
Roemenië 
 

 

Augustus 2014   

Van 6 augustus 2014 tot 14 augustus 2014 zijn wij opnieuw, op eigen kosten, afgereisd naar Roemenië voor 

bezoeken aan de projecten 

en uiteraard haar 

vrijwilligers. Na landing op 

de luchthaven van Boekarest 

zijn wij met de auto 

vertrokken naar Bacau, waar 

we in de avond aankwamen.   

Bacău 

In Bacau werden we hartelijk 

begroet door Laura en Ana 

Maria bij het privé asiel van 

de Roemeense stichting 

(Fundatia ''Ia-ti acasa un 

prieten''). Bijna nog 

hartelijker werden we 

ontvangen door de puppy's in hun eigen verblijf. 

De volgende dag zijn wij opnieuw op bezoek geweest bij het privé-asiel. Dankzij de diverse donaties hebben 

wij een aantal zakken voer gekocht en natuurlijk iets lekkers voor de bijna 200 honden in het privé-asiel. 

Uiteraard kregen alle honden een snack, voor velen een welkome traktatie.  
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Naast het verwennen van de honden moest er ook gewoon gewerkt worden. Laura en Ana Maria geven een 

aantal puppy's de nodige vaccinaties, terwijl wij druk bezig zijn met het geven van een puppy-massage. 

 

Naast de bezoeken aan het privé-asiel van de Roemeense stichting (Fundatia ''Ia-ti acasa un prieten'') zijn 

wij ook op bezoek geweest bij de diverse honden, die ondergebracht zijn bij privépersonen en -verblijven. 

Ook is een bezoek gebracht aan het gemeentelijke asiel van Bacau, waar ruim 1.300 honden leven op een 

groot veld, de voormalige vuilnisbelt. 
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Dankzij de diverse donaties en giften konden we ook het hekwerk rond de voorste verblijven (aan de 

wegkant) bedekken met een schermdoek. Al was het een warm klusje bij 38 graden en een heerlijk 

zonnetje. 

 

Naast de vele honden zijn wij ook op bezoek geweest bij het grote stuwmeer van Bicaz. Een indrukkend 

meer en bouwwerk. 

De dam werd gebouwd tussen 1950 en 1960 met de bedoeling om waterkracht te genereren voor de 

elektriciteitscentrale Bicaz-Stejaru. De dam heeft een hoogte van 127 m, een lengte van 435 m en een 

maximum breedte van 119 m. Het meer heeft een lengte van 40 km, een oppervlakte van 33 km² en een 

inhoud van 1250 miljoen m³. 
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Uiteraard liepen daar ook zwerfhonden. En uiteraard kreeg een zwerfhond eten, zodat zijn buikje in ieder 

geval die dag goed gevuld was. 

 

Tijdens ons verblijf in Bacau hebben wij persoonlijk ervaren hoe zwerfhonden van de straat gered worden en 

liefdevol opgevangen worden door de vrijwilligers.  

Glory met een puppy kwamen wij al eerder tegen, maar konden hen niet meenemen. Een paar dagen later 

hebben wij Glory opgehaald; helaas konden wij het puppy niet meer vinden. Glory is inmiddels door Laura 

zelf geadopteerd. 

Later op die dag kwamen wij Jonny tegen, een puppy die moederziel alleen op een kruispunt rondzwierf. 
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Moreni 

Na een vijf dagen Bacau zijn we op weg gegaan naar Moreni. En aangezien het onze derde bezoek in 10 

maanden tijd was, voelde het als "thuiskomen". Zelfs zonder navigatie wisten we de weg naar het hotel en 

het asiel te vinden. En zelfs de honden herkenden ons. 

 

Naast een bezoek aan de gevangenis in de buurt om overgebleven voedsel op te halen en het voeren van de 

honden van deze 'lekkernij' was er vooral ook veel tijd om met de honden te wandelen. 
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Ook in Moreni hebben wij een hond "gered". 's Morgens werd Anca gebeld door een werknemer met de 

mededeling, dat bij het bedrijf een waarschijnlijk vergiftigde hond was.  

Uiteraard zijn wij er naar toe gegaan en hebben hem meegenomen. Na bezoek aan de dierenarts is hij in 

'quarantaine' gezet. 

 

Uiteraard werden ook de “gardens” bezocht. Fluffy was daar ook weer. En hij was naar de kapper geweest! 
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Dankzij de diverse donaties en giften konden we ook in Moreni bij de groothandel voer halen voor de vele 

honden in Happy Dogs Garden, Happy Paws dog sanctuary en Happy Dogs Moreni. 

 

Ook deze keer brachten we uiteraard een bezoek aan mrs. Bunu en haar 26 prachtige honden. Zij was ons 

weer zeer dankbaar en trakteerde ons op heerlijke koffie! Ook de hondenhokken stonden er nog prachtig en 

op een rijtje bij. Volgens mrs. Bunu maakten de honden er graag gebruik van!  
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Na even zoeken in de straten van Moreni troffen we ook mrs. Mincu aan. Ook aan haar hebben we weer een 

bezoek gebracht.  

 

En na een afscheidsetentje in het favoriete restaurant in Moreni was het de volgende dag weer vertrekken 

richting de luchthaven van Boekarest voor de reis naar Amsterdam en naar huis.  
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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/

