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Hilsen
fra lederen
Som hvert år, så er det en
sann glede å være med på å
lage årsmeldingen. Selv om det
er mye jobb, så blir man
gjennom utarbeidelsen minnet
på alt det flotte arbeidet som vi
har fått til sammen med våre
følgere. Og det er en ære å være
styreleder for en organisasjon
med så mange engasjerte
vennlige mennesker, som
innser hvilket behov det er for
vår tilstedeværelse i Bosnia.
Det er minst 350 små og store
firbente venner på småbruket,
som setter pris på at vi tar vare
på de, hver dag. Og
arbeidsplassene som vår
organisasjon skaper, i et land
der det er nesten 70%
arbeidsledighet, er vi også
stolte over.

www.gatehunderbosnia.no

I denne årsmeldingen har
vi forsøkt å trekke frem de
viktigste hendelsen i 2020, og
enkelte av dere vil nok huske
enda flere hendelser. Vi måtte
begrense innholdet og bildene,
da årsmeldingen skal kunne
lastes opp. For mer detaljerte
hendelser, er alle velkomne til å
ta en titt på vår FB side, der
alle hendelser for 2020 har blitt
foreviget.
Tusen takk for deres
moralske støtte og for alle
motiverende kommentarer som
dere legger igjen på FB siden
vår. Hjertelig takk for all tillit
som dere har vist oss, både før
og etter granskingen av
Innsamlingskontrollen. Og ikke
minst, takk for alle delingene av
innleggene våre som setter
fokus på hvordan dyrene lider i
hjertet av Europa. - sammen er
vi deres stemme!Vi håper at
dere vil ta dere tid til å lese
gjennom denne årsmeldingen,
og bli minnet på alt det fine som
vi har fått til sammen for de
hjemløse dyrene i Sanski Most,
Bosnia og Herzegovina.
Styreleder,
Sanda Hagen
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Hendelser i 2020:
Januar:

I januar fortsetter hundepassere med å
mate hundene på søppeldynga som
tidligere, i tillegg til hundene som blir
matet på småbruket. Flere
hunder blir funnet skutt og
skadet, og flere av de
får akutt hjelp og
kostbare nødvendige
operasjoner.
Hundepassere blir
angrepet av en
nabo til småbruket, som sprayer alle
hundepassere med pepperspray.
Hundepassere får nødvendig legesjekk
på legevakta. Mishandlingen av
hundepassere ble uført av mannen hvis
kone drepte hunden Minea i januar i
2019.
Hundehus, høy,
ved, vann
anskaffes
fortløpende.
Småbruket hadde
fortsatt ikke
tilkobling til
kommunalt vann og vannet ble levert med vannbil og tømt i
brønnen på småbruket.
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Februar:
Februar måned er preget av at
det blir funnet enda flere
mishandlede og skutte hunder.
En av disse er Arnold, som har
blitt skutt 17 ganger, stukket
med kniv og hatt brydd i begge hoftene. Alle
hundene fikk undersøkelser, røntgen og de
nødvendige operasjonenene.

Flere hundehus
blir levert. Matlageret fylles på med hundemat månedlig,
takket være bidrag fra våre støttespillere.

Hundene på
småbruket ivaretas, blir matet daglig og går turer. Det store kostbare prosjektet i
februar var graving fra veien ovenfor småbruket til frivillighuset for å få
koblet på kommunalt vann
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Mars:
I mars er granskningen av vår organisasjon,
foretatt av Innsamlingskontrollen avsluttet,
og de takket oss for et profesjonelt
samarbeid under prosessen. De
konkluderte med at vår
rapportering holder
høy kvalitet.
Hundene steriliseres
fortløpende hver måned, og foreningen i Sanski Most
forbarmer seg over de mest trengende valpene. Det var
utbrudd av Parvo virus blant noen nye
valper som har blitt reddet, så flere
uventa dyrlegeregnigner uker opp.

Samtidig kreves det
utbedring av flere isolater og tilvirkning
av nye. Arbeidet med å etablere
vannsjakt og koble på det kommunale
vannet til småbruket pågår
gjennom hele mars måned også,
og krever både tid og penger.
Alle månedlige kostnadene
begynte å øke betraktelig med
antall hunder, spesielt når det er
syke hunder blandt de som
reddes.
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April:
Nå er også Covid-19 et faktum, og verdensbildet
generelt er i ferd med å endre seg. Folk mister jobber,
og vi begynner å bekymre oss for videre mulighet til å
finansiere prosjektet på småbruket i Bosnia. Samtidig
blir det påbudt med masker og portforbud i Bosnia,
som gjør det vanskeligere for foreningen i Bosnia
å frakte hunder til nabobyer for nødvendig
dyrlegehjelp.
Inntak av flere nye hunder som ble dumpet resulterte i
at vi måtte lage mere plass i hundegården
og lage flere bokser slik at
vi kunne ta imot de nye
hundene. Bygging av flere
store isolater ble satt i gang.

Samtidig var
det flere syke hunder blant de nye som ble tatt inn,
slik at skader som brudd, dehydrering, generell
dårlig helse, måtte ivaretas og behandles av
dyrlegene.

Steriliseringen fortsetter parallelt med all
arbeidet, hver måned. Nå er det over 300
hunder på småbruket og samtlige krever
mat, stell, omsorg, ryddig hundegård og
noen er heldige med å få gått turer.
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Mai:
Inntak av enda flere valper og hunder krever enda flere isolater. Dette jobbes det
med kontinuerlig i det første halvåret av 2020. Arbeidet med å bygge flere isolater
og å reparere og vedlikeholde de gamle isolatene fortsetter for fult i mai også.

Over 300 hunder
på småbruket og selve småbruket krever sitt daglig når det
kommer til stell og vedlikehold; negler som må klippes, gress
som skal klippes, turer, lek, og ikke minst daglig fjerning av
ekskrementer etter 300 hunder er ingen jobb som er gjort på kort
tid heller. Hundepassere har mye å holde fingrene i.

8 av 20

Org.nr: 917.579.598

ÅRSMELDING 2020

www.gatehunderbosnia.no

Juni:
Flere av de dumpede valpene som blir
tatt imot og reddet i juni måned er
enten så små at de må mates med
flaske, eller så er de syke og smittet med
Parvo virus. Flere operasjoner blir utført
på hunder med brudd.
Dyrlegeregninger skyter i været i en
av de sommermånedene som det generelt er
vanskelig å samle inn midler på.
Det kommer ikke som en
overraskelse at det kreves flere
isolater når det tas imot flere hunder,
så isolatbyggingen fortsetter. Vi kjøper inn
nødvendig hundeutstyr og utstyrt som
hundepassere formidler til oss at det er behov for,
så sender vi det nedover til småbruket. Hundene
elsket bassengene og godbitene som vi sender.

Hundenes månedlige behov for
mat og halm anskaffes takket
være våre støttespillere.
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Juli:
Mange av hundene på småbruket drar på
daglige turer i naturen i det fine været. De
pleietrengende hundene bruker som underlag
avkjølingsmattene som vi har sendt nedover.
Flere dyr som blir dumpet og tatt inn. Besøk
hos dyrlegene for de fastboende hundene på
småbruket er heller ikke til å unngå.

Dyrlege
regninger
vokser i sommermånedene,
som er i seg selv vanskelige når det gjelder å samle inn bidrag. Disse
månedene viser seg å være ekstra utfordrende når det gjelder
donasjoner under pandemien, når støttespillere selv sliter med
personlig økonomi, oppsigelser og permitteringer.

To hjelpeobjekter på
småbruket var i så dårlig
tilstand at deres tak måtte
byttes ut eller rives ned.
Arbeidet med dette ble
påbegynt i juli måned.
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August:
Hundepassere drar hver morgen på søppeldynga og legge
igjen mat til hundene som daglig dumpes der.
Her finner de valper som har blitt
dumpet og tar de med til dyrlegen.
Det blir meldt om en syk hund i
byen, og hundepassere reiser dit
for å finne den syke hunden. De
ender opp med å ta inn flere
hunder fra byen. Samtidig så måtte
politiet
tilkalles for å
gjøre slutt på
dumping av dyr
av uansvarlige
eiere rett utenfor
småbruket.

Når hundepassere
besøker søppeldynga på kveldstid, finner
de lille pekingeseren Jenny bundet fast til
et tre og forlatt, samt flere valper som de
også tar inn. Tragedier står i kø, med andre
ord sagt.
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September:

De fleste av valpene som ble tatt inn
fra søppeldynga, er veldig syke. Undersøkelser og behandling hos dyrlegen blir
utført på løpende bånd. Noen trenger også operasjoner i tillegg til vanlig
vaksinering og kurer.

Nå nærmer antallet hunder på småbruket seg 350. Hunepassere og den lokale
foreningen foreningen «Spas za pse Sanski Most», som vi finansierer, tar seg godt
av hundene.
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Oktober:
Melding om flere forlatte valper setter i gang redningsaksjon. Valpene hadde
gjemt seg godt blant byggingene og på jordet, men hundepassere greier å spore
opp og fange alle.

Høsten betyr mye regn og
dessverre så oppdaget vi at hele sektor 1
blir oversvømt. Drenering skulle settes
opp på prioriteringslisten over ting som
må tas tak i. Innkjøp av halm, hundefôr,
pukk til isolatene, følge dyrene til
dyrlegen til kontroll og undersøkelser
blir gjort av foreningen takket være støtte
av våre støttespillere.
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November:
Matingen av de hjemløse hundene på søppeldynga fortsetter. Flere av hundene
tas inn fra søppeldynga, men også fra byen. Blant de er lille Buddy som blir påkjørt
i sentrum av byen. Medisiner, undersøkelser og vaksinering samt steriliseringer
utføres på løpende bånd i november måned.

Det er lokalt valg i Bosnia i 2020 og flere av partiene fra kommunen
Sanski Most kommer med sine kandidater for å besøke småbruket.

På
småbruket jobbes
det med full fart for å
lage flere isolater og
sikre flere hundehus
før vinteren starter
for fullt.
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Desember:
En hund som vi gav navnet Dora, ble funnet skutt
av naboen til småbruket. Dora ble kjørt til
dyrlegen, men livet stod ikke til å redde.
Skytingen og drapet på Dora utført av naboen
ble anmeldt til politiet i Sanski
Most av foreningen Spas za
pse.

Dreneringsbehovet som ble oppdaget i
sektor 1 i oktober 2020, blir tatt tak i i
desember. Det blir gravd
dreneringsbrønn og det graves på hele
terrenget av fagfolk.

Flere hunder tas inn fra
søppeldynga, mange har
behov for akutt hjelp på grunn av brudd eller dårlig helse.
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Nøkkeltall og økonomi
Her presenterer vi driftsinntektene og driftskostnadene for årene 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 og 2020.

Vi takker for tilliten vi har blitt vist av våre støttespillere gjennom det første
året med pandemien. Våre inntekter i 2020 har vært noe mindre enn i året 2019,
selv om antall hunder på småbruket som trenger daglig mat og stell har økt fra
300 (2019) til nærmest 350 (utgang av 2021). Antall hundepassere har også økt,
da foreningen i Bosnia «Spas za pse» er lovpålagt å ansette én hundepasser per 50
hunder. Vårt mål er alltid å forvalte og disponere midlene forsvarlig, og selv om
våre inntekter ikke økte i 2020, når antall hunder økte og antall hundepassere
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økte, når det var stort behov for flere isolater og selv om dyrlegeregningene har
vært store, så har vi greid å holde oss innenfor budsjettet og betjene utgiftene.
Dette takket være deres trofaste engasjement. Vi har kommet frem til at
gjennomsnittlig så har det kostet oss ca 630kr per hund per måned i 2020. I 2019
så har disse kostnadene vært ca 736kr. Det er en positiv utvikling for økonomien
vår, da vi har hatt en nedgang i kostnad per hund på 14%. Her presenterer vi også
Tall fra Regnskapet, utarbeidet for oss fra Smart Økonomi AS. Vi minner også om at
Innsamlinskontrollen i mars 2020 har gjennomgått vår økonomi for årene 2015,
2016, 2017, 2018 og 2019, og at de takket oss for godt samarbeid under
granskningen og konkluderte med at vår rapportering holder høy kvalitet.
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HANDLINGSPLAN 2021:
• Arbeide for et forbud mot mishandling og ulovlig avliving (ved mishandling,

skyting, påkjørsler) av gatehundene i Bosnia.
• Fortsette med å samle inn midler til drift av småbruket og finansiering av de

lokale dyrevern foreningene og de lokale aktivistene, for å utbedre hundenes
levekår
• Fortsette med sterilisering av de hjemløse hundene.
• Fortsette med å bistå med advokathjelp til foreningen i Bosnia
• Fortsette med å skaffe oss flere støttespillere både i Norge og internasjonal
• Søke stiftelser om økonomisk støtte
• Bistå foreningen i Bosnia økonomisk slik at de kan juridisk følge opp

myndigheter i Bosnia, kommunale institusjoner og enkeltpersoner i Bosnia som
bryter loven om dyrevern
• Arbeide for å heve gatehundenes status og egenverdi i Bosnia via de lokale

foreningene og via diplomatiske forbindelser internasjonalt
• Våge å bruke media til å opplyse om og sette fokus på vårt arbeid for de

hjemløse hundene i Bosnia

Hele «Støtt gatehunder i Bosnia - Fredrikstad» teamet og foreningen Spas za pse
Sanski Most ønsker å takke hver og en av dere som støtter oss og som bidrar
økonomisk!
En spesiell og stor takk til alle hundeeiere i Fredrikstad som benytter seg av
tilbudet til Kompis Hundebarnehage i Fredrikstad, og som på den måten er med
og bidrar til at vår organisasjon og de firebente hjemløse i Bosnia får økonomisk
støtte for å forbedre sine levekår.
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KOMPIS

HUNDEBARNEHAGEN I FREDRIKSTAD

ÅPNINGSTID:
HVER UKEDAG 07.30-16.30

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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