PERSBERICHT
Bijeenkomst dierenhulpverlening Caraïbisch gebied in Bonaire
Op 10 maart heeft op Red Palm Village op Bonaire een bijeenkomst plaatsgevonden met ruim 50
dierenhulpverleners . De deelnemers kwamen niet alleen van Bonaire maar ook van een aantal
andere eilanden in het gebied: ook van Aruba, St. Eustatius en Curaçao waren vertegenwoordigers
aanwezig.
Op de bijeenkomst was veel gelegenheid om te netwerken met elkaar en van elkaars ervaringen te
leren. Ook hebben Lenie ’t Hart (Zeehondenfonds Lenie ’t Hart) en Wim de Kok (World Animal Net)
de dierenhulpverleners toegesproken over dierenhulp en het opzetten van wetgeving met
betrekking tot dierenwelzijn.
De bijeenkomst is georganiseerd door Stichting DierenLot. DierenLot komt op voor dieren in nood in
Nederland en de overzeese Nederlandse gemeenten in de Caraïben. In Nederland worden elk jaar 2
bijeenkomsten gehouden waar dierenhulpverleners elkaar ontmoeten. Dit is een groot succes en
daarom is besloten zo’n bijeenkomst ook in het Caraïbisch gebied te organiseren. De eerste editie
kunnen we gerust een succes noemen.
Als klap op de vuurpijl hebben alle aanwezige organisaties een cheque in ontvangst mogen nemen
van $1.000,00. Daarnaast heeft Donkey Sanctuary Aruba een extra cheque ontvangen van € 5.000,00
voor ‘het bouwen van een voedergang’ en Sea Turtle Conservation Bonaire een cheque van
€20.913,96 voor hun mooie werk wat door de donateurs van DierenLot is gedoneerd via de speciale
mailing die vorig jaar verstuurd is.

Over DierenLot
DierenLot is 11 jaar geleden opgericht om op te komen voor verwaarloosde, mishandelde, in de steek gelaten
en gewonde dieren. We hebben het dan niet alleen over huisdieren, maar ook andere gezelschapsdieren en
dieren in de Nederlandse natuur. DierenLot geeft steun aan een groot aantal lokale en regionale
dierenhulporganisaties: dierenambulance organisaties, asielen, maar ook meer gespecialiseerde opvangen voor
andere dieren. In totaal al 300 organisaties door heel Nederland en de Nederlandse gemeenten op de
Caraïben.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane van den Berg van Stichting DierenLot, 0031 6 149
239 70 of per email, jane@dier.nu

