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1- Inleiding
Stichting de Varkensschuur is opgericht op 10 februari 2022 door Laureen Wes en is gevestigd aan de
Heinbaaswijk 3I in Dedemsvaart.
Stichting de Varkensschuur heeft ten doel:
•

Het bieden van hulp aan dieren die in nood zijn of dreigen te komen

•

Dieren in nood tijdelijk of permanent opvangen en verzorgen

•

Informatie verstrekken en bewustwording creëren omtrent dierenwelzijn

Het bestuur van stichting de Varkensschuur bestaat uit:
Voorzitter:
Laureen Wes
Sectaris:
Michel Beld
Penningmeester:
Anouk Heesink
Stichting de Varkensschuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer
85501387.

Stichting de Varkensschuur is ontstaan vanuit liefde en compassie voor dieren. Laureen Wes en haar
moeder Yvonne Wes- Ligtenbarg hadden de droom om op kleinschalige basis iets voor dieren in nood
te kunnen betekenen. In het buitengebied van Dedemsvaart begon deze droom realiteit te worden
nadat Laureen en Yvonne een kippenopvang voor stichting Red een Legkip begonnen en daarnaast
zwervende of gedumpte dieren opvingen. Dit bleek pas het begin en vol enthousiasme werd er aan
nieuwe plannen gebouwd.
Met deze plannen kwam ook het idee om de opvang serieus en professioneel aan te pakken en
daarbij een officiële stichting op te richten. Dit biedt ons tevens de mogelijkheid om steun te vinden
bij donateurs en aanspraak te maken op fondsen. Zo ontstond stichting de Varkensschuur, een
opvang en thuis voor dieren in nood.
Met stichting de Varkensschuur bieden we op een huiselijke manier permanente of tijdelijke opvang
aan dieren die in nood zijn of dreigen te komen. Dit zijn veelal gedumpte dieren, dieren die dreigen
gedood te worden, geredde dieren of dieren met een handicap. Ook ondersteunen wij andere
organisaties met opvang, vervoer of andere praktische vormen van hulp.
Een ander belangrijk doel van stichting de Varkensschuur is het verstrekken van informatie en
bewustwording omtrent dierenwelzijn. Wij geloven in een vreedzame en compassievolle omgang
met dieren waarin wij allen gelijk zijn.

Het opvangen en verzorgen van dieren in nood brengt vele kosten met zich mee. Vaak zijn de dieren
kwetsbaar of komen ze uit slechte omstandigheden waardoor (medische) zorg noodzakelijk is.
Daardoor is het een taak voor stichting de Varkensschuur om inkomsten te genereren zodat de
dieren van al deze zorg voorzien kunnen worden.
Stichting de Varkensschuur werkt enkel met vrijwilligers en niemand wordt beloond voor zijn of haar
werkzaamheden. Alle inkomsten komen ten goede van de door ons gestelde doelen met als
overkoepelend doel: het helpen van dieren in nood.
De opvang kan enkel bezocht worden op afspraak.
Contactgegevens:
Stichting de Varkensschuur
Heinbaaswijk 3I
7701PA Dedemsvaart
06 45670973
info@devarkensschuur.nl
KvK:
RSIN:

85501387
863644600

www.devarkensschuur.nl
www.instagram.com/devarkensschuur
www.facebook.com/devarkensschuur

2- Visie en missie
Visie
Stichting de Varkensschuur gelooft in een liefdevolle omgang met dieren waarin wij de mens niet
boven het dier plaatsen. Dit houdt in dat wij vinden dat een dier niet ter dienste staat van de mens.
Het gebruik van dieren voor vermaak, consumptie of andere vormen van exploitatie keuren wij dan
ook af.
Dierenwelzijn staat op de eerste plek in de educatieve boodschap die wij over willen brengen. Ook in
onze opvang handelen wij volgens deze overtuiging. De dieren mogen zichzelf zijn en wij proberen,
waar mogelijk en (medisch) verantwoord, aan al hun natuurlijke behoeften te voldoen. Zij hoeven
zich niet aan te passen aan onze verwachtingen en hoeven geen functie te vervullen.
Wij geloven dat een veganistische levensstijl de beste keuze is in onze strijd tegen dierenleed. Alle
dieren verdienen een vrij, waardig en volledig bestaan.
Missie
Met de oprichting van onze stichting en het realiseren van onze dierenopvang willen we een plek
creëren waar getroffen dieren kunnen herstellen en waar ze een kans krijgen op een zorgeloze
toekomst. We willen de oorzaak van al dit dierenleed naar buiten toe blootleggen en daarom is
informeren en educatie ook belangrijk. Hoe meer mensen zich bewust worden van situaties die
dierenleed in de hand werken en daarin betere keuzes gaan maken, hoe minder getroffen dieren
opvang nodig hebben.

3- Ambities en doelstellingen
1. Het opvangen en herplaatsen van hanen en educatie omtrent hanenleed verspreiden.
Het dumpen en doden van ‘ongewenste’ hanen in Nederland is een groot probleem. Er is geen goede
regelgeving en handhaving omtrent dit onderwerp. Landelijk zijn er weinig opvangmogelijkheden.
Stichting de Varkensschuur probeert zo veel mogelijk hanen in nood op te vangen en te herplaatsen
(om de doorstroom te behouden). Het is echter zeer belangrijk dat er bewustwording gecreëerd
wordt aangaande dit probleem.
Het hobbymatig (laten) uitbroeden van eieren, veelal in broedmachines, resulteert in duizenden
ongewenste hanen en misbruik van ‘knuffel’kuikens die later gedood of gedumpt worden. Stichting
de Varkensschuur zal informatie hierover verspreiden, winkels/instanties/scholen/etc. hierop
aanspreken en stelt (onder andere) de voorwaarde dat er met de door ons herplaatste hanen niet
gefokt mag worden.
2. Het opvangen en herplaatsen van kippen via Red een Legkip.
In de opvang van de Varkensschuur is een opvanglocatie voor Red een Legkip (initiatief van Stichting
Comité Dierennoodhulp) gerealiseerd. Middels de voorwaarden, werkwijze en financiële steun van
Red een Legkip worden op dagelijkse basis legkippen uit de bio-industrie (medisch) verzorgd en
herplaatst. Via de sociale media en de website van stichting de Varkensschuur wordt hier aandacht
aan besteed en we proberen we bewustwording te creëren omtrent het dierenleed in de
eierindustrie.
Kippen die extra of blijvende (medische) zorg nodig hebben verhuizen naar een vast kippenverblijf
van de Varkensschuur en mogen hier oud worden in groepsverband.
3. Bouw van twee verblijven kleinvee.
In de opvang van stichting de Varkensschuur zijn we bezig met de plannen voor de realisatie van 2
verblijven voor kleinvee. Dit zal gaan om 2 stallen, 1 opberghok, bestrating, omheining en inrichting
van weides. Deze verblijven zullen dienen voor tijdelijke of permante opvang van kleinvee.
4. Bouw quarantaine-verblijf kleinvee.
Afzonderlijk van de twee andere verblijven willen we een apart quarantaine-verblijf voor kleinvee
bouwen. Deze zal dienen voor tijdelijke opvang van bijvoorbeeld zieke, ongeregistreerde,
inbeslaggenomen of acuut op te vangen dieren.
5. ANBI status aanvragen.
We willen als stichting graag een ANBI status toegewezen krijgen. Dit houdt in dat wij aantoonbaar
geen winstoogmerk hebben en dat al onze activiteiten het algemeen belang dienen. Met een ANBI
status krijgt de stichting een aantal belastingvoordelen, zo ook de donateurs. Daarnaast moet de
stichting aan strenge voorwaarden voldoen om deze status te verkrijgen. Daarom zijn transparantie
en zuiverheid noodzakelijk.
6. (Werk)plek creëren voor kwetsbare groepen.
Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om de samenwerking aan te gaan met kwetsbare
groepen. Wij willen een prettige en ongedwongen plek bieden waar mensen de connectie met de
dieren aan kunnen gaan en lichte werkzaamheden (op vrijwillige basis) kunnen verrichten.
Belangrijke voorwaarde is dat wij geen ‘knuffel’opvang zijn en dat er ten alle tijden rekening wordt
gehouden met getraumatiseerde en/of angstige dieren. Interactie is dan ook niet altijd mogelijk
tenzij een dier hier zelf om vraagt.
7. Vrijwilligers werven.
Momenteel draait de stichting op 2 vrijwilligers die de zorg op dagelijkse basis dragen, 2 vrijwilligers

voor hand en spandiensten en 3 vrijwilligers in het bestuur. Met de komst van nieuwe verblijven en
nieuwe dieren zal meer mankracht nodig zijn.
Via de website besteden we hier aandacht aan en kunnen mensen zich aanmelden.
8. Inkomsten genereren.
Wij zijn geheel afhankelijk van donateurs en hebben nog geen vaste of maandelijkse sponsoren. Het
verwerven van inkomsten om de dieren en de opvang in hun onderhoud te kunnen voorzien kan via
de volgende manieren:
Via de website:
• Doneren via donatieformulier
- eenmalig
- maandelijks
• Doneren voor specifieke projecten of dieren
- Benodigde en reeds opgehaalde bedrag staat vermeld
Via sociale media (doorverwijzing naar direct betaalverzoek op website):
• Via een bericht met informatie over bepaald project of dier, doorlinken naar de
betalingsmogelijkheid
Via externe partijen/organisaties:
- Fondsen aanschrijven
- Dierenorganisaties aanschrijven die financiële steun verlenen
9. Bewustwording en educatie omtrent exploitatie en dierenwelzijn.
Het exploiteren van dieren, op welke manier dan ook, gaat altijd ten koste van het dierenwelzijn.
Stichting de Varkensschuur handelt ten alle tijden in het belang van de dieren. Via onze sociale media
kanalen en website maar ook middels het gesprek willen wij anderen hierover informeren en
inspireren.
10. Sociale media.
Stichting de Varkensschuur is actief op Instagram en Facebook. Daarnaast wordt momenteel een
uitgebreide website gebouwd.
11. Het opvangen van dieren in nood.
Eén van de hoofdactiviteiten van stichting de varkensschuur is het opvangen van dieren die in nood
zijn of dreigen te komen. Dit zijn bijvoorbeeld dieren die gedumpt of achtergelaten zijn, gedood
dreigen te worden of als zwerver zijn gevonden.
Deze dieren worden tijdelijk of permanent opgevangen en krijgen de (medische) zorg die zij
behoeven.
12. (Medische) zorg verlenen aan de dieren in onze opvang.
Op dagelijkse basis krijgen de dieren die in onze opvang verblijven (medische) verzorging.
13. Samenwerken met andere organisaties.
Stichting de Varkensschuur biedt opvang of andere praktische hulp aan organisaties die zich inzetten
voor het helpen of redden van dieren in nood.

