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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 2022 
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 in potentie heeft. Bij de keuze van projecten wordt niet alleen uit het eigen ervaring en 

kennis geput, maar wordt ook de zeer gewaardeerde en deskundige inbreng gebruikt van de 

Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties zoals Dierennood (Hanno Berger), Eyes on Animals 

(Lesley Moffet), House of Animals (Karen Soeters) en Caring Farmers (Hanneke van Ormondt). 

Het is niet eenvoudig om in Nederland geschikte projecten te vinden. De meeste organisaties kunnen 

hun projecten zelf financieren en beschikken over relatief goed betaalde medewerkers, met goede 

secundaire voorzieningen en een overzichtelijke en niet al te lange werkweek. In een kosten/baten 

analyse leveren projecten in arme landen veel meer rendement op per geïnvesteerde euro. Niet 

alleen de dieren hebben vaak een slecht leven, dat geldt ook voor de mensen die vaak onder 

erbarmelijke omstandigheden en met een enorme opoffering zich op bewonderenswaardige wijze 

inzetten voor de dieren. Het is een cliché maar het geldt zeker ook voor de medewerkers van  

dierenbeschermingsorganisaties: ons werk speelt zich af onder relatief luxe omstandigheden, zonder 

gevaar voor onze eigen gezondheid of ons leven en meestal ver van de dagelijkse realiteit.  

De beelden die FAWP te zien krijgt van dierenhulp in oorlogsgebieden, van asielen en klinieken in een 

omgeving waar wreedheid tegen dieren en honger, dorst en hitte vanzelfsprekend zijn en van 

dierenartsen die door oerwouden en woestijnen rijden om ter plaatse assistentie te kunnen 

verlenen, raken het hart van een ieder en zeker van dierenliefhebbers. Het is een voorrecht om dit 

soort dierenhelden financieel te kunnen steunen.  



In Nederland steunt FAWP van harte allerlei kleinere initiatieven en als ‘vanouds’ Eyes on Animals. 

Met enige trots zag het bestuur dat onze subsidient Caring Farmers (Hanneke van Ormondt) gekozen 

werd als nummer één van de Trouw duurzame top 100. Aan die eervolle vermelding hebben wij als 

organisatie een klein steentje bij mogen dragen. 

Ook spreekt het bestuur zijn dank uit aan Fred Klopper van Miix, die zo vriendelijk is om de website 

bij te houden.  

Het aantal beneficianten bedroeg in het afgelopen jaar 32 en dat waren initiatieven van Zanzibar tot 

Bosnië en van Moldavië tot India. Voor 2023 zijn nog geen keuzes gemaakt. Mogelijk dat het bestuur 

beslist op dezelfde voet door te gaan. Of dat een deel van het budget besteed wordt aan het 

structureel en voor de langere termijn verbeteren van een asiel, opvang of kliniek in plaats van 

meerdere projecten te steunen.  

 

Projecten in het buitenland 

De volgende projecten werden in het buitenland gesteund, vaak op advies van Hanno Berger van de 

Stichting Dierennood. 

Karuna Society: Deze stichting heeft een kleine dierenkliniek, heeft circa 350 dieren in het asiel, 

vaccineert en steriliseert, leidt assistent dierenartsen op, doet aan biologische landbouw, vangt wilde 

dieren zoals apen en beren op en heeft een rehabilitatieprogramma om ze weer in het wild uit te 

zetten. En dat allemaal met slechts € 83.000 aan uitgaven per jaar. 

Forever Rescue Foster, Egypte: Hoewel de Islam een respectvolle behandeling van dieren 

voorschrijft, is de praktijk anders en worden zwerfdieren schofterig behandeld. Zonder enige 

aanleiding en kennelijk voor het plezier worden dieren zwaar mishandeld. Midden in die ellende 

heeft de heel speciale vrouw Hanan Atef Zaki haar opvang, vrijwel op eigen kracht en met heel 

weinig middelen. 

Muhtar Animal Help, Moldavië: Dit piepkleine land ligt tussen Roemenië en Oekraïne en vlak bij het 

oorlogsgebied. Onder de vluchtelingen ook heel veel dieren. Het Muhtar asiel is in 2014 opgericht 

door lokale dierenbeschermers en wordt beheerd door vrijwilligers. Met Dierennood worden nog 

twee andere asielen in Moldavië gesteund. 

Vegan Society Uganda: Ook in Afrika moeten landbouwdieren goed behandeld worden. De Vegan 

Society promoot niet alleen een vegan lifestyle, beter voor mens, dier en aarde, maar helpt het 

welzijn van landbouwdieren actief door dieren te laten verdoven en voorlichting te geven in 

slachterijen. Het doel van de organisatie is 50% minder vleesconsumptie. Dat klinkt misschien 

vreemd voor een Afrikaans land, maar de veehouderij verwoest de leefomgeving en de natuur en 

slokt veel voedsel op. Met Eyes on Animals. 

Dierenarts Ian Baines, Namibië: Ian en zijn vrouw reizen in de het onmetelijke en droge land enorme 

afstanden af om zieke of gewonde dieren te genezen, om vaccinaties te geven, sterilisaties te 

verrichten en voorlichting te geven. Hij werkt samen met de University of Namibia. Het probleem van 

verwaarloosde zwerfdieren is enorm en vormt een gevaar voor de dieren die in het wild leven. 

Save Elephant Foundation: In Thailand worden Olifanten op onbarmhartige wijze mishandeld om hun 

wil te breken zodat vakantiegangers gezellig een ritje op hun rug kunnen maken. SEF geeft 

voorlichting aan toeristen, helpt olifanten lichamelijk en geestelijk, beschermt de natuur, geeft steun 

aan lokale gemeenschappen en heeft een asiel voor allerlei verschillende dieren. 



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 inmiddels als elf slachterijen 

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

worden in de islamitische wereld. Evenals in 2021 steunt FAWP projecten van Eyes on Animals om 

slachterijen in Turkije ‘humaner’ te laten slachten. Het is een strijd tegen conservatieve ideeën en 

onverschilligheid. Ondanks de confrontatie met onuitwisbaar dierenleed blijven medewerkers van 

EoA halal slachterijen overtuigen om in ieder geval verdoving te gebruiken. 

Fakat Acisiz/Asalet Turkije: Onverdoofd halal slachten is  vaak buitengewoon wreed. Asalet werkt 

sinds jaren voor EoA in Turkije. Hij  bezoekt vele slachterijen en ziet gruwelijke praktijken. Met zijn 

grondige kennis van de Islam en van slachtmethoden weet Asalet een toenemend aantal slachterijen 

in Turkije te overtuigen meer humaan te slachten. Zijn werk en dat van EoA zorgt hopelijk voor een 

doorbraak in de islamitische wereld. 

Shelter Friend Ukraine:  Maryna Bolokhovets heeft in Dnipro vlak achter het oorlogsfront een asiel 

voor achtergelaten zwerfdieren. Vanuit de Donbass, Karkiv en het zuiden worden ze in steeds grotere 

aantallen bij haar gebracht. Vaak getraumatiseerd, ondervoed, ziek of gewond. FAWP en Dierennood 

steunen mensen als Maryna. Deze dierenbeschermers hebben nauwelijks geld en middelen, werken 

onder zware omstandigheden en strijden met hart en ziel voor de dieren. 

Wacpaw, Ghana: Wacpaw richt zich op het verminderen van het immense dierenleed tijdens 

transport en slacht. Ze werken volgens de methode van Eyes on Animals. In Ghana is één euro het 

equivalent van 10 euro hier. Met weinig geld kan de onwetendheid en nonchalance van chauffeurs 

en slachters aangepakt worden. De bijdrage van FAWP maakt een groot aantal extra inspecties 

mogelijk. 

Mirela, Soare, Roemenië: Vrijwilligers hebben met gevaar voor eigen leven duizenden dieren uit het 

oorlogsgebied uit Oekraïne gehaald. Toen in West-Europa, zoals in Nederland (door een gewetenloze 

NVWA) de grenzen voor deze dieren gesloten werden, was er geen andere mogelijkheid dan ze naar 

landen als Roemenië te brengen. Mirela Soare is een èchte dierenvriend en helpt dieren al heel lang. 

Ze klaagt nooit, ook nu niet, terwijl er zo veel dieren in haar eenvoudige asiel bij zijn gekomen. 

Sirius, Oekraïne: Dankzij Sirius, Karen Soeters van House of Animals en steun van FAWP konden 

talloze zwerfdieren en verweesde huisdieren voedsel, medicijnen en onderdak krijgen in deze voor 

mens en dier wrede oorlog. 

Animals Affection Society, Zanzibar: Onder vaak primitieve omstandigheden helpt voormalig 

Nederlandse topmodel Anna van den Berg met haar team zieke en gewonde dieren. Er is een kliniek 

waar operaties verricht worden. Er worden veldbezoeken afgelegd om ter plaatse dieren te helpen. 

Er is opvang voor honden, katten, koeien en ezels. Die laatsten zijn er vaak slecht aan toe omdat ze 

werden afgebeuld. Evenals in 2021 steunde FAWP ook in 2022 Anna in haar strijd en wel met twee 

donaties voor twee projecten. 

Sulalu Animal Rescue, Gaza is apolitiek en de enige organisatie die zich bekommert om de dieren in 

Gaza. Kinderen krijgen les over dierenwelzijn, er is een asiel, er worden kunstledematen gemaakt 

voor invalide dieren. Gewonde, zieke, mishandelde en uitgemergelde dieren worden geholpen. Dat 

mensen ondanks armoedige en gewelddadige omstandigheden toch dieren beschermen, krijgt de 

welverdiende steun van FAWP. 



Haytap Turkije, beheert asielen, verzorgt educatieve schoolprogramma’s, zorgt voor veel media-

aandacht voor dierenwelzijn en dus voor bewustwording bij het grote publiek, organiseert zowel 

nationaal als lokaal gesprekken met politici. Haytap voert zelfs rechtszaken om misstanden tegen 

dieren te stoppen. Deze zeer efficiënte organisatie wordt gesteund door FAWP. 

Stajnia Benek, Polen vangt wilde dieren op die een verkeersongeluk hebben gehad zoals vossen en 

egeltjes, een lynx met drie poten, een wisent, twee stekelvarkens en exoten zoals meerkatten, 

papegaaien en drie kamelen en helpt ook dieren zoals kreupele paarden en dieren bestemd voor de 

slacht. 

People for Animals, India vangt uitgemergelde, zieke, gewonde en mishandelde dieren op. Veel 

dieren raken gewond door ongelukken en creperen op straat. De beelden zijn schrikbarend. Maar 

Ravi van People for Animals helpt te midden van een bijkans hopeloze en chaotische situatie zo goed 

als mogelijk. Ieder gered en hersteld dier is er één. 

Sasha’s shelter in Servië helpt in het dieronvriendelijke en soms ronduit wrede Servië soms wel 800 

honden tegelijk. Het unieke is dat de honden bij Sasha buiten lopen en spelen en dat ze, zoals bij 

andere asielen, niet opgesloten zitten. De dieren krijgen vaak alleen broodafval te eten, meer geld is 

er niet. Via Stichting Dierennood reizen regelmatig dierenvrienden uit België en Nederland naar 

Sasha om hem en de dieren te helpen. 

Stray Assist India: De Nederlandse Fionna werkt al 25 jaar voor en met de straatdieren in arm India. 

Haar badkamer is tegenwoordig een operatiekamer. Haar slaapkamer de ziekenboeg. Het afgelopen 

jaar heeft Fionna met haar team van lokale medewerkers maar liefst 4500 dieren geholpen. Dieren 

die vaak last hebben van infecties, parasieten en tropische huidaandoeningen. 

Hondenasiel Bark Ark van Bojan Veselica in Bosnië: Acht jaar geleden raakte Bojan betrokken bij het 

gemeentelijk asiel (eigenlijk een dodingsstation) en werd getroffen door het immense dierenleed en 

het sadisme van de hondenvangers. Gelukkig heeft hij nu zijn eigen asiel met wel 700 honden die 

dagelijks zijn steun nodig hebben. Voor Bojan is er nooit een vrije dag en altijd de zorg om geld 

vandaar dat de steun van FAWP veel bijdraagt. 

Sally Kadaoui, Marokko: In Tanger hebben honderdduizenden straathonden en katten een 

erbarmelijk leven. Sally Kadaoui een Marokkaanse-Brits vrouw helpt de dieren die vaak kreupel zijn, 

schurft, verwondingen, vlooien of wormen hebben en vaak schofterig behandeld worden door de 

bewoners van Tanger. Ze heeft haar huis verkocht en startte met de opbrengst een asiel waar de 

dieren niet in kennels zitten maar buiten kunnen rennen en spelen. Door voorlichting over het leed 

van de zwerfdieren krijgt Sally steeds meer steun voor haar werk en groeit de bewustwording. 

Mbwa Wa Africa, Tanzania. In Tanzania helpen Jens en Sandra uit Duitsland straathonden. Sandra 

was verpleegkundige en dat komt goed van pas want hun asiel heeft onder meer 40 vaste bewoners 

waarvan de meeste gehandicapt zijn. Jens en Sandra zijn begonnen met plannen om straathonden te 

laten adopteren, er komt een kliniek met een vaste dierenarts en er is begonnen met een 

vaccinatieprogramma tegen hondsdolheid. 

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

zwerfhonden. 

Projecten in Nederland  
Caring Farmers: kalfjes bij de koe Het direct na de geboorte weghalen van het kalfje bij de moeder is 

een tragische en traumatische gebeurtenis voor moeder en kind. Caring Farmers organiseert een 

nieuwe keten met kalf-bij-koe-zuivel voor boeren, burgers en supermarkten. 



Bee Foundation werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders in 

Nederland. Bee Foundation doet dit door oases voor bijen aan te leggen in samenwerking met 

diverse grondeigenaren. Bij de bijenacademie kan je leren over bloemen, struiken en bomen de wilde 

bijen lekker vinden en hoe je tuinen en openbaar groen insectenvriendelijk beheert. 

Caring Vets ondersteunt met hun en status als dierenartsen campagnes van andere organisaties. 

Bijvoorbeeld campagnes tegen de koop van kortsnuitige honden, het wrede vangen van kippen in de 

vee-industrie en het gebruik van proefdieren. Ook is er veel aandacht voor wetenschappelijke 

ontwikkelingen en zijn er bijeenkomsten van en voor dierenartsen. 

Struikroven: Elk jaar gaat enorm veel groen verloren door nieuwbouw-projecten. Struikrovers geven 

in heel Nederland planten, struiken en de meereizende beestjes een nieuwe locatie zodat ze niet als 

bouwafval vernietigd worden. FAWP steunt dit initiatief dat goed is voor de lokale bio-diversiteit, het 

klimaat, de leefbaarheid van de buurt en het stimuleert een duurzamere levensstijl. 

Stadsboeren Amsterdam: De kneiterlinkse groene coalitie in Amsterdam laat het weer eens afweten. 

Vandaar dat steeds meer burgers zich organiseren om één van de laatste stukken stadsgroen, de 

Lutkemeerpolder te redden van alweer een distributiecentrum. Het is de bedoeling dat er een stads-

boerderij komt, met een kenniscentrum over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit  En waar 

gewerkt wordt aan een echt groene, duurzame economie. 

Stichting De Leemweg: De dieren die bij De Leemweg in Friesland onderdak krijgen, hebben veelal de 

dood letterlijk in de ogen gezien. Op de Leemweg wordt geen koe of os geslacht. Hier mogen ze in 

alle rust en vrede herkauwen, totdat ze van de ouderdom sterven. Oprichter en verzorger Bert 

Hollander leidt mensen rond en geeft regelmatig interviews aan de media. Dit om mensen bewust te 

maken dat koeien waardevolle individuen zijn, met een eigen karakter, emoties en intrinsieke 

waarde. 

De Bijenstichting stimuleert een betere leefomgeving voor wilde bijen en hommels. Er is een 

landelijke bijen educatiecentrum met een demonstratietuin bij Vorden. Boeren, bedrijven en 

overheden worden geholpen met praktische oplossingen om de bijenstand te bevorderen en er zijn 

lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten en de aanleg van nestelgelegenheid. Ook zijn er 

juridische procedures om bestrijdingsmiddelen te verbieden. 

Caring Farmers natuur-inclusieve kringlooplandbouw: Er wordt niet langer gewacht op de overheid 

en het stikstofgedoe, de boeren van Caring Farmers werken nu al om onze voedselvoorziening zo 

sociaal en ecologisch te maken. Om tegelijkertijd zo veel mogelijk monden te voeden en grond en 

grondstoffen te ontzien. Biodiversiteit, natuur, klimaat en het dier staan voorop. Samenwerking met 

alle partijen in de keten. 

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.  

 

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. Het projectplan bleek voldoende 



degelijk om onder voorwaarden een subsidie toegezegd te krijgen van het Bart-Misset fonds ter 

waarde van € 50.000. 

Helaas bleek In de praktijk dat de aangezochte televisiemakers niet bereid of in staat waren om 

binnen het gestelde budget een acceptabele documentaire te produceren. Mensen die tegen een 

redelijke vergoeding bereid waren om risicodragend met arbeid en tijd in het project te investeren, 

bleken helaas niet te vinden. De zeer ervaren en gereputeerde regisseur en filmer van dieren In het 

wild, bleek achteraf geen goede keuze en kwam met een andere kwaliteit filmbeelden dan verwacht 

mocht worden. Dus ook met hem viel de samenwerking af.  

In 2022 werd besloten het project te staken en het verlies aan geld en tijd van de voorzitter te 

nemen. De apparatuur kon met een verlies van ruim 3.000 euro van de hand worden gedaan en Fred 

Klopper van Mix bleek zo vriendelijk om de helft van zijn voorschot terug te betalen. Het project 

heeft helaas aardig wat geld gekost, maar door bij te sturen, is het verlies beperkt tot iets onder de  

€ 10.000. Veel geld, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 

 

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 2022 werden 32 projecten voor de dieren door FAWP gesubsidieerd met een bedrag van in totaal 

circa € 95.000. Dit was in 2021 circa € 57.000. 

De gemiddelde bijdrage per project was rond de € 2.800.  

 

 

  

Jaarrekerning FAWP 2022

Balans activa passiva activa passiva

Apparatuur -€              7.846,04€    

Vlottende activa 45.742,07€  37.289,52€  

Eigen vermogen -€                7.846,04€       

Crediteuren 2.958,58€       

Doelbestemming 45.742,07€    34.330,94€    

Totaal 45.742,07€  45.742,07€    45.135,56€  45.135,56€    

Resultaten rekening Kosten Inkomsten

Subsidie ViN 100.000,00€  100.000,00€  

Sponsoring dierenprojecten 95.199,05€  44.580,30€  

Documentaires -2.500,00€   12.472,37€  

Algemene kosten 362,84€        770,56€        

93.061,89€  

Ontvangst apparatuur -4.473,02€   

Afwaardering apparatuur 3.373,02€    

Subsaldo 91.961,89€  

Saldo naar volgend boekjaar 8.038,11€    42.176,98€  

Jaar 2021Jaar 2022



Toelichting: 

Van de kosten van de documentaires in 2021 is € 2.500 in 2022 teruggekomen. 

De apparatuur is verkocht voor € 4.473,02. Het boekverlies bedroeg € 3.372,-  

 

Anders dan in 2021 is er geen eigen vermogen opgenomen, aangezien er alleen vlottende activa zijn 

en alle gelden een doelbestemming hebben.  

Het banksaldo is in 2022 gestegen met € 8.452,55 tot € 45.742,07. Dit laatste bedrag is gelijk aan de 

doelbestemming, zijnde projecten voor de dieren in 2023. 

 

Getekend namens het bestuur op    januari 2023 

 

Hans Baaij 

Voorzitter 

 


