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Leder 
2016 har vært et år med både gleder og sorger 
–  glede når en hund har blitt rehabilitert og 
fått et godt hjem, sorg hver gang vi mister en 
hund. 

Å drive hjelpearbeid for gatehunder i et land 
som Bosnia er tøffere enn de fleste kan 
forestille seg. Krig og korrupsjon har ført til  
ca. 70% arbeidsledighet og stor fattigdom, og 
dermed har hundretusenvis av hunder blitt 
satt på gaten. Hundene har lav eller ingen 
status i samfunnet og de fleste bosniere 
forstår rett og slett ikke hvorfor vi bruker 
ressurser på å hjelpe hundene. 

Hjelpearbeidet kompliseres av fordommer og 
mangel på kunnskap hos befolkningen. Mye 
ressurser har gått med til forhandlinger, 
problemløsninger og konflikthåndtering. I 
noen tilfeller har vi måttet inngå 
kompromisser, og vi har også måttet kjøpe 
hunder fri fra eiere som har latt sine dyr leve 
under så uverdige forhold at det hadde vært 
dyrevelferdsmessig bedre for hundene å bo på 
gata. 

Hundens lave status Bosnia avspeiles i at den 
sjelden får leve som en del av familien; i 
Bosnia må hunder leve utendørs året rundt 
uavhengig av vær- og temperaturforhold. Bare 
et fåtall hunder blir kastrerte/steriliserte, noe 
som er ensbetydende med formering i stort 
omfang og sykdommer som sprer seg. Den 
sykdommen vi slåss mest mot er Parvo, et 
virus som sprer seg raskt og som medfører 
høy dødelighet, spesielt hos valper. I året som 
har gått har vi hatt 3 utbrudd av dette viruset, 
det siste utbruddet skjedde i forbindelse vi ble 
tvunget til å flytte valper inn i en låve pga. 
sterk kulde. 

Heldigvis har vi mange støttespillere som 
bidrar økonomisk og hjelper oss gjennom den 
ene kritiske perioden etter den andre. Vi har i 
perioder nærmest levd fra hånd til munn og 
utgiftene har stått i kø. Jeg vil med dette 
benytte anledningen til å takke hver og én av 
dere som har støttet oss med ulike bidrag. 
Uten dere hadde fremtiden for hundene i 
hundegården sett helt annerledes ut. 

Sammen er vi sterke! 

 
 
 
 
Sanda Hagen 
Styreleder 
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Fakta 
 

HISTORIKK 

Støtt Gatehunder i Bosnia (SGB) startet som 
en facebookgruppe 28. januar 2015 etter at 
bosnisk-norske Sanda Hagen var på ferie i 
Sanski Most i Bosnia og fikk se gatehundenes 
store lidelser. Formålet med gruppa var å 
samle inn midler og utstyr for å hjelpe 
gatehunder i byen Sanski Most. En måneds tid 
senere hadde Sanda kjøpt inn 5 hundehus 
med egne midler, privatpersoner og noen 
lokalavdelinger i Dyrebeskyttelsen Norge 
hadde donert penger, og Dyrebeskyttelsen 
Bergen og Hordaland hadde fått samlet en 
trailer full av utstyr og mat. Det ble inngått en 
samarbeidsavtale med den lokale foreningen 
Prijatelji zivotinja Sanski Most, og 
opprettelsen av et utendørsmottak for 
gatehunder i Sanski Most var dermed et 
faktum. Den lokale foreningen påtok seg 
ansvaret for driften av mottaket og stilte bl.a. 
med frivillige som gjerdet inn og ryddet et 
område som vi fikk bruke gratis av en 
privatperson. Området lå rett ved siden av 
byens avfallsplass der mange av gatehundene 
oppholdt seg. 

 

 

 

 

 

 

 

Etterhvert innså vi at hjelpebehovet var 
endeløst. Og det tok ikke lang tid før 
mottaket, som omtales som hundegården, var 
full av hunder som trengte mat, husly, 
vaksiner og annen medisinsk hjelp. Det ble 
innført karantenetid for nye hunder som 
ankom og vi startet med sterilisering av tisper 
for å unngå at vi selv bidro til formering. 

 

ORGANISASJONEN 

5. august 2016 ble Støtt gatehunder i Bosnia 
formelt stiftet som organisasjon og registrert i 
Brønnøysund. Organisasjonen drives av et 
ulønnet styre som arbeider i henhold til 
organisasjonens vedtekter. Organisasjonen 
har ingen medlemmer, men driver en 
facebookgruppe for støttespillerne. I denne 
facebookgruppa legges det ut oversikter over 
inntekter og kostnader, og støttespillerne får 
delta i planlegging og diskusjoner om 
fremdrift.  

Organisasjonen fører regnskap iht. norsk 
regnskapslov, som legges frem for våre 
støttespillere. 

Ved årsskiftet hadde organisasjonen ca. 90 
hunder innunder sine vinger, fordelt på 
hundegården og en låve som er leid for en 
kort periode der valper og unghunder er akutt 
plassert pga. vinterkulden. Hundene er under 
daglig omsorg av en lønnet hundepasser og 
flere frivillige. 

 

ØKONOMI 

Den frivillige, bosniske foreningen i Sanski 
Most har lite midler, så SGB driver i praksis 
mottaket. Dette innebærer at SGB samler inn 
midler for å dekke alt fra mat og veterinær, til 
tilsyn av hundene. Alle hunder som kommer til 
mottaket blir fullvaksinerte og ID-merket med 
chip. Alle tisper som er over 6 måneder gamle 
blir steriliserte. 

Regnskapet for 2016 viser  et underskudd på 
kr 45.345,89. Her er noen nøkkeltall: 

Mat:        Kr   79.703,21 

Veterinær og medisiner:  Kr   63.003,01 

Andre driftskostnader:  Kr   98.860,95 

Fjernadopsjon:     Kr   32.023,84 

Gaver:       Kr 162.166,19

 

      Norske Bella elsker gatehundene  
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Hendelser i 2016 
 

JANUAR 

 Hundegården blir gjentatte ganger utsatt 
for sabotasje av korrupte ansatte i 
kommunen. Gjerdene ble klippet hull i og 
porten ble brutt opp. 

 

APRIL 

 ID-merking 
av 
hundene 
kommer 
igang etter 
at ansatte i 
den kommunale nabohundegården 
”stjeler” våre hunder. Hundepasserne er 
hjelpeløse vitner til at hundene desperat  
forsøker å flykte fra de dårlige forholdene 
i den kommunale hundegården.  

 

MAI 

 Lettelsen var stor da hundegården endelig 
fikk vanntilkobling 3. mai og den 
tidkrevende jobben med å frakte vann i 
flasker til hundegården endelig var over. 
Vanntilkoblingen var en viktig milepæl 
fordi vi hadde slåss med kommunen om 
dette helt siden hundegården ble startet 
vinteren 2015. 

 Karantene for hundene blir oppført takket 
være et ektepar som tilbød seg å 
finansiere byggingen. Tusen takk! Alle nye 
hunder som kommer til hundegården må 
nå igjennom en karanteperiode på 4 uker. 

 Fjernadopsjonsordningen lanseres. 

 

JUNI 

 Investering av hundesenger i teltet. 

 

 Inngåelse av avtale med  Quicker & Bosnet 
Group D.O.O om levering av hundefôr. 

 

JULI 

 Våre første hunder utadopteres. Disse 2 
hundene har 
fått nye hjem i 
Tsjekkia. 

 Det er sommer 
og varmt i 
Sanski Most. 
Plakater henges 
opp over hele 
byen der folk 
oppfordres til å 
sette ut vann til 
gatehundene. 

 

AUGUST 

 Den offentlige facebooksiden vår lanseres. 

 Regnskapet for 2015 legges frem for våre 
givere. 

 Støtt gatehunder i Bosnia blir formelt 
stiftet. 

 Kommunens 
inspeksjonsgruppe 
ankommer 
avfallsplassen utenfor 
hundegården med 
Brucellasyke kuer. 
Kuene blir avlivet på en 
inhuman måte på stedet, 
noe som oppskaker både 
hundepasserne og 
hundene. Det er lovstridig å dumpe dyr 
med smittsomme sykdommer på 
avfallsplasser i Bosnia. En av våre 
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hundepassere går ut i media og kritiserer 
kommunen for sin håndtering av saken. 

 

SEPTEMBER 

 Hundegården får egen chipleser. 
Chipleseren skulle i utgangspunktet 
benyttes til kontroll av chip i forbindelse 
med utadopsjon. Senere oppdaget vi at 
det ikke finnes noe nasjonalt chipregister i 
Bosnia. Oppdagelsen medførte at vi måtte 
scanne alle hundene på nytt og få dem 
registrerte i eget system. 

 

OKTOBER 

 En sterkt 
mishandlet 
gatehund 
og hennes 
valp setter 
sinnene i kok. Hunden blir et 
symbol på arbeidet vårt. 

 Sparebøsser blir produsert og lansert. 

 

 

NOVEMBER 

 Utvidelse av karantenedelen. 

 

 

DESEMBER 

 9 hunder utadopteres til Østerrike.  

 Styret vedtar å abonnere på det 
nettbaserte systemet Shelter Manager for 
å få full oversikt og kontroll over hundene 
i hundegården. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på hunder som har fått hjelp 

LARA 

I april ble Lara og hennes 2 valper funnet i veikanten og brakt til hundegården. Lara var helt avmagret 
og hadde Demodex (hårsekkmidd). Dessverre døde valpene av Parvovirus, så Lara fikk en tøff start. 
Ved hjelp av medisinsk behandling, masse mat og god omsorg er Lara idag en flott og lykkelig hund.

 

  

 

Ved ankomst til hundegården er Lara helt 
avmagret og har parasittsykdommen Demodex. 

Lara er idag en flott og frisk hund som har funnet 
seg godt tilrette i hundegården. 
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GOLDIE 

Goldie og hennes valp ble funnet i Sanski Most i oktober. Begge var helt utslitte og i dårlig form. 
Goldie hadde sår og arr over hele kroppen, og veterinæren mente at Goldie hadde blitt brukt som 
treningshund til hundekamper. Heldigvis overlevde begge hundene. Og etter noen uker i karantene 
med godt stell og hvile, så har de begge blitt flotte hunder! Idag lever mor og sønn sammen i Norge, 
og livet som gatehund i Bosnia har blitt et fjernt minne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Slik så Goldie ut ved ankomst til hundegården – totalt 

utslitt og med sår og arr over hele kroppen. 

Goldie og valpen hennes har endelig fått hjelp 
og medisinsk behandling. Her hviler de ut i 
karantenen. 

Aldri mer gatehund – Goldie og valpen 
hennes koser seg sammen i sitt nye hjem i  
Norge. 
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MEDO OG DREN 

Dren er av rasen Bosnisk Tornjak og ble levert inn til hundegården av sin eldre eier som ikke hadde 
råd til å ha ham lenger. Etterhvert ble det vanskelig å ha Dren i hundegården fordi han var agressiv og 
kranglete mot andre hunder, så vi forsto at han trengte å komme til et fosterhjem der han kunne 
leve som brukshund. Vi var veldig heldige og fikk kontakt med den fantastiske fjellgården Ajanovic, 
som hadde lang erfaring med Tornjak’er og som sa seg villige til å ta imot Dren. Et par dager før 
avreise til fjellgården fikk vi også inn en annen stor hund av rasen  Sarpalaninac, som vi ga navnet 
Medo. Medo ble dumpet på gata av eieren sin. Heldigvis sa familien på fjellgården ja til å ta imot 
Medo også. Medo og Dren har hatt det som plommen i egget og har fått fått lov til å drive med de er 
skapt for: Gjeting. Familien adopterte senere begge hundene.

 

 

 

 

 

  

Medo venter på transport til hundegården etter 
at han ble dumpet på gata. 

 
 En rastløs Dren i hundegården. 

Medo koser seg på tur i skogen sammen med 
sin fostermor, som etterhvert adopterte ham. 

Dren i nye og lykkelige omgivelser. Trivselen 
er endelig på topp igjen. 

Dren i nye og lykkelige omgivelser. Trivselen er 
endelig på topp igjen. 
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MISHANDLEDE VALPER 

I romjula kom det en bekymringsmelding om en video som var lagt ut på nettet av valper som ble 
stygt mishandlet av unggutter. Takket være etterlysning med dusør, og rask reaksjon fra 
hundepasseren, ble valpene lokalisert og brakt inn til hundegården. Gjerningspersonene ble også 
identifiserte. I Bosnia er det dessverre nytteløst å politianmelde overgrep mot dyr, men guttene fikk 
seg en alvorlig skjennepreken. Heldigvis kom valpene uskadde fra hendelsen.

 

    

  

Livredd og vaklende på ustøe ben roper 
denne valpen fortvilet om hjelp etter at den 
ble kastet opp på taket. 

Denne valpen blir hindret i å komme seg i 
sikkerhet etter at den brutalt ble kastet ut i den 
vannfylte grøfta. 

En av valpene hviler seg i sekken til en ung 
gutt som deltok i redningsaksjonen. 

På vei til et trygt og bedre liv. 
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Handlingsplan for 2017 
 Arbeide for et forbud mot avlivingsaksjoner av gatehunder. 

 Samle inn midler til flere isolat samt midler til å ruste opp hundegården for å sikre hundene 
mot kulde kommende vinter. 

 Samle inn midler til sterilisering av resterende hunder. 

 Fortsette vaksinasjonsprogrammet. 

 Fortsette arbeidet med utadoptering av hunder. 

 Skaffe flere frivillige hundepassere som supplement til de fast ansatte. 

 Fortsette arbeidet med markedsføring av organisasjonen. 

 Søke stiftelser om økonomisk støtte. 

 Arbeide for heve gatehundenes status og egenverdi i Bosnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Støtt Gatehunder i Bosnia ønsker å takke hver og en av dere som støtter oss og bidrar 
økonomisk! Uten dere hadde hundene ikke fått en ny sjanse, men hadde måttet leve et liv som 
gatehunder med farer, sykdom og matmangel. Tusen hjertelig takk! 
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STØTT GATEHUNDER I BOSNIA 

ORG.NR: 917.579.598 

BANK: 1503.89.50409 

VIPPS: 97872 

PAYPAL: PAYPAL.ME/GATEHUNDERBOSNIA 

MAIL: GATEHUNDERBOSNIA@GMAIL.COM 


