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1 Introductie 
 
 
2021 was gruwelijk en mooi tegelijk  

 
Het jaar 2021 was gruwelijk, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Maar tegelijkertijd waren er 

lichtpuntjes. In moeilijke tijden geven die houvast, inspireren om vol te houden en zetten aan tot 

nog meer actie tegen dierenleed.  

 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zit de wereld opgescheept met een pandemie veroorzaakt 

door een ziekte die van dieren op mensen overspringt en vice versa. De oorzaak ligt in hoe wij 

omgaan met dieren, wat alle alarmbellen zou moeten laten afgaan. Maar nee, het kwartje lijkt nog 
steeds niet te vallen, want de intensieve dierhouderij brengt geld in het laatje. Terwijl het gevaar 

overduidelijk is, want anders waren eind 2020 niet alle nertsenhouderijen versneld 

gesloten vanwege het gevaar op mutaties van het coronavirus. 
 

Ook was 2021 het jaar van de vogelgriep, die in Europa nooit eerder zo heeft toegeslagen. Alles 

bij elkaar zijn er miljoenen vogels preventief afgemaakt door vergassing. Het woord ‘ruiming’ 

kan ik niet meer horen, want dat verhult de werkelijke gruwel. Dat de mens ook hier een 
belangrijke rol speelt wordt keer op keer voor het gemak verdoezeld; het zijn altijd weer de 

trekvogels die de schuld krijgen. Maar zowel bij corona als bij de vogelgriep speelt de massaliteit 

waarmee we dieren houden – gereduceerd tot dingen – een hoofdrol. 
 

Maar was er dan helemaal niets goeds afgelopen jaar? Oh ja, zeker wel! Zo zijn we een hele fijne 

samenwerking aangegaan met Sea Shepherd in onze strijd tegen het Dolfinarium in Harderwijk, 

waar ze bedacht hebben om een groep dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen naar een Chinees 
pretpark te exporteren. Sea Shepherd en House of Animals stapten samen naar de rechter om de 

export van de zeezoogdieren tegen te houden en de eerste zaak hierover hebben we gewonnen.  

 
Het Dolfinarium had trouwens ook een ‘prachtige’ slogan bedacht: ‘Ontdek, Beleef en 

Bescherm’. Bescherm? Hou toch op, hoe durven ze! Dus heb ik een klacht ingediend bij de 

Reclame Code Commissie, want die slogan is absoluut misleiding van het publiek. En 
de Commissie gaf mij gelijk, want het Dolfinarium beschermt helemaal niets, behalve hun eigen 

inkomsten met het verkondigen van onwaarheden. Ook het winnen van deze zaak is onderdeel 

van onze strijd tegen onrecht en dierenleed, wat er uiteindelijk voor zal zorgen dat het nu al 

noodlijdende Dolfinarium ooit de poorten sluit. Wat mij betreft in 2022. 
 

Voor ons stond 2021 ook in het teken van de malafide hondenhandel. We richtten onze strijd met 

name tegen de handel in broodfokpuppy’s afkomstig uit Oost-Europese puppyfabrieken, waar 
teefjes onder de meest vreselijke omstandigheden nestje na nestje moeten ‘produceren’. Toen we 

hier voor het eerst indoken dacht ik echt ‘dit lossen we zo op’. De wetgeving is duidelijk en de 

regels worden met handen en voeten getreden. Puppy’s worden vaak veel te jong bij de moeder 
weggehaald, hun vaccinaties zijn regelmatig niet op orde, ze zijn vaak ziek en met hun paspoorten 

wordt gefraudeerd. Maar wat heb ik mij vergist. 

 

Helaas heeft de pandemie een nieuw woord doen ontstaan: coronapuppy’s. Mensen zaten veel 
meer thuis en besloten vaak in een opwelling dat een puppy wel leuk zou zijn. Mede omdat 

de NVWA al jaren niet of nauwelijks handhaaft konden frauderende puppyhandelaren en 

https://www.animalstoday.nl/tag/2021/
https://www.animalstoday.nl/einde-nederlandse-nertsenfokkerijen/
https://www.animalstoday.nl/einde-nederlandse-nertsenfokkerijen/
https://www.animalstoday.nl/tag/vogelgriep
https://www.seashepherd.nl/nl/
https://www.animalstoday.nl/tag/dolfinarium/
https://www.animalstoday.nl/ontdek-beleef-en-bescherm-dolfinarium-misleidend/
https://www.animalstoday.nl/tag/malafide-puppyhandel/
https://www.animalstoday.nl/tag/broodfokhandel/
https://www.animalstoday.nl/coronapuppy-van-hand-gedaan/
https://www.animalstoday.nl/tag/nvwa/
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malafide fokkers naar hartenlust hun gang gaan in Nederland (en daarbuiten). Het is afschuwelijk 
om te zien welk intens dieren- en mensenleed dat veroorzaakte. Maar hoe groter het leed, des te 

harder ons team werkt, want opgeven is geen optie. En dus hebben we in het afgelopen jaar vier 

grote handelaren kunnen stoppen en deden aangifte tegen zes dierenartsen in Hongarije, die 

medeplichtig waren aan deze handel. Twee ervan werden op non-actief gesteld. We dienden een 
klacht in bij het veterinair tuchtcollege in Nederland tegen twee dierenartsen die hier betrokken 

zijn bij de illegale puppyhandel. En we deden aangifte tegen Marktplaats, want zij faciliteren de 

malafide hondenhandel. 
 

Mede dankzij jullie donaties kwam onze landelijke campagne ‘#MarktplaatsBedankt’ tot stand en 

bereikten we het grote publiek, net als de landelijke media, die uitgebreid aandacht schonken aan 
onze onderzoeken. Begin volgend jaar publiceren we het volgende onderzoek van House of 

Animals Investigations over de broodfokhandel. En we gaan hiermee door tot deze gruwelijke 

handel in puppy’s volledig aan banden is gelegd. Ook dat gaat ons lukken, dat weet ik zeker. 

 
Enorm trots ben ik op de geweldige redactie van ons nieuwsplatform AnimalsToday. 

AnimalsToday is de grootste dierennieuwssite van Nederland en de reguliere media nemen het 

nieuws over, of worden erdoor aangezet een visie op dierenleed te belichten die niet eerder aan 
bod kwam. Dat is echt fantastisch, want onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg. Hoe meer 

aandacht in en invloed op de media des te beter. 

 
En dan misschien wel het grootste lichtpunt van 2021: ‘ons’ varken Sam en haar kinderen. Sam is 

het meest emotionele ‘project’ waar ik ooit aan gewerkt heb. Ze is gered uit de intensieve 

varkenshouderij als zeug nummer 1693. Op dat moment was ze 9 jaar en had al 230 biggen 

‘geproduceerd’. Niet in een mooie stal met een warm nest, maar liggend tussen stangen in een 
kraamkooi. Haar biggen werden keer op keer na drie weken bij haar weggehaald. Sam was een 

schaduw een varken. Na haar redding heeft ze voor de laatste keer biggen gekregen bij Stichting 

Melief, waar ze gelukkig oud mag worden, samen met haar biggen. 
 

Het raakt mij iedere keer weer om te zien hoe bijzonder het karakter Sam zich na haar bevrijding 

heeft ontwikkeld en dat het zo verschilt van bijvoorbeeld Sharky, Bumblebee, Tapir of Hippo, een 

aantal van haar biggen. Hoe intelligent en slim varkens zijn, gevoelig, liefkozend en soms 
knorrig. Het mooiste moment voor mij in 2021 was toen ik samen met Sam in de modderpoel heb 

gelegen. Ze durfde er aanvankelijk niet in en Lothar van Melief en ik hebben het haar gewoon 

voorgedaan. Ik had een jaar geleden nooit gedacht dat ik mij zo intens gelukkig kon voelen, 
samen met een varken in een modderpoel. 

 

We maken een documentaire over Sam, ook weer dankzij de steun van onze geweldige donateurs. 
Het doel is dat ze een gezicht gaat geven aan die de meer dan 13 miljoen dieren in de vee-

industie, die achter gesloten deuren een kort, afschuwelijk en dieronterend leven moeten lijden. 

En daarmee is de cirkel rond, want ook onze strijd tegen de intensieve veehouderij is niet 

gestreden voordat het einde in zicht is. 
 

Lieve mensen, 2021 was gruwelijk maar mooi tegelijk. De verandering in denken over dieren is 

steeds vaker voelbaar en soms ook zichtbaar. En ik ben zo ontzettend blij dat wij elkaar gevonden 
hebben hierin. Of je nu onze berichten deelt, een positieve reactie achterlaat, of ons financieel 

steunt: we doen het samen en kunnen niet zonder elkaar. Onze beweging wordt steeds groter en 

daarom ga ik hoopvol het nieuwe jaar in. En ik zou het geweldig vinden als we dan ook weer 
samen de strijd voor dieren aangaan. 

 

https://www.animalstoday.nl/exit-malafide-puppyhandelaar-de-meiboom/
https://www.animalstoday.nl/tag/hongarije/
https://www.animalstoday.nl/aangifte-tegen-marktplaats-dierenmishandeling/
https://www.animalstoday.nl/nederlanders-bestellen-puppys-rijdende-puppywinkel/
https://www.animalstoday.nl/
https://www.animalstoday.nl/tag/sam/
https://www.meliefanimalsanctuary.org/
https://www.meliefanimalsanctuary.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iiXwjavDjAE


 

Stichting House of Animals Foundation 4 activiteitenverslag 2021 

 

Ik wens jullie een veilige jaarwisseling, denk aan de (huis)dieren en alvast alle moois, liefs en 
goeds voor het nieuwe jaar. 

 
Namens het bestuur van House of Animals Foundation,  
 
 
Karen Soeters 
oprichter en directeur 
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2 Activiteiten 
 
Onder het dak van House of Animals Foundation zijn onze activiteiten samengebracht. Met 
Animals Today brengen we al 10 jaar elke dag nieuws over dieren en dierenwelzijn, het team 
van Investigations richt zich op het blootleggen van dierenmishandeling en met onze 
documentaires over dieren vergroten we het bewustzijn over dierenleed. Van onze activiteiten 
werd ook in 2021 weer volop verslag gedaan in de media.  
 

2.1 Animals Today 
De belangrijkste activiteit van AnimalsToday.nl en haar sociale mediakanalen is het publiceren 
van dagelijks ongeveer 6 nieuwsartikelen uit binnen- en buitenland. Deze worden aangevuld 
met opiniestukken en columns.  
 
De illegale hondenhandel, de broodfokkerij en het leven van dieren in dolfinaria zijn thema's die 
veelvuldig aan bod zijn gekomen in 2021. Een van de hoofdonderwerpen van de redactie was - 
net als in 2020 - het verband tussen het ontstaan van zoönosen en menselijk handelen. Na de 
uitbraak van COVID-19 en het gebrek aan aandacht in de reguliere media voor deze relatie, 
publiceerde AnimalsToday.nl nieuws, rapporten en onderzoeken over dit onderwerp.  
 
Er lag een sterke focus op de redenen voor het ontstaan van zoönosen: intensieve veeteelt, de 
vernietiging van de natuur, klimaatverandering en de handel in wilde dieren. Daarnaast was er 
ook een sterke focus op het effect van klimaatverandering op het leven van dieren, zoals 
massamigratie en sterfte.  
 
Met 1,5 miljoen bezoekers per jaar is AnimalsToday.nl de grootste dierennieuwssite van 
Nederland. In 10 jaar werden er meer dan 12.000 artikelen gepubliceerd. Het nieuws wordt 
vervolgens vaak overgenomen door regionale en landelijke media. 

Karen’s vlog en opinieartikelen 

 
In dit coronajaar richtte Karen zich vooral op het schrijven van opiniestukken, bijvoorbeeld over 
het massale doden van pluimvee vanwege de vogelgriep, misstanden in de 
varkensvleesindustrie en in het dolfinarium in Harderwijk, dat dit jaar van plan was om 12 
zeezoogdieren te exporteren naar een pretpark in China.  
 
Verder gaf Karen haar doorwrochte visie op het gemakzuchtig doden van konikpaarden door 
Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen. Uiteraard hield ze de lezers op de hoogte van de 
strijd tegen de malafide hondenhandel en trakteerde ze hen op prachtige beelden van Sam, het 
moedervarken dat door House of Animals gefilmd wordt in het kader van een documentaire.  
 
Ook organiseerden we live uitzendingen op Facebook, bijvoorbeeld samen met dierenarts Piet 
Hellemans over de verzorging van huisdieren. 
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Petities 

Het platform van AnimalsToday.nl leent zich er uitstekend voor om petities met een 
dierenbeschermende insteek onder de aandacht te brengen. Soms zijn deze geïnitieerd door 
andere dierenorganisaties. Dit jaar vroegen we onze achterban om onze eigen petitie te tekenen 
en Marktplaats op te roepen te stoppen met het plaatsen van advertenties van malafide 
hondenfokkers. Ruim 13.000 mensen gaven hier gehoor aan en de teller loopt door. 

Nieuwsbrief 

Ook in 2020 verstuurde Animals Today regelmatig een nieuwsbrief, waarin zij haar online 
achterban informeert over lopende zaken en belangrijke nieuwsberichten. Meer dan 40.000 
mensen zijn inmiddels geabonneerd. 

Mediaoptredens 

Vaak wordt House of Animals benaderd door redacties met de vraag of Karen Soeters haar visie 
wil geven op dierenonderwerpen. In 2021 trad zij bijvoorbeeld geregeld op als 
dierenwelzijnsexpert bij de televisieprogramma’s Koffietijd en 5 Uur Live op RTL4. Ook was 
Karen te gast bij Jinek om te vertellen over de aangifte tegen Staatsbosbeheer vanwege gebrek 
aan beschutting voor gevangen paarden in de Oostvaardersplassen. Ook stelde zij bij Opgelicht! 
en Nieuwsuur de wanpraktijken in de hondenhandel aan de kaak. 
 
HouseofAnimals.nl 
In het afgelopen jaren besteedden we extra aandacht aan onze website, waarbij we vormgeving 
in dienst stelden van een optimale informatievoorziening. Onze achterban, belangstellende 
media en potentiële donateurs kunnen nu nog gemakkelijker kennis nemen van de impact van 
House of Animals, de resultaten van onze onderzoeken en de mogelijkheden om mee te doen of 
te steunen.  
 

2.2 Investigations 

Undercover onderzoek is een krachtig instrument om ernstig dierenleed aan het licht te 
brengen. Onze investigators begeven zich in het hol van de leeuw om misstanden met dieren te 
documenteren en zo gruwelijke dierenmishandeling te beëindigen. Van de resultaten wordt 
vervolgens verslag gedaan in de media en dat leidt regelmatig tot Kamervragen en 
politieonderzoek. Ons streven blijft om daders daadwerkelijk bestraft te krijgen, en dat is een 
kwestie van de lange adem.  

Illegale hondenhandel en de rol van Marktplaats 

Net als vorig jaar richtten we ons in 2021 met name op de malafide hondenhandel. Nederland is 
een paradijs voor Oost-Europese broodfokkers en hondenhandelaren. Per jaar exporteren zij 
zeker 80.000 puppy’s naar ons land. De moederdieren leven onder erbarmelijke 
omstandigheden in puppyfarms. Nietsvermoedende Nederlandse kopers halen te jonge en vaak 
doodzieke hondjes in huis. In veel gevallen zijn de puppy’s getraumatiseerd en vertonen ze 
gedragsproblemen die aanvankelijk niet zichtbaar zijn. 
 
Veel gedupeerde baasjes hebben vanaf dag 1 te maken met torenhoge dierenartskosten omdat 
de zieke pups vaak langdurige medische behandelingen nodig hebben. In sommige gevallen zijn 
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de hondjes zelfs zo ziek dat ze al binnen een paar weken na aanschaf overlijden. Ook zijn ze vaak 
veel te jong; een puppy van 6 weken ziet er immers schattiger uit dan een pup die de verplichte 
leeftijd van minimaal 15 weken heeft. 
 
Behalve alle ellende voor de moederhonden, de puppy’s en hun nieuwe baasjes heeft deze 
industrie ook grote risico’s voor de volksgezondheid. Ons onderzoek toont aan dat er op grote 
schaal wordt gefraudeerd met paspoorten en inentingsboekjes. Honden blijken bijvoorbeeld 
onvoldoende beschermd tegen rabiës (hondsdolheid), een dodelijke infectieziekte voor mens en 
dier, en zijn vaak niet ingeënt tegen parvo, een dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. 
 
De website Marktplaats.nl speelt een belangrijke rol in de verkoop van broodfokhondjes. Door 
advertenties te tonen van broodfokhandelaren en deze niet te verwijderen na talloze klachten 
van gedupeerde kopers, faciliteert het bedrijf malafide hondenhandel en is het 
medeverantwoordelijk voor ernstig dierenleed. Gedurende 2020 hebben wij op constante 
aandacht gevraagd voor deze kwestie maar de situatie op Marktplaats blijft onverminderd zeer 
zorgelijk. 
 
Uit onderzoek van House of Animals blijkt bijvoorbeeld dat door 1 broodfokhandelaar wel 32 
advertenties op 1 dag geplaatst worden onder 32 accountnamen. Nietsvermoedende kopers 
kijken op zo’n account, zien een foto van een lieve hond en denken te maken te hebben met een 
kleine fokker die nu toevallig een nestje beschikbaar heeft. De verkoopgeschiedenis van de 
verkopende partij, waaruit blijkt dat het gaat om honderden honden van dezelfde aanbieder 
waarover tal van klachten gemeld zijn, ontbreekt volledig. 
 
In de Europese Unie wordt jaarlijks 1,3 miljard euro aan hondenhandel verdiend, ten koste van 
het welzijn en de gezondheid van de dieren! Ons standpunt is dan ook helder: wij eisen een 
einde aan de malafide broodfokpuppyhandel. De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
(NVWA) en de Nederlandse douane moeten hun functie als handhaver gaan vervullen zodat dat 
er een einde komt aan het illegaal importeren van veel te jonge en vaak zieke puppy’s. Er moet 
bovendien een verbod komen op de verkoop van hondjes via online platforms zoals 
Marktplaats. 

We zijn er nog niet, maar boekten wel al onze belangrijke successen: 

 De beruchte puppyhandelaar in Diessen moest dankzij ons handhavingsverzoek per direct 
zijn deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen; 

 De broodfokhandelaar in Lelystad moest dankzij ons handhavingsverzoek per direct dicht 
vanwege de coronamaatregelen; 

 Een foute puppyhandelaar in Chaam heeft het pand moeten verlaten en eentje in Wijchen 
is gestopt met handelen; 

 We deden aangifte tegen 7 corrupte dierenartsen die meewerken aan illegale puppyhandel. 
Er loopt nu strafrechtelijk onderzoek naar en 2 zijn er inmiddels op non-actief gesteld; 

 Ons onderzoek naar broodfokpuppyhandel heeft geleid tot Kamervragen van VVD, PvdD en 
PVV; 

 Wij hebben aangiften gedaan tegen meerdere broodfokhandelaren en als gevolg daarvan 
loopt daar nu politieonderzoek naar; 
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 Wij hebben aangifte gedaan tegen Marktplaats wegens medeplichtigheid aan het illegaal 
importeren van puppy's uit Oost-Europa. Als gevolg van onze aangifte is een 
politieonderzoek gaande; 

 Wij hebben aangifte gedaan tegen de handhaver, de NVWA, wegens medeplichtigheid aan 
de malafide hondenhandel. Deze aangifte leidde tot Kamervragen en een politieonderzoek 
dat momenteel plaatsvindt; 

 Kort na het publiceren van ons onderzoek m.b.t. de rol van Marktplaats heeft minister 
Schouten laten weten persoonlijk contact op te nemen met Marktplaats over hun 
faciliterende rol; 

 Onze mediacampagne om mensen bewust te maken van de malafide hondenhandel heeft 
miljoenen mensen bereikt. Door ons werk verschenen over dit onderwerp inmiddels zo’n 
80 publicaties in landelijke en regionale kranten en waren we over dit onderwerp te gast bij 
Nieuwsuur, Opgelicht?!, Hart van Nederland en Koffietijd. 

 We lanceerden een brochure met 10 tips over hoe je zelf een malafide puppyhandelaar 
kunt herkennen. 

Dolfinarium Harderwijk 

Dit jaar bundelden House of Animals de krachten met collega-organisatie Sea Shepherd tegen 
het voornemen van het Dolfinarium in Harderwijk om 12 zeezoogdieren naar een pretpark in 
China te exporteren. Samen stapten we naar de rechter om de uitvoervergunning aan te 
vechten, met een voorlopig succes als resultaat! Ook  de reclameslogan die het Dolfinarium 
gebruikt om publiek te trekken, werd als misleidend bestempeld. 
 
Vorig jaar, na een onderzoek in opdracht van de minister van Landbouw, kwam er een rapport 
uit dat ronduit vernietigend was in de conclusies. Het dolfinarium is in 2017 op papier al eens 
failliet verklaard en de bezoekersaantallen lopen al jaren terug. De kwaliteit van leven voor 
dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen die kunstjes moeten doen in een afgesloten waterbak is 
zeer slecht. Dat de dieren daar weg moeten is duidelijk, maar niet door de verantwoordelijkheid 
voor hun gezondheid en welzijn over te dragen aan een Chinees pretpark!  
 
In 2021 bereidden we gezamenlijk de zitting voor, die gepland stond voor 6 januari 2021. In dit 
verslag kunnen we alvast verklappen dat de voorlopige uitkomst in ons voordeel uitpakt: de 
exportvergunning is vervallen en als het Dolfinarium een nieuwe aanvraag indient kunnen ze 
erop rekenen dat we er opnieuw met volle kracht tegenin zullen gaan! 
 
Al eerder incasseerde het Dolfinarium een tegenvaller, toen House of Animals de Reclame Code 
Commissie (RCC) vroeg zich te buigen over de slogan ‘Ontdek, Beleef en Bescherm’. Deze tekst is 
misleidend, zo stelden wij, want het wekt de indruk dat bezoekers dieren beschermen door een 
kaartje te kopen. Een terecht klacht, zo stelde het RCC, ‘dat de dieren beschermd worden, blijkt 
nergens uit’. 
 

2.3 Documentaires 

De afgelopen jaren produceerden wij prachtige documentaires die het bewustzijn over 
dierenleed vergrootten. In ‘Broken Spirit – The Galgo’s last run’ brachten we het lot van de 
Spaanse galgo’s in beeld, die elk jaar aan het einde van het jachtseizoen worden gedumpt en 
soms vreselijk worden mishandeld. ‘Lost in Paradise, the Dogs of Curaçao’ vertelt het verhaal 



 

Stichting House of Animals Foundation 9 activiteitenverslag 2021 

 

van de talrijke zwerfhonden op het eiland. Voor ‘Hanoi - het gal van de beer’ reisden we naar 
Vietnam, waar we verslag deden van het gruwelijke lot van deze prachtige dieren wiens gal 
gebruikt wordt als ingrediënt van traditionele Chinese medicijnen. 

WOLF! 

In 2020 en 2021 zochten we het dichter bij huis. Vanwege de beperkingen door de corona-
epidemie konden we nog niet daadwerkelijk gaan filmen, maar wel starten met de 
voorbereidingen van een documentaire over de wolf in Nederland. Wolven hebben net 
als honden het vermogen om te leren. Dat is goed nieuws voor boeren, natuurbeschermers en 
burgers die bang zijn voor schade door de wolf in Nederland. Er zijn methoden om wolven weg 
te houden van schapen en hun jachtgedrag te beïnvloeden. In WOLF! volgen wij de Europese 
wolf vanuit dit perspectief. 

Sam, van fokzeug tot ambassadeur 

Sam is een moedervarken uit de bio-industrie, dat de afgelopen 9 jaar onder dieronterende 
omstandigheden heeft geleefd. Ze kreeg maar liefst 240 biggen! Ook in 2020 was ze zwanger. 
Maar dit keer in de veilige en speciaal voor haar ingerichte kraamstal bij stichting Melief, waar 
ze met stro haar eigen nest mocht bouwen. In het afgelopen jaar volgden wij haar belevenissen 
met de biggetjes op camera. Haar ingrijpende verhaal jong en oud toont niet alleen hoe 
bijzonder varkens zijn maar ook wat voor prachtmoeder Sam is! De première van de 
documentaire over Sam staat gepland eind 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.animalstoday.nl/tag/wolven/
https://www.animalstoday.nl/tag/honden/
https://www.animalstoday.nl/tag/biggen/
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3 Organisatie 
 
House of Animals legde 10 jaar geleden het fundament voor structurele aandacht voor 
dierenwelzijn in de Nederlandse media. We komen onvoorwaardelijk op voor elke diersoort, 
door dieren een stem te geven en ervoor te zorgen dat verborgen leed aan het licht wordt 
gebracht. Dankzij ons (internationale) netwerk hebben we een unieke informatiepositie 
opgebouwd en dat is echt bijzonder.  
 
We durven wel te stellen dat bijna al onze tijd besteed wordt aan daadwerkelijke 
dierenbescherming. Het is dan ook best even schakelen als we nadenken over donateurswerving 
of organisatorische kwesties. Maar het is ook leuk en belangrijk: hoe beter we onze activiteiten 
aansturen en hoe groter het budget is, hoe meer kunnen we bereiken!  
 
Aan de basis van elk goed doel staan sympathisanten. En die willen we koesteren. Sommigen 
tekenen onze petities, anderen lezen onze dierennieuwtjes, weer anderen doneren een bedrag 
of worden zelfs structureel donateur. Dit is erg belangrijk. Want hoewel House of Animals draait 
op vrijwilligers en freelancers, hebben we een budget nodig om publiciteit te genereren, 
onderzoek te doen en materialen aan te schaffen. 
 
In 2020 beschikten we over 2.650 donateurs, waarvan 235 op regelmatige basis een bedrag 
schenken. In totaal kwam er bijna 90.000 euro binnen via particuliere donaties, sponsoring en 
giften van stichtingen en bedrijven. In de jaarrekening 2020 is te lezen hoe dit bedrag is 
opgebouwd en waaraan het wordt uitgegeven. 
 
De meeste nieuwe donateurs wisten ons te vinden via sociale media, de website of de 
nieuwsbrief. Ook dit jaar plaatsten we regelmatig advertenties op Facebook en Google, 
waardoor ook deze kanalen bijdragen aan donateurswerving en naamsbekendheid.  
 
Eind 2021 breidden we onze donateurswerving uit met het verzenden van een brief met 
giftvraag aan onze achterban, waarop gul gereageerd werd. Ook traden we dit jaar in contact 
met een aantal (vermogens)fondsen, waardoor we ons budget voor de dierenbeschermende 
activiteiten en de organisatie zagen groeien.  
 
Beste donateurs, (vermogens)fondsen, vrijwilligers, redacteuren, adviseurs en iedereen die dit 
jaar betrokken was bij onze activiteiten, heel erg bedankt! Zonder jullie inzet was het niet 
mogelijk zo veel voor elkaar te boksen. 
 

Karen Soeters 
oprichter en directeur 
maart 2021 
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