Doelstelling:
Opvang en bemiddeling van paarden en kleine dieren in nood.
Beleidsplan:
Dierenstichting Hope is opgericht met als doel het opvangen van paarden en kleine dieren die
verwaarloosd, mishandeld, ziek of door ouderdomniet meer gewild zijn. Tevens vangen wij paarden
en kleine dieren op die elders om wat voor reden dan ook niet (meer) terecht kunnen (b.v.
economische reden, verandering gezinssamenstelling, ziekte en/of overlijden eigenaar).
Bij tijdelijke opvang worden de dieren ondergebracht bij de Stichting, ook wordt gebruik gemaakt van
gastgezinnen, pas als het dier en de thuissituatie volledig hersteld zijn zal het dier geplaatst worden .
Het is mogelijk deel te nemen aan ons Adoptieprogramma hierbij kan een persoonlijke band worden
aangegaan met een of meerdere van onze dieren. U ondersteunt daarmee de totale verzorging van
het dier( voer, dierenartskosten, weide etc.). Hiervoor ontvangt u een Adoptiecertificaat met foto en
omschrijving van het geadopteerde dier en de mogelijkheid het dier te bezoeken op onze wekelijkse
bezoekdag.
Werven van donateurs, sponsoren en vrijwilligers (vaker mensen die in een isolement zitten en/of
een handicap hebben). Deelname aan maatschappelijk banen project. Opleiden en begeleiden van
stagiaires.
Organiseren en bijwonen van evenementen en voorlichtingen met als doel mens en dier dichter bij
elkaar te brengen en geld in te zamelen voor de dieren.
Milieu, wij zetten ons in voor een beter milieu door het inzamelen van oud ijzer, mobiele telefoons,
textiel, blikjes en ander metaal. De opbrengst van de ingezamelde materialen gaat voor 100% naar
de zorg voor de dieren.
Samenwerking, door samen te werken met andere stichtingen en instellingen op zowel lokaal
nationaal en internationaal niveau bouwen wij een zo breed mogelijk netwerk op en kunnen
zodoende de totale hulp die er te bieden is vergroten, een mooi voorbeeld hiervan is de
Dierenambulance die ons ter beschikking is gesteld door stichting Dierenlot en de maandelijkse
bijdrage door NSHD.
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Vaste kern gemotiveerde vrijwilligers
Samenwerking met andere stichtingen
Steun van lokale bedrijven in diverse opzichten

Zwaktes

Ver uit elkaar gelegen weidegronden, waardoor extra kosten
Huidige weides slecht toegankelijk voor minder validen

Kansen

Adoptieprogramma verder ontwikkelen en uitdragen
Werving extra sponsoren, donateurs en vrijwilligers
Realiseren centralisatie weides en tevens realiseren toegankelijkheid voor minder
validen

Bedreigingen

Huidige economie waardoor sponsoren en donateurs zijn verminderd
Aanleg buitenring Parkstad, verlies van 3 weides
Huren van verder gelegen duurdere weidegrond met daardoor extra kosten
Door instabiele situatie met betrekking tot weides is het op dit moment haast
onmogelijk om nieuwe dieren op te vangen terwijl dit steeds harder nodig is

Plan van aanpak
Werving nieuwe sponsoren en donateurs tevens oude sponsoren en donateurs opnieuw aanschrijven
Adoptieprogramma verder ontwikkelen en uitdragen dmv posters en foldermateriaal (was reeds
gerealiseerd maar door het noodweer 24 juni helaas verloren gegaan door waterschade)
Contact met Gemeente Heerlen over mogelijkheden met betrekking tot ter beschikking stellen van
weidegrond
Werving nieuwe vrijwilligers via vrijwilligerscentrale omgeving en maatschappelijk banen project
Bij stabielere situatie de weides toegankelijk maken voor minder validen

