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Stichting WOOF – Guatemala
Fliermatenweg 1
7451 NH Holten

Algemene informatie en doelstellingen
Stichting WOOF - Guatemala is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de (zwerf)honden en katten in Guatemala. Op 6 december 2018 is WOOF – Guatemala officieel geregistreerd in
Nederland. In 2008 is de Nederlandse Tessa de Goede geëmigreerd naar Guatemala. Sinds 2009 is zij
begonnen met het verzorgen van straathonden samen met haar Guatemalteekse man Gerson
Ordonez. Sinds 2009 hebben zij meer dan 500 honden van de straat gehaald, gecastreerd of
gesteriliseerd, weer op gezondheid gebracht, ingeënt en voor de meeste een nieuw huis gevonden.
Op dit moment wonen er permanent 35+ honden bij hen thuis. Deze honden worden niet ter adoptie
aangeboden, omdat ze te oud zijn, gehandicapt of te getraumatiseerd zijn. Sinds 2014 werken Tessa
en Gerson nauw samen met partner organisatie Unidos para los Animales, een Amerikaanse
stichting, die net als WOOF-Guatemala (zwerf)honden en -katten opvangt. Unidos para los Animales
staat al meer dan 10 jaar geregistreerd in zowel Guatemala als Amerika. Zij hebben een langlopende
samenwerking met Amerikaanse dierenarts Jim Bader, die 1 a 2 keer per jaar naar Guatemala komt
om honden en katten te opereren.
Omdat wij beiden (WOOF en Unidos) meer sterilisaties en castraties willen verrichten, hebben we
contact gezocht met twee lokale dierenartsen in Guatemala en sinds januari 2018 werken wij met
hen samen. Ons gezamenlijke doel is om de populatie van zowel straathonden en -katten, maar ook
de honden en katten van laag inkomen families door middel van sterilisaties en castraties te
verminderen. Hierdoor zullen er minderen honden en katten geboren worden en hopen we ook zo
dat het dierenleed in Guatemala zal verminderen. Wij realiseren ons dat we niet alle honden en
katten in Guatemala kunnen helpen, maar wij hopen wel zoveel mogelijk.
Helaas doet de Guatemalteekse regering niets aan de over populatie van honden en katten en veel
mensen nemen het heft in eigen handen door de honden en katten te vergiftigen, af te schieten of te
dumpen. Er is ongelooflijk veel dierenleed in Guatemala en ook hier willen wij iets aan doen. Tijdens
de sterilisatie- en castratiedagen onderwijzen wij alle families en kinderen over het welzijn van
dieren en hoe zij juist met hen om moeten gaan. Ook gaan we bij scholen op bezoek om kinderen te
laten zien hoe het wel moet, zij zijn de toekomst.
Onderzoek van de WHO en de WSPA heeft aangetoond dat vangen, steriliseren, vaccineren en weer
vrijlaten, de enige structurele en humane manier is om een eind te maken aan de zwerfhonden
problematiek. Dat is ook wat wij doen. Unidos para los Animales heeft een speciaal gedeelte
gebouwd in hun asiel om straathonden op te vangen, te steriliseren/castreren, vaccineren en te laten
revalideren en dan weer terugzetten op straat. De meest extreme gevallen nemen WOOF –
Guatemala en Unidos para los Animales op in hun asielen.
Ons doel is om zoveel mogelijk castraties en sterilisaties uit te voeren en om zoveel mogelijk dieren
in te enten tegen ziektes. Ook willen wij zoveel mogelijk families onderwijzen over dierenwelzijn en
zullen we extreme gevallen blijven opvangen.
Bestuur
Het bestuur van WOOF – Guatemala bestaat uit 3 bestuursleden:
•
•
•

Tessa de Goede is voorzitter en woont en werkt fulltime in Guatemala om de projecten te
coördineren en te controleren.
Paul de Goede is penningmeester
Rika Beldman is secretaris

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Samenwerkingspartners
WOOF – Guatemala werkt nauw samen met Unidos para los Animales (United for Animals) en wij
organiseren samen zoveel mogelijk sterilisatie- en castratiedagen. Ook werken wij samen met
verschillende burgermeesters van dorpen om (gratis) locaties te gebruiken voor deze sterilisatie- en
castratiedagen. Ook hebben we in sommigen dorpen lokale contact personen wonen die het
aanspreekpunt zijn voor arme families die hun dieren willen laten opereren en zij creëren lijsten voor
ons met dieren die een operatie nodig hebben. Ook hebben we een grote groep vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten en vele werkzaamheden verrichten, zoals straathonden vangen voor sterilisaties en
castraties, tijdelijke opvang bieden voor honden en/of puppy’s, het organiseren van ‘puppy play day’
iedere zaterdag om puppy’s die van de straat zijn gehaald te socialiseren, zodat ze eerder
geadopteerd kunnen worden en vrijwilligers die helpen tijdens de sterilisatie- en castratiedagen.
Ophalen van donaties
WOOF – Guatemala heeft een eigen website en we zijn actief op Facebook en Instagram om iedereen
dagelijks op de hoogte te houden van de gang van zaken in Guatemala. Ook hebben we een
projectplan geschreven en hopen we dat er vermogensfondsen zijn die ons willen helpen. Hoe meer
geld we ophalen voor sterilisaties en castraties, hoe meer dieren we kunnen helpen.
Kosten per jaar
Voor het jaar 2019, 2020 en 2021 is ons doel om minstens 4000 dieren te steriliseren/castreren en in
te enten. Als doel hebben we gesteld dat WOOF-Guatemala geld ophaalt voor 2000 operaties en
Unidos para los Animales 2000 operaties. De kosten voor 1 sterilisatie/castratie, inclusief alle
vaccinaties (DHHP en Rabiës) is €18.
De jaarlijkse kosten voor voeding voor WOOF-Guatemala is ongeveer €4500 (35 honden). Deze
kosten zijn opgebouwd uit eten voor 35+ honden en de medische kosten voor recent opgenomen
straat- en zwerfhonden of honden van arme families.
Algemene details over WOOF – Guatemala
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Oprichting van WOOF – Guatemala is 06 december 2018
Rechtsvorm is Stichting
Statuten zijn gemaakt door notaris Haitze Arnoldus Kraayenhof in Borculo
RSIN nummer is 859458441
Kamer van Koophandel nummer is 73318981
De ANBI status
Het rekeningnummer van WOOF – Guatemala is NL85 ABNA 0839 9428 85
Website is www.woofguatemala.com
E-mail adres is woofguatemala@gmail.com
Instagram is woofguatemala
Facebook is WOOF - Guatemala
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Voorwoord van de voorzitter
Ondanks dat de corona crisis ook uitbrak in Guatemala, zijn we enorm blij dat we nog veel honden en
katten hebben mogen helpen. Het was een moeilijk jaar met heel veel uitdagingen. Helaas zijn veel
mensen in Guatemala hun banen kwijtgeraakt en waar dan als eerste op bezuinigd wordt zijn de
(huis)dieren. Die werden dan ook massaal op straat gedumpt. Gelukkig hebben wij maandenlang vele
dieren kunnen voeden en hebben we alsnog meer dan 600 honden en katten kunnen steriliseren en
castreren. We zijn onze donateurs dan ook enorm dankbaar in het vertrouwen in ons. Hierbij
presenteren we u graag de jaarrekening en jaarverslag van 2020.
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1.

Verslag van het bestuur

Ondanks de vele plannen die we ons als doel hadden gesteld voor het jaar 2020, werd alles anders
door Corona. We moesten onze plannen bijstellen. In Guatemala was er een zware lock down die
maanden heeft geduurd en waar men soms dagenlang niet naar buiten mocht. We hebben voor vele
uitdagingen gestaan. We hebben ons aan het begin van de corona periode dan ook als doel gesteld
om ons te focussen op wat we wel kunnen doen. Door deze positieve instelling hebben we dan toch
nog veel dieren kunnen helpen.

1.2

Activiteiten

We hebben uiteraard voor onze 38 straat honden gezorgd die bij ons vast en tijdelijk verblijven. Deze
dagelijkse zorg bestaat uit het voeden, schoonmaken, socialiseren en vooral veel liefde geven aan
onze dieren.
Tijdens de corona periode kregen we een telefoontje van iemand over een hond die was aangereden
en al maanden op straat leefde compleet verlamt vanaf de middel. We zijn direct in de auto
gesprongen en na anderhalf uur rijden hebben we Kobe gevonden en meegenomen naar huis. Door
de verlamming had hij vreselijke diepe wonden op zijn benen en poten door het geschuif over de
vloer. Ook was hij vreselijk bang, ondervoed, zat onder de vlooien en stonk enorm door zijn wonden.
We hebben hem meteen meegenomen naar de dierenarts en zij hebben zijn wonden
schoongemaakt. We hebben zijn vertrouwen gewonnen, een rolstoel voor hem geregeld en hij
woont nu vast en voor altijd bij ons in huis.
Dagelijks hebben we vele straathonden bij ons in het dorp, maar ook in de dichtbij zijnde stad
Antigua honden brokken gegeven.
Een familie bij ons in het dorp met een hondje die beginnende kanker had in de borsten, hebben we
geholpen met de operatie. De vader van de familie was door corona zijn baan kwijt geraakt en kon de
totale operatie niet betalen. Het gaat heel goed met de hond.
We hebben diverse straat honden geholpen met medicatie
voor de huid in verband met schurft problemen.
We hebben een hond die een zeer ernstige vorm van
Canine distemper had (dodelijke honden ziekte) van de
straat gehaald en meteen laten inslapen.
Tijdens de corona periode kregen we een telefoontje van
iemand die vertelde over een vreselijke situatie met twee
herdershonden. We zijn er direct naar toegegaan en
hebben deze zeer magere honden uit hun huis gehaald,
We hebben ze bij ons in de opvang genomen, verzorgt,
medicatie gegeven en toen ze op een gezond gewicht
waren hebben we ze beiden gesteriliseerd. Ook hebben we
een fantastische familie gevonden die ze allebei hebben
geadopteerd!
Samen met de Amerikaanse organisatie United for Animals hebben we toch nog iets meer dan 600
honden en katten kunnen castreren, steriliseren en inenten.
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2.

Toekomst

In het jaar 2021 willen we ons voornamelijk richten op de castraties en sterilisaties van zoveel
mogelijk honden en katten. Wij denken namelijk dat dit de enige oplossing is voor de zwerf
populatie. Ons doel is dan ook om minstens 2000 dieren te opereren in het jaar 2021!

2.2

Activiteiten

Onze activiteiten is het blijven verzorgen van onze vaste en tijdelijke honden in onze opvang. Ook
willen we heel graag dit jaar onze hondenhuizen gaan vervangen. De meeste honden hebben een
houten hondenhuis voor zichzelf. Maar door de hoge temperaturen en het regenseizoen ieder jaar
wordt het hout van de huizen enorm aangetast. Iedere 3 jaar moeten we deze vervangen. We
hebben een tijdje geleden een huis gekocht, gemaakt van sterk plastic. Deze huizen zijn niet aan te
tasten door zon en regen en ook nog eens heel goed schoon te houden. We hopen dan ook dit jaar
25 nieuwe huizen te kunnen aanschaffen
Dit jaar willen we minstens 1x per maand een sterilisatie dag organiseren en hopen minstens 2000
dieren (honden en katten) te kunnen steriliseren, castreren en in te enten.
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3.

Organisatie

Stichting WOOF – Guatemala is geregistreerd in Nederland. De volgende gegevens hebben wij van
WOOF – Guatemala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1

Onze website is: www.woofguatemala.com
KVK nummer: 73318981
RSIN nummer: 859458441
Vanaf 2 mei 2019 hebben wij de officiële ANBI status
Facbook: WOOF – Guatemala
Instagram: woofguatemala
E-mail: woofguatemala@gmail.com
Telefoonnummer en Whatsapp in Guatemala: (00502) 4550 7798
Telefoonnummer en Whatsapp in Nederland: (0031) 6 5435 6806

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit 3 personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Mevr. Tessa de Goede de Ordonez
Dhr. Paul de Goede
Mevr. Rika Beldman

Niemand van het bestuur ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden.

3.2

Werknemers

Vanaf april 2021 hebben wij een parttime lokale medewerkster in dienst die ons halve dagen helpt, 5
dagen per week.
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4.

Jaarrekening

We hebben in totaal €7,870.28 uitgegeven, dit bestaat uit:
•
•
•
•

€2,750 aan eten voor het hele jaar voor de honden in de opvang
€375 Luiers voor onze invalide honden
€3,000 castraties en sterilisaties
€1,745.28 medicijnen, operaties en extra voeding straathonden
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5.

Begroting 2021
✓ Eten (brokken) €2.750
✓ Luiers voor onze invalide honden €500
✓ Medische kosten €2.000 ( voor onze oudere honden met artritis, tegen huidproblemen,
ontwormen, maar ook operaties, zoals snijwonden, gebroken poten/heupen, amputaties)
✓ We hebben per april 2021 1 persoon in dienst in dienst die 5x per week een halve dag komt
werken en helpt met de honden samen met mijn man Gerson die dit vrijwillig doet. Zij krijgt
€125 per maand met een totaal van €1000 voor 8 maanden in 2021.
✓ De extra eenmalige kosten voor 25 hondenhuizen is € 1.750

Ons doel is om in 2021 minstens 2000 honden en katten te opereren. Met WOOF-Guatemala willen
we 1000 operaties per jaar ophalen. De andere 1000 operaties per jaar zal United for Animales
proberen op te halen in de Verenigde Staten. Hiervoor zijn we de volgende kosten kwijt:
Voor €20 wordt één hond of kat gesteriliseerd of gecastreerd. Deze kosten zijn inclusief de operatie,
medicijnen na de operatie, maar ook alle inentingen. Deze vaccinaties gaan levensbedreigende
ziektes zoals honden ziekte, besmettelijke leverziekte en Parvo-virus tegen. Ook geven we al deze
dieren een rabiës vaccinatie.
Hiervoor zijn we de volgende kosten kwijt:
✓ Om 1000 operaties te kunnen uitvoeren per jaar hebben we in totaal nodig: 1000 operaties
(2021) x €20 per operatie is een totaal van €20.000.
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Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting WOOF-Guatemala
7 3 3 1 8 9 8 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Fliermatenweg 1, 7451 NH in Holten
0 6 5 4 3 5 6 8 0 6

E-mailadres

woofguatemala@gmail.com

Website (*)

www.woofguatemala.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 9 4 5 8 4 4 1

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Guatemala

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Tessa de Goede

Secretaris

Rika Beldman

Penningmeester

Paul de Goede

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel:
a. het opzetten van nieuwe, dan wel het bevorderen en ondersteunen van reeds
bestaande
of op te richten castratie- en sterilisatieprogramma's voor honden en katten in
Guatemala;
b. het organiseren van opvang voor honden en katten in nood in Guatemala dan wel
het
ondersteunen van reeds bestaande of nog te starten lokale en/of particuliere initiatieven
daartoe;
c. het voeden en verzorgen van zieke en/of zwakke honden en katten in Guatemala,
dan wel
het ondersteunen van reeds bestaande of nog te starten lokale en/of particuliere
initiatieven daartoe.
d. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Verzorgen onze straathonden, geven ze te eten, doen ze in bad, wandelen met ze en
wanneer ze ziek zijn zorgen we ervoor dat ze weer beter worden. Daarnaast houden
we maandelijks operatiedagen waar we honden en katten castereren en steriliseren.
We voeren de verzorging van onze honden iedere dag uit en de operatiedagen 1x per
maand. Zo zorgen we ervoor dat de honden op een juiste manier verzorgt en
gesocialiseerd worden, zodat ze in voor adoptie in aanmerking komen. En door de
operatiedagen halen we onze doelstelling om de zwerfpopulatie naar beneden krijgen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Doormiddel van donaties. We schrijven fondsen en bedrijven aan, verkopen
halsbanden in Nederland die gemaakt zijn in Guatemala en hebben een aantal
maanddonateurs.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Eten voor de honden, medicijnen en operaties voor zieke en gewonde honden en
sterilisaties en castraties van honden en katten. Ook kopen we luiers voor de honden
die in een rolstoel zitten en geparaliseerd zijn.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Beleidsplan%20van%20
Stichting%20WOOF%20.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Niemand binnen WOOF-Guatemala krijgt een vergoeding, iedereen doet dit vrijwillig.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

We hebben maandenlang veel straathonden tijdens COVID-19 eten gegeven. Ook
hebben we een hond geholpen die was bewerkt met een machete, een hond met
beginnende kanker waarvan de familie geen geld had om de operatie te betalen, een
van onze nieuwe rolstoel honden die aangereden was door een auto, we hebben een
hond geholpen met extreme huid problemen en we hebben 2 herdershonden uit een
zeer ernstige situatie gehaald en opgevangen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Door COVID hebben we helaas maar iets meer dan 500 honden en katten kunnen
castreren en steriliseren.
We hebben ook de dagelijkse zorg voor de honden in onze zorg iedere dag. Dus het
schoonmaken, honden voeren, uitlaten, medicijnen geven, socialiseren.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

0

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€

€

2.688

3.397

+
€

0

+
2.688

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

3.397

3.397

€

+
€

€

3.397

+

2.688

+
€

3.397

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

2.688

2.688

+
3.397

+
€

2.688
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

8.579

+

€
€

8.579

3.515

+
3.515

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

8.579

3.515

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

7.870

€

827

Saldo van baten en lasten

€

709

€

2.688

€

7.870

+

827

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.woofguatemala.com

Open

