NALATEN AAN DE
DIERENBESCHERMING
Laat uw liefdevolle zorg voor dieren voortleven

GOED
GEREGELD!
In een testament legt u vast voor
wie u na uw overlijden zorg
wilt dragen. In deze brochure
vindt u alles over nalaten aan de
Dierenbescherming.
U leest hoe u kunt bijdragen aan
dierenwelzijn in de toekomst, maar
ook hoe de Dierenbescherming bij
uw overlijden de zorg voor uw
huisdier op zich kan nemen of als
executeur kan optreden.
De Dierenbescherming is een ANBI en is daarom vrijgesteld van
erf belasting. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan de dieren.
Wij hopen dat u overweegt om dieren in nood te helpen door de
Dierenbescherming op te nemen in uw testament. Wij willen u bij
voorbaat hartelijk danken voor uw vertrouwen in ons. Heeft u nog vragen,
neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen alles doen om uw wensen
met zorg te realiseren. Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk
Nederland.
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Met vriendelijke groet,
Team bijzondere giften
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DIT DOEN WIJ

Laat liefdevolle zorg voortleven

In de ruim anderhalve eeuw dat de Dierenbescherming bestaat, is er veel
gebeurd. Maar wat al die tijd voorop heeft gestaan, is de hulp aan dieren.
Hoe we dat doen, leest u op deze pagina’s.

DIEREN OPVANGEN EN
VERZORGEN

DIEREN HELPEN EN
VERVOEREN

Jaarlijks raken duizenden dieren
hun thuis kwijt. Omdat ze
verdwalen, worden gedumpt of
omdat hun eigenaren niet meer
voor ze kunnen zorgen. Deze dieren
worden opgevangen in één van onze
asielen. Hier krijgen ze voeding,
medische verzorging en veel liefde.
Dat laatste is belangrijk, omdat
de dieren zijn weggerukt uit hun
vertrouwde omgeving en vaak hun
baasje missen. We doen er alles
aan om het verblijf voor de dieren
zo aangenaam mogelijk te maken
met professionele begeleiding.
Ondertussen gaan we op zoek naar
een nieuwe geschikte eigenaar.
Meestal lukt dat gelukkig heel snel.

Onze dierenambulances zijn dag en
nacht in touw om zieke, gewonde
en zwervende dieren op te vangen
en te vervoeren. Jaarlijks gaat het
om tienduizenden honden, katten,
konijnen, knaagdieren en kleine
wilde dieren. Is medische zorg niet
nodig? Dan rijden we naar één van
onze asielen. Hier kunnen de dieren
terecht totdat we een nieuwe eigenaar
voor ze hebben gevonden. Jaarlijks
komen onze ambulances maar liefst
70.000 keer in actie. Soms staat er een
gemeentelijke vergoeding of subsidie
tegenover, maar kostendekkend is het
niet. Het overige deel van de kosten
neemt de Dierenbescherming op zich.
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Met de Dierenbescherming in uw testament kunt u uw liefdevolle zorg voor dieren
laten voortleven en een significant verschil maken voor dierenwelzijn. U mag daarbij
aangeven of u wenst dat uw nalatenschap ten goede komt aan een specifiek project
of daar waar het op dat moment het hardst nodig is.

LOBBY
We beschermen dieren niet alleen
door ze te vervoeren en onderdak en
verzorging te bieden, maar ook door ze
een stem te geven. Onder de noemer
‘beïnvloeding’ proberen we het
bedrijfsleven, overheid, politiek en
andere maatschappelijke organisaties
te bewegen om een diervriendelijker
samenleving te bewerkstelligen. Door
middel van lobbywerk proberen we
ook invloed uit te oefenen op wet- en
regelgeving rondom dierenwelzijn.
Het gaat hierbij zowel om gezelschaps
dieren als dieren in het wild en in
de veehouderij. Het is vaak een lang
traject, maar als de resultaten er zijn,
is de impact groot.

VOORLICHTING EN
EDUCATIE
Met voorlichting en educatie voor een
breed publiek creëren we bewustzijn
en stimuleren we consumenten en
huisdierbezitters om in het belang
van dieren te handelen. Ook betrek
ken we kinderen actief bij ons werk
vanuit de overtuiging dat jong geleerd
oud gedaan is. We helpen ze graag
bij het vergroten van hun kennis via
leuke activiteiten, voorlichting op
scholen, spreekbeurten en het dieren
beschermersspel. We organiseren
ook voorlichtingscampagnes, acties,
petities en betrekken en informeren
onze achterban via zowel traditionele
als nieuwe media. Met als doel dat de
belangen van dieren áltijd meetellen in
het denken en doen van ons allemaal.
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BETER LEVEN KEURMERK
In 2007 is het Beter Leven keurmerk
opgericht. Met dit keurmerk krijgt de
Dierenbescherming voor elkaar wat
met wetgeving te weinig lukt: stappen
zetten naar een beter welzijn voor de
ruim 400 miljoen landbouwdieren.
Nog steeds leeft het grootste deel van
de Nederlandse veestapel in omstan
digheden die amper rekening houden
met de behoeften van dieren. Daarom
stellen we dierenwelzijnscriteria op
voor bijvoorbeeld meer leefruimte,
daglicht in de stal, uitloop naar buiten,
robuustere rassen en minder of geen
ingrepen. Bedrijven die aan de criteria
voldoen, krijgen een certificaat. Dus
wilt u toch graag vlees, eieren of zuivel
blijven eten en geeft u om dieren, kies
dan voor het Beter Leven keurmerk.

DIERENLEED VOORKOMEN
EN BESTRIJDEN
Om dierenleed te voorkomen,
begeleiden dierenbuddy’s ouderen
en zieken bij de zorg voor hun dieren
en bieden preventieteams door het hele
land hulp die erop gericht is om het
leven voor dieren te verbeteren voordat
het te laat is. Is de situatie geëscaleerd
en weigert de eigenaar mee te
werken, dan wordt de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) ingeschakeld.
Onze inspecteurs van de LID zetten
alles op alles om dierenleed een halt
toe te roepen. Ze zien toe op naleving
van de wet en signaleren misstanden.
Ook leren ze mensen hoe ze hun dier
kunnen verzorgen en huisvesten. In
veel gevallen wordt een slechte situatie
namelijk veroorzaakt door een gebrek
aan kennis.

Iedereen kan nalaten!
Nalaten aan de Dierenbescherming is niet alleen voor mensen met een groot
vermogen, maar voor iedereen. U bepaalt immers zelf hoeveel u nalaat.
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“Het laatste wat we willen, is dat ons geld in de
staatskas verdwijnt. Dat we er ook een goed
doel mee kunnen steunen, voelt zoveel beter.”
Thomas de Groot en Lisette Boot
zijn erg begaan met het lot van
dieren. Ze hebben besloten een deel
van hun bezittingen na te laten aan
de Dierenbescherming.
Thomas: “Omdat we beiden geen broers
of zussen hebben en geen kinderen,
was de keuze om na te laten aan de
Dierenbescherming een hele logische.”
Lisette: “Het laatste wat we wilden, was dat
ons geld in de staatskas zou verdwijnen.
Dat we er ook een goed doel mee kunnen
steunen, eentje waar we allebei achter staan,
voelt zoveel beter.” Thomas: “Het is natuurlijk
tweeledig: wij steunen het dierendoel, de
Dierenbescherming regelt de afwikkeling
van onze nalatenschap.” Lisette: “Met de
Dierenbescherming hebben we besproken
dat onze hond en kat na ons overlijden

worden opgevangen. Niet in het asiel, maar
bij een gastgezin, dat willen we graag. Het lot
van dieren trok ik me al op jonge leeftijd aan.
De bio-industrie, sowieso de manier waarop
met dieren wordt omgegaan, maakte diepe
indruk op me. Als je de zorg voor een dier
op je neemt, dan is dat voor de rest van z’n
leven. Thomas: “De Dierenbescherming zet
zich in om het bewustzijn rond dierenwelzijn
te vergroten. Dat een dier wel degelijk
emoties heeft, en dat wij mensen daar
respectvol mee om dienen te gaan. We
hebben om die reden ook geen specifieke
bestemming voor onze nalatenschap. De
Dierenbescherming doet zoveel goed werk
en alle facetten zijn wat ons betreft even
belangrijk. Of het nou gaat om asielopvang,
dierenambulances, inspectie of politieke
lobby; het is allemaal nodig om het welzijn
van dieren te verbeteren.”
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Samen kunnen we meer bereiken

UW NALATENSCHAP IS VAN
GROTE WAARDE
De Dierenbescherming streeft naar een maatschappij waarin mens en
dier in harmonie met elkaar leven. Dat vraagt om een lange adem. Door
na te laten helpt u ons om op te komen voor alle dieren in Nederland en
draagt u ook in de toekomst bij aan verbetering van dierenwelzijn. De
Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. Wij kunnen ons werk alleen
doen dankzij de giften en contributie van leden en donateurs. Elk bedrag,
groot of klein, is daarom bijzonder welkom.
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“Tante Mary
had maar één
kattenliefde en
dat was Poes Polly”

Mary Kool-Zoetmulder, geboren in
1930, was een zelfbewuste, loyale
vrouw met ondernemersinzicht. Naast
een neus voor zaken had ze een
groot hart voor dieren en vooral voor
katten. Op vakantie had Mary altijd
wel een doosje brokjes bij zich.

Na haar overlijden is de nalatenschap, in
samenspraak met haar familie, ondergebracht
in het zogenaamde Poes Polly Fonds. Uit
het fonds zijn onder andere professionele
wasmachines en drogers aangeschaft en ook
wordt hieruit een toekomstige verbouwing
gerealiseerd.

Polly was het enige huisdier in Mary’s leven.
Deze poes kwam op een gegeven moment bij
haar vakantiehuis in de Betuwe aanlopen en
dat was liefde op het eerste gezicht. Nadat
Polly overleed, wilde ze nooit meer een andere
kat. Mary nam de Dierenbescherming als
één van de erfgenamen op in haar testament.

De familie van Mary is heel positief over de
samenwerking met de relatiebeheerders van
de Dierenbescherming. Sandra Korthuis
(nicht): “Samen bespreken we waar behoefte
aan is. We hebben er vertrouwen in dat het
geld goed wordt besteed. Precies zoals tante
Mary dat graag wilde.”
nalaten | 9

ENKELE RECENTE MIJLPALEN
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Kortere diertransporten en strengere controles
Gebruik stroomhalsbanden verboden
Snavelkap verboden
Couperen paardenstaarten aangepakt
Honderden met olie besmeurde zwanen gered
153 zoogdieren verboden als huisdier
10 jaar Beter Leven keurmerk (BLK),
aantal BLK boeren verdubbeld
Wet natuurbescherming treedt in werking
Houdverbod wordt aparte straf
Nertsenfokverbod van kracht
Verbod zwanendriften
Wilde dieren niet meer toegestaan in circus
Alle nieuwe stallen brandveilig

“Dankzij
nalatenschappen
kunnen onze
dierenambulances
blijven rijden”

50 miljoen dieren een beter leven door het BLK
Wet Dieren van kracht
Motie tegen afschot zwerfkatten
aangenomen in Tweede Kamer
Verplicht chippen honden
Europees verbod op de legbatterij

De dierenambulances van de
Dierenbescherming rijden door
heel Nederland.
Elke dag gaan vrijwilligers met de
dierenambulance op pad om zwerfdieren,
gewonde dieren en in het wild levende dieren
te helpen. Dit is erg kostbaar. Dankzij nalatenschappen is het voor ons mogelijk om alle

ritten uit te blijven voeren en zoveel mogelijk
dieren te helpen. Het blijft bijzonder dat
mensen onze organisatie en daarmee de
dieren zo’n warm hart toedragen. Een
mooi voorbeeld is de nalatenschap van
meneer De Geus. Dankzij zijn legaat aan de
Dierenbescherming rijden er in Haarlem en
Alkmaar twee nieuwe, volledig ingerichte
dierenambulances.
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Kies wat bij u past

VERSCHILLENDE VORMEN
VAN NALATEN
Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er later met uw
nalatenschap gebeurt en wie uw begunstigden zijn. Naast familieleden
en vrienden kunt u ook een goed doel, zoals de Dierenbescherming,
opnemen.
Aangezien de Dierenbescherming is
aangemerkt als een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instellingen), is uw
nalatenschap aan onze organisatie vrij
van erfbelasting. Uw gift komt dus
volledig ten goede aan de dieren. U kunt
de Dierenbescherming benoemen tot
erfgenaam of een legaat nalaten.
Benoemen tot erfgenaam
U benoemt één of meerdere personen
of organisaties tot erfgenaam. Zij
ontvangen (ieder een deel van) uw
vermogen. U geeft per persoon of
organisatie aan welk percentage zij
ontvangen. U kunt er ook voor kiezen
om de Dierenbescherming tot uw
enige erfgenaam te benoemen.

Een legaat nalaten
Met een legaat laat u een vast bedrag
of voorwerp, bijvoorbeeld een kunst
object of uw huis, na aan een persoon
of organisatie. Met een legaat aan de
Dierenbescherming legt u heel precies
vast wat onze organisatie krijgt.
Doelbestemming
Als u nalaat aan de Dierenbescherming
is het mogelijk om er een doelbestem
ming aan te koppelen. U geeft daarmee
aan waar uw nalatenschap aan moet
worden besteed; een specifiek dieren
welzijnsproject bijvoorbeeld, of een
structurele dierenwelzijnsverbetering
op lange termijn. Wij bespreken graag
de mogelijkheden met u.

“Wij zijn hier heel
gelukkig mee!”
De liefde voor dieren zit diep
bij Peter en Janet van den BergBlikslager. Ze besloten daarom de
Dierenbescherming tot belangrijkste
erfgenaam te benoemen.
Peter: “Ik ben opgegroeid met dieren. We
hadden een grote tuin met geitjes, kippen,
konijnen. En we hadden honden, meestal
vuilnisbakkies.” Janet: “Dieren zijn weerloos
en hebben bescherming van mensen nodig.
Organisaties zoals de Dierenbescherming
zorgen daarvoor.”
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Peter: “De Dierenbescherming is onze
belangrijkste erfgenaam. Wij hebben
geen kinderen en onze familie heeft onze
erfenis niet nodig. Maar wie dan wel? Toen
lazen we een artikel over nalaten aan de
Dierenbescherming. Wat ze allemaal doen
en hoe je geld wordt besteed. Dat was een
verhaal naar ons hart. We hebben contact
opgenomen en toen was het snel rond.”
Janet: “Wat ons over de streep trok was dat
de Dierenbescherming als executeur alles
voor ons regelt – inclusief goede zorg voor
ons huisdier. Dat geeft rust.”
nalaten | 13

Uw gift gaat volledig naar de dieren

BELASTINGVRIJ NALATEN
Erfgenamen betalen belasting over de erfenis die zij ontvangen.
Hoeveel uw erfgenamen betalen, hangt af van hun verwantschap aan
u. Kinderen, kleinkinderen en overige erfgenamen hebben recht op
een vrijstelling, daarboven betalen zij een percentage aan erfbelasting.
Omdat de Dierenbescherming een goed doel is en aangemerkt als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling), hoeven wij deze belasting niet te
betalen. Uw bijdrage aan de Dierenbescherming komt dus volledig ten
goede aan de dieren.

EEN REKENVOORBEELD
Mevrouw X is weduwe. Zij heeft een zoon en een zus. Ze besluit haar vermogen van
€ 200.000,- na te laten aan haar familie, maar neemt ook de Dierenbescherming op
als begunstigde in haar testament. Haar zoon ontvangt € 100.000,-, haar zus en de
Dierenbescherming ieder € 50.000,-.
Haar zoon ontvangt netto € 92.128,-.
(Hij betaalt over zijn erfdeel boven de vrijstelling (€ 21.282,-) 10% erfbelasting)
Haar zus ontvangt netto € 35.673,-.
(Zij betaalt over haar erfdeel boven de vrijstelling (€ 2.244,-) 30% erfbelasting)
De Dierenbescherming ontvangt € 50.000,-.
NB: Bovenstaande tarieven dateren van 2021. Hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend. De tarieven voor erfbelasting worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de
belastingdienst. U kunt een overzicht van de tarieven en vrijstellingen van dit jaar bij
de Belastingdienst opvragen. We adviseren om contact op te nemen met een ﬁscaal
adviseur of de Belastingdienst voor uw speciﬁeke situatie.

“We adopteerden
Mini uit een
nalatenschap”
Saskia Pieterse en haar gezin
adopteerden Mini uit een
nalatenschap.
Saskia: “De Dierenbescherming ving Mini op
na het overlijden van haar eigenaar. Ze zat
twee weken in het opvangcentrum, toen wij
haar adopteerden. We hadden al twee grote
windhonden, maar vielen direct voor haar
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pittige, stoere karakter. Inmiddels draait Mini
helemaal mee in het gezin. Onze kinderen
zijn dol op haar en zij op hen. Elke dag maak
ik een lange wandeling met de honden in het
bos. Mini is al oud, ze kan de andere twee
niet meer bijbenen. Maar ze houden elkaar
altijd in de gaten en komen voor elkaar op als
dat nodig is. Het is fijn dat we Mini nog een
mooi leven kunnen bieden.”
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Praktisch

HOE REGEL IK MIJN
NALATENSCHAP?
Een testament moet altijd door een notaris worden opgemaakt. U kunt
hiervoor een notaris benaderen of het online via www.nutestament.nl
regelen.
Wie handelt uw nalatenschap
straks af?
In uw testament kunt u een zoge
naamde executeur benoemen. De execu
teur kan een familielid of een bekende
zijn, maar ook een notaris en in som
mige gevallen de Dierenbescherming.
De executeur behartigt uw belangen na
uw overlijden, neemt contact op met de
erfgenamen en handelt uw nalatensc
hap volledig volgens uw wensen af.

“Onze nalatenschap
is nu goed geregeld,
een geruststellende
gedachte”

Wie zorgt er voor mijn huisdier
wanneer ik overlijd?
Als u een huisdier heeft, neemt de
Dierenbescherming desgewenst de zorg
op zich. Al uw wensen, met betrekking
tot de opvang van uw huisdier, kunt
u vooraf met ons bespreken. De
Dierenbescherming zal bij uw overlijden
uw wensen in acht nemen en ervoor
zorgen dat uw geliefde huisdier een
nieuw thuis vindt.

Elsa en Adriaan Gerritsen hebben
de Dierenbescherming opgenomen
in hun testament. Hun katten zullen
na overlijden worden opgevangen
en herplaatst.

Regel uw testament eenvoudig online
Denkt u erover om De Dierenbescherming op te nemen in uw testament? Dat kan
middels een legaat of erfstelling. Kijk op www.nunotariaat.nl en ontdek hoe u dit
eenvoudig online regelt.
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Adriaan: “We zijn opgegroeid met dieren,
dus die liefde zat er altijd vroeg in. Omdat
we geen kinderen hebben, beschouwen
we onze katten een beetje als onze kindjes.
Een paar jaar geleden lazen we een
artikel over nalaten. Hierin stond dat de
Dierenbescherming na iemands overlijden
de zorg voor de dieren kan overnemen.

We hadden al een testament, maar omdat
wij onze familie niet willen opzadelen met
de katten, sprak ons dat erg aan.” Elsa:
“Na een paar fijne gesprekken met relatiebeheerder Jana van Muijden hebben we laten
vastleggen dat de Dierenbescherming na
ons overlijden de katten vanuit het asiel zal
herplaatsen. Adriaan: “Dat onze nalatenschap
nu goed is geregeld, vinden we een geruststellende gedachte. Over het welzijn van onze
dieren hoeven we ons geen zorgen meer
te maken en daarnaast hebben we er alle
vertrouwen in dat de Dierenbescherming ons
geld goed zal besteden.”
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WIJ HELPEN U GRAAG
Misschien wilt u graag persoonlijk advies voordat u naar een notaris gaat.
Neem dan gerust contact met ons op. Samen bespreken we uw persoonlijke
situatie en zetten uw wensen overzichtelijk op een rijtje. Wij vertellen u graag
wat uw nalatenschap voor het welzijn van dieren kan betekenen, en in welke
vorm u aan de Dierenbescherming kunt nalaten. U bent welkom op ons
kantoor in Den Haag, maar wij komen ook graag bij u thuis.

Contactgegevens
Jana van Muijden,
Agnes van Veen
Sonja de Boo-Koremans

Dierenbescherming
Postbus 85980
2508 CR Den Haag

Even voorstellen

Onze drie Adviseurs Bijzondere Giften stellen zich graag aan u voor.

mijn eigen dieren en de schrijnende
situaties van verwaarlozing die onze
inspecteurs dagelijks tegenkomen,
raakt me dan ook altijd diep. Daarom
vind ik het zo belangrijk dat de
Dierenbescherming er is. Onze vele
vrijwilligers en medewerkers staan dag
en nacht klaar voor dieren in nood en
allemaal leveren ze een belangrijke
bijdrage aan het welzijn van dieren in
ons land. Uiteindelijk blijft dierenhulp
altijd mensenwerk.

Jana van Muijden
“Dieren hebben een belangrijk plekje
in mijn hart. Vroeger was er altijd
een hond of een kat in ons gezin en
verantwoordelijkheid voor hun welzijn
was voor mij vanzelfsprekend. Mijn
man en ik hebben nu zelf drie katten,
die alle aandacht van ons krijgen. Het
grote contrast tussen de liefde voor
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De behoefte om ook na overlijden
zorg te blijven dragen voor het welzijn
van dieren is voor veel mensen een
belangrijke reden om na te laten
aan de Dierenbescherming. Ik help
u graag om uw wensen goed vast
te leggen in uw testament. Uw
persoonlijke verhaal vormt voor mij
daarbij een leidraad.”

T 088 81 13 066
dierenbescherming.nl
nalaten@dierenbescherming.nl

afhankelijk zijn van mensen, vind
ik het waardevol om een bijdrage
te leveren aan het werk van de
Dierenbescherming. We zorgen er
samen met gedreven experts en
vrijwilligers voor dat dieren de zorg
krijgen die ze nodig hebben. Ook het
Beter Leven Keurmerk, noodhulp en
preventie en de lobby om regel- en
wetgeving voor dieren te verbeteren
spreken mij erg aan.

Agnes van Veen
“Ik kan dieren zo waarderen vanwege
hun puurheid: je kunt ze meteen
peilen. Ik ben dan ook erg gesteld op de
kat van mijn vriend: ‘Poes’ heet ze. Ook
zij heeft een uitgesproken karakter: je
weet precies wat je aan haar hebt, het
is een echte prinses op de erwt. Zelf
heb ik helaas geen huisdieren meer; ik
ben te vaak weg van huis om er goed
voor te kunnen zorgen.
Omdat dieren niet voor zichzelf
kunnen opkomen en daarvoor

Het geeft mij als relatiebeheerder
een fijn gevoel te weten dat nalaten
schappen terechtkomen op de plek
waar ze hard nodig zijn; de hulp
aan dieren. En anderzijds dat ik
mensen kan helpen om hun wensen
in vervulling te laten gaan. Dat ik
dat waardevol vind heeft te maken
met eigen ervaringen. Want door
sterfgevallen in mijn directe omgeving
ben ik meer gaan nadenken over de
vergankelijkheid van het leven en wat
je wil nalaten als je er op een dag niet
meer bent.”
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zoveel lieve en hartelijke dierenvrienden
maakt elk contact onvergetelijk.

Sonja de Boo-Koremans

Zelf ben ik ook met dieren opgegroeid
en mijn man en ik hebben twee
katten thuis. Een supernieuwsgierige
aanhankelijke vrolijke rooie kater en
een zachte cyperse ‘dame’ op leeftijd.
Dieren brengen veel vreugde en liefde in
het leven van mensen. Ze zijn zo puur
maar kunnen helaas niet voor zichzelf
opkomen in deze wereld.

“Het werken voor de Dieren
bescherming in deze functie voelt
voor mij heel bijzonder in meerdere
opzichten. Allereerst kan ik een
bijdrage leveren aan de droom die we
hebben bij de Dierenbescherming:
een vanzelfsprekend diervriendelijk
Nederland. Bovendien mag ik mensen
en hun geliefde dieren ontmoeten
en de motivaties horen waarom
men wil schenken of nalaten aan de
Dierenbescherming. Ik kan u vertellen
dat het altijd weer bijzondere, warme
gesprekken zijn. Het ontmoeten van

De Dierenbescherming komt op voor
alle dieren en is op vele vlakken
actief. Van paddentrekacties tot lobby
werkzaamheden om dierenwelzijn op de
agenda te krijgen binnen de plaatselijke
en landelijke politiek. Als er een bepaald
onderwerp is wat mensen aanspreekt
kunnen zij ook doelgericht schenken of
nalaten. Ik vind het bijzonder boeiend
om hierover mee te denken en advies te
geven. Samen met mijn collega’s klaar
staan voor mens én dier inspireert elke
dag weer.”
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De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. Wij kunnen ons werk
alleen doen dankzij de giften en contributie van leden en donateurs.
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