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Schoolpakket van Animal in Need 
 

De stichting Second Chance Foundation (beter bekend als Animal in Need) is een Nederlandse 

stichting die is opgericht in 2008. De stichting probeert hulp te bieden aan verschillende 

opvanglocaties / asielen in onder andere Portugal, Roemenië, Griekenland, Spanje en Curaçao. De 

stichting zet zich in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren. 

 

In Nederland bestaat al heel lang de Dierenbescherming die ervoor zorgt dat er geen zwerfhonden 

meer rondlopen. En als er dieren slecht behandeld worden, worden zij ingeschakeld om problemen 

op te lossen. Ook hebben wij in ons land wetten en regels om te voorkomen dat dieren slecht 

behandeld worden. Dit is in veel landen in en buiten Europa wel anders.  

 

Misschien ben je wel eens met je ouders op vakantie geweest in het 

buitenland en heb je daar wel eens zwerfhonden gezien. Dit zijn 

honden die geen eigen baasje hebben die voor hun zorgen. De honden 

moeten zelf eten en een schuilplaats zien te vinden om te kunnen 

overleven. 

 

In ons land zien we honden als een echt gezinslid. Ze krijgen een 

warm mandje, een mooie halsband, lekker eten en vooral veel liefde. 

In veel andere landen wordt er anders met dieren om gegaan zoals wij 

dat doen. Zij gebruiken honden bijvoorbeeld als waakhonden en 

leggen ze buiten vast aan een ketting. Een hond in huis hebben als lid 

van het gezin is daar vaak ondenkbaar. Vaak hebben de mensen daar ook weinig geld en willen ze 

het weinige geld dat ze hebben zeker niet uitgeven aan hun hond om die bijvoorbeeld te laten 

behandelen tegen ziektes of te laten castreren/steriliseren, zodat ze geen pups meer kunnen 

krijgen.  

 

Veel baasjes dumpen hun hond als ze er niet meer voor kunnen zorgen of als de hond niet meer 

interessant is. Sommige honden worden over de omheining van een asiel gegooid, anderen worden 

achtergelaten op straat of in een vuilnisbak gedumpt.  

Veel van deze gedumpte honden worden zwerfhonden en komen vaak terecht in de zogenaamde 

“dodingsstations”. Dat zijn instellingen die gesubsidieerd worden door lokale overheden. Elke 

gemeente moet namelijk een oplossing hebben voor het zwerfdieren probleem. De honden worden 

er slecht behandeld. Ze krijgen weinig of heel slecht eten en krijgen ook geen medische zorg. De 

honden die hier terecht komen, worden na een periode van ongeveer 10 dagen gedood, om zo 

weer plaats te maken voor nieuwe honden. Per geëuthanaseerde (doodgemaakte) hond ontvangen 

ze een bepaald bedrag van de gemeente.  

 

De dierenasielen daarentegen krijgen geen financiële hulp van de overheid. Ze vangen de honden 

op, geven ze te eten, castreren of steriliseren de honden zodat ze geen pups meer kunnen krijgen 

en enten ze tegen ziektes. Daarnaast proberen ze aan honden eigenaren te vertellen hoe ze met 

hun dieren om moeten gaan. Helaas vinden ze steeds opnieuw afgedankte honden. 



 

Schoolpakket Animal in Need 
2 

 

De asielen kunnen met moeite hun hoofd boven water houden, 

vooral als ze zo vol zitten. Ze moeten zich redden met donaties en 

de hulp van stichtingen zoals Animal in Need. 

 

Het is heel erg belangrijk, dat zoveel mogelijk honden door een 

operatie onvruchtbaar worden gemaakt, zodat ze geen puppies meer 

kunnen krijgen. Zo’n operatie noem je een castratie (bij de 

mannetjeshonden) of sterilisatie (bij de vrouwtjeshonden). Het is de 

enige manier om het probleem van de vele zwerfdieren aan te 

pakken.  

 

 

Wat doet Animal in Need  

Animal in Need helpt de honden in het buitenland, door de asielen en opvanglocaties te helpen met 

geld te geven voor o.a. sterilisatie/castratie en vaccinatie en door bijvoorbeeld medicijnen tegen 

wormen en vlooien op te sturen. Ook wordt er geld ingezameld om voer voor de asielen te kopen. 

 

Verder helpt Animal in Need door goede baasjes voor honden te zoeken die geen toekomst hebben 

als zij in het buitenland blijven. Want voor de honden is de kans heel klein om geadopteerd te 

worden in het land waar ze zijn geboren. Gewoon omdat er weinig mensen zijn die voor een hond 

willen zorgen. Vaak is het vinden van een baasje in een land als Nederland voor een zwerfhond de 

enige kans op een normaal hondenleven.  

 

Natuurlijk zitten er in de Nederlandse asielen ook honden die een baasje moeten hebben. Maar 

gelukkig vinden bijna alle Nederlandse asielhonden al vrij snel weer een goed tehuis. Daarbij 

worden de honden in de Nederlandse asielen goed verzorgd en niet doodgemaakt. 

 

Mensen die graag een hond via Animal in Need in huis willen nemen kunnen via de website 

www.animalinneed.com foto’s en karakterbeschrijvingen van de honden bekijken. Een deel van de 

honden zit nog in het buitenland, maar er zijn ook honden die al in Nederland zijn bij een 

opvanggezin.  

 

De honden waar Animal in Need een baasje voor zoekt zijn over het algemeen erg sociaal en lief. 

Honden die nog wat meer moeten leren over het leven in een gezin in Nederland, worden eerst 

begeleid in een gastgezin voordat ze een vaste baas krijgen. 

  

Als mensen een leuke hond op de website hebben gezien die ze graag 

willen adopteren dan kunnen ze een formulier invullen. Dit wordt een 

intakeformulier genoemd. Op dit formulier worden vragen gesteld over 

de thuissituatie zoals uit hoeveel gezinsleden er wonen, over hoeveel 

uren de nieuwe baasjes van huis zijn in verband met werk en of er een 

tuin bij het huis is. Daarna zal een adoptiemedewerker telefonisch 

contact opnemen met het nieuwe baasje. In dat gesprek wordt 

bekeken of het baasje en de hond bij elkaar zouden kunnen passen. 

Soms moet er nog bepaalde informatie over een hond achterhaald 

worden. Als de nieuwe baas bijvoorbeeld een kat heeft, zal eerst 

moeten worden uitgezocht of de hond met katten kan opschieten.  

 

Als zowel de adoptiemedewerker van Animal in Need als het nieuwe baasje denken dat de 

betreffende hond een goede keus zou kunnen zijn, komt de hond naar Nederland.  

 

  

http://www.animalinneed.com/
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Hoe komt een hond naar Nederland?  

De honden worden met een speciale transportwagen naar Nederland vervoerd. Dit wordt gedaan 

door een bedrijf die gespecialiseerd is in het vervoeren van honden. In de transportwagen zitten 

allemaal kennels. Sommige honden kunnen met z’n tweeën in een kennel en sommige honden zijn 

zo groot dat ze alleen in een kennel moeten. 

 

Bij aankomst in Nederland staan de nieuwe baasjes en de opvanggezinnen al ongeduldig te 

wachten. De nieuwe baasjes krijgen dan voor het eerst hun hond in het echt te zien. Ook zijn er 

dan veel vrijwilligers van de stichting die helpen om de honden allemaal uit de bus te halen. Eén 

voor één worden ze uit de bus gehaald. De honden gaan daarna eerst even naar een grasveld om 

te kunnen plassen en poepen en om even te kunnen rennen na de lange reis. Daarna gaan zij met 

hun nieuwe baasjes of met hun opvanggezin mee naar huis. Dit is heel fijn voor de hond, hij hoeft 

dan niet meer in op een betonnen vloer te slapen maar krijgt een heerlijke zachte warme mand om 

in te slapen. Ook heeft hij dan eindelijk mensen die hem veel aandacht en knuffels kunnen geven 

en die met hem spelen.  

 

Als je een hond van Animal in Need adopteert moet je beloven dat je heel goed voor de hond gaat 

zorgen en hem nooit verkoopt of weggeeft aan andere mensen. Daarvoor moeten de nieuwe 

baasjes een adoptiecontract invullen. Daar staat bijvoorbeeld ook in dat het nieuwe baasje de hond 

bijvoorbeeld geen puppies mag laten krijgen (want er zijn al te veel honden op de wereld die nog 

een baas nodig hebben!). Ook staat er in dat als een hond ooit weer weg moet, hij niet naar het 

asiel mag, maar weer naar Animal in Need teruggebracht moet worden. Het nieuwe baasje zet zijn 

handtekening op het contract zodat de mensen van Animal in Need zeker weten dat hij zich aan 

deze regels zal houden.  

 

Animal in Need krijgt geen geld van de regering of van 

de Dierenbescherming. Maar Animal in Need heeft 

natuurlijk wel geld nodig om hun werk te kunnen doen. 

Gelukkig zijn er mensen die geld willen geven 

(donaties), zodat Animal in Need door kan gaan met 

het helpen van honden. Ook moeten de mensen die een 

hond van Animal in Need willen adopteren geld 

(adoptiebijdrage) voor de hond betalen, want het kost 

Animal in Need veel geld om een hond over te laten 

komen vanuit het buitenland. De honden die de lange 

reis gaan maken moeten namelijk eerst gechipt worden 

en dan ingeënt worden tegen bepaalde ziektes. Ook 

worden ze van te voren getest om te kijken of ze ziek 

zijn en krijgen ze daarna een echt honden paspoort 

waar alle gegevens van de hond in komen te staan. En 

als de honden oud genoeg zijn (pas na 7 maanden) 

worden ze gecastreerd of gesteriliseerd. 
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Hoe krijgt Animal in Need al dat geld dat nodig is bij elkaar?  

Gelukkig zijn er altijd mensen die geld cadeau doen aan Animal in Need om de verzorging van de 

dieren te kunnen betalen. Er zijn verschillende manieren hoe dit geld wordt ingezameld. 

 

Sponsoren : Dit zijn vaak bedrijven die geld geven in ruil voor reclame op de website  

  van Animal in Need. 

 

Donateurs : Dit zijn mensen die geld schenken aan het asiel van Animal in Need. 

 

Acties van vrijwilligers : Er zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld spullen verkopen op een markt, of 

oliebollen bakken, een veiling houden of lege flessen ophalen en  

daarmee het statiegeld inzamelen en zo zijn er nog veel meer leuke 

dingen te bedenken waarmee geld voor de stichting ingezameld kan 

worden. 

 

Inzamelingsacties  : Een inzamelingsactie wordt gehouden als er 

honden zijn die een dure behandeling of 

operaties bij de dierenarts moeten krijgen, 

omdat ze bijvoorbeeld aangereden zijn, zwaar 

verwaarloosd of mishandeld zijn als ze het 

asiel binnenkomen. De ingewikkelde operaties 

kunnen vaak niet in het asiel worden gedaan 

en dan moeten de mensen van het asiel met 

de hond naar een andere dierenarts. Die 

operaties kosten veel geld. 

  

Als er een inzamelingsactie wordt gehouden dan wordt er op de 

facebookpagina van Animal in Need een oproep gedaan om geld in te 

zamelen en hier wordt dan natuurlijk ook uitgelegd waar het geld voor  

nodig is. De mensen kunnen dan helpen door geld te doneren zodat de  

dierenartskosten betaald kunnen worden, de spullen die nodig zijn 

kunnen worden gekocht of bouwwerkzaamheden kunnen worden 

gedaan.   

 

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is geld eigenlijk één van de belangrijkste dingen voor een 

asiel. Niet alleen geld is belangrijk maar ook spullen die gedoneerd worden zoals hondenmanden, 

halsbanden, voerbakken, handdoeken etc.  Ook is het heel belangrijk dat een stichting veel 

vrijwilligers heeft die kunnen helpen. Zonder vrijwilligers kan een stichting niet bestaan! 

 

Wat is een vrijwilliger:  

Een vrijwilliger is iemand die allerlei dingen voor een goed doel doet en helpt, zonder dat zij er 

voor betaald worden. De vrijwilligers die bij Animal in Need werken doen dit dus allemaal voor niks.  

 

De meeste vrijwilligers hebben ook gewoon een baan, ze werken bijvoorbeeld als schooljuf, 

timmerman, politieagent, directeur, hebben een winkel of zijn buschauffeur. Al het werk wat zij 

voor de stichting doen, doen ze in hun vrije tijd.  
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Wat doen de vrijwilligers ? 

-  ze doen de administratie, zorgen dat de rekeningen betaald worden; 

-  ze maken en onderhouden de website; 

-  ze maken foto’s en filmpjes van de honden die nog een baasje zoeken zodat ze mooi op de  

 website komen te staan; 

-  ze zoeken nieuwe baasjes voor de honden; 

-  ze organiseren dat de honden met een transportwagen of soms met het vliegtuig naar  

 Nederland kunnen reizen; 

-  ze zijn opvanggezin en laten de honden die nog geen nieuw baasje hebben tijdelijk in hun huis  

 logeren totdat er voor de hond een nieuw baasje is gevonden; 

-  ze halen de ingezamelde spullen zoals voer, manden, dekens etc. op; 

-  ze organiseren acties om geld of spullen voor het asiel in te zamelen; 

-  ze gaan af en toe naar de asielen in het buitenland om daar te helpen met het verzorgen van de 

honden en om met de honden te spelen en knuffelen, maar ze helpen bijvoorbeeld ook met het 

schoonmaken van de kennels. 

 

Een vriend voor het leven!  

Dan wordt het tijd dat je ervoor gaat zorgen dat je nieuwe hondenvriend ook echt je vriendje gaat 

worden. Na de lange reis kun je eindelijk je hond mee naar huis nemen. Thuis aangekomen begint 

zijn nieuwe leven! Dit is heel spannend voor de hond en het is dus heel belangrijk dat je hem rustig 

laat wennen!  

 

Voordat de hond vertrekt naar Nederland krijgt hij allemaal middeltjes om vlooien, teken en andere 

beestjes die op de hond kunnen zitten dood te maken, want die willen we niet in ons huis 

hebben.  Dus als je thuiskomt moet hij eerst heel goed gewassen worden om de dode parasieten 

en andere dode diertjes in zijn vacht eruit te halen. Daarna kan hij met de andere dieren in huis 

kennismaken. Dit moet wel goed in de gaten worden gehouden, want het is niet de bedoeling dat 

ze gaan ruziemaken of vechten! Als er al een andere hond in huis is, moet die vaak even wennen 

aan zijn nieuwe vriend. 

 

Dan een lekkere bak met voer en water klaarzetten en hem zijn mandje 

laten zien. Je kunt hem even in de tuin (als die er is) laten snuffelen. 

Het is ook belangrijk om de eerste weken steeds hetzelfde rondje te 

lopen, zodat de hond al gauw zijn eigen huis gaat herkennen. Na een 

paar dagen zal je al zien dat je nieuwe vriend al gaat wennen aan jou 

en zijn nieuwe omgeving. De ene hond is daar sneller in dan de andere. 

Sommige honden zijn ook een beetje bang buiten omdat ze helemaal 

niet gewend zijn aan bijvoorbeeld auto’s, of fietsers en brommers. 

Meestal zijn ze snel gewend en lopen ze steeds stoerder naast je! En 

anders moet je de hond er rustig aan laten wennen. Ook is het heel 

goed om samen op cursus te gaan. Jullie leren dan samen hoe je met 

elkaar moet omgaan en je leert hoe je de hond moet laten luisteren. 

 

Ook is het heel belangrijk om vanaf de eerste dag te beginnen met “zindelijkheid training”. Dit 

betekent dat je hond moet leren dat hij niet in huis mag poepen en plassen.  

 

Zoals je kunt zien, het hebben van een hond geeft heel veel werk maar ook heel veel plezier! Soms 

kun je enorm om je hond lachen maar soms ook niet. Dan maakt hij je schoen kapot of een kussen 

of nog erger, de bank! Meestal gebeurt dat als de hond zich verveeld als hij alleen thuis is. Het is 

dan ook heel erg belangrijk om hem gelijk te laten wennen dat hij af en toe alleen thuis is. In het 

begin laat je hem een minuutje alleen en na een week tien minuten enz. Heel langzaam moet je dit 

opbouwen. Sommige honden vinden het niet erg om even alleen thuis te zijn en andere honden 

weer wel.  
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De adoptiemedewerksters van Animal in Need kunnen hier heel veel advies in geven. Mocht dit niet 

voldoende zijn dan hebben zij ook een hondengedragsdeskundige die de stichting helpt. Die helpt 

niet alleen met verlatingsangst bij de honden maar ook bij andere problemen die je tegen kunt 

komen als je een nieuwe hond in huis neemt. Het opvoeden van een hond is dus heel belangrijk en 

nodig. Maar het allermooiste is dat je een onvoorwaardelijke lieve trouwe hondenvriend hebt, die 

heel erg blij zal zijn dat jij zijn vriend bent! 

 

Een mooi verhaal over een geadopteerd hondje  

 

Dit is een verhaal van een hond die hele lieve baasjes heeft gekregen en nu een mooi, fijn en 

gelukkig leven heeft. Het hondje was heel ziek waardoor hij niet op zijn pootjes kon staan en niet 

kon lopen. Dat hondje heet Valiente (dit spreek je uit als Va-lie-jen-te).  Die naam betekent 

dappere en moedige krijger en dat Valiente ook een heel dapper en moedig hondje is kun je in zijn 

verhaaltje lezen.   

 

Valiente is een heel lief jong pupje met een prachtig bruin haar toen hij in het asiel kwam. De 

mensen in het asiel zagen al meteen dat hij heel erg ziek was, omdat hij niet kon lopen en ook niet 

op zijn achterpootjes kon staan. Hij sleepte zijn achterpootjes alleen maar over de grond. In het 

asiel waren de mensen hier erg verdrietig over. Gelukkig waren er in Nederland hele lieve mensen 

die Valiente heel erg graag wilden adopteren en hem wilden helpen om weer beter te worden. Zij 

hebben hem de naam Valiente gegeven, want toen hij in het asiel kwam had hij nog geen naam. Al 

snel kon Valiente met het vliegtuig naar zijn nieuwe baasjes in Nederland reizen. Zijn nieuwe 

baasjes zijn toen met hem naar de dokter geweest. De dokter heeft hem medicijnen gegeven en 

Valiente moest ook elke dag heel veel oefenen om zijn pootjes weer sterker te maken zodat hij hier 

weer op kon staan, lopen en rennen. De mensen zijn elke dag met hem naar een speciaal 

zwembad gegaan waar Valiente kon zwemmen. Doordat hij zoveel zwom werden zijn pootjes 

steeds sterker en sterker. Valiente wilde heel graag samen met de andere hondjes en zijn baasjes 

kunnen spelen en rennen en daarom deed hij ook heel erg zijn best met zwemmen. Iedere week 

zagen zijn baasjes dat het steeds beter met Valiente ging en na 5 maanden heel veel  oefenen kon 

Valiente eindelijk weer goed op zijn pootjes staan en lopen en zelfs rennen en spelen met zijn 

nieuwe hondenvriendjes en zijn baasjes. Valiente is nu weer heel gelukkig!  

 

De eerste foto is van Valiente toen hij nog in Spanje verbleef, de andere foto’s zijn van zijn nieuwe 

leven in Nederland. 


