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DierenstkhNng Hope

Bemiddeling en opvang van paarden en kleine dieren in nood
Italielaan 85 6414 TM Heerlen
www.dierenstichtinghope.nl
DoelsteJJjng

Dierenstichting hope is opgericht metals doe I het opvangen van paarden en
andere kleine dieren die verwaarloosd mishandeld of ziek zijn. Tevens vangt
dierenstichting hope paarden en andere kleine dieren op die elders om wat voor
reden dan ook niet (meer) terecht kunnen

Het is mogelijk een band aan te gaan met een of meer van onze dieren door
mid del van adoptie. Dat wil zeggen datu ons helpt de onkosten voor de totale
verzorging van het dier (o.a voer, hooi, stro, wei, dierenarts, medicijnen, ect)
U krijgt hiervoor een adoptie-certificaat met foto van het dier

Werven van nieuwe donateurs, sponsoren, vrijwilligers (O.a ook de
gehandicapten medemensen en de mensen die in een isolement zitten een
zinvolle bezigheid te bieden en te h?len I dag vulling d.m.v het verzorgen van de
dieren) en stageplaatsen te creeren om ons werk van het opvangen en
herplaatsen door te kunnen Iaten gaan

De stichting verzorgt en ondersteund ook voor opvang en zorg en herplaatsing
op gastgezinbasis van dieren van zieken en overleden mensen. De dieren worden
pas herplaatst als ze volledig hersteld zijn. En hierdoor een gelukkig Ieven te
bieden op hun oude dag.
Het organiseren en bijwonen van evenementen om voorlichting en geld in te
zamelen ( dit geld zal gebruikt worden voor de algehele verzorging van de
dieren)
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Dierenstichting Hope

Tevens milieu zaken d.m.v oudijzer ophalen en zorg dragen voor een schoner
milieu.
Dinsdag & Woensdag is akinderdag" om informatie te geven en scholen te
bezoekendoor inhoud van de dierenstichting in samenwerking met de dierenarts
kenbaar te maken. Educatie en interactie waar de kinderen ookvragen kunnen
stellen en beantwoord zal worden.

Dierenstichting Hope die met hun dieren naar het doe/ NO KILL Ieven. (Non
profit)

Dierenstichting Hope stichting zonder winstoogmerk ingeschreven bij Kvk
14104627
Bankrekening: ABN-AMRO 60.50.20.817
Iban NL- 58ABNA0605020817 Tnv Dierenstichting Hope
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Beleidsplan
Wij bij Dierenstichting hopen hebben een breed beleidsplan zo zetten wij ons in voor Dier en mens ,
de onderlinge band tussen dier en mens en de verzorging van elkaar waar het opbouwen van
zelfstandigheid van zowel mens als dier centraal staat. . Wij vangen dieren op die mishandeld zijn of
in de steek gelaten om deze zo een tweede kans te geven. Daarnaast geven wij voorlichting op
scholen om kinderen te informeren over dieren en de verzorging van dieren. Wij werken met
gehandicapten en vrijwilligers om onze stichting draaiende te houden en mensen een dagbesteding
te geven wat uiteindelijk ten goede komt van de dieren. Verder werken wij samen met andere
stichtingen en instellingen die zich inzetten voor dieren om zo een breed netwerk te creeren en de
totale hulp die er te bieden is te vergroten. Ook hebben wij een voedselbank opgericht voor dieren
waar mensen die het niet breed hebben om wat voor een manier dan ook toch te kunnen helpen
met de benodigheden voor hun dieren. Wij zetten ons in voor het milieu onder andere door het
ophalen van oudijzer 1 telefoons 1 en andere spullen die eventueel nog gerecycled kunnen worden
waardoor er minder grofvuil komt.
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