
 

 

 
 

VERKLARING KLUIVERT DOG RESCUE FOUNDATION 
NAAR AANLEIDING VAN TROS ‘OPGELICHT?!’: 

 
‘KARAKTERMOORD…’ 

 
Kluivert Dog Rescue Foundation (KDRF) heeft er bij Opgelicht?! met klem op aangedrongen 
om live in de studio commentaar te kunnen geven op wat de kijker in de uitzending allemaal 
heeft gezien en gehoord. Ook omdat Opgelicht?! ons zelf onkundig heeft gehouden van de 
precieze inhoud van de reportage. Live wederhoor is in onze ogen een kwestie van fair play 
en equality of arms. Opgelicht?! heeft dit merkwaardig genoeg geweigerd. KDRF mocht 
alleen vooraf op camera een reactie geven (zodat deze naar believen gemonteerd kon 
worden). Dit zegt in onze ogen veel over de werkwijze en intenties van dit programma. 
KDRF vindt dit laf en oneerlijk. 
 
De activiteiten en handelwijze van KDRF horen niet in een programma met de naam 
Opgelicht?! Er is niemand opgelicht, er is niemand gedupeerd, er is niemand benadeeld, er is 
door niemand aangifte gedaan.  
 
Niettemin zijn KDRF en oprichtster mevrouw Rossana Kluivert door het programma de 
afgelopen weken ‘achtervolgd’ als de eerste de beste fraudeur, die een spoor van vernieling 
achterlaat, die weigert enige verantwoordelijkheid te nemen en die niet aanspreekbaar is. De 
werkelijkheid is dat de stichting vanaf het eerste moment dat de interesse van Opgelicht?! 
kenbaar was, openheid van zaken heeft gegeven, heel veel informatie heeft aangereikt en zich 
steeds beschikbaar heeft gehouden. KDRF constateert dat hier niet of nauwelijks gebruik van 
is gemaakt. Het was nota bene Opgelicht?! dat vaak niet reageerde. Wel is door het 
programma een willig oor geleend aan personen die – aantoonbaar -  al langdurig bezig zijn 
met een lastercampagne. KDRF ziet de uitzending dan ook als een poging tot karaktermoord. 
 
KDRF claimt niet dat in haar bestaan alles tot twee cijfers achter de komma is goed gegaan. 
Dat kan ook niet als je ver van huis met voornamelijk bevlogen vrijwilligers werkt. Als alles 
op Curaçao goed ging, was er immers ook geen stichting nodig. KDRF heeft - zoals elke 
stichting - ook te maken gehad met onvoorzienbare tegenslag. Samen met de vrijwilligers 
heeft mevrouw Kluivert met hart en ziel voor de stichting gewerkt en daar bovendien jaar in 
jaar uit onnoemlijk veel privé-geld in gestoken. Natuurlijk kan er verschil van inzicht zijn 
over de aanpak of de behaalde resultaten.  Maar KDRF claimt wél dat dit altijd integer is 
gebeurd en dat Opgelicht?! op geen enkele manier malversaties, wanbeleid of persoonlijk 
gewin heeft blootgelegd. KDRF zelf is trots op wat zij de afgelopen anderhalf jaar heeft 
gepresteerd en de samenwerkingen – met bijvoorbeeld de Dierenbescherming - die tot stand 
zijn gekomen. Uiteraard streven wij naar meer en nog beter in de toekomst. 
 



 

 

KDRF kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de uitzending van Opgelicht?! er ondanks 
een gebrek aan belastende feiten vanwege de gemaakte kosten en geleverde inspanningen hoe 
dan ook moest komen en dat KDRF daarom niet de gelegenheid mocht krijgen om zich live in 
de studio te verweren. Dit is wat KDRF betreft geen kwestie van onderzoeksjournalistiek, 
maar meer van journalistieke rabiës, of wel hondsdolheid.  
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