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Noen lokale aktivister
forsøkte så godt de kunne å
hjelpe hundene, men de hadde
veldig lite midler.
Vi kjøpte inn umiddelbart
5 store isolerte hundehus og
200 kilo mat, og vi opprettet en
Facebook gruppe der vi
dokumenterte tilstandene.
Og vi ba om hjelp.

«Støtt gatehunder i
Bosnia» reisen startet
jeg sammen min datter Bella,
som på det tidspunktet i 2015
var bare 4 år gammel. Vi
ønsket å hjelpe hundene i
Bosnia., etter å ha bevitnet
deres lidelser, mishandling og
under hvilke dårlige kår de
levde.
De levde på søppeldynga,
der hundene ble dumpet av de
lokale innbyggere og av
kommunale hundefangere.
Hundene var overlatt til seg
selv, i kulden, uten ly og uten
tilgang til vann og mat.

Jeg var på det tidspunktet
«bare» en aksjemegler fra Oslo,
en enslig mamma, og en
hundeeier og jeg kunne ikke så
mye om aktiv dyrevern. Jeg
satt en stund i styret for Vika
borettslag, men jeg har aldri
ledet en organisasjon for
dyrevern før. Jeg visste ikke
hva jeg skulle gjøre. Men jeg
hadde et sterkt ønske om å
forandre hverdagen til disse
hundene.
Vi fikk fantastisk god
hjelp underveis fra
Dyrebeskyttelsen Norge avd
Bergen og Hordaland med
Hanne Graff i spissen og
Dyrebeskyttelsen Norge
Hadeland med Kristin Bjerkås i
spissen. Og jeg lærte fort, og jeg
lærte av de beste.
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I august 2016, ble Støtt
gatehunder i Bosnia formelt
stiftet som organisasjon og
registrert i Brønnøysund. Nå er
vi også registrert i
Frivillighetsregisteret.
Resultatene av vårt
samarbeid, kjære støttespillere,
snakker for seg selv. Jo mere
økonomisk støtte vi fikk, jo
bedre ble resultatene for
hundens ved og vel.
Vi har dessverre mistet
hunder underveis - vi kommer
ikke unna virus og sykdommer,
og hele tiden streber vi etter å
forbedre levekår, få ned
smittefaren og unngå slåssing
og skader. Og i år kan vi endelig
si at dødelighets raten i
hundegården har avtatt
betydelig. Dette ville vi ikke fått
til uten deres støtte til dyrlege
og til isolatene i år 2017.
Tusen takk kjære
støttespillere for godt
samarbeid i 2017 og tusen takk
for all støtte og alle liv som dere
har vært med på å redde og
forandre så langt. Takk for
deres moralske støtte og for
alle motiverende kommentarer

www.gatehunderbosnia.no

som dere legger igjen på FB
siden vår. Og ikke minst, takk
for alle innleggene våre som
dere deler som setter fokus på
hvordan dyrene lider i hjertet
av Europa. - sammen er vi
deres stemme!
En spesiell takk til en
fantastisk ung jente, Amalie
Walvig, som har vært med oss
på denne reisen siden hun var
16 år, og som nå er en dyktig og
dreven høyrehånd og flott
støttespiller for en ulønnet
administrasjon.
Vi håper at dere vil ta
dere tid til å lese gjennom
denne årsmeldingen, og bli
minnet på alt som vi har fått til
sammen.
Sanda Hagen
Styreleder
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Hendelser i 2017:
Januar:
Det var en veldig kald januar i 2017, med
temperaturer under 20 grader.
Det var knapt nok med
hundehus i hundegården, og
teltet var tildekket med bare
presenning. Vi måtte leie en
stall for de minste og de
svakeste hundene.
Vår første adopsjon til Norge skjedde i januar 2017,
da Max og Goldie ble adopterrt.

Lille Susie måtte opereres for
endetarms prolaps 2 ganger.

Vi stilte opp økonomisk for
aktivistene i byen Tesanj ved å betale for en operasjon
av deres hund som var blitt skutt.

Dessverre så hadde vi nytt utbrudd
av parvo-virus i hundegården i januar.
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Februar:
Februar var preget av
inntak av flere hunder og
valper som trengte vår
hjelp. Over 20 valper og
voksne hunder kom inn i
hundegården siden
desember og frem til
februar. Det er ikke uvanlig at en eske med 8-10 valper blir
dumpet utenfor porten til hundegården vår.
Vi tok også inn Charlie, en bichon frise som
var mishandlet og ble holdt fastlenket døgnet rundt.
Vaksineringer, id-merking og
steriliseringer fortsetter fortløpende som
det kommer inn nye hunder til
hundegården.

Ada og Wilma blir adoptert til Østerrike takket
være hjelp vi får fra Azra og Azra, som også følger
opp hundene i deres nye hjem i Østerrike

Mars:
Kelly, Kitty og Kim blir funnet på
veien utenfor hundegården.
Flere små valper dumpes utenfor
porten vår igjen . Lasse og
Wendy blir også tatt imot i hundegården etter å
ha blitt mishandlet av hundefanger. De ventet i
grunnen på avliving hos dyreklinikken når vi tok
over dem. Vi startet opp en underskriftskampanje mor hundedrap i Sanski Most,
som per idag teller over 9.000 underskrifter. Den kan ses på linken her; https://
www.change.org/p/stop-the-killing-of-dogs-in-sanski-most-bosnia

ÅRSMELDING 2017

5

Støtt gatehunder i Bosnia

Org.nr: 917.579.598

www.gatehunderbosnia.no

Dessverre så resulterer all redningen og inntaket av hundene at
det blir for mange hunder på ett sted, og det oppstår slåsskamper
mellom hundene. Moyo er en av hundene som ble drept av en
annen hund i hundegården. Vi samler inn penger til mere
inngjerding og deler opp hele
hundegården i 3 forskjellige sektorer.

Alle månedlige
kostnadene begynte å
øke betraktelig med antall
hunder, alt fra mat,
vaksiner, steriliseringer, ormekurer og
rengjøringsmidler.

Heldigvis for oss så fikk vi
hjelp av dyrepleier
studenter til å gi ormekur
til hundene, rengjøre
hundegården og fjerne
flått fra hundene.
Noen av hundene hadde demodex, og vi samlet inn nok penger
til å behandle de med Bravecto, som er forholdsvis dyr medisin men som er veldig
effektiv mot demodex og pelstap.

April:
Dumpingen av valpene utenfor hundegården
fortsetter. Vi fant Maja, Banditt, Fia og Bambi utenfor
hundegården, fulle av flått. Noen dager senere
ble Lucy funnet. Vaksineringer og steriliseringer
fortsetter fortløpende med inntaket av hundene
og kostnadene øker tilsvarende.
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Dixie kom også til oss i april måned. Hun kom fra Vares, og var
mager, hadde demodex og var meget syk - hun hadde en form
for lymfekreft. (Dixie lever enda i skrivende stund, og er i flott
form og ikke til å kjenne igjen utseendemessig).

Fra Banja Luka ble vi tilkalt og spurt om å ta imot Laiko og Lord
som gikk gjennom en familietragedie, deres
eieren drepte den andre, og de levde i
gjørma, fastlenket og overlatt til seg selv .
Vi tok de imot i hundegården.
Mens dette pågår så får litte Maja en kraftig
øyeinfekson, som tok oss månedsvis å
behandle, men det gikk bra til slutt.

Vi handler inn kvalitetsmat fra Royal Canin til Dixie og til Maya mens de
er under behandling, og innfører det som en rutine at alle hunder under
behandling blir matet med ekstra god og kvalitetesmat.
Hundegården er nå overfylt og noen av hundene ødelegger
gjerde i forsøk på å komme seg ut. Noen skader seg under
fluktforsøk. Vi samler inn penger til utbedring av gjerde og til
meteriell for å bygge isolatene. Begge delene er sårt
nødvendige for at hundene skal sikres mot skader og beskyttes.
Vipps fikk vi på plass i april- og nå ble det mye lettere for folk flest
å støtte oss, noe hundene og hundegården sårt trengte.
Heldigvis for oss så fikk vi 10.000kr fra Dyrebeskyttelsen Norge
Hadeland og vi fikk 10.000kr fra Dyrebeskyttelsen Norge avd Bergen og
Hordaland. De pengene brukte vi til å bestille oss blikk isolat til hundegården, som
ble levert i mai måned.

Mai:
I mai holdt vi på med bygging av murisolatene og det ene
blikkisolatet som vi fikk finansiert av Dyrebeskyttelsen Norge avd
Begen og Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge avd Hadeland.

ÅRSMELDING 2017

7

Støtt gatehunder i Bosnia

Org.nr: 917.579.598

www.gatehunderbosnia.no

Samtidig står tragedier i kø i Sanski Most. Jegere har igjen vært på tokt og kappet
av halen på hundene- de får betalt av kommunen per hale. Vi fant to hunder som
var etterlatt til å dø i store smerter, begge hadde halene kappet av. Den ene var en
liten valp, den andre var en stor hund, som i tillegg var skutt og kastet på
søppeldynga. Begge prøvde vi å redde, men begge døde dessverre noen dager
senere pga infeksjoner. Vi skaffet oss advokat og begynte å reise vår sak mot
Sanski Most kommune, om dyremishandling og bryting av loven om dyrevern.

På søppeldynga fant vi 4 nye valper, hvorav den ene med brukket bein. Vi gav
denne lille jenten navnet Hope, og hun ble operert ved Min Coop klinikken i Banja
Luka. Vår faste dyrlege Bojan, jobber ved denne klinikken og har også operert
Hope. Hope er fortsatt i hundegården vår, og har nå blitt en stor og frisk jente.
Vi kjøpte også Bravecto til 16 av hundene i hundegården på dette tidspunktet. Vi
brukte utrolig mye penger i mai måned til både bygging og dyrelegen, og
kostnadene bare økte og økte. Heldigvis for oss, så ble vår innsats for hundene
lagt merke til hos stadig flere mennesker, og flere og flere begynte å støtte oss
økonomisk.
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I byen hadde vi en annet
situasjon på gang; de lokale innbyggere steinet en
hundemamma og hennes to små, som de påstod at
hadde pest eller skabb. Det viste seg at de led av
demodex, og at stakkars mamma var skikkelig
underernært. Vi tok de til oss, og hun fikk navnet Lady.
Senere viste det seg at hun virkelig var en ekte Lady, for
hun ble bare helt nydelig når hun ble frisk, Hun er
adoptert til Finnsnes i år 2018.

Positive opplevelser fra mai
måned; Charlie - den mishandla bichon frise fikk seg et kjempe godt
drømmehjem i Østerrike, mens Dinga, Amy, Amalie og Aslan ble adoptert til
Danmark. Og på dette tidspunktet begynte vi å forberede og adoptere hundene
til Skandinavia for fult. Hundene fikk også mulighet til bad og stell hos den lokale
frisøren, og de begynte å bli tatt med på utflukter til elva.
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Juni:
På dette tidspunktet er vi belånt opp til
pipa, private lån, og det spøker for
hundegården sin fremtid. Vi setter i gang
en innsamling via Spleis, og våre
støttespillere fra Bergen går sammen og
organiserer en loppemarked, med Maria
som initiativtager. Både Spleis og
loppemarkedet gir oss en inntekt på ca
100.000kr tilsammen, og vi greier å få
slettet nesten hele gjelden.
Men vi fortsetter med forbedringer av hundegården; teltet som har nærmest
kollapset og blitt byttet presenning på utallige ganger, fikk seg
ny overhaling og ble trekket om
med blikk. Det ble vi veldig
glade for.
Murisolatene ble også ferdige,
med fint tak. Det kostet oss
masse, men det var høyest
nødvendig.
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Alle hundene i hundegården fikk også
utstedet pass med chip og de fikk en
rabiesvaksine i juni måned, og dette er noe
som må gjentas hvert år i Bosnia, for å
imøtekomme loven. Vi avventer med ny
vaksine i 2018, slik at alle hundene blir
vaksinert i forbindlese med flytting til
småbruket. Men det er altså en reell forventet kostnad.

Vi hadde også en kampanje om sterilisering rettet mot
eiere som ikke hadde råd til sterilisering der vi skulle
dekke kostnader; ikke en eneste hund møtte opp hos
dyreklinikken. Dette er opplysningsplakaten vi brukte
under kampanjen som vi kjørte både i mai og i juni
måned i 2017

Juli:
VI dokumenterte tidligere om hunder som stikker hodet
gjennom gjerdet og skader seg, og at vi ønsket å gjøre
noe med dette. Vi gjerdet inn det meste av hundegården
med blikk, slik at det ble slutt på å stikke hodet gjennom
gjerdet. Ikke bare forebygget vi skader på hundene med
dette, men hundene fikk også mye skygge i hundegården
samtidig.
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Kelly, Laiko, Lucy, Zuca, Diana, Mindy og Arwen
ble adoptert ut til både i Østerrike, Danmark og
Norge. De gikk gjennom strenge og kostbare
forberedelser før de ble adoptert.

Dette er hva hundene som ble adoptert gjennom oss gikk gjennom av
forberedelser; Alle hundene har fått chip, pass og rabies vaksine, har blitt vaksinert
og revaksinert mot smittsomme sykdommer, renset for lus og flått, fått påfyll av
rabies vaksine og fått kur mot revens lille bendelorm og vanlig ormekur.
Hos dyreklinikk Mim Coop i Banja Luka har hundene, i tillegg til det som
Mattilsynet krever, blitt testet for følgende og dokumentere med bilder og attest;
- 4D test (som inkluderer hjerteorm-, anaplasma-, borrelia- og ehrlichistest)
- Leishmaniasis test
Vi vurderte titer test, men den tar for lang tid å få svar på, så for å være på den
sikre siden at hunden har fått nok antistoffer mot rabies, ble den utvalgte hunden
revaksineres (fått påfyll) av rabiesvaksine tre uker før avreise.
De nye eiere fikk også med seg en attest på at hunden ikke er kjøpt, da vi ikke har
noen adopsjonsgebyr på hunden. De fikk også en standard kontrakt for adopsjon
som de må skrive under.

August:
August måned var preget av forberedelser av hunder som
ksulle adopteres og som ble adoptert i september måned.
Vanessa, Peppe og Kevin ble adoptert til Farma Ajanovic i
august, og Rohan ble adoptert til deres naboer Kristina og
Boris fra Vares. Og tilbake til hundegården fra Vares fikk vi
med oss Miss Minea Malinois, som trengte å bli tatt vare på.
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Vi organiserte også daglige utflukter for
hundene til elven Sana, der flere hunder fikk
reist på utflukt, fikk badet og klipt neglene.

Vi begynte
å bli
sponset
med gratis
pledd fra
NSB i
august
måned.
På søppeldynga fant guttene en mager mamma
med sine små, dumpet på søppeldynga. Vi tok de
inn til oss i hundegården og noen måneder senere
skulle denne mamma finne sin lykke og ny eier i
Norge. Hennes små døde dessverre av anemi som
ble forårsaket av blodlus. Steriliseringen og
vaksinering av hundene fortsetter kontinuerlig.
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September:
Flere av hundene blir adoptert til både Europa og Skandinavia i september.

To av ansatte hundepassere blir tatt i å både stjele fra oss og i å ikke møte opp
daglig på jobben sin. Det at de ikke møtte opp daglig som avtalt, resulterte i kaos i
hundegården og skade blant flere av hundene. Disse to blir sagt opp og anmeldt
via vår advokat, og på plass kommer nye folk, og de skada hundene er prioritert
med å få behandling fra dyrlegen Bojan.
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Vi begynner også å kjøpe inn hundeseng og
hundehus til hundegården og ruste opp til vinteren.
Flere av våre følgere kaster seg på hundehus
innkjøp, og støtter oss med et hundehus som koster
800kr per stykk. Et isolat til er bestilt og vi har søkt
om midler fra Stiansensstiftelsen til å dekke
leveransen av dette isolatet.

Ikke så langt utenfor hundegården blir det funnet en bøtte - det var da valpene
Selfie og Kid og deres lille søster ble funnet. Hundene ble altså dumpet i en bøtte,
som igjen var forseglet med tau rundt. Valpene var etterlatt til å dø av varmen og
mangel på luft i en bøtte. Heldigvis skrek de og gråt, og dessvere så døde den ene
lille valpen få dager senere. Selfie og Kid lever i beste velgående i hundegården
den dag idag.
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Oktober:
I oktober fikk vi beskjed fra Stiansensstiftelsen om tildelt
støtte på 20.000kr. Dermed ble
enda et isolat realisert.

Adopsjon av hundene fra vår
hundegård ble veldig godt tatt
imot blant dyrevenner og vi
jobber iherdig med å få
klargjort alle hundene som skal
adopteres før vinteren. Her er
det bilder av noen av hundene
som ble adoptert i oktober
måned.
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November:
November måned
startet med
Stiansenstiftelsen sin
prisutdeling på Grand
Hotel i Oslo. Det var et
veldig hyggelig
arrangement med
hyggelige folk, god mat
og drikke.

Det var stas å treffe mange
norske anerkjente organisasjoner innen
dyrevern på et og samme sted, og bli kjent med mange av
personene bak disse organisasjonene. Vi traff også på
våre støttespillere fra Dyrebeskyttelsen Norge avdeling
Nord-Jæren. En utrolig hyggelig kveld, og vi satser på og håpet på at vi blir
invitert igjen i fremtiden.
Flere adopsjoner før jul ble gjennomført , og her en noen av de heldige hundene:
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I mellomtiden blir vi sabotert i hundegården; gjerningsmenn har ødelagt porten
vår og sluppet ut hundene. Stakkars Jogobela har også blitt skutt på og dyrlegen
Bojan behandlet henne. Vi anmeldte hendelsen til de lokale myndighetene.

Desember:
I kjølevannet av at hundegården stadig vekk saboteres, og at hundene befinner
seg like ved en søppeldynge, startet vi med å samle inn penger via Spleis til
innkjøp av en tomt til hundene.
Desember ble preget av en hendelse der vi fant en liten
tibetansk spaniel blanding under snøen, livløs og skutt. Han
fikk navnet Frosty. Frosty ble kjørt til Mim Coop klinikken i
Banja Luka, der vår dyrlege Bojan behandlet ham. Frosty
kunne ikke gå flere dager etterpå og hadde frost skader i
tillegg til at han ble skutt. Men han ble helt frisk og ble
adoptert til et godt hjem i 2018. Vi fikk igjen trøbbel med de
lokale myndighetene som var imot vår engasjement for
hundene. Via vår advokat, anmeldte vi kommunen Sanski
Most for organisert kriminalitet og dyremishandling.
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Desember ble avsluttet med en hyggelig omtale om vår organisasjon i den største
mediaportalen i Bosnia, Balkan Al-Jazeera. For de som kan bosnisk, kan hele
artikkelen om oss leses på følgende linken;
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kako-su-bosanski-avlijaneri-lajko-i-lord-postalidijaspora

Notat:
Vi har forsøkt å trekke frem de viktigste hendelsene gjennom året, og enkelte av
følgere vil nok huske enda flere hendelser som ikke ble omtalt her. Kort fortalt så
har hele gjerdet til hundegården blitt kledd om med blikk, det samme gjelder
teltet. Vi fikk 3 nye blikkisolat med totalt 14 hundebokser i hver, og vi bygde et
stort isolat av murblokk, som var over 25 meter langt og som rommer 6 store
isolat. Totalt ble 52 hunder adoptert i 2017. I hundegården har vi til enhver tid 130
hunder, samtlige er vaksinert både mot rabies og mot smittsomme sykdommer.
Alle hunder over 6 måneder steriliseres fortløpende. Alle hundene er ført inn i et
program som heter Animal Shelter Manager, der det blir ført journaler på samtlige.
Slik holder vi oversikt over hundene i hundegården.
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Nøkkeltall og økonomi
Vi presenterer først driftsinntektene og driftskostnadene for både 2015, 2016 og
2017. Vi er stolte over tilliten vi har blitt vist av våre støttespillere gjennom tiden og
gjennom resultatene. Hundegården vår, hundenes levekår og antall hunder som vi
hjelper forbedres parallelt med pengestrømmen inn i organisasjonen.

2017 har blitt nytt rekordår for Støtt gatehunder i Bosnia. 20000kr av
driftsinntektene er støtte fra Stiansensstiftelsen, 10.000kr er gave fra
Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland og 10.000kr er gave fra Dyrebeskyttelsen
Norge avd Begen og Hordaland. Resten av driftsinntektene er loppemarked (ca
46.000kr) og gaver og donasjoner gitt til oss via Vipps, PayPal og via vår
kontonummer fra våre gamle og nye støttespillere. Årsresultat 2017 viser et
overskudd på 51.127kr, som er midler som vi har spart opp til innkjøp av
småbruket.
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Når vi kom opp til 130 hunder i
hundegården og når adopsjonene
begynt for fult med kostbare
forberedelser, så økte våre månedlige
driftskostnader til 90.000kr i
måneden. Og dette er ikke inkludert
advokat utgifter, bygging og
sterilisering, dette er kostnader for
ren drift av hundegården, og de
fordelte seg som presentert i tabellen
her.
12 måneders drift av hundegården
med 130 hunder koster altså
1.080.000 kr i året.
Nedenfor presenterer vi hvordan
årlige driftskostnadene i 2017 har blitt
fordelt på de forskjellige postene.
Her presenterer vi nøkkeltall etter kategori. Legg
merke til at kategori «ledsaging ved adopsjon»
er kun penger som ble betalt inn til
organisasjonen og gikk videre til de som
ledsaget hundene, så dette er ikke snakk om

inntektene til
organisasjonen i ordets
rette forstand.
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Handlingsplan for 2018:
• Arbeide for et forbud mot mishandling og avliving av gatehundene i Bosnia.
• Fortsette med å samle inn midler til drift av hundegården.
• Fortsette med å samle inn midler til å pusse opp småbruket (kjøpt i 2018)
• Fortsette steriliseringsprogrammet
• Fortsette med utadoptering av hunder til Europa
• Fortsette med å skaffe oss flere støttespillere både i Norge og internasjonal
• Søke stiftelser om økonomisk støtte
• Juridisk følge opp kommunale institusjoner og enkeltpersoner i Bosnia som

bryter loven om dyrevern
• Arbeide for å heve gatehundenes status og egenverdi i Bosnia
• Jobbe for å få oss registrert som grasrotmottaker

Hele «Støtt gatehunder i Bosnia» teamet ønsker å takke hver og en av dere som
støtter oss og som bidrar økonomisk! Uten dere hadde ikke hundene fått en ny
sjanse i livet, og denne årsmeldingen vill aldri blitt til. Tusen hjertelig takk for alt
dere gjør for disse hundene ved å støtte vår organisasjon!
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ORG:NR : 917.579.598
BANK: 1503.89.50409
VIPPS: 97872
PAYPAL: paypal.me/gatehunderbosnia
MAIL: GATEHUNDERBOSNIA@GMAIL.COM
WEB: WWW.GATEHUNDERBOSNIA.NO
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