Jaarverslag 2021

Verslag Stichting Save The Moonbears:
Dierenwelzijnsorganisatie Stichting Save The Moonbears heeft ten doel het
werven van fondsen voor-en het ondersteunen van organisaties die zich
inzetten voor het welzijn van dieren. Wij steunen in het algemeen beren. Zoals
de galberen in China en Vietnam, organisatie Animals Asia, en Wildlife Friends
Foundation Thailand.
Ook steunen wij de honden en katten in Azië en in Europa.

Doelstelling: Doel van Stichting Save The Moonbears is om meer bekendheid te
geven aan dit vreselijke dierenleed, en vooral om financiële ondersteuning,
middels van fondswerving donateurs en vrijwilligers te genereren.
Stichting Save The Moonbears is op 18 november2008 opgericht, en heeft als
vestiging adres Karel Doormanlaan 11/2712 Ja Zoetermeer. KvK 27330055.
Succeswet: Stichting Save The Moonbears is door de belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen nut Beoogde instelling(ANBI)Donaties aan
Stichting Save The Moonbears, zijn aftrekbaar.
Algemene: Gegevens:Correspondentieadres:Kareldoormanllaan11 2712 JA
Zoetermeer.Website:www.moonbears.nl Email: ciskadehilster@moonbears.nl

Graag informeren wij u als trouwe vriend van onze stichting over onze
voornemens om onze activiteiten om dieren-in-nood te helpen wat verder te
verbreden. De stichting komt al 14 jaar op voor de dieren in Azië. De stichting
steunt en helpt de galberen in China en Vietnam, en de honden en katten in
Azië. De stichting wil in Nederlandmeer bekendheid geven aan dit gruwelijk
dierenleed en via fondsenwerving en donaties financiële ondersteuning aan de
betreffendeorganisaties bieden.

De missie dieren in Azië: Het verbeteren van de levenskwaliteit van beren,
honden en katten in Azië, het stoppen van dierenleed en het aanleren van
respect voor dieren. Bij ons zul je geen heftige foto’s aantreffen, want iedereen
kan zich wel
bedenken , hoe dieren in landen zoals in Azië dagelijks op brute wijze worden
behandeld. Inmiddels is ons werkterrein ook uitgebreid naar hulp aan de
honden en katten in Azië.

Als wij organisaties op het spoor komen die daarmee bezig zijn, met name
kleine, particuliere initiatieven en/of kleine stichtingen of stichtingen die daar
mee bezig zijn , doen wij een diepgaand onderzoek naar deze organisaties,
nemen dan contact met hen op, en als wij overtuigd zijn ‘dat het goed zit’
maken we daar een maandproject van.

Deze organisaties redden niet alleen honden (en ook katten) van de
hondenmarkten en uit slachthuizen, maar ook praten zij met lokale en
landelijke overheden, en werken zij aan wetgeving die moet leiden tot
beëindiging van de hondenvleeshandel en-consumptie.
Onze website:www.hondenredden.nl

Animals Asia red teen jong beertje genaamd Yen
Beren in Vietnam en China.
In China en Vietnam zitten duizenden beren hun leven lang op
berenboerderijen, zodat hun gal kan worden afgetapt t.b.v. de traditionele
geneeskunde om kwalen, variërend van hoofdpijn tot aambeien,
tegenmeerdere ziektes ect: Beren zitten opgesloten in kooien die zó klein zijn
dat de beren bijna platgedrukt worden en geen kant meer op kunnen. Het
enige wat ze kunnen is alleen maar liggen en lijden. Dit is een vreselijke
lichamelijke en geestelijke lijdends weg voor de beren.
https://www.moonbears.nl

Wildlife Friends Foundation Thailand.
WFFT runt op dit moment een volledig volgens internationale standaard
uitgerust hospitaal voor wilde dieren, een 29 hectare groot opvangcentrum
voor grote kat-achtigen, apen, beren en ander wild, een opvangcentrum voor
“gepensioneerde” olifanten, een rehabilitatie-centrum voor gibbons, en een
mobiel team van dierenartsen. WFFT is ook zeer actief bezig met onderzoek
naar illegale handel in geheel Azie, in het bijzonder de handel in baby-olifantjes,
tijgerwelpjes en gibbon baby’s, zowel voor het toerisme, als voor de handel
naar China.

Wildlife Friends Foundation Thailand Redt 11 tijgers en twee
beren.Honden en Katten.

Honden en Katten.
Honden en katten beschouwen wij in Nederland als onze vrienden, helaas is dit
in Azië niet de realiteit. Miljoenen honden en katten worden jaarlijks op een
gruwelijke wijze afgeslacht om vervolgens geconsumeerd te worden of de
vacht wordt vaak ook in bont producten verwerkt. Niet alleen in Azië gebeuren
er gruwelheden met de honden en katten maar ook in Europa.

Honden in Europa en Azië

Honden en katten in Europa hebben het ook heel erg zwaar.

Balans 31-12-2021
Activa:
Kas…………………………………………………………………………………7.979,67
Passiva
Nog af te dragen aan doel……………………………………………..7.979,67
Toelichting op staat van baten en lasten 2020 Verkoop goederen
Dit bestaat uit verkoop aan kramen van in consignatie gegeven goederen
webshop.
Donaties: Die bestaat uit 5 donaties……………………………16.592,00
Donaties betaalde kosten…………………………………………… 3.831,69
……………………………………………………………………………………20.423,69

Bureaukosten
Kantoorartikelen……………………………………………………………500,00
Porti……………………………………………………………………………….110,79
Abonnementen/en contributies…………………………………….925,30
Drukwerk/Promotie……………………………………………………….521,36
Donateurs donaties terug gevorderd……………………………..365,00
Webhosting……………………………………………………………………663,86
………………………………………………………………………………………3.086,31

Verkoopkosten:
Kraamhuur/Evenementen Reiskosten
Ovige kosten……………………………………………………745,38
Staat van Baten en lasten 2021
Opbrengsten Verkoop Goederen………………………………….Geen

Donaties………………………………………………………………………16.592,00
Donaties Betaalde kosten…………………………………………….3.831,69
…………………………………………………………………………………….20.423,69

Kosten:
Bureaukosten………………………………………………………………3.086,31
Verkoopkosten……………………………………………………………….745,38

Resultaat
Activiteiten………………………………………………………………..16.592,00
Animals Asia…………………………………………………………………..7.500,00
Projecten honden en katten in Azië………………………………..1.200.00
Projecten honden en katten in Europa……………………………1.030,00
Wildlife Friends Foundation Thailand………………………………6.000,00
Red Een Dier…………………………………………………………………….862,00
Terug vordering donaties donateurs………………………………..365,00

Nog af te dragen aan doel………………………………7.979,67
Dit bedrag is inmiddels al overgemaakt naar de beren.
Stichting Save The Moonbears Bears bedankt iedereen die hieraan
meegewerkt hebben. Want dankzij uw steun zijn er weer beren en honden en
katten gered.
Hartelijk dank voor uw steun ook namens de dieren. Wij hopen dan ook dat u
ons ook weer blijft steunen in 2021
Het Bestuur Stichting Save The Moonbears

