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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 november 2008 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: Karel Doormanlaan 11 2712 JA Zoetermeer Website: 

www.moonbears.nl/ E-mail ciskadehilster@moonbears.nl 

VERBREDING VAN DE ACTIVITEITEN VAN STICHTING MOONBEARS. 

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. 

 

Zoals wij ook graag het fantastische werk steunen van de Nederlander Edwin Wiek in Thailand die 

voor vele bedreigde en mishandelde dieren daar doet. 

Kijk maar eens op zijn website: www.wfft.org  

Ook steunen wij Animal Hope & Wellness Foundation opgericht door Marc Ching. Marc redt honden 

van de gruwelijke vleesmarkten, in China, Korea, Cambodja. 

In het jaar 2016 hebben vele donateurs helaas hun donateurschap opgezegd.  

Rond het jaar 2016 is het heel stil geweest in verband met de donaties, wij hopen dan ook dat het  

in 2017 wat beter gaat. 

 

Met veel dank voor uw fantastische samenwerking met ons. 

Samen voor de dieren, ze hebben ons heel hard nodig! 

 

mailto:ciskadehilster@moonbears.nl
http://www.wfft.org/


  

Galberen in China en Vietnam.  

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, te genezen. 

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 lijdensweg voor deze beren. 

Dankzij uw steun en giften hebben wij weer een boerderij kunnen sluiten. En hebben ook nog zes 

beren gered vaneen anderen boerderij. Blijf ons steunen ! 

Hartelijk dank voor u steun ook namens de beren ! 

 

 

 

 

 

 



 

Honden en Katten in Azië  

In veel Aziatische landen worden honden en katten gehouden, maar ook gestolen en van de straat gehaald voor 

voedsel, o.a. in China, Vietnam, Cambodja en Korea. Naar schatting worden in China alleen al meer dan 15 

miljoen honden en 4 miljoen katten elk jaar gedood en opgegeten . 

Het vervoer van de honden en katten naar de markten is zeer slecht en dieronwaardig. De dieren lijden zo erg 

dat er veel ven hen dood bij de slachterij aankomen. Vele miljoenen dieren die op de markten zitten worden op 

een brute wijze geslacht, en sterven een langzame en gewelddadige dood. Honden worden opgehangen, 

doodgeknuppeld, levend gekookt, gestoken in de nek of lies, geëlektrocuteerd  Omdat de dieren niet worden 

bedwelmd ondergaan ze het hele martelings- en dodingsproces bij vol bewustzijn. Het lijden is dan ook 

gruwelijk, en het duurt lang voor de dieren sterven, want, zo vindt men, hoe meer de dieren lijden, des te beter 

zal het vlees smaken. 

In samenwerking met dierenliefhebbers en met uw steun kan Marc Ching nog meer dieren redden. Help 

mee zij hebben onze steun heel hard nodig ! 



 

 

 

Honden en katten in Europa. 

Honden en katten in Europa hebben het ook niet makkelijk,  zoals in Roemenië, Bulgarije, Spanje, 

Griekenland ect: Hebben ook geen goed leven, worden  geslagen, gedumpt, mishandeld, of bij het 

grof vuil gezet. Soms doen wij ook een actie voor deze dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beren in Thailand.  

Deze beren worden voor de handel gebruikt, zoals het verhandelen van hun ledenmaten en organen. 

De beren leven in vreselijke omstandigheden en sterven een vreselijke dood.   

Er zitten nu op het opvangcentrum 40 beren deze hebben medicatie en verzorging en eten nodig.  

 

Wildlive Friends Foundation Thailand. 

WFFT is opgericht in 2001 door Edwin Wiek, een Nederlander die al sinds 1989 in Thailand woont, en 

daar tot 2000 een productie- en export   bedrijf had. WFFT (in Thailand geregistreerd) heeft sinds 

haar start bijna 2,000 (wilde) dieren gered uit de illegale handel, van de “pet” ofwel huisdieren-

handel en zelfs natuurrampen, alsmede gewonde dieren medisch verzorgd na ongelukken met 

bijvoorbeeld auto’s, hondenbeten, en meer natuurlijke omstandigheden als ziektes.  

Actie Laos: is een onderdeel van (WFFT) Wildlife Friends Foundation Thailand, heeft een dierentuin 

laten sluiten met 48 dieren , waar ook beren bij zaten. 

Zij hebben van de dierentuin een nieuw reservaat gemaakt om nog meer dieren te kunnen redden.  

 

 

 

 

 



Balans Per 31-12-2016    

 

Activa                                                                                                    

Kas                                                                                     2.851,84   

Passiva   

Nog af te dragen aan doel stichting                                        2.851,84   

Toelichting op staat van Baten en Lasten 2014   

Verkoop Goederen                                                                Geen   

Dit bestaat uit verkoop aan kramen Van in consignatie gegeven goederen 

Webshop.   

 

Donaties                                                                                    

Dit bestaat uit 5 donaties                                                                14.325,00    

Donaties betaalde kosten                                                                    2.728,70    

Bureaukosten   

 

Kantoorartikelen                                                                                928,00 

porti                                                                                                 176,57 

Abonnementen/Contributies                                                                318,95                                                                                                                                             

Drukwerk/Promotie                                                                            750,00                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                                    2.173,52                                                                                                         

Verkoopkosten   

Kraamhuur/Evenementen                                                                  Geen  

Reiskosten                                                                                       Geen                                                                               

Ovige kosten                                                                                    555,18                                                                                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                   555,18 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Staat van Baten en Lasten 2017   

Opbrengsten   

Verkoop Goederen                                                                              Geen                                                                        

Donaties                                                                                          14.325,00                                                                                                                                                                                

Donaties betaalde kosten                                                                    2.728,70 

                                                                                                     17.053,70  



Kosten. 

Bureaukosten                                                                             2.173,52                                                                                      

Verkoopkosten                                                                              555,18 

                                                                                                  2.728,70 

 

Resultaat activiteiten:                                                         19.905,54                                                                                                                                                                               

 

Naar Engeland overgemaakt AAF                                                2.556   

Beren in Thailand Wildlife Friends Foundation Thailand                 1.100  

Honden en katten in Azië Actie Marc Ching                                  6.050                                                                                                  

Actie Laos Beren                                                                       2000                                                                                                                

Actie Scrappy in Egypte                                                               300  

Actie Honden en katten in Euro                                                  1.652,00 

 

Terug boeking aan donateurs                                                        667,00 

                                                  

 

Nog af te dragen aan doel   2.851,84                                                                                                                                           

 

Stichting Save The Moonbears bedankt iedereen die hieraan hebben 

meegewerkt. Want dankzij uw steun zijn er weer beren en honden en katten 

gered.  

Wij hopen dat u ons blijft steunen.    

Hartelijk dank voor uw steun ook namens de dieren.    

Het bestuur.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


