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Jaargang 2012 - September

Vergadering DierenstichtingHope –

Merkelbeek 10-09-2012 

 

Het was een hele productieve avond, met veel 

verschillende standpunten en visies tussen de 

vrijwilligers en het bestuur. Ëen ieder had alle 

ruimte om datgene te zeggen wat er in haar / 

hem opkwam en dat zorgde voor een 

ontspannen sfeer met veel fantasie, 

gedachtenuitwisseling en uiteindelijk tot een 

beslissing waar iedereen het mee eens was en 

mee kon leven. Wij moeten er allemaal voor 

gaan, voor zover het mogelijk is dat te bereiken 

met de mogelijkheden die tot onze beschikking 

staan. Het zal vanaf nu ook heel anders gaan 

lopen, doordat alle vrijwilligers rechtstreeks in 

contact staan met de oprichters en financieel 

accountant, die zorgt voor stabiliteit en een  

spreekpunt om op terug te vallen mochten er 

vragen blijven of zijn. 

Één voor allen, allen voor één...      Aatos Beck 

 

 

Cat in a basket

 
 

Keep on roling... roling... roling...  
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Interview van de maand: 

 

1. Muziek voorkeur 
Alles behalve hard rock, opera, hardcore 

2. Lievelingseten / -kleur 
Eten: Ciabatta tosti / Kleur: Paars 

3. Hobby’s 
Paardrijden & alles om de paardenzorg 

heen 

4. Hekel aan 
Pesten! Dierenmishandeling! 

 

Personalia 

 

5. Volledige Naam 
Naomi Denne 

6. Geboortedatum / plaats 
11-08-1998. Geleen 

7. Woonachtig (heden) 
Landgraaf        

8. Functie binnen de stichting 
Vrijwilligster 

9. Hoe ben je bij 

DierenstichtingHope begonnen 
Door dierenarts Davy Wertz 

10. Hoelang ben je al werkzaam 

voor de stichting? 
Vanaf 2008 

11. Wat vind je het leukste qua 

werkzaamheden? 
Met de paarden werken 

12. Welk dier van de stichting is 

jouw favoriet? En waarom of 

Werk. 
Allemaal. Het meeste Appie, Die dit jaar 

helaas is ingeslapen 

 

13. Wat is jou mening over de 

stichting? 
Goed werk verrichten, En goed met de 

beestenbende in contact zijn 

14. Wat vind je het minst leuke of 

niet leuk om te doen qua 

werkzaamheden? 
Weilanden schoonmaken. Maar ook dat 

hoort erbij dus ik verricht het werk wel 

 

15. Tot slot: “Als je één wens zou 

mogen doen, wat zou dit dan 

zijn”? 

Appie weer terug wensen ( Maar dan 

zonder al zijn pijnlijke klachten) 

 

                                     Aatos Beck  



3 | P a g e  

 

Dierenstichting Hope - Stichting zonder winstoogmerk ingeschreven bij kvk 14104627    
bankrekening: ABN-AMRO 60.50.20.817 – IBAN NL 58ABNA0605020817 tnv Dierenstichting Hope. 

 
 

Dierenstichting Hope 

genomineerd voor 

Vrijwilligersprijs 2012 
 

 

Vorige week werd dierenstichting Hope 

verrast met een nominatie voor de 

Vrijwilligersprijs 2012. De familie Smits, 

oprichters van Hope, was samen met de 

enthousiaste groep vrijwilligers aanwezig op 

het moment dat wethouder Harry Leunessen 

(portefeuille Vrijwilligerswerk), They 

Heerings (voorzitter Platform 

Vrijwilligerswerk) en de Vrijwilligerscentrale 

Landgraaf de nominatie uitreikten. 

Dierenstichting Hope biedt op verschillende 

locaties in Landgraaf, Kerkrade en Heerlen 

onderdak aan paarden en kleine dieren die 

verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn of om 

wat voor reden dan ook niet (meer) ergens 

anders terecht kunnen. De zeer gedreven 

familie Smits en haar vrijwilligers leveren 

met bescheiden middelen een grote bijdrage 

aan het verzachten van het dierenleed in de 

regio. Men verricht veelal fysiek zwaar en 

niet altijd even prettig werk. Desondanks zet 

men zich elke dag weer met veel liefde en 

vol overgave belangeloos in. De stichting 

Hope draagt nog een extra steentje bij aan 

de samenleving door het beschikbaar stellen 

van plaatsen voor  

maatschappelijke banen en stages.Meer 

informatie over Hope is te vinden op  

www.dierenstichtinghope.nl Of  

http://dierenstichtinghope.wordpress.com 

Voor meer informatie over de 

Vrijwilligersprijs 2012 kunt u kijken op 

www.vrijwilligerswerkparkstad.nl of 

www.landgraaf.nl 

CATEGORIES: PARKSTAD 

 

Top 2 doelen voor Specsavers 
Heerlen, editie 2011  
 
Dierenstichting HOPE 
Percentage stemmen 
41,9% 
 
Wij vangen al enkele jaren dieren op die 
hulp nodig hebben: paarden (shetlanders), 
geiten en bokken, ganzen, kippen, konijnen. 

Sommige hebben in een half jaar tijd 4 
nieuwe eigenaren achter de rug. Vaak 

krijgen we ze met een verwaarloosde 
gezndheid binnen (hoeven, tanden bij 
paarden). We zorgen dat ze weer 100% in 

orde komen en plaatsen ze bij goede 
adressen of houden ze bij ons, de rest van 

hun leven. 
 
Stichting Collie en Co in Nood  
Percentage stemmen 
34,5% 
 
Wij zetten ons specifiek voor de oud(ere), 

licht lichamelijk en zwaar getraumatiseerde 
honden in. In de meeste gevallen betreft het 
Collies en Shelties en de kruisingen daarvan, 

maar natuurlijk helpen wij ook andere dieren 
zover mogelijk.Wij nemen deze op in 

pleeggezinnen waar zij als huishond weer 
kunnen wennen aan een normaal en 
plezierig hondenleven en waar zij door 

toegewijde dierenvrienden begeleid worden 
om hun nare verleden te ' vergeten' . 

Hartelijk dank voor uw aandacht ! 

Top 2 doelen voor Specsavers Heerlen 

 

 

http://www.dierenstichtinghope.nl/
http://dierenstichtinghope.wordpress.com/
http://www.parkstad24.nl/wordpress/category/parkstad/
http://www.parkstad24.nl/wordpress/2012/afsluiten-wegen-om-kever-wekt-woede/imagesca6tma0j-3/
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In Memoriam: 

Paarden 

 

Vanessa R.I.P. 26-

06-2012. Was een 

merrie van 11 jaar. 

Ze was sinds winter 

2010 bij ons. Ze 

durfde niet voor 

zichzelf op te 

komen. Ze was overgevoelig in de mond. Ze 

is aan ons afgestaan omdat ze kanker in haar 

mond zou hebben maar na onderzoeken bij 

ons bleek dat niet zo te zijn. Maar nu hebben 

we helaas wel aan haar staart wortel kleine 

tumoren ontdekt. Vanessa was best wel 

eenkennig. 

Kashmir R.I.P. 31 

maart 2012. Was een 

ruin van +- 20-24 jaar. 

En was sinds juni 2011 

bij ons. Hij was bij ons 

terecht gekomen omdat 

de eigenaar hem wegens 

omstandigheden niet 

meer kon houden. En hij was erg ondervoed. 

Hij was wel goed bijgekomen. Hij kon goed 

overweg met de andere paarden. Maar soms 

mocht Kashmir meer van zich zelf laten zien. 

Hij had in het begin ook wormen. Wij 

hadden nu wel ontdekt dat hij kanker had. Nu 

met behulp van de dierenarts heeft Kashmir 

de paardenhemel betreden. Wij zullen hem 

heel erg missen. 
 

 

Appie R.I.P. 4 

Februari 2012. Een 

ruin van +- 20-24 

jaar. Appie was 

sinds lente 2009 bij 

ons. Appie was heel                   

erg gevoelig aan zijn slokdarm. En kreeg dus 

ook snel een slokdarm verstopping en dan 

werd hij gespoten met Buscopan. Appie was 

ook tijdens het voeren heel hebberig en 

gierig. Als Appie gedwongen werd voor 

dingen dan begon hij snel met zijn 

achterhand gericht uit te schoppen. 

 

Hangbuikzwijntje 

Hercules. R.I.P. 10-

06-2012 

Was ongeveer 3 jaar 

oud. Hij was bij ons 

terecht gekomen 

omdat zijn vorige 

eigenaar hem niet 

meer wilde hebben. Na lange behandeling 

werd Hercules ‘s-avonds naar de hemel 

gebracht. 

Honden 

Blacky R.I.P. 04-04-2012. Onze hond van de 

stichting werd ingeslapen.  

Bokken 
 

Jimmy en blacky. 
Ze waren heel afhankelijk 

van elkaar.  

Blacky was overleden 

vanwege een 

uierontsteking die niet 

verholpen kon worden.  

 

Jimmy was overleden vanwege zomer-

longontsteking 

http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/vanessa.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/kashmir.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/appie.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/hercules-c2a9-dierenstichtinghope.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/jimmy-en-blacky-c2a9-dierenstichtinghope.jpg
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Verzin een naam 

Wij zijn op zoek naar nieuwe namen voor 
onze drie nieuwe konijntjes. Wie helpt ons 
daarmee  ? 

Van het konijntje (zie foto - mannetje) is 

helaas het halve oor op 18-09-2012 moeten  
worden geamputeerd. 

 

En de twee andere konijntjes zijn bruin met 
wit van kleur (mannetje) & een wit vrouwtje. 
 

   

Plus voor drie ganzen zijn wij ook op zoek 

naar nieuwe namen. Of het nu namen zijn 
uit tekenfilmen of iets anders origineels, dan 
ontvangen wij deze graag.  

 
 

 
 

 
 
Kippen & Kuikens 

 
 

 
 
Kippen & kuikens die een baasje gevonden 
hebben 

 

 

Vliegende Haan  

 

Helaas zijn er nog mensen die nog niet 
echt weten hoe om te gaan met de 
dieren om ons heen. Omdat deze lieve 
haan over ons hek werd gegooid. 
Waarom weten wij niet? 
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Nieuwe dieren 

Ko & Nijn 

Tyran 
 

Ritzke 

 

 

vijf ganzen 
 

 

één haan 
 

 

Ondertussen bemiddeld 

Nijntje 

 
waar zij goed is opgevangen door mensen 
die ook al een ander konijntje hadden van 

de stichting die Tashja heette. 

Tyran 

 
waar zij goed is opgevangen door mensen 
die ook al een ander konijntje hadden van 

de stichting die Proffesor heette. 

Fluffy 

 

 

En Pebbles 

 

 
 

 
Hebben jullie een leuk verhaal voor de volgende 

maand? Stuur dan een mailtje op naar 

dierenstichtinghope@live.nl 

 

mailto:dierenstichtinghope@live.nl
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/fluffy-c2a9-dierenstichtinghope.jpg
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Wie zijn wij 

Dierenstichting Hope die met hun Dieren 

die naar het doel NO KILL leven. 
Met behulp van het Bestuur en Vrijwilligers 

In samenwerking met 

Dierenpraktijk Wertz 

Dierentherapeut Caroline 

Dierenartspraktijk de Korenwolf 

Popping  

Beheerder onderhoud/ van Internet en pc. 

Zie verder bij sponsoren. 

Dierenstichting Hope heeft de volgende 

medewerkers: 

HET BESTUUR 
Voorzitter 

W.J.H.M..Smits       

Mobiel (06)38472348       

Ophalen van oud ijzer en afspraken. 

Secretaris 

S.Smits                 

Werkt met jeugd en stagiaires 

Penningmeester 

P.Sahme Smits      Mobiel (06)43255417 

 

Accountant / fondsenwerving 
Peter Beltz 

Bestuurslid 

A.Hollander            

email                                

Evenementen 

Onze vrijwilligers. Onze helpende handen 

op de weilanden. 

S.  Peters 

Gaat iedere maandag en dinsdag ochtend 

sinds bijna 2 jaar 

naar de kleine Pony’s zijn favoriet is Snoepy. 

V. Pattijn 

Sinds 5 maanden is Veronique gestopt 

wegens ziekte nu begint zij 

niet weer in het bestuur maar langzaam weer 

als vrijwilligster bij 

de kleine pony’s 

Vrijwilligers met begeleiding via de 

vrijwilligers centrale Landgraaf 

R. Zwanenburg 

Met zijn passie voor paarden en zijn passie 

voor zwaar werk en super hulp op alle 

weilanden .( wegens ernstige ziekte tijdelijk 

gestopt) 

Mario Delhey di+do Helpende hand op de 

weides. 

 

C.Korver 

Vrijwilligster 
A. Hollander 

email 

Sinds april 2011 bij de stichting Zij heeft 

heel veel plezier met het leren over de 

paarden 

Vrijwilligers met begeleiding via de 

vrijwilligers centrale Heerlen 

A. Beck              

email 

Sinds 6 januari 2012 bij de stichting Hij 

ontwerpt onze nieuwe website / nieuwsbrief 

– Web Administrator / Dierenverzorger 

Vrijwilligers met begeleiding onder de 18 

jaar 

 

Sylvana Baggen & Milou Geurts 

Draaien in de vakantieperiodes mee en zijn 

via stage begonnen bij de stichting. 

Latoya dinsdag en woensdag 

Onze jeugddagen zijn dinsdag en het 

woensdag 

Woensdag is vol  bij meer interesse komen  6 

van 7 dagen in de 5 jaar planning<Kijk 

Projecten>Tijdens deze dagen leren de 

kinderen ook dat een paard of pony niet 

alleen een rijdier is. 

mailto:anjo-dierenstichtinghope@live.nl
mailto:anjo-dierenstichtinghope@live.nl
mailto:dierenstichtinghope@live.nl
mailto:dierenstichtinghope@live.nl


8 | P a g e  

 

Dierenstichting Hope - Stichting zonder winstoogmerk ingeschreven bij kvk 14104627    
bankrekening: ABN-AMRO 60.50.20.817 – IBAN NL 58ABNA0605020817 tnv Dierenstichting Hope. 

 
 

Zij leren alles wat er toebehoort 

liefde,behoeden,ziekten. En als de diertjes in 

orde zijn  en het weer goed is het goede 

rijden zonder trekken in de mond Zij leren 

dat het een levend wezen is met gevoelens en 

geen gebruiksvoorwerp. 

Naomi 

(Staat met foto en verhaal in de nieuwsbrief) 

Maatschappelijke stage via 

vrijwilligerscentrale en de scholen 

Aangemeld bij Mas parkstad (Kijk bij 

Projecten) 

Raoel was ons eerste stage loper hij had veel 

plezier erin met Wim samen de dieren  te 

verzorgen of oud ijzer voor het onderhoud 

van de diertjes te laden. 

Milou komt iedere Zaterdag om overal te 

helpen na de stage wil zij graag verder 

komen. 

 

Sandra Bouwmans begint binnenkort 

 

Naomi 

Vrijwilligers die andere steun aan de diertjes 

geven. 

Internetsite / nieuwsbrief / Hyves / Twitter 

/ Facebook Beheerder van Dierenstichting 

Hope  
Aatos Beck 

http://dierenstichtinghope.wordpress.com  

Oppassers zijn: 
Mary en Herman (Kloosterstraat) 

Ingrid en familie (Rötscherweg) 

Mathieu en familie (Rötscherweg) 

Lokaties 
Kloosterstraat Landgraaf 

Rötscherweg Landgraaf (2x) 

Rimburgerweg Kerkrade (Laura) 

 

Heeft u oud ijzer zoals kachels, geisers, 

radiatoren enz.? 

Neem contact met ons op, we komen het 

graag ophalen! 

    

 

Met dank aan: 

         

  

 

 

 

 

 

http://dierenstichtinghope.wordpress.com/
http://www.anbi.nl/
http://www.dier.nu/
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/bocrunaam4.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/kleintierpraxis_wertz_logo.jpg
http://tupalo.com/en/eben-emael/dierenartspraktijk-de-korenwolf
http://www.landgraaf.nl/inwoners/vrijwilligerscentrale_3391/
http://www.maatschappelijkestage.nl/
http://www.collie-in-nood.com/
http://www.paardenzorg.com/
http://euro-pas.de/
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Doelstelling: 

Dierenstichting Hope is opgericht met als doel 

het opvangen van paarden en andere kleine 

dieren die verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn. 

Tevens vangt Dierenstichting Hope paarden en 

andere kleine dieren op die elders om wat voor 

reden dan ook niet (meer) terecht kunnen. 

 

Het is mogelijk een band aan te gaan met één of 

meer van onze dieren door middel van adoptie. 

Dat wil zeggen dat u ons helpt de onkosten voor 

de totale verzorging van het dier (o.a. voer, hooi, 

stro, wei, dierenarts, medicijnen etc. ) bij elkaar te 

brengen. U krijgt hiervoor een adoptie-certificaat 

met foto van het dier. 

 

Werven van nieuwe donateurs, sponsoren, 

vrijwilligers (o.a. ook de gehandicapte medemens 

en de mensen die in een isolement zitten een 

zinvolle bezigheid te bieden en te halen / 

daginvulling d.m.v. het verzorgen van dieren) en 

stageplaatsen te creëren om ons werk van het 

opvangen en herplaatsen door te kunnen laten 

gaan. 

 

De stichting verzorgt en ondersteund ook voor 

opvang, zorg en herplaatsing op gastgezinbasis  
van dieren van zieken en overleden mensen. De 

dieren worden pas herplaatst als ze volledig 

hersteld zijn. En hierdoor een gelukkig leven te 

bieden op hun oude dag. 

 

Het organiseren en bijwonen van evenementen 

om voorlichting en geld in te zamelen (dit geld zal 

gebruikt worden voor de algehele verzorging voor 

de dieren) Tevens milieu zaken d.m.v. oud ijzer 

ophalen en zorg te dragen voor een schoner 

milieu. 

 

Dinsdag, woensdag “Kinderdag” Jongerendag 

(als er grotere groepen zouden zijn, kunnen er 

meer dagen worden ingepland) Om informatie te 

geven en scholen te bezoeken door inhoud van 

de Dierenstichting in samenwerking met de 

dierenarts kenbaar te maken. Educatie en 

interactie waar de kinderen ook vragen kunnen 

stellen en beantwoord zullen worden. 

 

Dierenstichting Hope die met hun Dieren, naar 

het doel NO KILL leven. (non Profit) 

Bemiddeling en opvang van 

 

paarden en kleine dieren in nood 

 
 

 
 

Italiëlaan 85 – 6414 TM Heerlen 

http://dierenstichtinghope.wordpress.com 
www.dierenstichtinghope.nl 

 

Tot de volgende keer  

http://dierenstichtinghope.wordpress.com/
file:///C:/Users/Aatos/Documents/DSH%20dagboeken%20en%20docs/NIEUWSBRIEF%20Oktober%202012%20Pdf/www.dierenstichtinghope.nl
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Kinderhoek 
Rennend paard Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


