
Beeld in de media  

1. Strookt het beeld dat het afgelopen jaar door middel van interviews en uitlatingen 
op sociale media is geschetst van de prestaties van KDRF met de werkelijkheid?  

Deze vraag is onvoldoende specifiek waardoor een concreet antwoord niet kan worden 
gegeven. In zijn algemeenheid geldt dat hun uitingen op sociale media naar beste 
weten kloppen.  

2. Begin oktober spreekt u op social media over een bouwstop van het center voor de 
stichting, terwijl het betreffende terrein waarop gebouwd zou moeten worden niet in uw bezit is, 
ook liggen alle activiteiten op dit terrein al maanden stil. Hoe zit dit volgens u?  

Het terrein was reeds eigendom van Rescue Paws Curacao (hierna te noemen: "RPC“). Op 1 
oktober 2018 is door KDRF een samenwerkingsovereenkomst gesloten met RPC. Het was de 
bedoeling dat partijen onder één naam, zijnde Kluivert Dog Rescue Center (hierna: “KDRC"), 
verder zouden gaan. Gezien de nodige investeringen die hiermee gemoeid waren achtte het 
gezamelijke bestuur, inclusief RPC-bestuurslid M. Seppenwoolde, het noodzakelijk de 
bruikleenovereenkomst op naam van de KDRF te stellen. Kort na de start van de 
bouwwerzaamheden is - na bezwaar van een naastgelegen resort - de bouwvergunning door 
de rechter geschorst. Een en ander hield verband met een fout van de lokale autoriteiten 
(ROP). Hierdoor moest de bouw gestopt worden en kon het Rescue Center dus niet 
gerealiseerd worden. De bouwstop is immers nog altijd van kracht. In dezelfde periode is er een 
breuk ontstaan KDRF en RPC, waarvan de aard reeds uitgebreid uiteen is gezet in de brieven 
van mr. R.P. De Vries. Inmiddels heeft KDRF er een nieuwe samenwerking gesloten met de 
Dierenbescherming. Op de huidige locatie van de Dierenbescherming zal het Rescue Center 
gerealiseerd wordem. De huidige faciliteiten van de Dierenbescherming zullen worden 
uitgebreid en substantieel worden verbeterd. U bent reeds hierover uitgebreid geïnformeerd.  

3. Eind september 2019 publiceert Nino een video waarin hij spullen ophaalt bij de Gamma in 
Hilversum voor de bouw van het center. Hij verklaart: 'Het Kluivert Dog Rescue Center gaat 
super goed, we zijn nu druk met de bouw.' Op welk center doelt hij? Waar zijn de spullen 
gebleven en waarom zijn die spullen in Nederland gekocht?  

Het door Nino gepubliceerde filmpje dateert van september 2018, en gaat over de toen volop in 
gang zijnde bouw van het KDRC (dus voorafgaand aan de bouwstop). Nino geeft in de 
beschrijving bij het filmpje ook duidelijk aan dat het om een flashback gaat. De materialen zijn 
door Gamma gedoneerd.  

4. In dezelfde video wordt gesproken over voer voor een jaar. De container zou 
op Curaçao gearriveerd zijn op 5 september. Waar is dit voer terecht gekomen?  



Nogmaals: het gaat over de situatie van september 2018. Het voer is op het RPC terrein 
achtergebleven na de breuk tussen KDRF en RPC. Voor vragen inzake dit voer verwijzen wij 
u dan ook naar RPC.  

5. Bij Omroep Max spreekt mevrouw Kluivert op Dierendag over een gehuurde villa. Wat is 
het adres van de villa, waar honden opgevangen worden? Welke vrijwilligers zitten daar, 
welke honden en wat is de huurprijs van de villa per maand?  

Deze informatie is inmiddels achterhaald. Er is inderdaad voor twee tot drie maanden een 
vrijstaande woning gehuurd, het voormalige verblijf van Curanimals aan de Kaya Jonas. Op 
deze locatie werden puppy's tijdelijk opgevangen in afwachting en ter voorbereiding op hun 
adoptie. De kosten van de huur van deze vrijstaande woning bedroeg 1,500 Antilliaanse 
Guldens per maand (€788,-) exclusief elektra en water. Dit was een huurbedrag dat ver onder 
de marktprijs lag, hetgeen een genereuze geste was van de verhuurder. Door de 
samenwerking met de Dierenbescherming op Curacao, waarvan u reeds op de hoogte bent, is 
het niet nodig om ook eens een extra locatie te huren. Dit was slechts een tijdelijk onderkomen 
tot een nieuwe locatie beschikbaar zou komen. Die locatie is er nu.  

6. Op de website staat dat er 294 honden zijn gesteriliseerd. Welke honden betreft 
dit? Door welke dierenartsen zijn deze honden gesteriliseerd en in welke periode?  

Wilt u de namen hebben van deze 294 individuele honden? De sterilisaties zijn door 
meerdere dierenartsen op Curaçao uitgevoerd. Er is onder meer met de volgende 
dierenarts(praktijk)en gewerkt: Vlimmen, Ronde klip, Tera Kora, Claus, De Geus en Sjoerd de 
Groot. Een volledige administratie in facturen van dierenartsen is desgewenst in te zien ter 
kantore van De Vries & Kasem.  

7. Hoeveel honden van KDRF zijn er geplaatst in Nederland?  

Er zijn 161 honden geadopteerd door liefhebbende baasjes, zowel in Nederland als in 
andere landen. KDRF beschikt over een volledig overzicht van de honden en baasjes. Dit 
overzicht kunnen wij niet met u delen daar de toepasselijke privacy-wetgeving dit niet 
toestaat. Wij kunnen u wel inzage bieden in dit overzicht bij ons op kantoor. U kunt hiervoor 
een afspraak maken via ons secretariaat op 020 - 4122251.  

8. Waar baseert KDRF het aantal van 25.000 zwerfhonden op Curaçao op?  

Deze zijn gebaseerd op gegevens van RPC-bestuurder Gerard Bak, deze zijn door hem in 
het Antilliaans Dagblad genoemd. Ten tijde van publicatie van het nieuwsbericht hadden 
cliënten 1 nog geen reden om te twijfelen aan de deskundigheid van deze persoon.  



1 https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18312-eerste paal-kluivert-dog-rescue-center  
Jaarverslag 
2018  

9. Een jaarverslag wordt normaal gesproken voor 1 juli gepubliceerd. KDRF heeft het 
jaarverslag 2018 9 november jl gepubliceerd. Wat is de reden van vertraging voor KDRF 
geweest?  

Het is niet ongewoon dat de publicatie van een jaarverslag later dan juli plaatsvindt, dit is voor 
veel bedrijven en organisaties eerder regel dan uitzondering. De termijn voor publicatie is 
rechtmatig uitgesteld naar 11 november. Die deadline is behaald, dus is er geen enkele norm 
geschonden. Er zijn omstandigheden die voor vertraging hebben gezorgd en die wij u nader 
toe kunnen lichten, indien dit relevant voor u is.  

10. Er is volgens het jaarverslag meer geld uitgegeven aan marketing dan aan de 
opvang en verzorging van dieren. Hoe verklaart u dit?  

Dit is een vertekend beeld en behoeft verduidelijking. De enige marketingkosten die gemaakt 
zijn door KDRF houden verband met het benefiet-gala. Alle kosten voor het benefiet-gala zijn in 
de jaarrekening geboekt onder de kostenpost 'marketingkosten'. Deze kosten zijn niet betaald 
door inkomsten uit donaties, maar uit de verkoop van 'stoelen' en 'tafels' op het gala. Zie ook het 
antwoord bij vraag 16 (onder 'Inkomsten en Uitgaven').  

Voor alle goede doelen geldt dat donatiestromen bijna onmiddellijk opdrogen indien geen 
moeite wordt gedaan om fondsen te werven. Met betrekking tot het KDRC zijn, in het 
bijzonder op de korte termijn, aanzienlijke fondsen vereist; het plan is immers om een 
volwaardig opvangcentrum voor een groot aantal honden te realiseren. U begrijpt dat de 
kosten hiervoor - ook bij verbouwing van de huidige kliniek van de Dierenbescherming - 
substantieel zijn. Daarnaast moet het Rescue Center dagelijks kosten maken om goede zorg 
te kunnen bieden aan de honden. Om in deze kosten te kunnen voorzien heeft mevrouw 
Kluivert haar uiterste inspanningen verricht om fondsen te werven, onder meer door het 
organiseren van het benefiet-gala. Deze kosten zijn, gezien de toezegging van in totaal 
€200.000,- op het gala, allerminst onredelijk geweest.  

11. Klopt het dat het jaarverslag niet is getekend door het bestuur?  

Ja. Het jaarverslag 2018 met bijbehorende toelichting is in een bestuursvergadering unaniem 
goedgekeurd. De notulen daarvan zijn getekend. Het specifiek tekenen van het jaarverslag 



achtte men voorts overbodig.  

12. Klopt het dat de jaarrekening niet is getekend door een controlerende instantie?  

Ja. Dit is geen vereiste onder lokale wetgeving of de statuten van KDRF.  

13. Hoeveel heeft de stichting betaald aan de douane?  
Omstreeks ANG 36.000,-.  

14. Waar bestaat de vordering invoerrechten uit zoals genoemd in het jaarverslag en 
op basis waarvan zouden deze betaalde invoerrechten teruggevorderd kunnen 
worden?  

De invoerrechten zijn betaald op toegestuurde materialen en hondenvoer. Gezien het feit 
dat het om goederen met een maatschappelijk doel gaat, is er een procedure gestart om de 
invoerrechten terug te vorderen op grond van art. 65 van de Landsverordering tarief van 
invoerrechten Curaçao.  

15. Waaruit bestaat de vordering op het oud-bestuurslid zoals vermeld in het 
jaarverslag?  

Dit gaat om gelden die via een aan Seppenwoolde toegekende pinpas zijn opgenomen. Tot 
op heden heeft zij deze kosten niet verantwoord. Het gebrek aan verantwoording voor 
uitgaven door Seppenwoolde is één van de hoofdoorzaken van de breuk tussen KDRF en 
RPC.  

Inkomsten en uitgaven 16. Er is bij het benefietgala meer dan 200.000 euro opgehaald. Op 7 
november, 8 november en 14 december wordt er 101.280 euro gestort gerelateerd aan deze 
avond. Wat is er met het resterende bedrag gebeurd?  

Eerst even ter algemene toelichting: de productiekosten voor het organiseren van het gala 
zijn zo laag mogelijk gehouden omdat veel mensen tegen gereduceerd tarief gewerkt hebben, 
of zelfs gratis mee hebben gewerkt. Deze productiekosten zijn dan ook geheel gedekt door de 
verkoop van 'stoelen' en 'tafels' (d.w.z. tickets voor het evenement), en zijn niet betaald uit de 
gedoneerde bedragen. Hierdoor zijn alle veilingopbrengsten vervolgens ten goede van KDRF 
komen, minus slechts de kosten voor de inkoop van de geveilde producten (voorzover van 
toepassing).  

Er zit een discrepantie tussen de op de avond toegezegde bedrag en de daadwerkelijke 
storting. Hier zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is een donatie van Dutch Puppy reeds 



voorafgaand aan het gala overgemaakt. Daarnaast is een partij die ongeveer 33.000 euro heeft 
toegezegd (om het uiteindelijke bedrag op exact 200.000 euro vast te stellen) diens belofte tot 
op heden niet nagekomen. Vervolgens heeft DierenLot een bedrag van € 30.000,- toegezegd, 
welke voldaan zou worden wanneer het nieuwe Rescue Center in gebruik is (dus spoedig). 
Ten slotte is een fout in de berekening van het eindbedrag geslopen. In de haast van de avond 
is men vergeten de BTW-correctie toe te passen op het veilingsbedrag. Dit is later 
gecorrigeerd.  

17. Is er betaald voor producten die geveild zijn op het benefietgala? Zo ja, waarom?  

Voor een aantal zaken is uiteraard betaald. In de regel is dit echter de kostprijs, niet de 
winkelwaarde. Daardoor heeft KDRF marge kunnen maken. Er is bijvoorbeeld een geheel 
verzorgde voetbaltrip naar een wedstrijd van AS Roma met een "meet & greet" met Justin  
Kluivert geveild. Hiervoor heeft KDRF de (retour)vliegtickets bekostigd. De opbrengst van dit 
veilingitem is natuurlijk vele malen hoger dan de kosten. Dit geldt ook voor andere veilingitems. 
De kost gaat voor de baat uit.  

18. Wat is er aangeschaft bij Stotsy?  

Twee arrangementen voor de Grand Prix van Monaco, die geveild zijn. De kopers hiervan 
hebben de Grand Prix van Monaco bijgewoond. Wederom: dit heeft meer opgebracht dan 
het gekost heeft.  

19. Welke werkzaamheden heeft D. Grol verricht?  

De vormgeving en het verzorgen van de website voor KDRC. De kosten hiervan zijn, net 
als vele ander kosten van KDRF, grotendeels door Mevrouw Kluivert in privé voldaan.  

20. Welke werkzaamheden heeft mevrouw T. Markus 
verricht?  

Zij was verantwoordelijk voor alle coordinatie en projectmanagement rondom het opstarten van 
de bouw van het KDRC.  

21. Is er donatiegeld betaald aan de kinderen van mevrouw Kluivert, Nino en Demi, of 
aan hun ondernemingen? Zo ja, waarvoor?  

Wederom: alle productiekosten zijn geheel gedekt door de verkoop van 'stoelen' en 'tafels' en 
zijn niet bekostigd met donatie-inkomsten. Van een groot aantal mensen, waaronder Demi, 
zijn alleen out of pocket kosten vergoed. Voor Nino geldt dat hij zich reeds een jaar geheel 



belangeloos inzet voor de stichting. Voor mevrouw Kluivert geldt eveneens dat zij zich 
belangeloos inzet. Sterker nog, zij vergoedt jaarlijks uit eigen zak (substantiële) kosten van de 
stichting.  

22. Is er (donatie)geld besteed aan de veilingmeester van het benefietgala? 
Waarvoor kreeg zij een ticket?  

Wederom: alle productiekosten zijn geheel gedekt door de verkoop van 'stoelen'en 'tafels', en 
zijn niet bekostigd met donatie-inkomsten. De veilingmeester, Laurien Schröder-Hessels, heeft 
voor een zeer gematigd tarief haar diensten beschikbaar gesteld. Daarbij is eveneens haar 
(economy) vliegticket van €117,25 vanuit Zwitserland - waar zij woont - naar Amsterdam 
vergoed. Nogmaals, hier is geen donatiegeld aan besteed, en de kost gaat voor de baat uit. 
Overigens heeft Humberto Tan geheel om niet de presentatie van het gala verzorgd.  

23. Welke werkzaamheden zijn er verricht door SMARt licensing & brand? Hoeveel 
donatiegeld is hier aan uitgegeven?  
Wederom: alle productiekosten zijn geheel gedekt door de verkoop van 'stoelen' en 'tafels', en 
zijn niet bekostigd met donatiegeld. SMARt Licensing & Brands heeft de coördinatie & productie 
van het event en de veiling op zich genomen en heeft ruim 10 weken fulltime voor de Stichting 
gewerkt tegen een gereduceerd, goede doelen-tarief.  

24. Wat zijn de werkzaamheden van Chantal van Sparrentak en heeft zij hier 
een vergoeding voor ontvangen?  

Mevrouw van Sparrentak was tot februari verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Zij 
heeft geen vergoeding voor deze werkzaamheden ontvangen.  

25. Wat is er voor de stichting gekocht bij TrendyHairCompany, distributeur van 
haarstylingsproducten?  

Er zijn geen producten gekocht bij TrendyHairCompany. Dit bedrijf heeft een aantal kosten 
voorgeschoten voor de benefietavond, waaronder het drukwerk en design. De kosten zijn 
verrekend met de opbrengsten van de verkoop van stoelen / tafels op de benefietavond.  

Dierenambulance  

26. U meldt op uw website dat de Foundation een dierenambulance heeft rijden 
op Curaçao. Waarom is er voor deze dierenambulance gekozen?  

Deze is geschonken door de Stichting Dierenambulance Gouda.  



27. Wat zijn de kosten voor het verschepen van de ambulance geweest?  

Omstreeks €3.000,- in totaal.  

28. Is de dierenambulance ingericht om op Curaçao honden te vervoeren en te verzorgen? 
Waarom staan er geen contactgegevens van de dierenambulance op de website?  

De ambulance bleek helaas erg gebrekkig te zijn, hij stond meer in de garage dan dat hij 
daadwerkelijk gebruikt kon worden. Zie het Facebook-bericht hierover van de heer B. de Jong, 
directeur van de Stichting Dierenambulance Gouda (Bijlage 1). De ambulance is om die reden 
slechts sporadisch ingezet. DierenLot heeft zich bereid getoond een nieuwere, volledig 
functionerende dierenambulance te doneren. Deze wordt geleverd op het moment dat de 
nieuwe opvanglocatie gerealiseerd is.  

29. De dierenambulance is volgens onze informatie al geruime tijd niet ingezet. Is dat juist? 
Zo niet, waarom wordt er anders gecommuniceerd?  
De ambulance staat ten tijde van dit schrijven, sinds twee weken, in de garage, in 
afwachting van een nieuwe startmotor. Geschonken  

30. Smeg doneerde twee koelkasten. Waar staan 
deze?  

In opslag in Apeldoorn. Er wordt gewerkt om een kosten-efficiënte manier te vinden om 
deze naar Curaçao te verschepen. Het heeft immers weinig nut om meer aan 
vervoerskosten te betalen dan de winkelwaarde van de koelkasten.  

31. Er zijn manden en halsbanden gedoneerd aan KDRF. Wat is daarmee gebeurd? Waar 
bevindt de koffiecorner van De Arend zich? Is deze geschonken?  

De Manden en halsbanden zijn bij RPC gebleven na de breuk en zijn niet meer 
teruggegeven ondanks herhaalde verzoeken. De koffiecorner bevindt zich in de opslag van 
KDRF.  

32. Er zijn verschillende betalingen gedaan aan De Arend. Waar is dit voor geweest?  

De aanschaf van de koffiecorner zelf en het transport van de koffiecorner. De Arend heeft 
een aanzienlijke korting verleend op de aanschaf van de koffiecorner.  



33. Waarom wordt er op de website van de Foundation gecommuniceerd dat de Mambo 
shop is geschonken aan de stichting, terwijl hier in werkelijkheid voor betaald wordt, zo valt 
te lezen in het jaarverslag?  

De aankondiging is gedaan nadat kenbaar was gemaakt dat de shop om niet kon worden 
gebruikt. Uiteindelijk betrof het geen volwaardige schenking maar diende er een huurprijs 
tegen een zeer gereduceerd tarief betaald te worden. Dit zal worden aangepast in toekomstige 
uitingen. De shop is wel volledig gratis ingericht. Ook een opslagruimte is om niet beschikbaar 
gesteld voor spullen van KDRF.  

34. Welke stichtingen of andere partijen heeft KDRF van voer voorzien en hoeveel?  

Het meeste voer is gegaan naar zowel de honden van KDRF als die van RPC. Daarnaast is 
voer gedoneerd aan honden van minder draagkrachtigen hondenbezitters op Curaçao.  

35. Medpets heeft KDRF 1000 ontwormingstabletten geschonken. Onder welke 
partijen zijn deze verdeeld?  

Er zijn 200 tabletten direct geschonken. Deze zijn na de breuk bij RPC gebleven. In verband 
met de houdbaarheid van de pillen zou het restant later verstuurd worden. Door de breuk 
met RPC heeft de tweede verzending geen plaats gevonden.  
DierenLot  

36. Wat zijn de afspraken met DierenLot? Doen deze enkel de administratie of bepalen zij 
hoe het donatiegeld wordt uitgegeven?  

DierenLot ondersteunt KDRF als diens partner voor het incasseren en verwerken van donaties 
van Nederlandse donateurs en het betalen van rekeningen van Nederlandse toeleveranciers. 
DierenLot controleert of de bestedingen van de uit Nederland afkomstige gelden in lijn zijn met 
de doelstelling van KDRF. De bestedingen dienen dus door KDRF verantwoord te worden aan 
Dierenlot. Ik verwijs u nogmaals naar de verklaring van de heer J. Krol, directeur van 
Dierenlot.  

37. Mevrouw Kluivert geeft begin van het jaar aan dat ze niets mag van Dierenlot, zoals de 
dierenartskosten betalen in januari van dit jaar, omdat er al teveel van de rekening is gehaald. 
Wie van DierenLot heeft de betalingen tegengehouden?  

DierenLot heeft aan de bel getrokken wegens te hoge kosten voor dierenartsen. Indertijd zijn 
vrijwilligers van RPC verbintenissen aangegaan met lokale dierenartsen, zonder dit te 



overleggen met het bestuur van KDRF. KDRF verkeerde toen nog in de veronderstelling dat 
Seppenwoolde C.s. te goeder trouw handelden, maar DierenLot trok terecht aan de bel 
inzake de te hoge uitgaven voor dierenartskosten. Hieruit volgt het nut van de controlerende 
functie van DierenLot.  

38. Mevrouw Kluivert heeft eerder aangegeven dat zij van Dierenlot niet mag bouwen aan 
een rescue center als de grond niet op naam staat van Kluivert. Komt het dierenasiel op 
naam van Kluivert of zijn er andere afspraken gemaakt?  

Het is nooit de bedoeling geweest dat het asiel op de naam van mevrouw Kluivert zou komen. 
Mevrouw Kluivert handelt in deze kwestie niet in privé, maar slechts namens KDRF. Het klopt 
dat DierenLot geadviseerd heeft alleen het Center te laten bouwen wanneer de grond op 
naam van KDRF zou staan.  

Sociale media  

39. Waarom worden reacties waarin mensen vragen waar het geld naartoe gaat op 
sociale media verwijderd?  

Kritische reacties worden beantwoord. Lasterlijke en onnodig grievende reacties 
worden verwijderd.  

40. Waarom krijgen mensen die een kritische houding hebben ten opzichte van de 
prestaties van KDRF op sociale media direct bericht van de advocaat, wat deze mensen als 
zeer intimiderend ervaren?  
Uw stelling dat mensen met slechts een "kritische houding" jegens cliënten sommaties hebben 
ontvangen, is pertinent onjuist. Wederom: mensen met een kritische houding krijgen een 
duidelijk antwoord op hun vragen, veelal van mevrouw Kluivert zelf. Dit kunnen wij desgewenst 
aantonen met screenshots. Er is echter ook een groep van ongeveer 10-15 mensen, allen 
verbonden aan Seppenwoolde c.q. RPC, die een lastercampagne jegens Kluivert en KDRF 
onderhouden. Deze stemmingmakerij wordt juist door cliënten als 'zeer intimiderend' ervaren. 
Er worden bijvoorbeeld ook donateurs en vrijwilligers van KDRF door deze groep lastig 
gevallen. Sympatisanten van KDRF worden actief (via privéberichten) op Facebook benaderd 
over de vermeende verkeerde intenties van KDRF (Bijlage 2). Tevens worden nepaccounts 
ingezet om desinformatie over KDRF te verspreiden (Bijlage 3). Onjuiste berichten 
veroorzaken directe schade aan KDRF. Huidige en potentiële donateurs en partners worden 
afschrikt. De personen die onrechtmatige uitingen op social media jegens cliënten hebben 
gedaan, zijn via de juridisch gangbare weg gesommeerd deze te verwijderen en verwijderd te 
houden.  

Overig  



41. Is de familie Kluivert betaald voor het TLC-serie: Rossana Kluivert on a mission? 
Hoe vaak is mevrouw Kluivert op het terrein van Porto Mari geweest?  

Ja, zij zijn betaald daarvoor, en hun inkomsten hebben zij direct aan KDRF geschonken. In 
de korte periode (ongeveer 2,5 maand) dat het Porto Mari terrein in gebruik was, is mevrouw 
Kluivert daar 3 à 4 keer geweest.  

42. Waarom wilde KDRF het terrein van Porto Marie voor de periode van 1 april tot 1 
juli 2019 overnemen?  

Om de honden, die ten tijde van de breuk nog opgevangen werden, onderdak te kunnen 
bieden en te kunnen verzorgen. Seppenwoolde weigerde echter honden over te dragen.  

43. Komt er een samenwerking met Sterkliniek en hoe gaat deze eruit 
zien?  

Jazeker. De directeur van Sterkliniek, de heer Carrière, is nu bestuurslid van 
KDRF.  

44. Worden de sterilisaties in samenwerking met de Dierenbescherming uitgevoerd 
door lokale dierenartsen of worden er dierenartsen ingevlogen?  

Tot 11 november zijn deze door lokale dierenartsen uitgevoerd (zie antwoord op vraag 6). 
Vanaf 11 november worden dezen onder de auspiciën van de Dierenbescherming uitgevoerd. 
Wij verwijzen u dan ook naar de Dierenbescherming voor meer informatie hierover.  

45. Wie betaalt de juridische inzet door KDRF, zoals de communicatie van de heer De Vries 
naar ons of die naar mensen op facebook?  
Dit is niet door KDRF bekostigd.  

46. Welke rol zag mevrouw Kluivert afgelopen anderhalf jaar weggelegd voor fosters            
binnen haar stichting? En hoe gaat dat verder nu er een samenwerking komt met de               
Dierenbescherming?  

KDRF zag hier in de eerste instantie geen heil in. Nood breekt helaas wet, en onder de 
omstandigheden was het gebruik van fosters onafwendbaar. Nu het asiel beschikbaar 
is, bestaat die noodzaak niet meer en zal het gebruik van fosters worden 
teruggeschroefd.  



47. Is mevrouw Kluivert of KDRF eerder dit jaar om hulp gevraagd toen het dierenasiel in 
nood verkeerde? In welke vorm heeft zij die verleend?  

Dat klopt. In de eerste instantie heeft KDRF in materiële zin bijgedragen door de inzet van 
KDRF-vrijwilligers. Zo is de structurele samenwerking tussen KDRF en de 
Dierenbescherming tot stand gekomen.  

48. Op de persconferentie werd gesproken over transparantie. Zouden wij de 
samenwerkingsovereenkomst van KDRF en de Dierenbescherming mogen inzien?  

Ja, dat kan ter kantore van De Vries & Kasem. U kunt hiervoor een afspraak maken bij 
ons secretariaat.  


