
Roemenië 
 

 

Oktober 2013   

In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, 

afgereisd naar Roemenië.   

Boekarest  

Allereerst hebben wij de hoofdstad Boekarest en haar 

bezienswaardigheden bezocht, zoals het voormalige paleis van de 

dictator Nicolae Ceausescu.  

Het Parlementspaleis (Roemeens: Palaturl Parlamentului), voorheen Huis 

van het Volk (Casa Poporului), is het grootste gebouw (350.000 m2) van 

Europa. 

 

Verder hebben we een tour door de stad gemaakt en vrienden in Boekarest ontmoet, waaronder Dana 

Puscosi en een bezoek aan haar asiel, net buiten Boekarest. 
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Helaas zijn ook in Boekarest ontelbare zwerfhonden. 's Avonds bij een taxistandplaats troffen we een groep 

aan, die wij uiteraard eten gaven. Het voeren was verboden, maar daar trokken wij ons niks van aan. 

 

Moreni 

Onderweg naar onze volgende bestemming, Moreni, troffen we bij een bedrijf een grote groep zwerfhonden 

aan. Aangezien de kofferbak vol hondenvoer was, zijn wij uiteraard gestopt om eten te geven. De 

beveiliging van het bedrijf gaf ons daarvoor toestemming; zij zorgde er zelfs voor, dat de honden ook wat te 

drinken kregen! De honden waren ons zeer dankbaar. Zelfs de schuwe honden kwamen op het voer af...  
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In Moreni bezochten wij mrs. Bunu en haar 26 honden. Zij leeft van een pensioen van € 100,-- per maand. 

Aan mrs. Bunu gaven wij een grote boodschappentas met eten voor haarzelf en een aantal zakken 

hondenvoer voor de honden. 

 

Ook werd een bezoek gebracht aan het openbare asiel. De honden in het openbare asiel zaten in kleine 

hokken. Niet echt geweldige omstandigheden voor ze... Aan de medewerker in het asiel gaven wij een 

aantal zakken hondenvoer en vroegen hem die zakken uit te delen aan de in het asiel aanwezige honden. 

Gelukkig was hij daartoe bereid. Hij gaf na het uitdelen van het voer de honden zelfs water. Inmiddels is het 

openbare asiel gesloten en doet nu dienst als extra opvanglocatie voor Anca. 
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Het door de nieuwe zwerfhondenwet in Roemenië tijdelijk ingerichte asiel van Anca zag er veel beter uit, 

inclusief een ruime plek om te rennen. 

 

In Moreni brachten we een bezoek aan Happy Dogs Garden en Happy Paws dog Sanctuary. Een plaats waar 

de honden, tot de nieuwe wet in Roemenië, veilig waren. 

 

In Happy Dogs Garden hebben we ook kennis gemaakt met Rosa, die half verlamd was. Rosa is aangereden 

door een auto en voor dood achtergelaten. Haar achterpoten hadden gelukkig nog wel gevoel. Inmiddels is 

zij in goede handen in Zwitserland, krijgt zij uitstekende medische verzorging en kan zij al staan op haar 

achterpoten. 
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In Bacău bezochten wij Laura Mardare aka Amity Dedieren. Al enkele jaren vangt Laura in Bacău vele 

zwerfdieren op. Zij had eerst haar eigen privé-asiel, buiten de stad. 

 

Echter, op den duur was dit niet meer voor haar vol te houden. Ook kwam de veiligheid van de honden in 

gevaar, vooral na het afkondigen van de Euthanasiewet in september 2013. Gelukkig kon zij een privé-asiel 

binnen de stadsgrenzen opbouwen. Helaas heeft de eigenaar van het stuk grond haar na zes maanden 

dringend verzocht het terrein met de honden weer te verlaten. 

En dat was de eerste reis naar Roemenië: indrukwekkend op vele manieren. Op de terugweg naar 

Nederland, na een week Roemenië, namen we één hond (Jessy) en vier kitten mee. 
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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/   

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

