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Wat in 2013 op het eerste gezicht een gewone wandeling op het strand

van Tabuba zou worden, werd de redding van een bijzonder hondje en

het begin van de Fenix Foundation! 

Tijdens de wandeling vonden we een uitgemergeld zielig hoopje hond,

dat nauwelijks meer in leven was. Onder de zweren, teken, zwaar

ondervoed en pas een paar maanden oud. De gemiddelde Braziliaan

zou er aan voorbij gelopen zijn of het zelfs hebben weggejaagd. Wij

besloten om het hondje mee te nemen en het een kans te geven.

Fenix stond op uit zijn as en is een prachtig vrolijk hondje geworden, met

een eigen huis en gezin die goed voor hem zorgen. Onze stichting heeft

als doel om meer dieren zoals Fenix een tweede kans te geven en mooie

toekomst te bieden.

Ontstaan van de stichting



Janneke Metzlar – Penningmeester

In 2006 heeft Janneke, samen met haar man, de stap gezet om van Utrecht naar

Brazilië te emigreren waar ze de scepter zwaaien over hun Pousada & Restaurant 0031

in Cumbuco. Naast het runnen van hun drukke Pousada & Restaurant zet Janneke zich

al jaren in voor dieren in nood in de provincie Ceara. Haar liefde voor dieren is enorm

groot en ze staat er dan ook om bekend, dat ze er alles voor over heeft om de dieren in

nood te helpen. Een lang gekoesterde droom van Janneke was om de dieren in nood

meer te bieden dat ze nu kan doen. Middels de oprichting van de Fenix Foundation is

deze droom eindelijk voor haar uitgekomen.

Tallina de Boer – Voorzitter m.i.v. 21-4-2015

Tallina is eigenaar van bureau SOUKS Communicatie en houdt zich vooral bezig met

internet en social media. Tevens werkt zij als interim manager bij marketing en

communicatie projecten. Naast deze dagelijkse werkzaamheden is zij enthousiast

hardloper en groot dierenvriend. Al jarenlang delen Janneke en Tallina hun liefde en

passie voor dieren. Ze is al vaker bij vriendin Janneke in Cumbuco geweest en kent de

ins en outs van de lokale omstandigheden voor dieren. Toen Janneke haar vroeg of ze

het voorzitter stokje van Frits wilde overnemen, zij ze volmondig ‘ja’.

Kelly Bontje – Secretaris

Kelly is naast communicatie en E-commerce specialiste ook een fanatiek kitesurfster en

ook zij heeft haar hart verpand aan Brazilië en Cumbuco. Kelly heeft in 2013 3,5 maand

in Cumbuco door gebracht en gezien hoeveel werk er ligt om de dieren een iets beter

leven te geven. In die 3,5 maand is Kelly actief betrokken geraakt bij het opvangen en

verzorgen van diverse ‘projecten’. Deze ervaring heeft er voor gezorgd dat Kelly is

aangetrokken als bestuurslid door Janneke & Frits.

Frits Drijver - Founding partner – uitgetreden m.i.v. 21-4-2015

Frits is oprichter en eigenaar van Brilman + Partners in Haarlem. Een communicatie-,

activatie- en eventmarketingbureau. Maar naast het bestaan van zijn drukke bureau is

Frits fanatiek kitesurfer en dierenvriend in hart en ziel. Ook Frits gaat al meer dan 10 jaar

elk jaar naar Cumbuco om daar zijn sport, kitesurfen, te beoefenen. Frits was degene

die Fenix op een ochtend op het strand van Tabuba vond en hem naar Janneke bracht.

Want ook hij wist dat Janneke er alles aan zou doen om Fenix te redden. Hun

gezamenlijke dierenliefde, de droom van Janneke en de daadkracht van Frits heeft

ervoor gezorgd dat de Fenix Foundation werkelijkheid is geworden.

Het bestuur





Stichting Fenix Foundation stelt zich ten doel om dieren in nood te helpen

in het buitenland en in het bijzonder in de provincie Ceara in Brazilië. Het

plaatsje Cumbuco in de provincie Ceara is één van de beste plekken ter

wereld om te (kite)surfen. Daarnaast is het ook een plek met een

schitterende, ongerepte natuur en warme gemeenschap.

Stichting Fenix Foundation richt zich met haar

fondsenwervingsactiviteiten in het bijzonder op iedereen die deze

bijzondere plek een warm hart toedraagt en wil helpen om de dieren in

Cumbuco en omgeving een waardig leven te bieden.

Onze missie & visie



Waarvoor gebruiken we de donaties

De financiële steun die we ontvangen, vanuit donateurs en sponsoren,

bedrijfsgiften of kleinere acties, worden in de Fenix Foundation

ondergebracht. Met deze steun tracht de stichting haar doel te bereiken en

de dieren in nood het volgende aan te bieden: Voeding - Verzorging -

Vaccinatie - Castratie en sterilisatie - Onderdak - Herplaatsing - Adoptie
Daarnaast wil de Fenix Foundation door het opzetten van educatieve

programma's en voorlichting, de lokale gemeenschap bekend maken met

het begrip dierenwelzijn.



Doorlopende projecten
De Fenix Foundation heeft een aantal doorlopende projecten in en om

Cumbuco in de provincie Ceara in Brazilië.

•   Voederprojecten op diverse locaties. We geven zo’n 25

     straathonden en zo’n 50 straatkatten dagelijks eten en drinken

•   Ieder kwartaal krijgen poezen en teefjes een anticonceptie prik

•   Honden en katten (kittens) worden gevaccineerd en zo vroeg

     mogelijk gesteriliseerd c.q. gecastreerd

Naast de doorlopende projecten die Janneke in Cumbuco Brazilië oppakt,

wordt ze regelmatig verrast met een zwaar verwaarloosd dier, een

aangereden dier of een (dood)ziek dier voor haar deur. Geen enkel dier

wordt genegeerd, maar met liefde opgevangen en voorzien van de nodige

eerste zorg en verdere behandeling.

Door het goede contact met de lokale dierenarts Lydia kan ze vaak heel

veel voor deze dieren betekenen.

Hierna volgt per maand een overzicht  met activiteiten die in 2016 zijn
opgepakt.

Februari
*Een operatie bleek nodig voor hond Kiko. Hij leed aan prostaatkanker. Zijn

status: genezen.

*Andere activiteit: Valentijns’ actie opgezet.

Activiteiten Fenix Foundation 2016



Maart
*Aangereden hond binnen gebracht bij Fenix Foundation. Janneke is met

de hond naar de dierenarts geweest en laten behandelen. Medicatie

gekocht. Status = genezen én geadopteerd.

Mei
*Bro, een straathond met ernstige huidproblemen en anemie

(bloedarmoede). Medicijnen gekocht, voer en wasbeurten gegeven. Status:

60% beter. Bro is nog niet helemaal genezen maar heeft wel weer een

vachtje en is een happy doggie.

Juni
*Mikkie, een puppie is in het water gevonden. Mikkie kon niet meer lopen.

Ze is behandeld door de dierenarts, gevaccineerd én is geadopteerd.

Status: gezond en een happy doggie!

Juli
*Een puppie van 4 maanden, Palomina, is gevonden bij een strand

restaurant. Ze was ernstig ziek. Helaas is de behandeling niet aangeslagen

en is ze overleden.

Augustus
*Hond Zorro is achtergelaten op het

strand. Hij was erg ziek, had

bloedarmoede, zat onder de teken en

heeft een hersenziekte. De hond is op

consult geweest bij de dierenarts. Hij

heeft een bloedonderzoek gehad, en

heeft medicijnen gekregen. Tot op de

dag van vandaag behandelen we hem en

geven we hem voer en water.

Dr. Lydia



September
*Een van onze straathonden was ondanks voorzorgsmaat-regelen toch

zwanger geraakt. De moederhond hebben we natuurlijk verzorgd en haar

puppen gevaccineerd, ontwormd en laten adopteren. Moederhond is nu

gesteriliseerd.

*Onderweg een straathond opgepikt met een zware fietsketting om haar

hals gebonden. Deze heeft Janneke doorgeknipt en de kapotte nek

verzorgd en de hond weer vrij gelaten.

*Een loslopende herdershond hebben we opgevangen. Zijn nagels

geknipt, eten en drinken gegeven en in bad gedaan. Status: geadopteerd!

Oktober
*Mr.Cactus is gevonden tijdens het uitlaten van andere honden. Hij was

achtergelaten en zat vastgebonden aan een cactusplant. Natuurlijk

meegenomen, zijn nagels geknipt en gewassen. Eten en drinken gegeven

en een anti-teken kuur. Status: gezond en geadopteerd!

*Andere activiteit: Dierendagactie georganiseerd voor de Fenix

foundation

November
*Bobby, een straathond met een huidziekte, bloedarmoede en vol teken.

Hij is onder behandeling genomen door de dierenarts. Zij heeft een

bloedtest gedaan, medicijnen voorgeschreven, medicinale baden en

krachtvoer. Status: hij is geplaatst op een boerderij maar nog steeds onder

behandeling.

*Een kennel laten bouwen op de boerderij, die plaats geeft aan zo’n vier

honden.

*Arreia, een teefje met een ernstige tumor aan haar vagina. Ze is

behandeld met chemotherapie. Status: gezond.



December
*Milou, een pupje gevonden op het strand met huidziekte en

bloedarmoede. Naar de dierenarts die  medicijnen heeft voorgeschreven,

medicinale baden en krachtvoer. Status: vacht komt terug en ze staat op

de lijst om geadopteerd te worden.

*Een aangereden paard met een gebroken been en graatmager. Hij is

geplaatst bij een paardenfokker. Status: in behandeling. Medicijnen zijn

gekocht en er wordt gekeken of hij geopereerd kan worden.

*Judith, een teefje met een tumor bij haar vagina. De dierenarts heeft

bloedonderzoek gedaan, een biopt genomen van de tumor. Ze is nu 1x

bestraald. Status: in behandeling.

*Kerstactie – Doneer 7,50 euro en maak kans op een prachtige prijs van

Dog goes shopping!



Het financiële jaarverslag is om niet opgesteld door

Vrielink & Co uit Hilversum.
Waarvoor onze dank.

De flyers, benodigd voor o.a. Kerstactie, zijn gesponsord door SOUKS
Communicatie (drukwerk) en BGrafic (artwork) te Vleuten. De prijzen

voor de Kerstactie zijn gratis ter beschikking gesteld door Dog goes
Shopping uit Arnhem.

Financieel jaarverslag 2016


