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Inleiding
Wij publiceren dit beleidsplan omdat wij voor onze (eventueel ook toekomstige)
sponsors duidelijk op papier willen hebben staan wie wij zijn, wat we doen, hoe we
dat doen, en wat onze visies en kernwaarden zijn.
Stichting WerelddierenWerk kort en bondig
2.1 Wie zijn wij?
Stichting WerelddierenWerk
E: email@world-animals.org
T: 31 (0)26 379 379 7
Adres: Beukenlaan 236, 6823 MK Arnhem, Nederland
Bank: Triodosbank NV, te Zeist
Bankrekeningnummer: 39.03.62.859
Kamer van Koophandel Utrecht: 30180431

2.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting WerelddierenWerk bestaat uit bestuursleden en
vrijwilligers. Onder vrijwilligers rekenen wij ook stagiaires. Verderop in dit
document hierover meer.
2.3. Directie:
Carolien Roovers
Bestuursleden:
Kathrin Simonsmeier (Penningmeester)
Yvon Vijn Voorzitter
Hans Wijgergangs secretaris

Vrijwilligers en stagiaires:
Hans Wijgergangs (redactie/cartoons)
Cathalijne Noest (vertalingen)
Nicole Spiering (Huisstijl)
Kim Rademakers (website beheer en onderhoud)
Carolien Roovers Social media

2.3 Geschiedenis
Twee jaar in India
In 1998 vestigde Carolien Roovers zich voor twee jaar in India. Zij werd toen diep
geraakt door het (levenslot)lot van de dieren die daar op straat leven.
Tijdens haar verblijf in India is zij (waar mogelijk) begonnen met het medisch
behandelen van de straatdieren. Toen dit bij de bewoners begon op te vallen,
kwamen mensen hun zieke dieren bij haar brengen. Voor deze dieren besloot
Carolien te gaan bemiddelen bij de lokale opvangorganisaties en zocht zij
adoptieadressen voor deze dieren.
Door deze activiteiten kwam zij in aanraking met de organisatie PFA (People For
Animals), een landelijke dierenbeschermingsorganisatie die in veel plaatsen in India
dierenziekenhuizen en asiels heeft opgezet. Zij zijn onder andere verantwoordelijk
voor de invoering van veel lokale dierenbeschermingswetten.
Met behulp van het netwerk van PFA intensiveerde Carolien haar ‘straathoekwerk’
voor zieke en mishandelde dieren.
Terug in Nederland: De oprichting van stichting WerelddierenWerk
Eenmaal terug in Nederland besloot Carolien dat ze haar werk wilde voortzetten door
een stichting in het leven te roepen die bestaande dierenbeschermingsorganisaties in
ontwikkelingslanden kon ondersteunen. Maneka Ghandi, de voorzitster van PFA, gaf
toestemming om een zusterorganisatie van PFA. in Nederland op te richten.
Samen met twee vrijwilligers is op 19 April 2002 de stichting WerelddierenWerk in
het leven geroepen.
Visie, missie en kernwaarden
3.1 Visie: Waar willen we naartoe?
Uiteindelijk willen wij als organisatie meer kunnen bieden dan alleen maar geld. Ons
doel is om de aangesloten dierenorganisaties financieel te ondersteunen, maar ze
hiernaast ook mankracht te bieden. Dit bereiken wij door vrijwilligers en stagiaires
uit te zenden naar onze projecten. Verder willen wij uiteindelijk (zoals onze naam
ook aangeeft) wereldwijd kunnen opereren.
3.2 Missie: Waarom doen we wat we doen?
Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans in het leven verdient, zowel mens als dier.
Hier zetten wij ons voor in. Dieren die op straat leven hebben het zwaar. Wij

proberen deze hulpbehoevende dieren een eerlijke kans in het leven te bieden.
In ontwikkelingslanden heeft de zorg voor dieren geen prioritiet en geldt vaak een
ander waardensysteem dan het Angelsaksische. Zowel mens als dier hebben hier te
lijden onder armoede, gebrek aan educatie en maatschappelijke tegenstellingen.
Stichting WerelddierenWerk wil projecten opzetten en ondersteunen met als doel
mensen beter voor hun dieren en hun omgeving te laten zorgen. Zwerfdieren
worden in veel landen als een last ervaren, omdat ze zich snel vermenigvuldigen en
besmettelijke ziektes over kunnen dragen op mensen. Wij willen een bijdrage
leveren aan het voorkomen van veel van dit soort problemen. Dit doen wij door
middel van sterilisatieprojecten en medische behandelingen. Hiermee willen we
bereiken dat mens en dier in betere harmonie met elkaar kunnen samenleven.
3.3 Kernwaarden
Wij hebben als stichting bepaalde kernwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij
zowel geld als mankracht aan onze projecten willen leveren. Dit willen wij omdat we
hiermee veel meer kunnen bereiken dan alleen maar sponsoring. Doordat wij dit
doen ontstaat er een uitwisseling van kennis. Onze vrijwilligers en stagiaires brengen
kennis naar India, en zij doen daar weer kennis op van de lokale
ervaringsdeskundigen. Zo wisselen we dus kennis en ervaring uit en dit is een zeer
belangrijk onderdeel van ons werk. We kunnen wel blijven sponsoren en niet helpen,
maar daar bereiken we vele malen minder mee dan wanneer we beide combineren.
De organisatie
4.1 Organisatie
Wij zijn bezig met het professionaliseren van de werkorganisatie en het bestuur. De
oprichtster (Carolien Roovers) zal zich geleidelijk terugtrekken en een functie in de
directie gaan bekleden.
4.2 Andere betrokkenen
Carolien legt regelmatig verantwoording af over de voortgang van de stichting aan
het bestuur van Stichting Menodi. Dit is een overkoepelende stichting voor diverse
organisaties die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan.
4.3 Overleg, rapportage, en besluitvorming
Wekelijks is er werkoverleg tussen de bestuursleden van de stichting. Hierin
bespreken we de resultaten, de lopende zaken, en de zaken waar we nog aan
moeten werken.

Op deze momenten komt het bestuur bij elkaar. Dit is dus in principe zonder de
vrijwilligers en stagiaires. Voor stagiaires met een bestuursfunctie wordt een
uitzondering gemaakt.
Daarnaast word er veel telefonisch gecommuniceerd en via email.
Omgevingsanalyse
5.1 Doelgroep
Het publiek waar stichting WerelddierenWerk zich op richt bestaat uit mensen in
ontwikkelingslanden. Door deze mensen educatie te bieden over de zorg voor dieren,
bestrijden we de verwaarlozing en mishandeling van dieren.
5.2 Samenwerkingsverbanden
Stichting WerelddierenWerk werkt samen met:
- PFA Agra (People for Animals)
- IPAN Nilgiris (India Project for Animals and Nature)
- AFP (Animal Foundation Platform)
- Stichting Menodi (Medische Noodhulp aan Dieren)

5.3

Concurrentie

Er zijn veel organisaties werkzaam met een vergelijkbare doelstelling als Stichting
WerelddierenWerk. Wij onderscheiden ons omdat wij niet alleen financiële middelen,
maar ook mankracht bieden. Deze mankracht bestaat uit vrijwilligers en stagiaires. Deze
worden uitgezonden naar onze projecten.
Externe factoren
Stichting WerelddierenWerk is een zusterorganisatie van PFA. Dit is de grootste
dierenbelangenorganisatie van India. Hierdoor zijn er altijd voldoende leer- en
werkplekken voor onze vrijwilligers en stagiaires voorhanden. Stichting WereldWerdieren
Werk heeft het vertrouwen van veel lokale dierenbeschermingsorganisaties.
Dit maakt dat wij in een bevoorrechte positie verkeren. Bij uitbreiding naar andere
ontwikkelingslanden in de nabije toekomst willen wij als stichting een vergelijkbaar
netwerk creëren.

6. Doelen stellen
6.1 Vrijwilligers
Voor vrijwilligers hebben wij een vrijwilligerscontract opgesteld. Deze is als bijlage
toegevoegd.

Taken voor vrijwilligers zijn onder andere:
- Administratie
- Financiën
- Website-onderhoud
- Nieuwsbrief-bijdrage
6.2 Stagiaires en vrijwilligers
Stichting WerelddierenWerk is een Aequor-erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat
studenten die aan een MBO-instelling studeren hier een erkende stage kunnen
vinden. Dit kan zowel in het buitenland als in het binnenland. Het buitenland
betekent India. Hier hebben we vier dierprojecten lopen waar we stagiaires kunnen
plaatsen. Het gaan hier voornamelijk om opvangcentra en asiels.
We hebben in het buitenland ruimte voor studenten dierverzorging en studenten
paraveterinair. De studenten kunnen veel leren in hun stageperiode. Studenten uit
het westen hebben een andere visie en beleving dan de lokale mensen, dus hier
ontstaat de mogelijkheid tot een wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring.
Als je in het binnenland stage wilt lopen, kom je meer bij de bestuursfuncties
terecht. Dit sluit meer aan bij de bedrijfskundige en organisatorische kant van het
vak.
Voor vrijwilligers en stagiaires die naar onze projecten in India gaan, brengen we
beperkte kosten in rekening. Deze kosten zijn in vergelijking met andere organisaties
beduidend lager.
Wij rekenen € 20,00 per dag per vrijwilliger/stagiaire. Hiervan gaat € 5,00 naar de
organisatie om de boel draaiende te houden, en de overige € 15,00 gaat naar het
project waar de vrijwilliger/stagiaire hulp biedt.
Voor deze € 20,00 per dag worden drie maaltijden per dag en een verblijfplek
aangeboden.
6.3 Fondsen werven
Fondsen voor onze stichting worden voornamelijk geworven door Stichting Menodi,
via sociale media en netwerkcontacten.
De sociale contacten woorden voornamelijk tot stand gebracht op
vrijwilligersmarken, benefiet activiteiten, symposia etc.
7. Public Relations en markering

7.1 Marketinginspanning
Stichting WerelddierenWerk investeert veel in het promoten van de stichting.
Dit doen we onder andere door:
- de stichting te presenteren op vrijwilligersmarkten
- presentaties te geven over ons werk op scholen om leerlingen te interesseren voor een
buitenlandstage, en scholen te interesseren voor een samenwerkingsverband met onze
stichting
- symposia bezoeken en daar ons sociale netwerk uitbreiden
- aan benefietactiviteiten deel te nemen
- onze website te onderhouden.
- folders te maken en te distribueren

7.2 Middelen
- Presentaties
- Connecties uit ons sociale netwerk
- Markten
- Website
- Sociale media: Facebook
- Folders en flyers

Bijlage 1

Stageovereenkomst Buitenlandstagiaires
Ondergetekende stagiair(-e) onderschrijft de hier volgende stage-afspraken in
samenwerking met Stichting WerelddierenWerk:
•

Ik heb een ziektekostenverzekering die medische kosten in het buitenland vergoedt

•

Ik heb een reiskostenverzekering voor evt. calamiteiten

•

Ik ben op de hoogte van de regels die mijn opleiding stelt t.a.v een buitenlandstage
en onderschrijf deze

•

Ik toon respect voor de lokale bevolking van het project waar ik verblijf

•

Ik besef dat er een groot cultuurverschil is tussen de Nederlandse en de Indiase
bevolking en ben bereid daar integer en respectvol mee om te gaan.

•

Ik communiceer op integere en respectvolle wijze tijdens mijn stage met alle
betrokkenen

•

Ik ben bereid volledig mee te draaien met de dagelijkse gang van zaken op het
project waar ik verblijf tijdens mijn stage

•

Als er problemen of calamiteiten zijn, geef ik dit op tijd aan bij de contactpersoon
van het project waar ik verblijf en per mail aan de Stichting WerelddierenWerk

•

Na de afronding van mijn stage schrijf ik een evaluatieverslag voor het project waar
ik stage heb gelopen

•

Ik schrijf een stuk voor de nieuwsbrief van Stichting WerelddierenWerk incl
beeldmateriaal zodat andere studenten een goed beeld krijgen van het verblijf op het
project waar ik stage heb gelopen

Datum,
Naam Stagiaire:
Bijlage 2

Handtekening

Factuur
Naam stagiaire/vrijwilliger:
Aantal nachten:
Prijs per nacht: 20 euro
Totaal:
Betalingswijze: o.v.v. bijdrage vrijwilligerswerk
bankrekeningnummer: NL54TRIO0390362859
Triodosbank NV te Zeist t.n.v. Stichting WerelddierenWerk te Arnhem

Bijlage 3
Kijk op de website voor meer info
http://www.werelddierenwerk.org
Voor nieuws en documentatie:
http://www.werelddierenwerk.org/actueel en info

