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Inleiding  

ChowRescue is een organisatie die staat voor het welzijn van alle Chow Chows die om welke reden 

dan ook herplaatst moeten worden.  

Niet zelden wordt de hond aan ons afgestaan vanwege gezondheids- en/of gedragsproblemen. Wij 

trachten deze honden te voorzien van broodnodige medicijnen en/of operaties. 

 

Naast het herplaatsen van de ‘gewone’ huishond staan wij ook voor het welzijn van ex-fokteefjes die 

‘met pensioen’ mogen van de – meestal  broodfokkers’. Deze dieren hebben globaal genomen een 

verschrikkelijk leven achter de rug van mishandeling, uitbuiting en misbruik door deze fokkers. 

Ook voor deze categorie geldt dat 90% van de afgestane ex-fokteefjes worden weggedaan vanwege 

gezondheidsproblemen.  

Wij willen deze dieren nog een chowwaardig leven geven door ze te plaatsen bij door ons streng 

geselecteerde en gescreende gast- en adoptiegezinnen die aan een aantal eisen moeten voldoen 

alvorens een ex-fokteefje op te mogen nemen.  Deze eisen staan benoemd op onze website 

www.chowrescue.nl//eisen-voor-het-opvangen-van-ex-moederdieren. 

De focus ligt de komende jaren op het zoeken naar adequate gast- en adoptiegezinnen om deze  ex-

fokteefjes, maar ook de zgn. normale huishond, onder te brengen. Deze zoektocht wordt grotendeels 

gedaan via het internet, met name op social media. Mensen zien onze oproepen en delen, immers, 

mensen kennen mensen. 

Voor wat betreft de financiële kant is het de bedoeling om maandelijkse een bijdrage te vragen aan 

al onze volgers en te innen middels een automatische incasso. 

 
Termijn van een beleidsplan  

De activiteiten voor het aankomend jaar bestaan vooralsnog uit het ons richten op het van werven 

van sponsoren teneinde ons doel te kunnen bereiken.  

Daarnaast zullen wij Chows Chows herplaatsen en ex-fokteefjes uit hun omgeving halen en 

onderbrengen bij gast- en adoptiegezinnen. Waar nodig staan wij in voor financiële ondersteuning 

voor wat betreft de medische kosten van de honden.  

 

Missie, visie en strategie  

Het ontstaan van de Stichting is voortgekomen uit de grote mate van affiniteit naar het ras Chow 

Chow.  

Het wel en wee van deze honden die een speciaal karakter hebben en een adequate vachtverzorging 

nodig hebben. Op Marktplaats worden veel Chow Chows aangeboden (merendeel pups van 

broodfokkers en handelaren die hun pups betrekken uit Oostbloklanden). Wij halen de honden – 

indien mogelijk – daar vandaan en brengen ze onder bij mensen die kennis hebben van het ras, dan 

wel zich hebben verdiept in het ras en graag zo’n hond willen hebben.  

Er worden veel honden geïmporteerd omdat tussen de rasorganisaties en overheidsorganen is 

afgesproken dat er een bepaald aantal pups per jaar geboren mag worden in Nederland.  

Uit de Oostbloklanden  komen veel honden die nagenoeg bijna allemaal problemen hebben met de 

gewrichten en ogen. Het gaat in die landen niet om kwaliteit maar om kwantiteit en derhalve wordt 

er niet gekeken of de bloedlijnen van de ouders wel zuiver zijn, zonder ED, HD, Patella’s, Entropion 

etc. etc. 

http://www.chowrescue.nl/
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Niet alleen uit de Oostbloklanden komen deze voor het geld gefokte honden, ook in Nederland en 

België zijn diverse broodfokkers voor wie alleen het geld telt. Dan spreken we nog niet over het 

enorme leed wat de moederhonden moeten ondergaan. Zij leven dag in dag uit in doorgaans smerige 

hokken, krijgen slecht eten, liggen op stro, zitten vol met vlooien en lintwormen, krijgen geen enkele 

menselijke affectie en worden gezien als middel om geld mee te verdienen zonder dat er wordt 

rekening gehouden met het feit dat het levende wezens zijn en dus ook emoties hebben. 

Voor hen breken wij ook een lans. Waar we kunnen, halen we ze uit de fokkerijen wanneer ze 

afgedankt worden. Doen we dat niet, dan worden zij afgemaakt. Een broodfokker heeft dan al een 

vervangend teefje om zijn handel voort te zetten. Veelal geven de fokkers er geen geld meer aan uit 

en worden zij  op een vreselijke manier om het leven gebracht. Benadrukt wordt dat wij niet de 

broodfokkers faciliteren en al helemaal niet met hen samenwerken. Wij blijven ons verzetten tegen 

de broodfok. Het gaat ons primair om de afgedankte ex-fokteefjes nog een goed leven te bieden. 

 

Doelstelling  

Onze doelstelling is het redden van de Chow Chows van verkoopsites zoals Marktplaats, puppyplaats, 

etc. etc. en ze een goed en veilig thuis te bezorgen. 

Veelal worden deze honden aangeboden omdat de fokker (hobby- of professionele fokker) de 

honden nog niet kwijt kan. Echter, deze sites zijn een walhalla voor fokkers en handelaren die op 

zoek zijn naar goedkope pups, reutjes en teefjes, om daarmee te gaan fokken zonder dat zij op de 

hoogte zijn van de door de rasorganisatie opgestelde fokregels als het gaat om erfelijke 

aandoeningen.  

Deze Chow Chows brengen wij onder bij streng geselecteerde gast- en adoptiegezinnen.  

De herplaatste Chow Chows gaan binnen enkele dagen naar de dierenarts voor een algehele 

checkup. Indien nodig worden zij voorzien van de nodige inentingen, of andere medisch 

noodzakelijke ingrepen. Helaas gebeurt het vaak dat honden worden afgestaan omdat de medische 

kosten niet meer kunnen worden opgebracht. Wij trachten met alle middelen die wij hebben te 

zorgen dat de honden deze medische zorg krijgen. Wij volgen de honden nog gemiddeld een jaar 

lang om te zien of de hond wel goed wordt verzorgd. 

Tot onze doelstelling behoort tevens het verzorgen van betrouwbare en veilige plaatsen voor de 

exfokteefjes.  

Onze werkzaamheden worden ondersteunt door vrijwilligers. Vrijwilligers die in Nederland en België 

wonen en die zich – om niet - in willen zetten om de Stichting te helpen.  

 

Strategie  

De strategie van de Stichting is onder andere het internet afspeuren op sites waar Chow Chows 

worden aangeboden en om deze middels onderhandelingen in ons bezit te krijgen.   

Soms staan mensen de hond af omdat zij het beste met hem/haar voorheeft en gedwongen is door 

veelal een situatie om de hond weg te doen. Deze mensen willen het beste voor hun hond en dat 

kunnen wij ze geven, nl. een veilig en goed nieuw thuis.  

Wij spreken dan af waar de hond kan worden opgehaald of wordt er een uitwisseling halverwege 

gedaan.  

Wij hebben geen kennel op een vaste plaats maar gaan naar de mensen toe om de hond op te halen 

en naar hun nieuwe thuis te brengen. De exbaasjes krijgen ook allemaal een afstandsverklaring te 
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tekenen. Indien zij het op prijs stellen worden zij nog een poosje voorzien van foto’s en filmpjes van 

hoe de hond het maakt in zijn nieuwe huis. De ervaring wijst uit dat mensen dat doorgaans erg op 

prijs stellen.  

Ook voor de kinderen hebben wij speciale aandacht. Wij trachten ze door een speciale kinderpagina 

op onze website te leren hoe om te gaan met hun huisdier en de verzorging daarvan. Om kinderen te 

interesseren hebben wij een viraal prikbord gemaakt waar zij hun opmerkingen en filmpjes etc. 

kunnen posten (op moment van schrijven is dit nog in ontwikkeling). Zij kunnen lid worden en een 

ChowRescueRanger worden.  

 

Huidige situatie  

De Stichting is een nieuwe stichting en is nog druk bezig met het realiseren van alle gestelde doelen. 

Vooralsnog hebben wij al diverse sponsoren bereid gevonden ons financieel te ondersteunen. Een 

overzicht daarvan staat vermeld op onze website.  

Omdat de stichting op moment van schrijven nog maar 3 weken oud is, hebben we tot nu toe 1 

exfokteefje kunnen herplaatsen en 1 zgn. huishond. Wij publiceren de voortgang van de honden op 

onze pagina https://www.facebook.com/chowrescue. 

  

Activiteiten van de organisatie  

Concrete werkdoelen zijn momenteel het zoeken naar sponsoren en het aanvragen van de ANBI 

status welke hopelijk wat financiële deuren voor ons zal openen.  

Daarnaast zijn wij van plan om maandelijkse incasso’s te gaan uitvoeren bij mensen die ons willen 

steunen voor een klein bedrag analoog aan de manier waarop de grotere landelijke 

dierenwelzijnsorganisaties werken.  

 

Organisatie  

De Stichting bestaat uit 5 bestuursleden: 

• Voorzitter: R. Muller. 

• Secretaris: L.M. Aalbers 

• Penningmeester: J.L. Muller 

• Mw. M. Schouten 

• Mw. S. van Kranen 

 

Het correspondentieadres is: Goudenregenstraat 65, 1326 BL  Almere.  

Kvk nr.78519675. 

RSINnr: 86 143 4250 

Website: www.chowrescue.nl 

Email: info@chowrescue.nl 

Ons bankrekeningnummer: NL69 INGB 0009 42 95 06 

 

Onze stichting heeft momenteel nog geen ANBI-status maar indiening van de aanvraag tot deze 

status is momenteel een feit.  

Onze website heeft een contactformulier waarop mensen ons kunnen bereiken. 

http://www.chowrescue.nl/
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Efficiënte manier van werken is ook de Facebookpagina up to date te houden. Gebleken is dat veel 

van onze volgers zich dagelijks op onze pagina bevinden. Via de Messenger knop zijn wij altijd te 

bereiken omdat er altijd wel iemand online is en mensen niet lang hoeven te wachten op 

antwoorden. 

 

Al onze bestuursleden én vrijwilligers werken onbezoldigd. Alle verworven financiële middelen 

worden integraal ingezet ten behoeve van het welzijn van de Chow Chows. 

 

Werknemers  

De stichting heeft geen vaste medewerkers in dienst, wel een groot aantal vrijwilligers (momenteel 

12) dat zich inzet op allerlei terreinen om de stichting – en daarmee indirect de Chow Chows – 

vooruit te helpen.  

 

Financiën en het werven van gelden  

Om financiën te verkrijgen worden er sponsoren gezocht, worden particulieren gevraagd ons te 

ondersteunen, staat er binnenkort een donatieknop op de website en gaat er automatisch 

geïncasseerd  worden.  

Bij het herplaatsen van een Chow Chow wordt een adoptiebijdrage gevraagd die afhankelijk is van de 

leeftijd van de hond en kan variëren van € 200,- tot € 375,-.  

Daarnaast zullen er Chow Chow-specifieke en hondenspulletjes via de webshop verkrijgbaar zijn. De 

webshop wordt op moment van schrijven, ontwikkeld.  

Ingeval de stichting wordt opgeheven worden eventuele overblijvende gelden ter beschikking gesteld 

conform het in de statuten vermelde artikel. Een geschikte ANBI-instelling dient nog te worden 

gezocht.  

 

De financiën zullen jaarlijks verantwoord worden aan de (Sponsor) door een jaarrekening te 
presenteren en te publiceren op onze website. 
 
 
 
 
 
Almere, juli 2020 


