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De doelstelling 

De stichting heeft tot doel om organisaties en particulieren die zich het lot aantrekken van dieren 

financieel en met raad en daad te ondersteunen. Het gaat om projecten in binnen- en buitenland 

voor zowel ‘productiedieren’, gezelschapsdieren, proefdieren, zwerfdieren en wilde dieren. 

Daarnaast onderneemt de stichting incidenteel eigen projecten. 

Met de eerste projecten is medio 2021 aangevangen. 

 

Statutaire doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 

 Organisaties en individuen te ondersteunen die zich in de ruimste zin van het woord het lot 

van dieren, waaronder productiedieren, gezelschapsdieren, proefdieren en wilde dieren, 

aantrekken 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande inde ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 De stichting beoogt niet het maken van winst 

 De stichting tracht het doel te bereiken door het financieel of anderszins ondersteunen van 

organisaties en individuen in binnen- en buitenland die zich binnen het kader van de 

statutaire doelstelling bezighouden met daadwerkelijke hulp aan dieren, onderzoek, 

journalistieke en mediaproducties, bewustwording van burgers en consumenten, strijd tegen 

oneerlijke handels praktijken 

 Anderszins opkomen voor de belangen van dieren op alle daartoe geschikt geachte podia 

 Alle overige wettelijke activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. 
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Juridische structuur 

Stichting Fund for Animal Welfare Projects is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging 

in Amsterdam. De stichting maakt gebruik van het ‘kantoor’ van een bestuurslid in Amsterdam en is 

daar ook ingeschreven. 



Taak en werkwijze van directie, bestuur 

Het bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bijeen voor de bestuursvergadering. Hierin worden de 

projecten en financiën van het afgelopen jaar besproken en geëvalueerd en eventueel de projecten 

en conceptbegroting voor het nieuwe jaar besproken.  

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of 

vergoeding, behoudens een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten. 

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 

De zittingsduur van een bestuurslid is beperkt tot maximaal vijf jaar, waarna de voormalige leden of 

nieuwe kandidaten benoemd kunnen worden voor een maximale duur van vijf jaar. 

Relevante nevenfuncties directie, bestuursleden 

De bestuursleden hebben geen nevenfuncties die van invloed zijn op de doelstelling van de FAWP of 

waardoor (ten onrechte) voordeel behaald kan worden. 

Erkenning als ANBI  

De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) wat betekent dat giften, schenkingen en nalatenschappen onder 

een gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen. De Stichting is opgenomen in het register 

van de belastingdienst. 

Personeel 

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers en in een enkel 

geval wordt een externe dienstverlener ingehuurd. 

Activiteiten in 2021 
Het heeft vanwege bureaucratische redenen enige maanden geduurd voordat er een bankrekening 

geopend kon worden en dat heeft de start van de stichting vertraagd.  

Het bestuur beschikt over veel kennis van de dierenbeschermingswereld en is in staat om 

bovengemiddeld goed in te schatten waar subsidies het beste besteed kunnen worden. Hierbij wordt 

telkens in ogenschouw genomen welk rendement (aantallen dieren x verbetering dierenwelzijn) een 

subsidie heeft of in potentie heeft.  

FAWP heeft het afgelopen jaar de volgende projecten met concrete hulp aan dieren gesubsidieerd: 

Eyes on Animals: In Turkije worden dieren, evenals in andere islamitische landen onverdoofd en vaak 

op wrede wijze geslacht. Halal schrijft echter voor dat de dieren pijnloos geslacht worden, maar 

vrijwel alle islamitische slachterijen negeren dit. Dat EoA er in slaagt om meerdere slachterijen in 

Turkije met verdoving, dus met minder leed, te laten slachten, kan gerust een doorbraak genoemd 

worden in de islamitische wereld en vindt hopelijk navolging.  

Op advies van de Stichting Dierennood werden de volgende projecten gesteund:  

Zwerfhonden in Egypte: In de hitte en het stof van Egypte verzorgt Hanan Zaki-Atef met een klein 

aantal medestanders gewonde en invalide zwerfhonden. Ze heeft inmiddels 230 honden een 

fatsoenlijk leven bezorgd. 

Zwerfpaarden in Spanje: Door bosbranden in Spanje zijn zwerfpaarden op de vlucht geslagen en 

verstoken van eten en drinken. De Nederlandse Laura Hoitsema en haar dochter brengen de paarden 

in veiligheid en geven ze de nodige verzorging. 



Een asiel in Bosnië: Edina Pasic runt een asiel met 128 honden en 87 katten in Bosnië. Ze beschermt 

ze met minimale middelen tegen een onverschillige en soms sadistische omgeving. 

Zanzibar Animals Affection Society: Het leven van de Nederlandse Anna van den Berg staat al sinds 

2003 in het teken van de hulp aan dieren in Zanzibar. Veel dieren, zoals ezels en honden worden 

geschopt en geslagen. Iedere zaterdag staat Ann met haar kliniek op de markt en helpt soms wel 200 

dieren op een dag. 

In het Caribisch gebied op verschillende locaties steun aan de opvang van en medische hulp aan 

zwerfhonden. 

Subsidiëring van projecten met een algemeen dierenwelzijnsdoel  

Laat de dieren niet links liggen: deze campagne steunt de voorlichting specifiek gericht op rechtse 

politieke partijen in Nederland. Het is geënt op een campagne van VVD-leden in 2003, waaronder 

prominenten als Ed Nijpels, Pieter Winsemius en Paul Cliteur (toen nog VVD) en zeker 100 leden.  

Mobilisation for the Environment, Johan Vollenbroek:  voert juridische acties zoals tegen de 

uitbreiding van varkenshouderijen. Onder andere bij uitbreidingsplannen van Saveda van de mega 

varkensboer Straathof boekte MOB succes. MOB ijvert verder voor een reductie van de veestapel, 

herstructurering landbouw en accijns op dierlijke producten. 

Boeren in het Bos: Op de Boschhoeve in Nijeberkoop leven runderen, kippen, varkens en geiten in de 

natuur, d.w.z. veelal in het bos. De Boschhoeve is ook een locatie waar veel onderzoek wordt gedaan 

naar natuurlijk gedrag en dierenwelzijn en natuurbeheer (permacultuur) ener worden cursussen en 

rondleidingen gegeven. 

 

Eigen projecten  

In 2021 werd aangevangen de voorbereiding voor het maken van documentaires. De eerste 

productie betrof het Eigenwijze Varken waarin de eigenschappen van varkens, zoals 

nieuwsgierigheid, intelligentie, sociaal gedrag en fysieke eigenschappen en behoeftes op een rij gezet 

worden. Met andere woorden een promofilm voor het varken.  

In een andere documentaire (Pigtopia) worden circa acht varkens uit de intensieve veehouderij 

losgelaten in een bos. Hun gedrag wordt op video opgenomen en geanalyseerd en er wordt gekeken 

of en hoe ze zich handhaven onder natuurlijke omstandigheden.  

Aan het eerste project werd onder voorwaarden door het Barth-Misset Fonds een ruime subsidie 

toegekend, evenwel onder voorwaarde vooraf dat de documentaire onder een breed publiek 

verspreid zou worden. Helaas is het niet gelukt om op voorhand toezeggingen te verkrijgen. Hiervoor 

zijn een aantal redenen te noemen. 

Vrijwel niemand heeft tijd en/of energie om zich in nieuwe projecten te storten. Er is overal een 

tekort aan menskracht, niet alleen bij omroepen, maar ook in de wetenschap. 

Vrijwel alle partijen waar mee gesproken is, willen eerst het resultaat zien en dan pas beslissen.  

De Nederlandse omroepen en de netmanagers zijn niet benaderbaar, tenzij via een productiebedrijf 

waardoor de kosten ruim boven budget uitstijgen. 

Corona heeft één en ander nog eens extra versterkt.  

Het bestuur zal een besluit nemen om Het EigenWijze Varken als project door te zetten.  

In 2022 wordt tevens besloten of Pigtopia in eigen beheer uitgevoerd kan worden. 



 

Financieel jaarverslag 

FAWP heeft met de Stichting Varkens in Nood (en indirect Stichting Dier&Recht) een overeenkomst 

waarbij ViN gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 100.000 subsidieert t.b.v. projecten die 

zowel binnen de doelstelling vallen van Dier&Recht/Varkens in Nood als FAWP.  

In 2021 werden projecten met concrete hulp aan dieren door FAWP gesubsidieerd met een bedrag 

van in totaal circa € 29.000. 

Projecten met een algemeen dierenbelang werden gesubsidieerd voor in totaal € 15.500. 

Ter voorbereiding op het maken van documentaires over “Het Eigenwijze Varken” en voor Pigtopia 

werd circa € 7.500 uitgegeven en € 5.000 geïnvesteerd in toekomstige beeldproducties.  

Er werd voor bijna € 8.000 geïnvesteerd in apparatuur om in de toekomst beeldmateriaal van dieren 

te kunnen maken. In 2021 werd hiermee geëxperimenteerd. De apparatuur staat ook ter beschikking 

aan derden. Op de apparatuur, veelal aangeschaft in het vierde kwartaal, werd nog niet afgeschreven 

en staat voor het aankoopbedrag op de balans. 

Van de inkomsten ad € 100.000 resteert nog circa € 34.000 en bedraagt de balanswaarde van de 

apparatuur iets minder dan € 8.000. Dit staat ter beschikking aan projecten in 2022. 

 

 

 

 

Balans activa passiva

Apparatuur 7.846,04€                

Vlottende activa 37.289,52€             

Eigen vermogen 7.846,04€          

Crediteuren 2.958,58€          

Doelbestemming 34.330,94€        

Totaal 45.135,56€             45.135,56€        

Resultaten rekening

Inkomsten 100.000,00€           

Uitgaven:

Subsidies 44.580,30€             

Documentaires 12.472,37€             

Algemene kosten 770,56€                   

Naar 2022 42.176,98€             
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