
Roemenië 
 

 

Augustus 2016   

 

Van 17 augustus 2016 tot en met 30 

augustus 2016 zijn wij opnieuw, op eigen 

kosten en gelegenheid, afgereisd naar 

Bacău, Brașov en Moreni om daar onze 

projecten te bekijken en onze vrienden 

en alle honden aldaar te bezoeken.   

 

Bacău 

 

Het eerste project/ asiel dat wij bezochten, was het privéasiel Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'' in Bacău, waar we van 

17 augustus 2016 tot 22 augustus 2016 verbleven. In dit asiel zitten meer dan 200 honden, waaronder ruim 60 puppy’s.  

Het asiel heeft diverse, afgescheiden, speelvelden, zodat de honden apart van elkaar even lekker kunnen ravotten 

met hun vriendjes en hun poten kunnen strekken. 
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Bij de Lidl zat een 

zwerfhondje, de 

voorbijgangers 

smekend om wat eten.  

Uiteraard konden wij 

die blik niet weerstaan 

en hadden wij het 

zwerfhondje een goede 

dag bezorgd.  

Een heerlijk blik 

hondenvlees was voor 

hem. En tot de laatste 

restjes heeft hij het 

opgegeten. Voor 

eventjes is zijn maag 

weer gevuld.  

Helaas was hij er de 

volgende dagen niet 

meer. 
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Op 19 augustus 

2016 begon onze 

dag met een 

bezoekje aan de 

dierenarts.  

Eén van de puppy’s 

in het asiel had in 

zijn kennel zijn 

pootje gebroken.  

De hele weg naar 

de dierenarts zat 

hij met zijn 

tongetje uit zijn 

bekje.  

Bij de dierenarts 

was zijn pootje 

gespalkt en kreeg 

hij een mooie kap 

om zijn kopje.  

Daarna mocht hij 

een beetje 

bijkomen op een 

rustig plekje bij een opvangadres in de stad.  

 

Bij deze opvangplek 

vonden een puppy van een 

week of vier oud in één 

van de kennels. Onbekend 

is hoe ze daar terecht 

gekomen is.  

En nadat wij deze 

opvangplek verlieten, 

hoorden we in de tuin 

ernaast het gehuil van een 

puppy.  

Een puppy van nauwelijks 

3 weken oud, gedumpt als 

een prop papier in iemand 

tuin… 

Nadat wij vertrokken naar 

Brasov, maakten beiden 

puppy’s het goed; ze aten 

en sliepen en poepten als 

echte puppy’s.  

Ook met de puppy met het gebroken pootje gaat het goed; terug in Nederland kregen we een video te zien waarin hij 

alweer aan het rennen en spelen was. 
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En de dag was nog niet voorbij: langs een 

drukke weg zou een moeder met een puppy 

zitten.  

Na even zoeken hadden we ze gevonden. Nu 

was het alleen nog even vangen. Maar dat was 

makkelijker gezegd, dan gedaan.  

Met voer probeerden we ze te lokken, maar ze 

waren op hun hoede. Vooral het teefje.  

Het puppy konden we al snel vangen, maar 

het teefje bleef op afstand. Dat we haar 

puppy hadden, bracht haar niet dichterbij.  

Uiteindelijk besloten we om weg te gaan om 

de volgende dag terug te komen. Maar helaas, 

we hadden het teefje niet meer gezien. 

 

 

In het asiel waren niet alleen maar honden; ook vier kittens vroegen om aandacht en kregen die natuurlijk ook! Ter 

plekke werd de rooie kitten al gelijk gereserveerd voor adoptie in Nederland.  

Voor de andere drie kittens wordt nog een huisje gezocht.  
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Niet alleen honden geknuffeld en met kittens gespeeld, naar de dierenarts geweest en puppy’s van de straat gered, 

maar ook nog aan de slag: poep geschept en voer gehaald.  

Brașov 

Na ons bezoek aan Bacău zijn wij verder gereisd naar Brașov een erg toeristisch stadje in het midden van Roemenië. 

In Brașov hebben wij het asiel van Emilia bezocht: Thea's Furry Friends Sanctuary (TFFS). Ook hier weer vele lieve 

honden, die hunkeren naar wat aandacht, 

liefde en uiteraard snoepjes.  
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De prachtige honden van het asiel van Emilia: Thea's Furry Friends Sanctuary… 
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Uiteraard ook voor Emilia donaties: 12 zakken hondenvoer van 10 kg en diverse medicijnen tegen vlooien en teken.      

     

In een samenwerking met de 

gemeente Tărlungeni en onze 

stichting Happy Dogs of Romania 

wordt met regelmaat een gratis 

sterilisatiecampagne in Tărlungeni 

gehouden.  

Zowel zwerfhonden of eigenaren 

met honden kunnen gratis hun hond 

laten steriliseren.  

Uiteindelijk zorgt het steriliseren en 

castreren van de (zwerf)honden 

ervoor, dat er geen ongewenste 

puppy’s meer geboren worden, die 

vervolgens op straat gedumpt 

worden.  

Daarom ook het motto van de 

campagne: “Spaying is the answer”. 
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Tijdens onze aanwezigheid in Tărlungeni was juist een nieuwe campagnedag en werden vier honden gesteriliseerd: twee 

zwerfhonden en twee honden met een eigenaar. De laatste twee honden werden ook geregistreerd in de landelijke database. 

Op de foto’s hierboven een zwerfhond. Na de sterilisatie werd zij weer losgelaten in het gebied waar zij vandaan kwam.  

Op ons verzoek waren we ook op 

bezoek geweest bij de burgemeester 

van Tărlungeni.  

Tijdens het prettige onderhoud met 

de burgemeester hadden wij hem 

bedankt voor zijn medewerking aan 

de campagne met de hoop, dat de 

gemeente zich blijft inzetten in het 

verminderen van het aantal 

zwerfhonden door sterilisaties.  

De burgemeester beloofde (opnieuw) 

zijn volledige medewerking en steun 

aan de campagne. Zo zal hij de 

ruimte waar de sterilisaties 

plaatsvinden laten schoonmaken.  

Ook zal hij de campagne promoten 

door middel van advertenties en 

folders.      
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Moreni 

Onze laatste bestemming was Moreni met haar grote asiel Happy Dogs Moreni, haar tuinen Happy Dogs Garden en 

Happy Paws dog sanctuary en natuurlijk mrs. Bunu. 
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Veel hondjes gezien, geknuffeld, geborsteld, mee gespeeld en verwend met snoepjes, maar er moest ook 

gewerkt worden. Ondanks beloften van de burgemeester is het grote asiel nog altijd niet aangesloten op de 

waterleiding. Dus dat betekent om de dag een auto vol flessen water halen bij een watertappunt. Op een 

zomerse dag niet zo erg, in de winter een veel minder prettig werkje… 
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Op bezoek bij mrs. Bunu en haar prachtige honden, inclusief een puppy die zij een paar weken geleden op straat 

tegenkwam en haar gevolgd is. De hondenhokken, een actie uit 2013, staan nog altijd netjes op een rijtje. En uiteraard 

donaties meegenomen: hondenvoer en etenswaren voor mrs. Bunu.  

 

Dankzij diverse sponsors kon dr. Malina Ghete weer een grote hoeveelheid medicijnen in ontvangst nemen. Met 

behulp van deze medicijnen kan zij mensen met hun huisdieren helpen, die geen geld hebben om de dierenarts te 

kunnen betalen. 
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Ook voor de honden in Moreni hebben we voer gekocht. De medewerkers van de Lidl waren blij, dat we er weer 

waren, al lieten ze dat niet merken.  

 

Nog meer foto’s van de honden in Moreni. Stuk voor stuk lieve honden, smachtend naar wat aandacht en ontzettend blij 

als ze die aandacht krijgen.  
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Met de echtgenoot van Marilena de prachtige en machtige natuur van Roemenië bezocht: Parcul Natural "Bucegi".  

 

Helaas ook daar zwerfhonden.  

Na een uur lopen kwamen aan bij het 

eindpunt, waar een zwerfhond ons 

zag en wij hem aanhaalden.  

Blijkbaar wist hij, dat er wat te halen 

was, want hij volgde ons op onze 

terugweg tot bij de auto.  

En uiteraard kreeg hij zijn beloning 

en had in ieder geval die dag een 

lekker gevuld buikje.   
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Op 30 augustus 2016 begon een nieuw leven voor Rex. Vanuit het asiel van Happy Dogs Moreni mee naar Nederland 

gekomen, opgevangen en binnen twee dagen geadopteerd door de opvangster. Hoe mooi kan het zijn… 

 

 

Happy Dogs of Romania is voor haar inkomsten geheel 

afhankelijk van donaties en giften. Mocht u ons financieel 

willen steunen, dan zouden de honden en katten en wij dit 

enorm waarderen. 

IBAN rekeningnummer: 

NL71 TRIO 0197 8927 28 

BIC/SWIFT code: TRIONL2U 

Happy Dogs of Romania is door de Belastingdienst erkend als 

een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Jaarlijks in 

januari ontvangt u een jaaropgave van de donaties ten 

behoeve van de belastingaangifte.  

Het RSIN bij de Belastingdienst is  854030517. 

 

Lees meer: http://www.happy-dogs-of-romania.nl/uwhulp/ 


