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Hulp voor zwerfkatten
Duizenden katten zwerven op straat in China en de meesten zijn in de steek gelaten
huisdieren. Vaak zijn ze ziek, krijgen verkeersongelukken, en worden soms massaal afgemaakt
door de overheid. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die de katten vangen, steriliseren
en herplaatsen indien mogelijk. Hun vangmethoden zijn echter ineffectief en bezorgen de
dieren angst en stress. De dierenbeschermers riepen onze hulp in en inmiddels kunnen we ter
plaatse diervriendelijke vang- en transportkooien laten produceren, tegen lage kosten. We
hebben al honderd kooien uitgedeeld aan vijftien dierenbeschermingsorganisaties. Met het
gebruik van deze kooien kunnen meer katten geholpen worden, op een meer diervriendelijke
manier. En duizenden nieuwe katjes blijft een belabberd leven als zwerfkat bespaard!

Asieldieren onder dak in Changsha
Onze partnergroep Changsha Small Animal Protection Society (CSAPS) werd door de overheid
plotsklaps gedwongen om hun dierentehuis te verplaatsen. Met meer dan honderd honden en
katten moesten ze verhuizen naar een compleet ongeschikt en bouwvallig terrein. ACTAsia
heeft direct noodhulp geboden waarmee basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en
omheining aangebracht konden worden.
We hebben ook een ervaren adviseur uit Engeland uitgezonden. Hij helpt de vrijwilligers van
CSAPS met het ontwerp van het asiel en adviseert hen over goed en duurzaam asielbeheer. Dit
helpt om het asiel zo diervriendelijk mogelijk te maken, ondanks de extreem beperkte middelen
die er zijn.

Pioniers worden professionals
Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we onze jaarlijkse workshop gehouden in juni.
Tweeëntwintig sleutelfiguren uit de Chinese dierenbeschermingswereld kwamen bijeen in
Shenzhen om deel te nemen aan deze interactieve workshop. De belangrijkste onderwerpen
waren dit keer project management en gezelschapsdieren. Het vergaren van kennis en het
uitwisselen van ervaringen, gaf de aanwezigen nieuwe energie:
“Ik heb deelgenomen aan de workshops van ACTAsia in 2007 en 2008, en dit heeft enorme
invloed gehad op mijn vaardigheid om een organisatie te leiden. Het heeft mijn inzicht in
dierenbescherming vergroot en maakt de samenwerking met andere dierenbeschermers in de
toekomst een stuk makkelijker.” Xiao Bin, XAPS.

Huisdieren laten ‘helpen’
Het steriliseren van huisdieren is van essentieel belang bij het voorkómen van een
zwerfdierenprobleem. Zo ook in China. Er bestaan bij huisdiereigenaren echter veel
vooroordelen over sterilisatie, waardoor het veel te weinig gebeurt en er telkens weer dieren
op straat belanden. Om sterilisatie meer geaccepteerd te maken, heeft ACTAsia folders
gemaakt over dit onderwerp, toegesneden op de Chinese cultuur. Deze folders worden nu
door diverse Chinese dierenbeschermingsorganisaties gebruikt bij hun voorlichtingscampagnes.
Tevens werken we nauw samen met CSAPS en Shenzhen Cats om hun sterilisatieprogramma’s
te verbeteren. Onderdeel van dit programma is het opzetten van een formeel
samenwerkingsverband met dierenartsen in hun gebied.

Jong geleerd is oud gedaan; ook dierenliefde.
Chinese mensen zijn niet geboren om wreed te zijn jegens dieren. Velen van hen realiseren
zich domweg niet dat dieren ook gevoel hebben, omdat ze dat nooit geleerd hebben. Om
mensen voor te lichten over het feit dat dieren wezens zijn die ook pijn en angst ervaren,
hebben we diverse initiatieven opgezet:
- We hebben een folder ontwikkeld over het bewustzijn bij dieren, en deze ter beschikking
gesteld aan alle dierenbeschermingsorganisaties.
- Met Xiamen Animal Protection Society (XAPS) hebben we een voorlichtingscampagne op
touw gezet. We richten ons daarbij op studenten van hogere scholen en de universiteit
van Xiamen.
- Als eerste in zijn soort, heeft het ‘Dierenbeschermings Evenement voor Beijing
Universiteiten’ plaatsgevonden. ACTAsia was mede organisator van dit geweldige project
en onze medewerker heeft vijftien universiteiten in Beijing bezocht. Hij gaf daar
presentaties en leidde levendige groepsdiscussies met studenten over dierenwelzijn.

Wetgeving voor dierenbescherming
Een ander baanbrekend evenement, waar we met trots een bijdrage aan leveren, is het
Internationale Symposium voor Dierenbeschermingswetten in China! Een enorme stap
voorwaarts want er bestaat momenteel geen wet, terwijl het misbruik van dieren grootschalig
is. Daartoe uitgenodigd, hebben we een presentatie ingediend over de noodzaak van:
- wetgeving voor dierenwelzijn in de huidige Chinese maatschappij,
- dierenbeschermingsorganisaties die het publiek bewust maken van dierenwelzijn.

Campagne tegen honden eten in Korea
De autoriteiten van Seoul waren van plan om de gruwelijke praktijk van het honden eten te
legaliseren. De Koreaanse dierenbeschermers benaderden ons met de vraag hun campagne
tegen dit voorstel te ondersteunen. ACTAsia nam dit verzoek ter harte en heeft de
internationale dierenbeschermingswereld opgeroepen om actie te ondernemen.
Elizabeth Jay, de coördinator van Korea Association for Animal Protection (KAAP), schreef ons:
“we willen ACTAsia hartelijk bedanken voor hun geweldige steun tijdens onze gehele
campagne. Dankzij de internationale protesten, moest de overheid in Seoul wel reageren op
onze brief en schriftelijk verklaren dat ze niet de intentie had om het eten van honden te
legaliseren.”

Dierenbescherming in de groei
We hebben lokale dierenbeschermingsgroepen als Shenzhen Cats en CSAPS geholpen om hun
organisatie te verbeteren, zodat ze meer voor dieren kunnen doen. Bijvoorbeeld door het
opstellen van een strategisch beleid, werkplan en haalbaren doelen. Maar we hebben ook
onze eigen organisatie daadkrachtiger gemaakt, door twee projectmedewerkers in China te
werven. Een project medewerker in Beijing en een project manager in Shenzhen hebben ons
team versterkt zodat we nóg beter kunnen samenwerken met de lokale Chinese organisaties.
Met z’n vijven kijken we er naar uit om de toekomst voor dieren in Azië verder te verbeteren!
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