Jaarverslag 2013

Geachte lezer,
Ook dit jaar was er veel dierenleed te bestrijden en dierenwelzijn te verbeteren, en dat zal helaas nog
wel even zo blijven. Maar wij blijven ook, en dragen onvermoeibaar ons steentje bij om de wereld een
beetje vriendelijker te maken!
2013 was een bijzonder jaar voor ACTAsia omdat ons pionierende educatieproject om Chinese
kinderen respect voor dieren bij te brengen een grote vlucht heeft genomen en ieders verwachtingen
overtreft. Voor mij als vrijwilliger voor ACTAsia was het ook bijzonder, omdat ik voor het eerst op
‘veldbezoek’ ben geweest (op eigen kosten overigens). Ondanks de gruwelijkheden die ik heb
aanschouwd, weet ik precies waarom we moeten blijven strijden.
Het verslag van mijn reis vindt u verderop in dit jaarverslag, met de intentie dat het u eveneens
motiveert om ons te (blijven) steunen.
Dank u wel!
Namens het bestuur,
Nel van Amerongen

Stichting ACTAsia for Animals Nederland
Postbus 1390
3500 BJ Utrecht
Website: www.actasia.nl.
E-mail: info@actasia.nl

Statutaire zetel: Utrecht
KvK nummer: 30232790
Fiscaal nummer: 8187.69.452
Rekeningnummer 4972127
.

Organisatie
Stichting ACTAsia for Animals maakt als nationale organisatie voor Nederland, deel uit van de in
Engeland gevestigde moederorganisatie. De werving van gelden en de besteding daarvan geschiedt
op basis van projecten door ACTAsia UK en in overleg met ACTAsia UK.
Bestuur
Pei-Feng Su
José Oostveen
Nel van Amerongen

Voorzitter, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Penningmeester, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Secretaris, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Medewerkers
Stichting ACTAsia for Animals Nederland werkt enkel met vrijwilligers en heeft geen betaalde
medewerkers in dienst.
Werkwijze
Er is geen fysiek kantoor; vrijwilligers en medewerkers werken vanuit huis. Eenmaal per jaar is er
conform de statuten een bestuursvergadering. Op continue basis vindt er overleg plaats tussen
vrijwilligers, via Skype en email.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en overige vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Visie: Een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging in Azië die gezien wordt als
onderdeel van, en bijdraagt aan, positieve sociale verandering.

Missie: Blijvende verbeteringen voor dieren in Azië door het ontwikkelen van professionele
dierenbeschermers in Azië.

Doelstellingen:
•
•

•

Trainen en ondersteunen van dierenbeschermers zodat zij effectief om kunnen gaan met de
problemen die ze tegenkomen op professioneel en persoonlijk gebied.
Opzetten van een netwerk om:
o kennis, ervaring en informatie uit te wisselen,
o samen campagnes te voeren met grotere impact.
Bewustzijn creëren voor dierenbescherming als onderdeel van een meer geciviliseerde
samenleving.

Werkgebied
De medewerkers van ACTAsia hebben in verschillende Aziatische landen gewerkt, maar we richten
ons momenteel op China. De organisaties in China zijn nog zo nieuw, terwijl het misbruik van dieren
zo wijdverbreid is en verder uitbreidt.
Vele westerse bedrijven 'exporteren' hun dierenleed naar China door het financieren van praktijken in
de intensieve veehouderij en dierproeflaboratoria die illegaal zouden zijn in hun eigen land.
Dieren zijn op geen enkele manier beschermd door een wet in China.

Projecten en Campagnes
1) Cursus ‘Geef om het leven’
In 2012 heeft ACTAsia het programma ‘Geef om het Leven’ (‘Caring for Life’) ontwikkeld. Met deze
humane educatie wordt kinderen op kleuter- en lagere scholen geleerd om respect en compassie te
hebben voor mens, dier en milieu. ACTAsia traint leraren in het geven van de cursus, die uit twaalf
lessen bestaat en gedurende het hele schooljaar gegeven wordt.

1.1 Doelstellingen:
•
•
•

Het programma implementeren op kleuter- en lagere scholen, met name kinderen in de leeftijd
van vijf tot acht jaar, met behulp van Chinese Humane Educators.
Het motiveren van onderwijzers om hun eigen humane educatie programma te ontwikkelen,
toegesneden op de behoeften binnen de Chinese maatschappij.
Het bevorderen van dialoog tussen de onderwijzers en de leerlingen, waardoor het wederzijds
begrip versterkt wordt van de relatie tussen alle levende wezens.

1.2 Mijlpalen in 2013, (jaar 1 van het driejaren plan)
NB. De cijfers/opmerkingen tussen haakjes verwijzen naar de resultaten in 2012.
• Deelnemende scholen: 23 (5)
• Deelnemende steden: 5 (2)
• Leerlingen onderwezen: 4,936 (465)
• Leraren getraind: 205 (60)
• Uitbreiding van het programma naar plattelandsgebieden (steden)
• Uitbreiding van het programma naar wijkcentra (scholen)
• Programma nu onderwezen als onderdeel van het lesprogramma onder het vak Morele
Opvoeding (werd onderwezen als buitenschoolse lessen)
• In twee steden wordt de cursus gegeven door vaste leerkrachten van de school, opgeleid door
ACTAsia. (cursus gegeven door externe krachten)
• Formele samenwerking met hett onderwijsbureau van Xiamen.

Vooruitblik 2014
Binnen ons driejarig project plan, zullen we meer dan 35.000 kinderen bereiken; deze kinderen zijn de
toekomst van China en, indirect, voor dieren.

2. Anti bont campagne China
Sinds 2010 voert ACTAsia intensief campagne tegen de bontindustrie in China,
momenteel het grootste bontverwerkende land ter wereld. De meeste campagne
activiteiten vinden plaats tussen november en februari, in de aanloop naar
Chinees Nieuwjaar. Dit zijn de maanden waarin bont het meest aangeboden en
verkocht wordt, daar Chinees Nieuwjaar symbool staat voor het begin van
welvaart en voorspoed. In de overige maanden van het jaar richt ACTAsia zich
op: het opbouwen en trainen van een actief netwerk van actievoerders, zoals
andere dierenbeschermers en studentengroepen; ontwerpen en produceren van campagnemateriaal;
het doen van onderzoek in het veld en op het internet; relatiebeheer met de media en mode industrie;
trends en veranderingen volgen in de bontindustrie. Publieksvoorlichting via onze online blog houdt
het onderwerp levend tot de intensivering van de campagne in het volgende seizoen.

2.1 Doelstellingen:
•
•
•
•
•

Bewustzijn creëren in China over de wreedheid en het leed van dieren in de bontindustrie.
Consumenten in China aanmoedigen om bontproducten af te wijzen.
Modehuizen aanmoedigen om geen bont (meer) te verkopen en zich aan te sluiten bij het
Internationale Fur Free Retailers Scheme.
Modeontwerpers aanmoedigen om geen bont (meer) te gebruiken in hun creaties.
Het uitbreiden en onderhouden van een netwerk van campagnevoerders.

2.2 Mijlpalen in 2013
•
•
•
•
•
•

NO Fur China campagne haalde TV journaals in China, ditmaal met het gebruik van hondenen kattenbont.
Promotie stand gedurende vier dagen op de China Charity Fair in Shenzhen.
Toename van aantal studentengroepen die actief campagne voerden. Er werden meer dan
zestig evenementen georganiseerd.
Toename publiciteit door online en offline media aandacht.
Toename interactie met het publiek op sociale media, waarbij competities geïntroduceerd
werden om gebruikers te engageren.
Het opzetten van een pagina op WECHAT – de meest recente, populaire sociale media
website voor smart phones.

Vooruitblik 2014
Nadat we vier jaar lang de gruwelijke aspecten belicht hebben van de bontindustrie, zullen we het
volgende seizoen de nadruk gaan leggen op het maken van een keuze voor alternatieven van bont als
een bewuste lifestyle. Deze aanpak sluit op dit moment meer aan bij Chinese consumenten en
mogelijke sponsors dan herhaalde protesten en kritiek.

Communicatie, voorlichting en fondswerving
Communicatie
Als belangrijkste communicatiemiddelen gebruikt ACTAsia haar websites in Engels, Nederlands en
Chinees en sociale media: Facebook in het Engels, en Weibo, de Chinese equivalent van Twitter.
Donateurs en geïnteresseerden worden enkele malen per jaar middels een email brief op de hoogte
gehouden.
Informatievragen worden via de Nederlandse, Engelse of Chinese info inbox ontvangen en zo
mogelijk binnen twee dagen afgehandeld.

Voorlichting en fondswerving
Op basis van de resultaten in 2012, hebben we in 2013 de uitzendingen van televisiespots over de
bontindustrie in China voortgezet.
Dit had een drieledige functie:
1. het vergroten van de naamsbekendheid van ACTAsia in Nederland.
2. het werven van nieuwe donateurs, en meer inkomsten te genereren voor de noodzakelijke
financiering van projecten in China.
3. het voorlichten van het Nederlandse publiek over de gruwelijkheden in de bontindustrie.
Ad.1 en 2. Als relatief nieuwe, kleine en geheel onbekende organisatie met projecten ‘ver van huis’ is
het een uitdaging om fondsen te werven. In voorgaande jaren waren we vooral aangewezen op steun
van grote, internationale organisaties en sponsoren uit het netwerk van de bestuursleden. Het leek
ons verstandig om diversificatie in de financieringsbronnen aan te brengen.
Ad.3 China is weliswaar de het grootste bontconsumerende en producerende land ter wereld, maar
ook Nederland is een afzetmarkt. Het Nederlands publiek is zich vaak niet bewust van de herkomst
van hun bontproducten en het dierenleed dat daarmee gepaard gaat.
De DRTV spot is uitgezonden op enkele special interest kanalen (National Geographic en Discovery).
De spot is geproduceerd tegen kostprijs (van derden), en was alleen mogelijk met de belangeloze
medewerking van communicatiebureau voor nonprofit organisaties ‘Giftkikker’. Ook verzorgen zij
kosteloos allerhande activiteiten zoals donateursadministratie en fullfillment van nieuwe aanmeldingen.
We mochten honderd nieuwe donateurs verwelkomen, waarvan de meesten een maandelijkse
bijdrage doen. Dit geeft ons meer mogelijkheden om activiteiten te plannen en te continueren.
Ondanks een terugverdientijd van anderhalf jaar, is vanwege het teruglopende aantal geworven
donateurs besloten om in 2014 te stoppen met uitzendingen.

Verslag veldbezoek Nel van Amerongen, juni 2013
Decennia lang heb ik voor dierenwelzijn gewerkt: van het schoonmaken van hokken in een
dierentehuis als tiener, en het rijden op een dierenambulance, tot het leiden van het Nederlandse
kantoor van een internationale dierenbeschermingsorganisatie –veilig, vanachter mijn bureau.
Sinds 2006 werk ik als vrijwilliger voor ACTAsia. Terwijl we voor een Humane Educatie tour zijn, is het
tijd om ‘in het veld’ te kijken waar we het allemaal voor doen. Alsof de gruwelijke foto’s en video’s die
ik in de loop der jaren heb gezien niet genoeg waren.
Met enkele locale vrijwilligers en een tolk ga ik op veldtocht naar Ghuangzhou, de hoofdstad van
Guangdong provincie en bekend vanwege de bonthandel en het eten van hondenvlees.
Bloeiende bontindustrie
Onze eerste stop is een groothandel in bont. Eindeloze rijen met winkeltjes, verspreid over twee
etages, tonen de grootste hoeveelheid dode dieren die ik ooit heb gezien. Talloze vellen van vossen,
fretten, konijnen, wasbeertjes, paarden en eigenlijk elk dier dat je kunt bedenken hangen daar. Ik stel
mij op als geïnteresseerde koper. Merkwaardig genoeg zijn de verkopers zich niet bewust van de
controverse van hun producten. Ze zijn dus zeer gewillig om ons informatie te geven over de kwaliteit
en oorsprong van hun handelswaar, ook wanneer het om honden- of kattenbont gaat. Een verkoper
vertelt bijna trots dat het hondenbont ‘echte Duitse herder’ en ‘Golden retriever’ betreft terwijl hij naar
stapels duidelijk herkenbare huiden wijst. Ze verkopen het wereldwijd.

Eindeloze rijen winkels, volgepakt met dierenhuiden.

Een stapel hondenvellen, van Golden Retrievers.

Huisdierenmarkt
Onze volgende stop was een huisdierenmarkt, wat alweer een bedroevende aanblik was. De dieren,
voornamelijk honden, zaten de hele dag in draadgazen kooitjes terwijl de temperaturen opliepen tot
boven de 35 graden Celsius in de schaduw. Alle dieren waren suf, de meerderheid leek ondervoed en
gewond en sommigen waren al overleden. Er waren zoveel zieke kittens en puppies, terwijl er geen
enkele kopers waren. Een verkoper vertelde dat ze elk weekend ‘verse aanvoer’ van jonge dieren
kregen, en je kon wel raden wat er gebeurde met de ‘oude voorraad’ die niet meer zo jong, lief en
schattig was….. De locale vrijwilliger vertelde dat die dieren eindigen in de vuilnisbak of in het
slachthuis.

Treurige, geinfecteerde ogen..

Oren gecoupeerd tot op de schedel.

Een uitgemergeld katje op zoek naar water, in een lege
waterbak.

De winkelier had zijn handeltje gesloten en de dieren achtergelaten. We konden alleen maar wat water bieden.

Bij dezelfde verlaten winkels waren kooien met honden. De twee pups in het midden waren al dood.
.

Een geheel lamgeslagen collie.

Zo veel puppies, en geen enkele koper..

Hondenhel
En dit slachthuis is bij toeval onze laatste stop. Op weg naar een vogelmarkt horen we gekerm van
honden in een pand waar snel ijzeren rolgordijnen worden neergelaten.
Het vermoeden is dat het een illegale hondenslachterij is, en direct wordt de politie gebeld. Het duurt
even voordat de politie arriveert, en als we het gebouw kunnen betreden zijn de bloedsporen al gewist.
De hamer om de honden dood te slaan, de bijl om ze aan stukken te hakken en de haken om ze aan
op te hangen, zijn de stille getuigen van wat daar zojuist plaatsgevonden heeft.
Dat zijn echter niet de enige stille getuigen, want in een donkere hoek ontdekken we opeens stapels
met piepkleine kooitjes, volgepakt met doodsbange honden. Ze kunnen zich niet bewegen, en
nauwelijks ademhalen. Vele van hen hebben hun halsband nog om dus moeten gestolen huisdieren
zijn.
De politie legt uit dat ze niets kan doen, want als de papieren in orde zijn, is honden slachten en eten
gewoon legaal.
We moeten vertrekken want de situatie wordt te gevaarlijk. Het is onzeker wat er met deze hondjes
gebeurt, en het is vreselijk om ze te moeten achterlaten. Maar om de realiteit onder ogen te zien: hoe
zouden we deze en de miljoenen andere honden (en katten) voor consumptie ooit kunnen opvangen
als we ze konden bevrijden?

Educatie is essentieel
Een ding dat echter heel duidelijk is is dat de honden die ik heb gezien die dag, een gruwelijke tijd en
dood zullen hebben. En velen zullen hetzelfde tragische lot ondergaan.
De wanhoop en angst in hun ogen achtervolgen me ’s nachts, evenals het feit dat we ze niet konden
redden. Wat ook duidelijk is geworden is dat we deze wrede praktijken kunnen alleen maar stoppen
als we doorgaan met voorlichting van het publiek over dierenwelzijn. Mensen bewust maken dat
dieren met respect behandeld moeten worden, en wat de waarheid is achter hun bontjas, hun stukje
(honden-)vlees en hun huisdier van de markt.
Ik weet, nog meer dan ooit, waar we het voor doen. Helpt u mee?

Jaarrekening
Algemeen
Stichting ACTAsia for Animals is in december 2007 opgericht en statutair gevestigd te Utrecht. Per juni
2008 is Stichting ACTAsia aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting heeft geen winstoogmerk en als doel het bevorderen van dierenbescherming in Azië en
tracht dit onder meer te verwezenlijken door het geven van training en ondersteuning aan lokale
dierenbeschermers en het (gezamenlijk) voeren van campagnes.
Stichting ACTAsia Nederland maakt deel uit van de moederorganisatie in Engeland (charity nummer
1127625), en houdt zich voornamelijk bezig met het werven van fondsen om bovengenoemde
doelstelling te kunnen bereiken.
Bestuur en beloning: Het bestuur heeft de leiding over de stichting. Dagelijkse, uitvoerende taken
liggen in handen van de secretaris (Nel van Amerongen). Geen van de bestuursleden ontvangt een
beloning voor haar werkzaamheden. Er is geen fysiek kantoor, en kosten voor computer, telefoon etc.
worden door bestuursleden zelf gedragen.
Kosten van werving: De kosten voor fondswerving komen ten laste van de stichting. Altijd wordt
getracht om diensten daartoe gesponsord te krijgen of in ieder geval tegen charitatief tarief in te kopen.
Eigen vermogen: blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.
Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een
lopende rekening. Met het vermogen worden geen beleggingen gedaan. Besteding van geld geschiedt
op basis van projecten van en in overleg met ACTAsia for Animals UK.
Waarderingsgrondslagen
- Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.
- Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Balans (bedragen in Euro’s)
31-12-2013

31-12-2012

1.694,88

4.325,80
180,46

ACTIVA
Liquide middelen
Postbank
PayPal
Overlopende activa
Totaal

5000,00
6.694,88

4.506,26

6.520,65
174,23

4.293,44
212,82

6.694,88

4.506,26

PASSIVA
Reserve onverdeeld resultaat
Overlopende passiva
Totaal

Exploitatierekening (bedragen in Euro’s)

2013

2012

3.077,75
19.760,90
10.000,00

2.849,00
8.329,60
10.000,00

32.838,65

21.178,60

13.000,00
9.000,00

8.000,00
5.000,00

Baten
Eenmalige Donaties
Periodieke Donaties
Sponsoring
Totaal inkomsten

Lasten
Projectbijdragen China
No Fur China
Humane Education
PR, werving en voorlichting
Productiekosten
Uitzendkosten
Call centre
Drukwerk
Webhosting
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Totaal lasten

Exploitatieresultaat

557,76

812,18
18.560,43
4.025,09
81,50
32,38
27,06
191,92

30.330,36

36.730,56

2.508,29

-15.551,96

6.451,65
1.235,05
49,60
36,30

