Donateurs voor
Dierenvoedselbank
Poezewoef
Waarom, wat en hoe u kunt
bijdragen om Poezewoef te
ondersteunen

Inhoudstafel
Voorwoord

p. 3

Wat willen we bereiken? Hoe willen
we dat bereiken?

Wie zijn we?

p. 4

Uit welke personen bestaat ons
team? Wat is onze ambitie?

Wat doen we?

p. 6

Voor wie zetten we ons in? Hoe
doen we dat?

Getuigenissen

p. 8

Wat vinden onze leden, vrijwilligers
en sponsors van Poezewoef?

Doneren

p. 10

Wat kunt u doneren? Hoe kunt u
doneren?

2

Voorwoord
Zou het niet hartverscheurend zijn als een baasje niet meer voor
zijn hond of kat kan zorgen? Absoluut. Door die gedachte
ontstond vzw Dierenvoedselbank Poezewoef in Wilrijk.
Wat willen we precies bereiken? Het doel van Poezewoef is om
baasjes en hun huisdieren samen te houden. Dat is niet
vanzelfsprekend wanneer ze het financieel moeilijker hebben.
Hoe willen we dat bereiken? Met donaties. We hebben de hulp
van donateurs en sponsors namelijk hard nodig. Alleen samen
met hen kunnen we ons doel realiseren.
Ontdek hoe u uw steentje kunt bijdragen als nieuwe donateur.
Veel leesplezier.
Corry van den Brande
Oprichtster van Poezewoef

"Bij Poezewoef gaan we de
strijd aan tegen armoede bij
baasjes en hun huisdieren."
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Wie zijn we?
Een divers team
Wat begon met twee mensen, is nu een enthousiaste groep van
vijf vrijwilligers op twee locaties. Samen zetten we ons dagelijks
in voor de dierenfamilies (leden van Poezewoef). Dat is mogelijk
door samenwerkingen met andere dierenvoedselbanken,
dierenartspraktijken en dierenasielen, maar ook door de hulp
van donateurs en sponsors.
We nemen u mee in het veelzijdige verhaal van Poezewoef:
Poezewoef is opgericht in januari 2018.
In 2018 breidde onze vzw uit met het Casterproject
(steun bij dierenartskosten).
Ons team bestaat momenteel uit Corry, Frank, Selina.
Margot en Gina.
De dierenfamilies komen naar de hoofdlocatie in Wilrijk
of de afhaallocatie in Hoevenen.
Ons motto is: 'samen voor de dieren en hun baasjes.
Daar doen we het voor.'
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Een vereniging met een ambitie
We willen ook in de toekomst klaarstaan voor baasjes en hun
huisdieren. Onze grensverleggende ambitie is daarom om te
blijven groeien. Wat houdt dat precies in?
meer dierenfamilies helpen;
meer afhaallocaties openen;
meer samenwerkingen.
We kunnen die ambitie alleen behalen met de hulp van donateurs
en sponsors.

De enthousiaste groep
vrijwilligers zet zich dagelijks in
voor de dierenfamilies van
Poezewoef.

Dankzij de hulp van donateurs
en sponsors, zoals Zowizoo,
kunnen we klaarstaan voor onze
dierenfamilies.
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Wat doen we?
14,8%

50%

14,8% van de Belgische
inwoners (1.670.000
personen) komt
maandelijks bijna niet
rond.

Meer dan 50% van de
Belgische bevolking in
financiële moeilijkheden
heeft een of meerdere
huisdieren.

Cijfer dateert uit 2019.

Cijfer dateert uit 2019.

Ondersteuning bieden
De mensen in een financieel benarde situatie met een hond of
kat verdienen hulp. Bij Poezewoef kunnen de dierenfamilies
terecht voor:
honden- en kattenvoeding, snoepjes en andere materialen;
50% van de dierenartskosten;
een gezellig praatje met koffie of thee.
Wij hebben ook een dierenrekening geopend om de
dierenfamilies te helpen bij de hoge dierenartskosten. Dat staat
bekend als het Casterproject. We staan de leden bij met 50%
van de dierenartskosten voor:
castratie en sterilisatie;
jaarlijks onderzoek;
chippen.
Opmerking: Poezewoef zet zich enkel in voor de mensen die al een hond of kat hebben op het
moment dat zij het financieel moeilijker krijgen.
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Het isolement doorbreken
Tijdens de wekelijkse bedelingen kunnen dierenfamilies hun
honden- of kattenvoedingspakket ophalen. De trouwe
viervoeters gaan dan vaak mee voor een snoepje.

Bij Poezewoef draait het niet alleen om de bedelingen. We
houden ons ook bezig met:
tijdelijke acties zoals sleutelhangers verkopen;
activiteiten met de leden zoals een frietjesdag;
evenementen waarbij we onze leden betrekken zoals
Hondenfestival, Tom & Co en Beestig.
Wist u al dat wij een mascotte hebben? Onze trouwe dalmatiër,
Dalmy, is altijd van de partij tijdens de evenementen.

Het sociale aspect is dus erg belangrijk bij ons. Armoede leidt
namelijk vaak tot sociaal isolement en eenzaamheid. Een van
onze prioriteiten is daarom om altijd klaar te staan voor de
dierenfamilies.

Het sociale aspect is
belangrijk voor leden
zoals Conny.
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Getuigenissen
De dierenfamilies gaan
met een blij gevoel
naar huis door de inzet
van onze vrijwilligers,
donateurs en sponsors.
Hier ontdekt u hun
verhalen.

Wat Poezewoef uniek maakt,
is dat de vereniging zich inzet
voor haar mensen en hun
diertjes. Het kan iedereen
overkomen om in een
financieel benarde situatie
terecht te komen. Het laatste
wat je dan wil, is je trouwe
huisdiertje te moeten
weggeven, omdat het
financieel even niet kan.
Vandaar dat we met plezier
deze mensen mee willen
helpen om hun diertje te
kunnen behouden.

Dierenfamilie Jaimie
en haar vier honden

Ik zei tegen een vriendin
van mij tijdens een
voedselbedeling voor
mensen dat er ook zoiets
voor dieren zou moeten
bestaan. Blijkbaar bestond
dat al. Zo hoorde ik voor
het eerst dat ik bij
Poezewoef voeding voor
mijn vier honden kan
afhalen. Voor mij zijn
vooral de toffe mensen en
het goede gevoel heel
belangrijk.

Sponsor dierenspeciaalzaak
Zowizoo
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Dierenfamilie Conny,
haar hondje en katten
Ik heb autisme en heb ook veel aan
het sociale contact bij Poezewoef.
Poezewoef is tevens een goed
hulpmiddel voor de dieren. Ik heb de
mondmaskers gemaakt die
Poezewoef verkoopt. Op die manier
help ik hen en heb ik een bezigheid.

Donateur Kimberley

Ik was al een half jaar lid
van de Facebookgroep
voordat ik naar een
bedeling ben gekomen.
De drempel om hulp te
vragen was te groot.
Nadien ben ik hier wat
blijven plakken en nu
help ik elke woensdag. Ik
probeer de stap voor
mensen om hulp te
vragen makkelijker te
maken.

Ik had een inzameling
gedaan voor zwerfhonden
en -katten in Griekenland,
maar de inzameling was te
groot om alles mee te
krijgen. Ik zag iemand iets
delen over Poezewoef op
Facebook en heb contact
opgenomen met Corry. We
hebben gevraagd of zij de
voeding wilde hebben. We
zullen Poezewoef ook zeker
blijven steunen in de
toekomst wanneer we dat
kunnen doen. Het zijn heel
lieve mensen met een heel
groot hart.

Vrijwilligster Gina
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Doneren

Als vzw hebben we de hulp van
donateurs hard nodig. Alleen zo
kunnen we voor onze leden blijven
klaarstaan.
Alle beetjes helpen, laten we dat
vooropstellen. We ontvangen graag:
honden- en kattenvoeding;
tweedehands of nieuwe
materialen;
gelddonaties.
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Honden- en kattenvoeding doneren
We blijven altijd op zoek naar voeding voor honden en katten.
Zo kunnen we onze dierenfamilies wekelijks verder helpen.
Hiervoor zoeken we:
honden- en kattenbrokken;
snoepgoed;
natvoer.

Materialen doneren
Wat kunnen we gebruiken? Alle materialen die nog in goede
staat of nieuw zijn. Door die donaties kunnen we:
materialen die in de weg staan van u overnemen;
materialen geven aan dierenfamilies die het nodig hebben;
materialen verkopen om geld in te zamelen voor het
Casterproject.
'Materialen' is natuurlijk een breed begrip. Denk bijvoorbeeld
aan krabpalen, manden of speeltjes.

Gelddonaties
Voor de gelddonaties zijn er meerdere mogelijkheden:
steunend lid worden voor 15 euro per jaar;
vrije donaties storten op onze dierenrekening;
een aankoop doen in ons winkeltje (tijdelijke acties).
Voor het Casterproject zijn we ook regelmatig bezig met acties
zoals de inzameling van rosse centen of inktpatronen. Houd
onze website en socialemediakanalen dus ook zeker in de gaten!

Alle donaties, groot of klein,
zullen altijd welkom zijn.
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Hoe kunt u doneren?
Er is maar één manier om daarachter te
komen. Volg het stappenplan.
Start

Wat wilt u
doneren?

Geld

De mogelijkheden:
via de website;
via de
doneerknop op
Facebook;
persoonlijk
afgeven;
via de
dierenrekening.

Voeding of
materialen

Kunt u dit bij ons
afgeven?

Nee

Ja

De mogelijkheden:
persoonlijk
afgeven;
in de
donatiebakken.
We maken een
afspraak om de
voeding of
materialen op te
halen.
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Persoonlijk afgeven, in de donatiebakken stoppen
of een afspraak maken:
Wilrijk: Palmanshoevestraat 67
0486 85 56 31
DPWvzw@telenet.be
Hoevenen: Wilgenlaan 74
0493 60 13 12
dpwvzw-hoevenen@hotmail.com

Website:
https://www.wilfreepoezewoef.com/donaties
Facebook: VZW Dierenvoedselbank Poezewoef
Dierenrekening: BE27 0018 4754 6973

Onze leden kracht geven
Door de steun van donateurs en sponsors kunnen wij elke dag
blijven klaarstaan voor de dierenfamilies. Honden en katten
krijgen daardoor voldoende voeding en leuke speeltjes. Ook
kunnen we ze blijven steunen met de dierenartskosten. Nu en in
de toekomst.
We hebben uw steun dus hard nodig.
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Nog vragen over de donaties of andere zaken? Bij vzw
Dierenvoedselbank Poezewoef helpen we je graag verder.
Palmanshoevestraat 67 | 2610 Wilrijk
0486 85 56 31
DPWvzw@telenet.be
www.wilfreepoezewoef.com

Volg ons ook op onze socialemediakanalen:
VZW Dierenvoedselbank Poezewoef
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