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Dit beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde kader. 

Artikel 10 van de statuten geeft het bestuur de bevoegdheid een reglement vast te 
stellen. Het bestuur formuleert haar beleid binnen dit statutaire kader en gebruikt het 
reglement als een beleids- en werkplan. 

Dit beleids- en werkplan is opgemaakt voor vier elkaar opvolgende jaren, te starten in 
mei 2022 en eindigend eind april 2026. 

Eén van de verplichtingen die voortvloeit uit de ANBI-status is een actueel 
beleidsplan met daarin vermeld: werkzaamheden (i.c. projecten), manieren van 
geldwerving, beheer vermogen en besteding vermogen. 
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1. Voorwoord  
 
In Roemenië is het zwerf dierenprobleem zeer groot. Met name honden hebben het 
heel zwaar.  Duizenden hebben geen tehuis, leven op straat, worden ziek, aangereden 
of krijgen puppy’s, waardoor er steeds meer komen.  
 
Honden worden vaak in huis gehaald voor het waken , bescherming van het huis.  Ze 
worden dan vaak aan een (korte) ketting ergens in de hoek van de tuin vastgezet en 
als ze geluk hebben krijgen ze eten, drinken en een dakje om onder te zitten in de 
schaduw of ter bescherming voor de regen.  
 
Honden die los mogen lopen, zijn niet gesteriliseerd of gecastreerd en zij zorgen 
weer voor puppy’s.  
 
Honden die voor hun baas niet meer “nodig” zijn, worden gedumpt. De gedumpte 
honden zijn broodmager, uitgehongerd en hebben vlooien en teken waardoor ze ook 
weer ziektes hebben. Ook hebben ze vaak huid problemen, denk aan bv. schurft.  
Pups hebben vaak parvo en ook hondenziekte komt regelmatig voor.  
 
Voor de rescuers ligt er een grote uitdaging en taak.  Honden opvangen, opknappen 
en er weer goede tehuizen voor zoeken . Helaas is opvang vinden en daarna goede 
baasjes een heel groot probleem.  
 
We hopen dat de overheid ook zijn steentje gaat bijdragen in het proces tegen 
dierenmishandeling.  En ook zijn grootschalige sterilisatie en castratie projecten 
nodig en campagnes om iedereen duidelijk te maken dat sterilisatie heel belangrijks 
is om dit probleem aan banden te leggen maar ook om uit te leggen wat 
dierenmishandeling is. Wat heeft een hond nodig voor een waardig leven.  
 
Op het ogenblik heeft het zwerfhondenprobleem geen prioriteit. 
 
Een zeer groot deel van de donateurs zijn in Nederland woonachtig/gevestigd.  Om 
deze donateurs de mogelijkheid te bieden gemakkelijker te doneren, de bankkosten 
te verminderen en de donateurs de mogelijkheid te bieden hun giften te kunnen 
aftrekken van de belasting, hebben wij de ANBI status aangevraagd.  

 



2. Oprichting Stichting Pandora Dog Adoption 
 
 Statutaire naam : Stichting Pandora Dog Adoption  
 Opgericht: 09-03-2018  
 Opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : 71112448   
 UBN 6486666 
 Fiscaal nr (RSIN) Onder dit nummer zijn wij bij de belastingdienst bekend: 
858584554 
 

 Bestuurssamenstelling:  
1. Voorzitter: Desiree Beulen  
2. Secretaries: Esther van der Veld  
3. Penningmeester: Guido Verberne 

 4. Bestuurslid: Nikita van der Veld   
 
Stichting Pandora Dog Adoption is 
opgericht op 9 maart 2018, maar vind zijn 
oorsprong in 2012. Het is begonnen met 
de adoptie van Nikos via Marktplaats en 
Desiree – de grondlegger van de stichting 
- heeft toen ook een baasje gezocht voor 
zijn zus en 2 broers, zodat ze samen 
konden reizen. Zij vond dat zo leuk dat zij 
nooit meer gestopt is en ondertussen is 
het zaadje dat toen werd gepland, 
uitgegroeid tot een machtig mooi 
netwerk. Om die reden moest ze het 
professioneler aanpakken en is ze in  2018 
Stichting Pandora Dog Adoption gestart.   
De Stichting is vernoemd naar Pandora, de 
hond van Desiree die zijzelf in 2016 
vergiftigd op straat heeft gevonden en die 
zij beloofd heeft toen ze haar met de 
dood in de ogen wanhopig aan keek dat 
mocht ze het redden dat ze bij haar voor 

altijd veilig zou zijn.  
Maar de naam Pandora is ook een eerbetoon aan alle straathonden!  
Pandora is een beeldschone Griekse godin, die door haar nieuwsgierigheid zich niet 
kon bedwingen om de doos open te maken die ze als huwelijksgeschenk had 
gekregen. Uit de doos kwamen de vreselijke dingen op aarde. Dood, wanhoop, 
ziekte, verdriet en ook vergif. Maar als laatste kwam Hoop uit de doos! En hoop doet 
leven! Vandaar dat deze naam zo mooi en passend is voor alle ellende die dieren 
mee moeten maken en waarvoor wij als stichting nog velen in de toekomst een 
beetje hoop mogen geven... 



3. Missie / doelstelling 
 
Stichting Pandora Dog Adoption en Cat adoption is een non-profit stichting, die 
zich ten doel stelt Camelia’s Sanctuary Romania internationaal te ondersteunen.  
Wij doen dit door de honden en katten in deze sanctuary te bemiddelen voor 
adoptie. Adoptie kan zowel in Nederland als in België en Duitsland. Ook bieden 
wij ondersteuning aan de honden in deze opvang of die worden opgevangen 
door fosters in Nederland en Roemenië.  Daarnaast zet zij zich in voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden van de honden en katten in Roemenië, en 
het betalen van de nodige medische kosten.  
 
 Het helpen van zwerfhonden en zwerfkatten in het buitenland zodat ze een 

dierwaardig bestaan kunnen leiden 
 Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie en zwerfkattenpopulatie 

ter plaatse door mee te werken aan sterilisatie- en voorlichtingsprogramma’s 
 Het bewust maken van de mensen ter plaatse dat mens en (zwerf) hond en kat 

goed samen kunnen leven als er door de mens ook rekening gehouden wordt 
met het belang van de gezondheid en het welzijn van deze honden 

 Het mogelijk maken van een betere leefsituatie voor de zwerfhonden en 
zwerfkatten door (her)plaatsing in de lokale omstandigheden. Als dit niet 
mogelijk is voor een goed tehuis in Nederland te zorgen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



4.  Activiteiten 

 Materiele en financiële hulp bieden 

Wij bieden ondersteuning in materiele zin door middel van het inzamelen van alle 
benodigdheden voor de verzorging en opvang van een zwerfhond of zwerfkat in een 
opvangcentrum in het buitenland. Dit bestaat bijvoorbeeld uit voer, manden, warme 
dekens, halsbanden, benches, reisboxen, voerbakken, speelgoed. Kortom alles wat 
bruikbaar is en wordt gedoneerd aan de stichting. Wij zorgen er voor dat deze 
goederen bij onze opvangcentra in het buitenland terecht komen. 

Wij ondersteunen ook met financiële middelen. Wij doen donaties aan onze 
contactpersonen in het buitenland, zodat zij de nodige medische zorg kunnen geven 
en betalen. Zwerfhonden en -katten die in de opvangcentra terecht komen, worden, 
indien zij de juiste leeftijd hebben, altijd ter plaatse gesteriliseerd of gecastreerd. 

 Het doen verminderen van de zwerfhondenpopulatie 

Een effectieve en humane oplossing voor het verminderen van de populatie 
zwerfhonden en zwerfkatten is het verminderen van het aantal door sterilisatie en 
castratie. Indien mogelijk financieren wij sterilisatie en castratie van zwerfhonden ter 
plekke. 

 Het steunen van voorlichtingscampagnes ter plekke 

De populatie zwerfhonden- en katten kan ook verminderd worden door het bewust 
maken van de mensen ter plekke van het zwerfdierenleed. In 
voorlichtingscampagnes, opgezet door dierenhulporganisaties ter plekke, wordt 
geleerd hoe mens en (zwerf)hond of kat  op een goede en voor mens en dier 
waardevolle manier kunnen samenleven. Hierdoor kan veel zwerfdierenleed 
voorkomen worden en leren mensen dat het gedogen van en/of het zorgen voor een 
(zwerf)hond of kat ook waardevol kan zijn voor henzelf. 

 Adopties van zwerfhonden 

Zo veel als mogelijk is wordt een zwerfhond of kat in een passende leefsituatie in het 
eigen land geplaatst. Als dit niet mogelijk is, wordt er door ons een huis voor deze 
honden in Nederland gezocht. 

Plaatsing in Nederland doen wij alleen met honden en katten die gezond, sociaal (ten 
opzichte van mens en soortgenoten) zijn en die zich kunnen aanpassen als huishond 



of huiskat. Dit gebeurt in overleg met onze contactpersoon in het buitenland, die de 
hond of kat eerst zorgvuldig observeert op deze gedragskenmerken. 

Door de vrijwilligers van de stichting die zich bezighouden met de screening van 
toekomstige baasjes, wordt volgens een uitgebreide en transparante 
adoptieprocedure de juist match gezocht voor een hond of kat uit het buitenland. 

Uiteraard volgen wij volledig de EU-richtlijnen voor het naar Nederland laten komen 
van honden en katten uit het buitenland. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen 
op het punt van transport, gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en 
paspoort. 

De in Nederland geplaatste hond of kat wordt na adoptie door de stichting gevolgd. 
Er is veel aandacht voor de nazorg als de hond in Nederland is. Wij hebben 
regelmatig contact als de hond net in Nederland is, om de adoptant om te leren gaan 
met onze rescue honden cq katten. Tevens kunnen adoptanten altijd een beroep 
doen op Tessa, een gediplomeerd hondendeskundige. Maar wij worden ook met 
regelmaat op de hoogte gehouden in onze besloten Facebookgroep, You Cannot Buy 
Love But You Can Adopt.  

De adoptant kan altijd terugvallen op de stichting voor adviezen over (medische) 
verzorging en opvoeding, ook als de hond of kat al langer in Nederland is.  

Als een hond of kat door onvoorziene omstandigheden niet bij de adoptant kan 
blijven, komt de hond of kat terug bij de stichting en zal de stichting een nieuw thuis 
voor de hond of kat zoeken. 

 

 

 



5. Doelgroepen 

Onze doelgroepen bestaan uit: 

 mensen die een hond of kat willen adopteren uit het buitenland; 
 mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een 

dierwaardige leefsituatie van zwerfhonden en -katten in het buitenland; 
 mensen die meer informatie willen over de zwerfhonden en - 

kattenproblematiek in het buitenland en de oplossing hiervan. 

 

 

 

 

 
 

 

6. Werving van financiële middelen 

Stichting Pandora Dog Adoption is een non-profit organisatie, gedragen door 
vrijwilligers. Onze financiële middelen komen voort uit: 

 Adoptie onkostenvergoeding van de honden en katten die in Nederland 
worden geplaatst; 

 Incidentele en periodieke donaties; 
 Inzamelingacties ten behoeve van verkoop op rommelmarkten e.d.; 
 Sponsoring van (sterilisatie) projecten; 
 Legaten/schenkingen. 



7. Beheer financiële middelen 

Stichting Pandora Dog Adoption beheert via een eigen Rabobankrekening de 
inkomsten en uitgaven. Alle bestuursleden kunnen de bankrekening en inkomsten en 
uitgaven inzien. De penningmeester is door het bestuur bij volmacht benoemd als 
enige gemachtigde om betalingen via deze rekening te voldoen. De penningmeester 
legt hier over verantwoording af in de bestuursvergaderingen. 

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding en de 
stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden aangewend voor de 
uitvoering van de genoemde doelstellingen. 

Per begrotingsjaar wordt een bedrag gereserveerd om onvoorziene gebeurtenissen 
op te kunnen vangen. 

8. Beloningsbeleid 

Stichting Pandora Dog Adoption is 
een non-profit organisatie. Wij 
ontvangen geen subsidies maar zijn 
volledig afhankelijk van giften en 
donaties. Voor de zwerfhonden die 
wij in Nederland plaatsen, vragen wij 
de nieuwe baasjes een bijdrage in de 
onkosten die gemaakt zijn om de 
honden een (medische) verzorging te 
geven in het land van herkomst en 
de transportkosten naar Nederland. 

Bestuursleden en vrijwilligers 
ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun activiteiten. 

9. Verantwoording besteding financiële middelen 

In een jaarlijks overzicht verantwoorden wij onze inkomsten en uitgaven over het 
betreffende jaar. Deze financiële verslagen plaatsen wij op onze website 
www.pandorastichting.com 
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