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Algemeen
Stichting Pippi’s Opvang is opgericht in 2012 door de voorzitter Tamara Nuijten.
Pippi’s Opvang is een opvangcentrum voor gedumpte, gehandicapte, mishandelde
en verwaarloosde paarden, ezels, honden, katten, varkens en landschildpadden.
Pippi’s Opvang staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Curaçao onder het
KvK-nummer: 144096
Mail: info@pippisopvang.com

Doelstelling
1. a. Het beschermen van dieren in de ruimste zin van en het behartigen van
hun belangen.
b. Het zorgdragen voor en organiseren van de hulpverlening aan dieren in
acute of dreigende nood.
c. Het geven van voorlichtingen ter bescherming van dieren in de ruimste zin.
d. Beleidsbeïnvloeding op gebied van dierenbescherming.
e. Het geven van advies op het gebied van communicatie en fondsenwerving.
f. Het coördineren van medewerkers en vrijwilligers met hun overeenkomst, de
doelstellingen, visie en beleid.
g. Het (doen) bieden van (medische) verzorging en opvang van (huis)dieren,
die in een moeilijke positie zijn geraakt.
h. Het doen steriliseren/castreren van (huis)dieren.
i. Het actief zoeken naar een passende leefsituatie van thuisloze (huis)dieren.
j. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Opbrengsten uit activiteiten, hoe ook genaamd;
Donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Visie en missie
Visie
Pippi’s Opvang ziet graag dat verwaarloosde, mishandelde, gehandicapte en
gedumpte dieren beter gehouden worden dan hoe dat ze eerder geleefd hebben, niet
in kleine hokken maar met veel vrije leefruimte samen met soortgenoten. Voorkomen
dat dieren zich voortplanten en ziekte aan elkaar kunnen overdragen.

Missie
Op Curaçao is er veel dierenleed te vinden. Honden in tuinen aan de ketting,
compleet genegeerd zonder aandacht of zorg. Straathonden en katten, uitgehongerd
en onder de parasieten. Paarden en ezels die volledig verwaarloosd zijn. Dieren
lopen vrij rond, gevaar voor henzelf en het verkeer om hen heen. Een alsmaar groter
wordend probleem doordat de dieren niet gesteriliseerd/gecastreerd worden. Het blijft
zich uitbreiden.
Pippi’s Opvang zet zich 100% in voor een betere, gezonde toekomst van dieren op
Curaçao. Ons doel is om dieren te herplaatsen bij een liefdevol gezin. Dieren die niet
herplaatsbaar zijn blijven bij ons op de opvang wonen.
Omdat Pippi’s Opvang gewonde, getraumatiseerde en gehandicapte dieren opvangt
en de meeste dieren veel stress ervaren, wanneer er onbekende mensen op de
opvang langskomen, hebben wij voor het welzijn van de dieren de poort gesloten
voor bezoek. Thuis is een ontspannen, veilige en rustige plek voor de dieren waar ze
kunnen bijkomen van wat hen is overkomen in het verleden.
De dieren die al verder zijn in het socialisatieproces, gaan gezellig mee tijdens onze
wandelingen. De honden wandelingen zijn ‘gratis’ je kan zo vaak mee als je zelf wilt.
De wandelingen zijn geschikt voor alle leeftijden en erg leuk om te doen tijdens een
vakantie op Curaçao.

Ambities en activiteiten
De focus zal komende jaren voornamelijk liggen op het tegen gaan van het
mishandelen, verwaarlozen en dumpen van dieren.
Om Pippi’s Opvang draaiende te houden zijn er activiteiten georganiseerd waarmee
wij inkomsten of donaties ophalen voor de stichting:
• Wandelingen met getraumatiseerde paarden
• Voorlichting geven onder andere op scholen

Financiële ondersteuning
Helaas is er bij de overheid geen ruimte voor subsidies. Voor alle bijkomende kosten
zijn wij afhankelijk van donaties.
Verder ontvangen wij vanuit Nederland van particulieren geregeld nieuwe en
2dehandse gedoneerde spullen voor de dieren. Voorafgaand aan de donatie wordt er
met de mensen afgesproken dat onbruikbare spullen voor de stichting verkocht
worden tijdens de pop-up shop. Wanneer wij voldoende stagiaires en/of vrijwilligers

hebben wordt er een ochtend georganiseerd om de spullen te verkopen. De volledige
opbrengst is voor de openstaande dierenartskosten.

Toekomstperspectief
De verwachting is dat Pippi’s Opvang een gezonde stichting gaat worden. Het geld
komt nu voor een gedeelte uit eigen zak van Tamara om de stichting draaiende te
houden voor het welzijn van de dieren, dat is zo niet vol te houden.
We zien in de toekomst graag dat dit verandert en dat we de stichting kunnen
opbouwen door middel van donateurs.
Pippi’s Opvang zou graag meer educatie geven op gebied van voorlichtingen op
scholen over het welzijn van de paarden en ezels op Curaçao.
Dieren kunnen worden geadopteerd op Curaçao of in Nederland zodat ze een
blijvend huis hebben, Pippi’s Opvang is een tijdelijk adres waar de dieren tot rust
kunnen komen en aansterken voor een herplaatsing.
Pippi’s Opvang zou graag in de toekomst, zoveel mogelijk honden, katten, paarden
en ezels castreren/steriliseren om voortplanting te voorkomen.

