaar 

samen met de Lawrence Anthony 

Earth Organization en het Thula 

Thula Game Reserve in de buurt 

van Durban een station voor verweesde en gewonde neus-

hoorns gebouwd. In 2015 zijn de eerste dieren gekomen 

die zorgvuldig voorbereid worden voor de terugkeer in het 

wild. Het verzorgen van de weesjes is arbeidsintensief. Dit 

jaar zijn vier dieren opgenomen in de Thula Thula Rhino 

Orphanage.  



VIER VOETERS Nederland
aan internationale berenprojecten: 717.000 Euro
aan BERENWOUD Müritz: 100.000 Euro

Projectfinanciering
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Hulp voor beren
 Voor een diervriendelijk leven 

beren in vijf 
ovangcentra

Uitgangspunt
In een circus, bij particulieren of in een dierentuin – over de 

hele wereld leven veel beren in dieronvriendelijke omstandig-

heden. Vaak worden zij in veel te kleine, slecht gebouwde hok-

ken gehouden. Veel beren in gevangenschap kunnen daardoor 

geen natuurlijk gedrag vertonen, zoals het zoeken naar voed-

sel. Dit resulteert vaak in gedragsstoornissen en stereotiep 

gedrag zoals ijsberen, met de kop schudden of zelfverminking. 

In Azië wordt bij duizenden beren op zeer pijnlijke wijze gal 

afgetapt, dat als geneesmiddel wordt verkocht. Ook in Europa 

worden beren nog steeds gekweld: als fotoberen, in gevechten 

met honden of als zogenaamde attractie bij restaurants. De 

dieren zijn overgeleverd aan de grillen van de mens.

Doelstelling
Al meer dan 20 jaar zet VIER VOETERS zich in voor verwaar-

loosde en mishandelde beren. In Europa werkt de organisatie 

aan strengere wet- en regelgeving. VIER VOETERS wil een ver-

bod voor particulier bezit van beren en een algemeen verbod 

voor het houden van wilde dieren in circussen.

De doelstelling is om de beren verder leed te besparen en een 

beter leven te geven. Om de dieren op de lange termijn te 

helpen, is het belangrijk dat eerst de juridische kaders gecre-

eert worden, op basis waarvan autoriteiten tegen de slechte 

manier van beren houden op kunnen treden. VIER VOETERS 

traceert beren in nood, onderhandelt met de eigenaren en 

autoriteiten en zoekt naar oplossingen om de situatie van 

de dieren te verbeteren. Beren die in beslag genomen zijn of 

afgestaan worden, vinden in onze berenreservaten een nieuw 

thuis. VIER VOETERS accepteert alleen dieren als de eigenaar 

zich contractueel verplicht om in de toekomst geen beren 

meer te houden.

Projecten
Wilde dieren stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Voor 

beren die niet meer kunnen worden vrijgelaten zjn er nauwe-

lijks geschikte opvangplekken. Daarom heeft VIER VOETERS 

meerdere geschikte opvangcentra opgericht, die voldoen aan 

de hoogste normen voor het houden van beren. In al onze 

opvangcentra krijgen de beren een leefomgeving die past bij 

hun natuurlijke behoeften. In ruime en gestructureerde gebie-

den kunnen de dieren voor de rest van hun leven hun instinc-

ten herontdekken en hun natuurlijk gedrag uitoefenen.

De beren kunnen rondzwerven, holen graven, in vijvers zwem-

men, eten zoeken en hun winterslaap houden. Ervaren ver-

zorgers geven de beren dagelijks verrijking in de vorm van 

bijvoorbeeld spelletjes met voedsel die de intelligentie en 

vaardigheden van de dieren prikkelen. Dit helpt om gedrags-

problemen te verminderen. Dierenartsen onderzoeken en 

behandelen de de dieren regelmatig. Er wordt niet met de 

dieren gefokt. 

VIER VOETERS heeft vijf eigen berenopvangcentra en werkt 

daarnaast samen met partners, zoals de dierentuin Poznan in 

74
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Polen en het door de overheid gerunde opvangcentrum voor 

wilde dieren Soc Son in Vietnam.

BERENWOUD Arbesbach
Het eerste berenopvangcentrum werd in 1998 door VIER 

VOETERS opgericht in een bosrijk gebied in Oostenrijk. Hier 

leven acht beren die voorheen slecht gehouden werden in cir-

cussen en bij particulieren.

BERENWOUD Müritz
Het BERENWOUD Müritz in Mecklenburg-Vorpommern is qua 

oppervlak het grootste berenopvangcentrum in West-Europa. 

De 16 beren die daar in 2016 werden ondergebracht komen uit 

onaanvaardbare onderkomens in Duitsland en Polen.

DANSBERENPARK Belitsa
In 2000 leefden in Bulgarije nog 25 geregistreerde dansbe-

ren. Zij werden in achtertuinen aan neusringen en kettingen 

gehouden en werden door hun eigenaren gedwongen om in 

steden en toeristencentra in het openbaar op te treden. VIER 

VOETERS onderhandelde met de Bulgaarse regering en wist 

een verbod op dansberen voor elkaar te krijgen. Om de juiste 

leefomgeving voor de beren te creëren, bood de Bulgaarse 

regering gratis een 12 hectare groot bebost gebied aan. Dank-

zij de steun van vele donateurs en de Stichting Brigitte Bardot 

richtte VIER VOETERS het DANSBERENPARK Belitsa op en 

bracht hier alle Bulgaarse, maar ook de laatste Servische, dans-

beren onder. In 2016 leefden in Belitsa 26 beren.

BERENWOUD Prishtina
In Kosovo hielden enkele restauranteigenaren beren in hele 

kleine kooien om klanten te lokken. Hoewel dit verboden was 

kon de regering deze dieren niet in beslag nemen. Er was 

namelijk geen plek waar ze opgevangen konden worden. De 

oplossing kwam in 2013 in de vorm van het VIER VOETERS 

berenopvangcentrum. In BERENWOUD Prishtina kunnen 

de ex-restaurantberen en andere geredde beren nu een zo 

natuurlijk mogelijk leven leiden. In 2016 leefden hier 19 beren.

BERENOPVANGCENTRUM Nadiya
In 2012 richtte VIER VOETERS in Zhytmyr in Oekraïne het 

berenopvangcentrum Nadiya op. Privébezit van beren is in dit 

land al jaren verboden, maar desondanks worden nog steeds 

tientallen beren in dieronterende omstandigheden gehou-

den en mishandeld. Met hulp van VIER VOETERS konden er al 

negen illegaal gehouden beren in beslag genomen worden, vijf 

van hen vonden een nieuw thuis in Nadiya.
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Belangrijkste activiteiten in 2016
In de vijf berenopvangcentra werden in het jaar 2016 dagelijks 

74 beren gevoed en verzorgd. De dieren ondergingen regel-

matig medische controles en werden indien nodig behandeld. 

Maar liefst 194.759 mensen bezochten de parken en konden 

hen in een natuurlijke omgeving bekijken. In het BERENWOUD 

Müritz is begonnen met de bouw van een nieuw bezoekers-

centrum en werd een interactief parcours door de natuur 

voltooid.

In Polen was VIER VOETERS in staat om na vijf jaar met succes 

een einde te maken aan het illegaal houden van beren. Nadat 

het buitenverbljf voor beren in de dierentuin van Poznan was 

voltooid, bevrijdde de organisatie de laatste illegaal gehouden 

beren in Braniewo en vervoerde hen naar Poznan. 

In totaal bevrijdde VIER VOETERS 15 beren in nood of was 

betrokken bij de redding; zes in Albanië, zes in Polen en drie 

in Servië. Negen van de beren vonden een nieuw tehuis in een 

berenopvangcentrum van VIER VOETERS, zes andere beren 

werden ondergebracht bij projecten met partners.

In alle projecten en landen waar VIER VOETERS opereert, 

wordt ook veel aandacht besteed aan voorlichting aan de 

lokale bevolking, zodat de kennis over de behoeften van de 

beren en de problematiek als gevolg van slechte verzorging 

groter wordt. 

De focus van de activiteiten in 2016 lag op onze actie in Alba-

nië. Daar lijden nog zo’n 50 beren in illegale onderkomens. 

Samen met het Albanese Ministerie van Milieu werkt VIER 

VOETERS aan een duurzame oplossing voor deze dieren. Met 

een petitie heeft de organisatie de Albanese minister van 

milieu aangemoedigd om de dierbeschermingswetten beter 

te  handhaven en alle wrede vormen van dieren houden te 

verbieden. Voor het einde van het jaar werden er al meer dan 

280.000 handtekeningen verzameld. Daarnaast geeft VIER 

VOETERS de regering advies en ondersteuning om een beren-

opvangcentrum op te richten.

ViER VOETERS BERENWOUDEN
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VIER VOETERS is ook gestart met de bouw van twee nieuwe 

opvangcentra: BERENWOUD Domazhyr in Oekraïne en 

BERENWOUD Ninh Binh in Vietnam. In beide landen creëren 

we zo broodnodige opvangcentra voor beren in nood – in Oek-

raïne voor 15 tot 20 beren en in Vietnam voor ongeveer 100 

galberen. Dit is een cruciale stap voorwaarts. VIER VOETERS 

geeft de autoriteiten ter plaatse een handvat om de illegaal 

gehouden beren eindelijk in beslag te nemen en kan zo een 

einde maken aan deze dierenmishandeling. 

In Vietnam bood VIER VOETERS ook technische ondersteu-

ning aan het State Wildlife Rescue Centre in Soc Son.

Vooruitzicht
In het jaar 2017 zal de aandacht vooral gericht worden op de 

voltooiing van de nieuwe berenopvangcentra in Oekraïne en 

Vietnam. Verwacht wordt dat in het begin van de zomer het 

omheinde gebied van het BERENWOUD Domazhyr klaar zal 

zijn, zodat de eerste ‘vechtberen’ in het berenopvangcentrum 

opgenomen kunnen worden. Het de bedoeling dat er in totaal 

44 beren worden gehuisvest. In Vietnam zijn we naast de bouw 

van het opvangcentrum actief met voorlichting aan de plaat-

selijke bevolking en een internationale campagne om een defi-

nitief einde te maken aan het houden van galberen.

Het BERENWOUD Prishtina begint in 2017 met de bouw van 

een milieu-educatie centrum en het BERENWOUD Müritz 

opent in mei zijn nieuwe bezoekerscentrum. In Zwitserland 

bouwt VIER VOETERS in samenwerking met de gemeente 

Arosa het BERENWOUD Arosa, waar vijf beren uit slechte 

onderkomens een nieuw thuis zullen vinden. Halverwege 2018 

zullen de eerste beren hun intrek nemen in dit opvangcen-

tum. Voor het eerste half jaar zijn er vijf transfers gepland; het 

BERENWOUD Prishtina neemt nog eens twee Albanese beren 

op, twee Servische circusberen nemen hun intrek in BEREN-

WOUD Müritz en een andere circusbeer verhuist naar DANS-

BERENPARK Belitsa.  

De berenprojecten van VIER VOETERS

... EN GALBEREN IN VIETNAM
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VIER VOETERS Nederland
aan LIONSROCK: 1.420.000 Euro

Projectfinanciering

Uitgangspositie
Wereldwijd leven en lijden grote katachtigen in circussen, in 

slecht onderhouden en verwaarloosde dierentuinen of in par-

ticulier bezit. Veel van deze dieren leven in kleine kooien, wor-

den slecht gevoed, zijn ziek en vertonen gedragsstoornissen, 

omdat zij hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen. Vaak 

ontdoet men zich van grote katachtigen of doodt hen, zodra er 

geen geld meer mee te verdienen valt.

VIER VOETERS zet zich al jaren in voor een verbod op het par-

ticulier houden van grote katachtigen. Gevallen van mishande-

ling en verwaarlozing worden opgespoort en we onderhande-

len met de eigenaar en de autoriteiten om de situatie voor de 

dieren te verbeteren. Vaak kloppen autoriteiten en dierenart-

sen bij VIER VOETERS aan voor hulp. Alleen als de eigenaar 

zich contractueel verplicht in de toekomst geen grote katach-

tigen meer te houden, neemt VIER VOETERS de dieren over.

Doelstelling 
VIER VOETERS heeft als doelstelling het leed van grote kat-

achtigen te beperken en het aantal dieren dat onder onaan-

vaardbare omstandigheden gehouden wordt geleidelijk te 

verminderen. Op de lange termijn moet het privébezit volledig 

worden stopgezet. Een andere doelstelling is het verbod op 

het Zuidafrikaanse ‘canned hunting’ (trofeejacht), en het fok-

ken van grote katachtigen voor deze wrede activiteit. 

Hulp voor grote katachtigen
 Nieuw thuis voor verwaarloosde en mishandelde dieren

Opvangcentra voor grote katachtigen
Wereldwijd is er een gebrek is aan diervriendelijke onderko-

mens voor grote katachtigen. Daarom heeft VIER VOETERS 

inmiddels al drie afzonderlijke centra opgericht waar grote 

katachtigen die in slechte omstandigheden leefden, voor de 

rest van hun leven een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving 

vinden. Deze centra hanteren de hoogste normen om dieren 

te houden.

LIONSROCK
In 2007 opende VIER VOETERS in de provincie Vrijstaat in 

Zuid-Afrika het reservaat LIONSROCK. Het gebied is 1.250 

hectare groot. Door de natuurlijke kenmerken van het gebied, 

zoals savannes, heuvels en rotsen, vinden grote katachtigen 

hier een ideaal leefgebied. Door de natuurlijke manier van 

houden en professionele zorg, kunnen de dieren hun natuurlijk 

gedrag herontdekken.

In 2016 leefden in LIONSROCK 107 grote katachtigen; 86 leeu-

wen, 18 tijgers en 3 luipaarden. Allen zijn afkomstig uit slechte 

onderkomens in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Op het 

terrein is een veterinaire kliniek, zodat de dieren ter plaatse kun-

nen worden behandeld. Om de bewustwording over het dieren-

welzijn te bevorderen is VIER VOETERS in het opvangcentrum 

een trainingsprogramma over dierenwelzijn gestart. Regelmatig 

bezoeken groepen scholieren het opvangcentrum en leren veel 

over de natuurlijke behoeften van de dieren.

 

117

Grote katachtigen en 
drie opvangcentra
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FELIDA
In oktober 2013 nam VIER VOETERS in Nederland het opvang-

centrum voor grote katachtigen ‘Stichting Pantera’ over. 

Onder de nieuwe naam FELIDA fungeert dit centrum vooral 

als tussenstation voor transporten van grote katachtigen naar 

LIONSROCK. Grote katachtigen die geen lange reis meer 

kunnen maken vanwege hun leeftijd of lichamelijke conditie 

kunnen hun oude dag in FELIDA doorbrengen. In 2016 leefden 

hier zes tijgers en een kruising tussen een Bengaalse kat en 

een huiskat.

Opvangcentrum voor grote katachtigen bij TIERART

Sinds augustus 2015 beheert VIER VOETERS in Duitsland een 

opvangcentrum voor grote katachtigen op het 14 hectare 

grote terrein van het Tier- und Artschutzstation TIERART in 

Massweiler, Rheinland-Pfalz. Het centrum van VIER VOE-

TERS omvat drie omheinde ruimtes met een totaal oppervlak 

van ongeveer 2.550 vierkante meter. In 2016 leefden hier vier 

tijgers.

Belangrijkste activiteiten in 2016
Dit jaar heeft VIER VOETERS twee grote katachtigen naar 

LIONSROCK overgebracht. De tijger Laziz was de laatste 

tijger van de verwaarloosde Khan Younis dierentuin in Gaza. 

Hij behoorde tot de weinige dieren die in deze dierentuin 

de oorlog hadden overleefd. Luipaard Bakari werd door een 

Duitse dierentuin als fotowelp gebruikt. Nadat de dierentuin 

de interesse in Bakari verloor en hem afstond, leefde hij vele 

jaren in veel te kleine en ongeschikte kooien. In 2016 heeft het 

luipaard een nieuw thuis gevonden in Zuid-Afrika. 

Om de 107 grote katachtigen in LIONSROCK goed te ver-

zorgen, werd met de bouw van een voedselkeuken met een 

grotere koel- en vriesruimte. Bij 11 gezondheidscontroles wer-

den meer dan 40 grote katachtigen medisch onderzocht en 

behandeld.

In 2016 heeft VIER VOETERS in de drie opvangcentra in 

diverse workshops kwaliteitsnormen opgesteld voor het opti-

maal houden van grote katachtigen. Deze omvatten niet alleen 

richtlijnen voor een soortgerichte inrichting en de grootte 

van de onderkomens, maar ook de frequentie van veterinaire 

onderzoeken en het aanbieden van verrijking om het natuur-

lijke gedrag van de grote katachtigen te stimuleren. 

Vooruitzicht
In 2017 worden in LIONSROCK meer onderkomens voor leeu-

wen gebouwd en de nodige onderhoudswerkzaanheden aan 

de bestaande verblijven uitgevoerd. In FELIDA en TIERART 

worden de tijgerverblijven vergroot en onderhouden. Bij de 

veterinaire behandelingen wordt veel aandacht besteed aan 

de gezondheid van het gebit. En in alle drie de opvangcentra 

worden de eigen kwaliteitsnormen getoetst door een extern 

bureau.  
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VIER VOETERS Nederland
aan mensapen in nood: 250.000 Euro

Projectfinanciering

Uitgangspositie
Op Borneo en Sumatra wordt het leefgebied van de laatste 

orang-oetans ter wereld dramatisch kleiner. Grote delen van 

het regenwoud worden dagelijks vernietigd ten behoeve van 

palmolie, tropisch hout en houtskool. Zonder de bomen die 

hen voedsel leveren, verhongeren de orang-oetans. Boven-

dien wordt op de dieren gejaagd, omdat orang-oetans als een 

bedreiging van de oogst worden gezien of omdat de palmolie-

industrie een premie betaalt per gedode aap. Illegale dieren-

handelaren verkopen de weerloze baby’s als huisdieren. In 

gevangenschap verliezen onze naaste verwanten hun identi-

teit en waardigheid.

Doelstelling
Al vele jaren zet VIER VOETERS zich in Borneo in voor de 

bescherming, redding en rehabilitatie van orang-oetans. Daar-

bij hanteert de organisatie de hoogste normen voor de indi-

viduele zorg, veterinaire verzorging en succesvolle herintro-

ductie van de apen. Onze doelstelling is de orang-oetans hun 

vrijheid terug te geven of, indien zij niet meer kunnen worden 

uitgezet, hen voor de rest van hun leven een passende leefom-

geving te bieden.

Project
Van 2007 tot eind 2016 heeft VIER VOETERS samen met 

de Borneo Orang-oetan Survival Foundation (BOSF) 

Apen in nood
 Opvangcentrum en herintroductieprogramma

Procent daling in Borneo orang-oetans 
 in minder dan drie generaties

80

orang-oetanwezen verzorgd in het opvangcentrum Samboja 

Lestari. Hier krijgen gewonde, mishandelde en bij particulieren 

in beslag genomen orang-oetans de juiste zorg en worden ze 

voorbereid op een leven in vrijheid. De orang-oetans door-

lopen in enkele jaren een gefaseerd rehabilitatieprogramma. 

De kleintjes, waarvan de moeders bij de vernietiging van het 

regenwoud om het leven kwamen, worden door menselijke 

surrogaatmoeders verzorgd. In de bosschool maken zij kennis 

met honderden planten, klimmen, bouwen nesten, kunnen hun 

sociale gedrag op de proef stellen en hun onafhankelijkheid 

verwerven. Alleen als ze zelfstandig kunnen overleven,  worden 

zij in een afgelegen reservaat uitgezet. Eerst doorlopen zij in 

de orang-oetan academie van VIER VOETERS nog een laatste 

cursus; met steeds minder hulp en een toenemende vrijheid. 

Zo kunnen zij soepel overgaan naar een zelfstandig leven. 

Helaas zijn veel van de orang-oetans in Samboja Lestari te ziek 

of te getraumatiseerd om te worden vrijgelaten in het wild. 

Zij komen terecht op kunstmatig aangelegde eilanden, in een 

leefomgeving die bij hun soort past, waar zij zich vrij kunnen 

bewegen, maar wel verzorgd en gemonitord worden.

In 2015 is VIER VOETERS met een eigen project begonnen, de 

Indonesische organisatie Jejak Pulang (Stichting Terugkeer ). 

Belangrijkste activiteiten in 2016
In Samboja Lestari verzorgde VIER VOETERS in 2016 een 
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groep van acht orang-oetans. Zij werden getraind, grondig 

medisch onderzocht en getest op besmettelijke ziektes. Vier 

van hen hebben in de loop van het jaar de academie met suc-

ces afgerond en zullen zo snel mogelijk worden uitgezet. Bij 

het einde van de samenwerking gingen de acht dieren terug 

naar BOSF. In december heeft BOSF twee van hen in het Kehje 

Sewen bos vrijgelaten.

Een belangrijk aandachtspunt was de selectie en opleiding 

van een betrouwbaar Indonesisch team. De training van 

orang-oetans is zeer ingewikkeld, omdat er in Indonesië geen 

opleiding tot dierenverzorger bestaat. Omdat de kwaliteit 

van de verzorgers bepalend is voor het succes van het pro-

gramma, leidde VIER VOETERS de medewerkers zelf op. Zo 

werden alle verzorgers getraind in plantkunde, omdat de ken-

nis van de flora van het woud van cruciaal belang is – zowel 

om de orang-oetans te leren om voedsel te zoeken, maar 

ook om hun gedrag correct te beoordelen en nauwkeurig te 

documenteren.

Elk jaar zijn er in Indonesië, gedurende het droge seizoen van 

augustus tot november, verwoestende branden die mens en 

natuur bedreigen. In 2016 ondersteunde VIER VOETERS de 

stichting Pro Natura bij het bestrijden van de branden. Pro 

Natura beheert in de buurt van Balikpapan een natuurreser-

vaat in het Sungai Wain bos. Een noodhulpexpert van VIER 

VOETERS adviseerde de brandweerteams van Pro Natura hoe 

ze het vuur beter konden cestrijden en voorkomen.

Vooruitzicht
In 2017 concentreert VIER VOETERS zich volledig op het 

oprichten van haar eigen bosschool voor verweesde oran-oe-

tans. Er is een geschikt gebied gevonden in Oost-Kalimantan. 

Het team is begonnen met het begaanbaar maken van paden 

en wegen en de verzorgers stellen vast welke flora er is en 

identificeren vruchtbomen voor hun toekomstige bescherme-

lingen. Over de laatste punten van de samenwerking onder-

handelt VIER VOETERS met de verantwoordelijke Indonesi-

sche autoriteiten.   
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Pelsdierencampagne
 Mode zonder bont

Uitgangspositie
Wereldwijd sterven in bontfokkerijen jaarlijks ongeveer 100 

miljoen nertsen, vossen, wasbeerhonden en andere dieren. 

Zij worden in draadgazen kooien gehouden. De roostervloer 

verwondt hun gevoelige pootjes, onder de kooien hoopt zich 

ontlasting en urine op. De dieren leven in constante stress, 

velen hebben gedragsstoornissen of verminken zichzelf. Hun 

dood is net zo pijnlijk. Zij worden vergast, vergiftigd of door 

stroomstoten gedood – en dat alles voor de mode.

Al sinds de oprichting zet VIER VOETERS zich in voor 

pelsdieren. We informeren mensen over het dierenleed achter 

bontproducten, oefenen druk uit op politici en handelaren en 

protesteren voor de deuren van bontfokkerijen. Met succes! 

In 1998 werd in Oostenrijk de laatste bontfokkerij gesloten 

onder de federale dierenwelzijnswet. Vanaf 2014 worden 

nertsenfokkerijen in Nederland verboden. Gelukkig maar, want 

het blijkt onmogelijk om pelsdieren te houden op een manier 

die past bij hun natuurlijke behoeften!

Doelstelling
VIER VOETERS wil dat de vraag en de verkoop van 

bontproducten afneemt. Het doel op de lange termijn is een 

Europa zonder bontfokkerijen en zonder bontmode. VIER 

VOETERS eist een verbod op het houden van pelsdieren. 

Daarnaast moet er een wettelijke verplichting komen om de 

etiketten in alle bontproducten te voorzien van duidelijke 

500

Bedrijven nemen deel an de 
Fur Free Retailer Programma

informatie over de diersoort, plaats van herkomst en de 

omstandigheden waaronder de dieren werden gehouden. 

VIER VOETERS wil ook een handel- en importverbod van bont 

en bontproducten voor heel Europa.

Campagne 2016
De Fur Free Alliance (FFA) is een internationle coalitie van 

belangrijke dieren- en milieubeschermingsorganisaties waar 

VIER VOETERS ook deel van uitmaakt. De FFA kon in 2016 het 

Italiaanse modeconcern Armani overhalen geen bont meer te 

verwerken. In Oostenrijk, Duitsland, Bulgarije, Roemenië, Zuid-

Afrika en Australië is VIER VOETERS de vertegenwoordiger 

van het Fur Free Retailer programma (FFR). Dit internationale 

initiatief verbindt retailers, modebedrijven en ontwerpers 

die geen bont gebruiken in hun collecties. Wereldwijd 

hebben 500 bedrijven zich al aangesloten In 2016 kon VIER 

VOETERS 16 nieuwe bedrijven voor het programma winnen, 

waaronder grote namen als Adler, Peter 

Hahn, NKD, Northland en Woolworths 

Holding in Zuid-Afrika. Tchibo en 



Northland hebben sinds dit jaar alle 

kunstbontartikelen van het FFR-logo 

voorzien, bovendien heeft Tchibo nog 

meer pr-activiteiten met het logo 

ontplooid.

In een landelijk onderzoek in Oostenrijk 

onderzocht VIER VOETERS de 

etikettering van bont. Het resultaat: 

in bijna 50% van de onderzochte 

bontkleding is het etiket niet in 

overeenstemming met de regelgeving 

van de Europese Unie. Hoe goedkoper 

de producten, hoe slechter de 

etikettering. De resultaten werden 

gepubliceerd en dit werd door de media 

opgepikt.

 

Vooruitzicht
Om de wereldwijde vraag naar bont te 

beperken zal VIER VOETERS nieuwe 

kledingbedrijven proberen over te 

halen zich aan te sluiten bij het FFR-

programma. Daarnaast blijven we het 

publiek op de hoogte brengen van het 

leed achter de bontmode. Alleen als 

retailers en consumenten geen bont 

meer gebruiken, kan er een einde 

worden gemaakt aan het leed van 

de pelsdieren. Ook het werken aan 

een transparante etikettering voor 

bontproducten wordt voortgezet en op 

EU-niveau geïntensiveerd. 
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VIER VOETERS Nederland
aan Tiernothilfe international:    1.620.000 Euro

Projectfinanciering

Wilde paarden 
en werkpaarden

 Aktie voor verbetering van het welzijn

Uitgangspositie
Roemenië
De Donaudelta in het noordoosten van Roemenië is een van 

de grootste wetlands in Europa. Bij een telling in 2012 bleek 

dat er bijna 650 wilde paarden in het gebied leefden, waar-

van zo’n 500 in het beschermde bos van Letea. Dit groeiende 

aantal paarden dreigde de unieke flora in het biosfeerreser-

vaat van de Donaudelta te vernietigen. De Roemeense auto-

riteiten besloten om het aantal dieren te verminderen door 

ze te doden. Dit vreselijke, dieronvriendelijke plan kon VIER 

VOETERS gelukkig voorkomen. VIER VOETERS sprak met de 

bevoegde autoriteiten af de paardenpopulatie te beperken 

door middel van geboortebeperking. In ruil daarvoor mochten 

de paarden in de Donaudelta blijven. Het anticonceptieplan 

startte in het najaar van 2013.

Jordanië
De Jordanese stad Petra is een trekpleister voor toeristen. 

Veel bezoekers verkennen het UNESCO werelderfgoed in 

rijtuigen of op de ruggen van ezels en paarden. Daarmee ver-

zekeren ongeveer 1.350 ezels en paarden hun eigenaren van 

een inkomen. De dieren leven echter in erbarmelijke omstan-

digheden. Sommigen worden urenlang aan de brandende zon 

blootgesteld. Er is weinig schaduw, ze krijgen op onregel-

matige tijden water en worden ontoereikend gevoerd. Vele 

Werkpaarden en -ezels 
in Petra

werkpaarden en -ezels zijn uitgeput, kreupel of hebben koliek. 

Bovendien is het gewicht dat ze moeten dragen veel te zwaar 

voor hun magere lijf.

Doelstelling
Doelstelling van VIER VOETERS is om misstanden rondom 

paarden en ezels in kaart te brengen en verder lijden te 

voorkomen, om de bewustwording over de behoeften van 

de dieren te vergroten en in samenwerking met de autori-

teiten en gemeentes het algemene welzijn van paarden en 

ezels te verbeteren.

Belangrijkste activiteiten in 2016
Roemenië
Het anticonceptieprogramma in Letea werd in 2016 voortgezet. 

Maar liefst 117 merries zijn met de anticonceptiva behandeld. 

Na een telling van de paardenpopulatie bleken er in het voorjaar 

498 dieren te zijn. Zo is het aantal paarden ten opzichte van de 

eerste telling in 2012 met maar liefst 23% afgenomen.

Jordanië
Samen met de Prinses Alia Stichting en de Dienst Regio-

nale Ontwikkeling en Toerisme Petra (PDTRA) startte VIER 

1.350
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VOETERS in 2015 een hulpproject om de levens- en arbeids-

omstandigheden van de werkdieren in Petra duurzaam te ver-

anderen. Dit project is in 2016 voortgezet. Om de infrastruc-

tuur te verbeteren zijn stallen voor de dieren gebouwd en in 

het voorjaar van 2016 geopend. Zij bieden de dieren onderdak, 

water en mogelijkheden hen te verzorgen. Dierenartsen van 

VIER VOETERS hebben veel dieren behandeld. Bovendien wer-

den de eigenaren met speciale trainingen bijgeschoold over 

de behoeften van hun dieren.

De toekomst
Letea, Roemenië
Door goede samenwerking met het management van het bio-

sfeerreservaat kan VIER VOETERS ook in de toekomst door-

gaan met het geboortebeperkings-programma en de paarden 

in het streng beschermde gebied van het reservaat verzor-

gen. De voorgenomen Beschermingswet voor de in het wild 

levende paarden in Letea in de Donaudelta zal in de loop van 

het jaar van kracht gaan. 

Petra, Jordanië
Bij de ingang van de kliniek wordt een checkpoint gebouwd. 

Dagelijks onderzoeken dierenartsen hier alle paarden die in 

het park werken en beslissen of zij fit genoeg zijn om te gaan 

werken. In de loop van het jaar worden twaalf paardenkoet-

sen vervangen door nieuwe die veel geschikter zijn voor de 

gezondheid van de paarden. Naast de geplande bijscholings-

lessen zal een team van VIER VOETERS in het voorjaar, in de 

zomer en in de herfst de paarden in Petra behandelen. 
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VIER VOETERS Nederland
aan Stray Animal Care: 750.000 Euro

Projectfinanciering

Uitgangspositie
Wereldwijd hebben vaak arme landen, vooral in de grootste-

delijke gebieden, te maken met zwerfhonden en -katten. Vaak 

verhongeren deze dieren, raken gewond of worden ziek en 

hebben ze parasieten. De zwerfdieren vermenigvuldigen zich 

snel en ongecontroleerd en kunnen ook een gezondheidsrisico 

voor de mens vormen.

Helaas willen de autoriteiten in veel landen het zwerfdie-

renprobleem nog steeds oplossen door de dieren dood te 

slaan, te vergassen of vergiftigen. Dit is niet alleen wreed, 

maar ook volledig zinloos. Wetenschappelijke studies 

hebben aangetoond dat het massaal doden het aantal 

zwerfdieren op de lange termijn niet vermindert. De enige 

bekende methode om de zwerfdierenpopulatie voor een 

lange termijn op een diervriendelijke manier te reduceren 

is  het systematisch castreren en weer uitzetten van de 

dieren.

Doelstelling
VIER VOETERS wil een eind maken aan het zinloos doden 

van zwerfdieren door de inzet van eigen castratieteams, 

het voorlichten van de bevolking en politieke werk-

zaamheden op EU-niveau en in landen met een grote 

zwerfdierpopulatie.

Project
Het Stray Animal Care project van VIER VOETERS werd 

in 2016 in tien landen uitgevoerd. De hulpverlening was 

gefocust op de castratie van zwerfdieren. VIER VOETERS 

hanteert de vang-castreer-loslaat methode. Honden en 

katten worden door getrainde dierenvangers op een 

diervriendelijke manier gevangen en vervolgens in een 

gewone of mobiele dierenkliniek onderzocht en gecas-

treerd, gevaccineerd en gechipt. Indien nodig worden zij 

behandeld tegen bijvoorbeeld parasieten of bij verwon-

dingen. Pas als de dieren zich van de operatie hebben 

hersteld worden zij in het gebied van hun herkomst weer 

los gelaten.

Om het aantal zwerfdieren op de lange termijn te vermin-

deren en de lokale bevolking, met name schoolkinderen, 

bewust te maken over hun eigen verantwoordelijkheid 

voor huisdieren, gaan de castratie-akties gepaard met 

educatieve activiteiten. Daarnaast worden lokale dieren-

artsen door VIER VOETERS opgeleid, zodat zij het project 

kunnen voortzetten. De SAC-teams, bestaande uit o.a. 

ervaren dierenartsen, dierenvangers, dierenverzorgers en 

onderwijsdeskundigen, werken alleen in dorpen en steden 

die contractueel hebben vastgelegd dat ze geen zwerfdie-

ren meer doden.

Hulp voor zwerfdieren 
 Internationaal project Stray Animal Care (SAC)

10.654

Zwerfdieren gecastreerd en 
medische behandeld
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Dogs for people
Een bijzonder onderdeel van ons internationale zwerfdieren-

hulp is het project ‘Dogs for People’. Sinds 2004 leidt VIER 

VOETERS in Roemenië geredde zwerfhonden op tot therapie- 

en reddingshonden. De honden worden gebruikt in therapieën 

met mensen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn. 

Vaak hebben zij beter contact met honden dan met mensen, 

omdat de dieren spontaan en zonder vooroordeel met hen 

omgaan. Dat contact schenkt de mensen meer zelfvertrouwen 

en levensvreugde. De honden zelf krijgen nu de aandacht en 

genegenheid die zij in hun bestaan als zwerfdieren nooit kre-

gen. ‘Dogs for People’ verrijkt het leven van kinderen, jongeren 

en ouderen met speciale behoeften, terwijl het de reputatie 

van zwerfhonden bij de Roemeense bevolking verbetert.

Belangrijkste activiteiten in 2016
Wereldwijd heeft VIER VOETERS in 2016 maar liefst 10.654 

zwerfdieren gecastreerd, gevaccineerd, ontwormd en medisch 

behandeld. De SAC-teams waren in acht landen actief: in Roe-

menië, Bulgarije, Oekraïne, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 

Jordanië en India. In Bulgarije en Roemenië continueerden de 

teams in vele dorpen en steden het succesvolle werk en cas-

treerden daar in totaal 8.633 dieren. In de Bulgaarse hoofdstad 

Sofia runt VIER VOETERS sinds 2013 een kliniek voor zwerf-

dieren. In India werkte VIER VOETERS opnieuw samen met 

het Blue Cross van India en castreerde in Chennai 350 dieren. 

Daarnaast kwam er voor het eerst een SAC-team in aktie in 

Jordanië. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werden ook 

nog eens 271 zwerfkatten gecastreerd.

In het kader van het ‘Dogs for People’ project heeft VIER VOE-

TERS in Boekarest het eerste therapiecentrum met zwerfhon-

den geopend. Hier ontmoeten kinderen met een handicap 

hun vierpotige therapeuten en worden kostenloos behandeld. 

In het verpleeghuis ‘Foare Rosie’, waar zwerfhonden wor-

den ingezet voor ouderen, werd gevierd dat we al vier jaar 

samenwerken. 

Vooruitzicht
Met steun van de regering zal VIER VOETERS in Oekraïne de 

hulp aan zwerfdieren uitbreiden. Alleen al in 2017 moeten 

daar 2.600 zwerfhonden gecastreerd en gevaccineerd worden. 

Daarvoor zullen de SAC-teams in negen verschillende steden 

in aktie komen. Daarnaast moeten informatiesessies het begrip 

voor zwerfdieren en verantwoord huisdierbezit bevorderen. 

Met steun van het stadsbestuur wordt in 2017 in de stad Zhy-

motyr een kliniek voor zwerfdieren opgericht. 

Daarnaast zijn voor het eerst projecten voor zwerfdierenhulp 

gepland in Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en Australië. In 

Roemenië, Bulgarije, Duitsland en Zwitserland worden de cas-

tratie-akties gecontinueerd.   
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Handtekeningen waren op
www.petdeception.org ingezameld

Uitgangspositie
Jaarlijks worden in Oost-Europa honderdduizenden pup-

py’s gefokt voor de West-Europese markt. In verschrikkelijke 

omstandigheden wordt het het ene nest na het andere gefokt. 

De puppy’s worden veel te vroeg van hun moeder gescheiden 

en in strijd met diverse wetten naar West-Europa vervoerd en 

verkocht. Vaak zijn de pups ziek, zijn niet of niet juist inge-

ent en zijn ze voorzien van vervalste documenten. Veel dieren 

sterven en brengen gevaarlijke ziektes met zich mee.

De marktplaats voor deze internationale handel met dieren is 

het internet. Hier blijven de aanbieders anoniem en noch zij, 

noch hun koopwaar worden ontoereikend onderzocht. Het 

dierenleed is enorm.

Doelstelling
VIER VOETERS wil de illegale handel in (ras)puppy’s beëindi-

gen en eist voor alle honden in heel Europa een identificatie- 

en registratieplicht. Tegelijkertijd moet de illegale puppyhan-

del gestopt worden! Aan de ene kant door de bevolking voor 

te lichten en aan de andere kant door de criminele activitei-

ten van de dealers op te sporen en hen aan te klagen. Om de 

dubieuze handel in puppy’s en andere soorten huisdieren te 

beperken, zet VIER VOETERS zich in voor een strikte regelge-

ving van de online handel.

Campagne 2016
Via internetsites worden dagelijks duizenden dieren verkocht. 

In 2016 lanceerde VIER VOETERS in tien landen de campagne 

‘Beest & Bedrog’ en nam 42 advertentieplatforms onder de 

loep, waaronder Marktplaats en Ebay Classifieds. Het resultaat 

was onthutsend. Slechts één van deze sites handelde relatief 

verantwoordingsvol. Alle anderen werden door VIER VOE-

TERS gesommeerd om eindelijk eens strikte richtlijnen voor de 

handel in dieren te gaan hanteren. Aan het eind van het jaar 

hadden bijna 150.000 dierenliefhebbers onze oproep op www.

petdeception.org met hun handtekening ondersteund.

Net als in voorgaande jaren heeft VIER VOETERS in 2016 weer 

intensief het netwerk van de illegale puppyhandel onderzocht 

Campagne over de handel 
in huisdieren

 Plaats delict Internet en illegale handel in puppy’s 

150.000
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Campagne over de handel 
in huisdieren

 Plaats delict Internet en illegale handel in puppy’s 

en misstanden aan het licht gebracht. De ontmanteling van 

een crimineel netwerk van dealers in Duitsland was daarbij 

een groot succes. Door de samenwerking met een speciaal 

politieteam lukte het de activiteiten van een bende dieren-

handelaars, leveranciers en dierenartsen bloot te leggen, die 

zich jarenlang hadden verrijkt door hun onwetende klanten te 

bedriegen ten koste van de dieren. In de buurt van Siegen wer-

den 105 deels volledig verwaarloosde honden uit hun ellen-

dige omstandigheden bevrijd. In dit geval werd voor de eerste 

keer de illegale handel in puppy’s als gevolg van internationaal 

georganiseerde misdaad vastgesteld. Dat is een groot succes.

Vooruitzicht voor 2017
De campagne ‘Beest & Bedrog’ wordt de komende jaren 

voortgezet. Op het gebied van illegale puppyhandel zijn ver-

dere onderzoeken gepland. De doelstelling is om, in samen-

werking met de autoriteiten, de oplichters te stoppen en de 

publieke bewustwording over de riciso’s bij het kopen van 

huisdieren te vergroten. VIER VOETERS blijft zich inzetten om 

de chip- en registratieplicht voor honden in Europa in de wet 

te verankeren.  

Brengt jouw handelswebsite risico’s met zich mee
voor dieren en mensen? Ontdek de waarheid. 
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Donscampagne
 Duurzaam convenant

De belangrijkste activiteiten in 2016
In Nederland werd in 2016 een groot succes behaald met 

de ondertekening van het convenant Duurzame Kleding 

& Textiel. Maar liefst 55 kleding – en textielbedrijven, hun 

brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, Solidaridad, 

UNICEF, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinder-

arbeid, de vakbonden FNV en CNV, de Rijksoverheid en 

VIER VOETERS tekenden dit convenant. De deelnemende 

bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een 

derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse 

Uitgangspositie 
Dons in kleding en beddengoed is afkomstig van ganzen of 

eenden. Het grootste deel van deze veren komt uit China, 

Hongarije en Polen. Helaas is het levend plukken van die-

ren nog steeds een gangbare praktijk. De dieren worden in 

hun toch al korte leven twee tot vier maal levend geplukt 

en daarbij vaak ernstig gewond. Oudere dieren, die pas na 

enkele jaren geslacht worden, ondergaan dit lot zelfs zo’n 

16 keer. Ook dode ganzen en eenden worden geplukt. Zij 

zijn vaak afkomstig uit bedrijven die hen dwangvoederen 

voor de productie van foie gras’. Bij het dwangvoederen 

wordt met geweld een buis in hun hals gestoken om snel 

grot hoeveelheden voedsel rechtstreeks in hun maag te 

pompen. Bij deze marteling ontstaat vaak letsel en zelfs 

dood door verstikking.

Doelstelling
Sinds een aantal jaren voert VIER VOETERS een 

campagne tegen deze onmenselijke praktijken 

in de dierhouderij. VIER VOETERS maakt deel uit 

van de stuurgroep die momenteel de belangrijk-

ste internationale normen voor dons bepaalt; de 

RDS (Responsible Down Standard) en de TDS (Tracea-

ble Down Standard). De doelstelling is de traceerbaar-

heid van dons in de gehele handelsketen te waarborgen 

en om levend plukken en dwangvoederen uit te kunnen 

sluiten.

40

Ganzen en eenden worden geplukt 
voor een dekbed
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markt. Afgesproken is om bij de productie van kleding en 

textiel samen te werken aan de bestrijding van kinderar-

beid en gedwongen arbeid, te zorgen voor een leefbaar 

loon, een veilige en gezondere werkomgeving, minder 

gebruik van water, energie en chemicaliën én het voorko-

men van dierenleed. Voor Nederlandse consumenten zal 

het aanbod kleding en textiel gaandeweg diervriendelijker 

worden, ook voor consumenten die daar niet specifiek op 

letten. VIER VOETERS maakt zich sterk om samen met de 

bedrijven te zoeken naar oplossingen voor dierenwelzijns-

problemen in hun keten en waar mogelijk te zoeken naar 

alternatieve grondstoffen.

Het grootste deel van het dons belandt in beddengoed. 

Voor één enkel dekbed worden maar liefst 40 ganzen en 

eenden geplukt of gedwangvoederd. Daarom startte VIER 

VOETERS in 2016 de campagne ’40 levens’ (www.40lives.

org) en riep de beddengoedindustrie in diverse landen op 

om verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van de 

dieren. Enkelen hebben ondertussen toegezegd dierenleed 

te gaan voorkomen. Anderen hebben hun beleid aangepast 

om geen dons meer te betrekken uit de dwangvoederindus-

trie. Door middel van een gedegen controlesysteem moe-

ten de leveranciers in de toekomst het te verwerken dons 

traceerbaar maken tot aan de dierhouderijen.

Vooruitzicht
De campagne zal in 2017 doorgaan met onderhandelingen 

en gerichte akties.  

Gänsemastbetrieb  Schlachthofof

Produktherstellung

 OHNE STRENGE KONTROLLEN können  

DAUNEN AUS LEBENDRUPF UND STOPFMAST   
       in deiner Daunendecke landen.
 

Elterntierbetrieb

Daunenwaschanlage 

DE DONSPRODUCTIEKETEN  
In elk stadium is fraude mogelijk

       ZONDER STRENGE CONTROLES kan

                 DONS VAN LEVEND GEPLUKTE EN     GEDWANGVOEDERDE DIEREN in uw dekbed belanden! 

ganzen slachtenganzen vetmesten

productie donswasserij en -verwerking

ganzen fokken
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VIER VOETERS Nederland
aan  Tiernothilfe international:    1.620.000 Euro

Projectfinanciering

Noodhulp voor dieren
 Internationale activiteiten

Uitgangspositie
Rampen treffen zowel mensen als dieren en hun lot is vaak 

nauw met elkaar verbonden. Als overstromingen hele dorpen 

vernietigen en oogsten verwoesten, vormt vee vaak de laat-

ste manier van levensonderhoud voor mensen, met name in 

de armere regio’s van de wereld. Honger en ziektes dreigen, 

mensen en dieren zijn getraumatiseerd en reddingsteams 

kunnen vaak alleen mensen evacueren, waardoor mensen 

noodgedwongen hun geliefde dieren achter moeten laten. 

Tijdens zo’n crisis is snelle hulp voor mens en dier nodig. Het 

redden van dieren verzekert de mens vaak van levenson-

derhoud en geeft bovendien hoop en troost. Daarom vormt 

noodhulp voor dieren ook een belangrijke bijdrage aan 

humanitair werk.

Doelstelling
VIER VOETERS komt in actie wanneer dieren in gevaar zijn 

door natuurrampen, politieke onrust of andere noodgevallen. 

De doelstelling is de nood van dieren te verlichten en hun situ-

atie te verbeteren.

Project
Al twaalf jaar verleent VIER VOETERS actieve noodhulp aan 

dieren en kwam daarbij in veel rampgebieden in aktie, zoals 

in Sri Lanka (tsunami in 2014/2015), India (moesson overstro-

mingen in 2007), Kenia (droogte 2009), Pakistan (moesson 

overstromingen in 2013/2014), Egypte en Libië (politieke 

onrust in 2011), Filippijnen (typhoon in 2013/2014), Servië 

(overstromingen in 2004), India en Myanmar (moesson over-

stromingen in 2015). Een noodhulpteam bestaat uit dieren-

artsen en reddingswerkers. Zij redden en evacueren dieren, 

behandelen en vaccineren hen, distribueren dierenvoer en 

zorgen voor noodopvang. Op de locaties werkt VIER VOE-

TERS nauw samen met lokale en internationale hulporga-

nisaties en stellen haar expertise ter beschikking aan alle 

deelnemers.

Naast de actieve noodhulp ondersteunt VIER VOETERS 

noodhulpprojecten voor dieren van andere organisaties, 

zoals de dierenbeschermingsorganisatie Blue Cross of India. 

Bovendien financiert VIER VOETERS sinds 2002 de mobiele 

kliniek van de David Sheldrick Wildlife Trust in Kenia. De kli-

niek biedt noodhulp in het Tsavo National Park in het zuiden 

van het land, waar stropers olifanten en andere wilde dieren 

bedreigen.

Belangrijkste activiteiten in 2016
Myanmar
In juli en augustus traden na lang aanhoudende moessonre-

gens in vele regio’s in Myanmar de rivieren buiten hun oevers. 

Grote delen land overstroomden. Honderdduizenden mensen 

moesten hun woningen verlaten, zo’n 50.000 dieren werden 

3

Grote noodhulpoperaties: 
Gaza, Myanmar en Bulgarije
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door de watermassa’s bedreigd. VIER VOETERS stuurde een 

hulpteam naar de regio Magway, Bago, Mandalay en Ayey-

arwaddy om de in nood verkerende veestapel van voedsel 

te voorzien. Met kleine bootjes brachten de hulpkrachten 

het voedsel naar ontoegankelijke gebieden. Dierenartsen 

behandelden zieke dieren. Samen met de partnerorganisa-

tie Mingalar Myanmar distribueerde VIER VOETERS in totaal 

50 ton veevoeder waardoor 10.000 dieren de ramp konden 

overleven.

Gazastrook
In de afgelopen jaren waren teams van VIER VOETERS her-

haaldelijk actief in de Gazastrook om het leed van de dieren in 

de laatste dierentuin van Gaza te verzachten. In de Khan-You-

nis Zoo leefden de dieren in erbarmelijke omstandigheden. 

Hun kooien waren maar enkele vierkante meters groot. Uitein-

delijk kon VIER VOETERS in 2016 alle 15 overlevende dieren 

redden. De meeste dieren, zoals de schildpadden, de stekel-

varkens en de emoe, hebben een nieuw onderkomen gevon-

den in het opvangcentrum New Hope Centre. Het centrum 

maakt deel uit van de organisatie Al Ma’wa for Nature and 

Wildlife, die door VIER VOETERS en de Princess Alia Founda-

tion werd opgericht.

Bulgarije
In december 2016 ontspoorde in het Bulgaarse dorp Hitrino 

een goederentrein waarbij twee geladen gastanks explodeer-

den. Zeven mensen kwamen om het leven en velen raakten 

gewond. Uit angst voor verdere explosies moesten de 800 

inwoners van het dorp hun huizen voor een paar dagen verla-

ten.  De dieren werden achtergelaten. Het vuur richtte enorme 

schade aan en vele huizen werden getroffen; bijna alle voed-

selvoorraden en de grote silotoren werden verwoest. Toen de 

helpers van VIER VOETERS in Hitrino aankwamen zorgden zij 

onmiddellijk voor de gewonde dieren en deelden voedsel uit 

aan de getroffen huishoudens, want 575 stuks vee en huis-

dieren waren uitgehongerd. In totaal werd er 13,7 ton hooi 

en dierenvoer gedistribueerd. Dit was voldoende voor een 

maand. Zo waren de dieren verzorgd totdat er verdere hulp 

zou arriveren. 

Vooruitzicht voor 2017
De noodhulp voor mens en dier blijft een kerntaak van VIER 

VOETERS en wordt verder uitgebreid. 

Ook de samenwerking met het Blue Cross of India en de David 

Sheldrick Wildlife Trust in Kenia wordt gecontinueerd.      
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Jaarrekening
 Financieel overzicht 

Bezoldiging directie

Directie 

Naam Inez de Ligt

Functie Directeur VIER VOETERS Neder-
land

Dienstverband 

Aard (looptijd) Bepaald

Uren 40

Parttime 
percentage 100%

Periode 1 januari – 15 november 2016

Bezoldiging

Jaarinkomen in Euro

Brutoloon/salaris 41.469

Vakantiegeld 5.736

Eindejaarsuitkering 0

Variabel jaarinkomen 6.135

Pensioenlasten 2.442

Overige beloningen op termijn 0

TOTAAL 55.782

Bezoldiging bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor 

hun werkzaamheden, alleen daadwerkelijk gemaakte kosten 

kunnen worden gedeclareerd.

Inkomsten en uitgaven 2016

Uitgaven 2016  in Euro

Projecten en Campagnes 1.664.177

Beheer en Administratie 187.210

Fondsenwerving 335.611 

TOTAAL 2.186.998

 

Inkomsten 2016 in Euro

Donaties 2.170.829

Nalatenschappen 350.956 

TOTAAL 2.521.785
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Uitgaven 2016

76 %

15 %9 %

Uitgaven 2015

Projecten en Campagnes 76 %

Fondsenwerving 15 %

Beheer en Administratie 9 %

Balans per 31 december 2016
Activa  in Euro Passiva  in Euro

Vaste activa 44.491 Eigen vermogen 611.396

Vlottende activa 77.717 Kortlopende schulden 606.019

Liquide middelen 1.095.207

TOTAAL 1.217.415 TOTAAL 1.217.415

Vooruitzichten / prognose
De begrote baten voor 2017 zijn € 2.363.959; dit zijn baten van donaties. De begrote lasten zijn € 2.363.959.  
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VIER VOETERS kantoren
 
AUSTRALIË 
FOUR PAWS Australia 
Suite 16 Level 5, 155 King St, Sydney NSW 2000 
office@four-paws.org.au, www.four-paws.org.au

BULGARIJE 
VIER PFOTEN Bulgaria 
9 General Skobelev Blvd., fl. 2, apt. 4, 1463 Sofia 
office@vier-pfoten.bg, www.vier-pfoten.bg 

DUITSLAND 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
gemeinnützige Privatstiftung 
Schomburgstraße 120, 20767 Hamburg 
office@vier-pfoten.de, www.vier-pfoten.de

HONGARIJE 
NÉGY MANCS Alapítvány 
Bécsi út 120, 4th Floor, 1034 Budapest 
office@negy-mancs.hu, www.negy-mancs.hu

NEDERLAND 
Stichting VIER VOETERS  
Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam 
office@vier-voeters.nl, www.vier-voeters.nl 

OEKRAÏNE 
FOUR PAWS 
50 Gaydara Str., Suite 3 (3rdFloor), 01033 Kyiev  
office@four-paws.org.ua, www.four-paws.org.ua

OOSTENRIJK 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
gemeinnützige Privatstiftung 
Linke Wienzeile 236, 1150 Wenen 
office@vier-pfoten.at, www.vier-pfoten.at

ROEMENIË 
VIER PFOTEN Romania 
Strada Maica Alexandra, nr. 24, Sector 1, Boekarest 
office@vier-pfoten.ro, www.vier-pfoten.ro 

VERENIGD KONINKRIJK 
FOUR PAWS UK 
CAN Mezzanine (2nd floor), 32-36 Loman Street 
Southwark, London, SE1 0EH 
office@four-paws.org.uk, www.four-paws.org.uk 

VERENIGDE STATEN 
FOUR PAWS International 
14 Beacon Street, #706, Boston, MA 02108 
info@four-paws.us, www.four-paws.us 

ZUID-AFRIKA 
FOUR PAWS Animal Welfare Foundation 
Section 21, Sun Square Building 
38 Muller Street, Bethlehem, 9700 
office@lionsrock.org, www.lionsrock.org 

ZWITSERLAND 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Enzianweg 4, 8048 Zürich 
office@vier-pfoten.ch, www.vier-pfoten.ch

Voor meer informatie over het werk van VIER VOETERS 

en over ondersteuningsmogelijkheden kunt 

u contact opnemen per telefoon  

020-6252526 of e-mail 

office@vier-voeters.nl

VIER VOETERS 

Oostenburgervoorstraat 162 

1018 MR Amsterdam

Tel: 020 - 625 25 26 

office@vier-voeters.nl

 vier-voeters.nl 

 facebook.com/FourPaws.NL 

 twitter.com/viervoeters 

 youtube.com/viervoeters

 instagram/viervoeters

KVK: 34.17.96.13 

RSIN: 811277835

Donaties: 

IBAN: NL56ABNA0590302558 

BIC: ABNANL2A


