DE WERELD OVER

Stewardessen
met een missie

Wie denkt dat stewardessen alleen maar ‘mooie
poppetjes’ zijn die niets anders doen dan vliegen
en op het strand liggen, heeft het mis. Annelies
Moolenaar, al ruim 20 jaar stewardess, ontkracht
dit vooroordeel meer dan eens.

S

amen met onder andere haar
collega Margot van Vogelpoel
startte Annelies in 2015 de
stichting Wings for Animals.
Ze zamelen spullen in, ondersteunen
lokale stichtingen en werken keihard mee
in de asielen die op hun vliegroute liggen.
Annelies is altijd al begaan met de
dieren die ze wereldwijd tegenkomt: “Als
intercontinentaal stewardess verblijf je
vaak minimaal 24 uur op een locatie;
in die uren heb je voldoende tijd om de
omgeving te verkennen. Het viel me de
eerste jaren direct op hoeveel zwerfdieren
en dierenleed er op veel plekken is. In het
begin probeerde ik zwerfdieren te helpen
door eten te geven, maar later kwam
ik erachter dat dat niet de oplossing
is; je verergert het probleem er juist
alleen maar mee. Door de dieren eten te
geven, houd je immers de zwerfdierenpopulatie in stand, je maakt de dieren
draagkrachtiger. Beter is zo’n dier naar
een asiel of opvang te brengen waar het
gesteriliseerd kan worden en daarna weer
teruggezet kan worden en het voeren
geen probleem is”, legt ze uit. Toen
Annelies eenmaal een bezoekje bracht
aan een shelter (asiel), zag ze dat het
probleem veel groter was dan ze dacht.
“Dierenasielen zitten overvol en hebben te
weinig geld en capaciteit om alle dieren te
helpen.” Dit maakte haar wens om dieren
wereldwijd te helpen nog groter. “Ik wilde
graag iets betekenen en doen in plaats van
alles alleen maar zien gebeuren.”

zich enorm aantrok. Er waren meer
collega’s die het leed zagen en deelden.
Ik verzamelde een lijstje met namen en
benaderde hen over het idee voor een
stichting. Iedereen reageerde positief
en niet veel later heb ik samen met vier
collega’s Wings for Animals opgezet.”
Het idee voor Wings for Animals keek

Annelies af van haar collega’s van
Wings of Support. Annelies: “Dat is een
prachtige stichting, eveneens bestaande
uit bemanningsleden, die zich inzet
tegen kinderleed over de hele wereld.
Ik vond het altijd al heel slim om te
zien hoe zij hun vliegroutes gebruikten
om wereldwijd hulp te bieden. Als

Het mooie aan deze manier van
werken is dat we de donateurs
kunnen laten zien wat er met hun
geld gebeurt.

Social media
In 2015 vond Annelies het tijd voor actie:
“Via social media ontdekte ik dat ik niet
de enige was die het leed van de dieren

Educatie aan lokale
kinderen in Tanzania.

#samenvoordieren
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stewardess mag je namelijk wat extra
bagage meenemen. Hiermee is voor
veel stichtingen een logistieke oplossing
geboren! We zamelen spullen in die
nuttig zijn voor de lokale stichtingen,
zoals voedingssupplementen, speelgoed,
anti-parasitaire middelen en andere
medische hulpmiddelen. Maar we
kunnen ook lokale projecten helpen
bij het vervoeren van materialen.
Tijdens de bosbranden in Australië
werd bijvoorbeeld in Deventer een
initiatief gestart van het maken van
handschoentjes en buidels voor de
gewonde koala’s en kangoeroes. Wij
konden deze spullen op onze route
vervoeren. En zo zijn er meer lokale
initiatieven die we kunnen helpen.”
Intussen bestaat de stichting uit drie
bestuursleden, drie medewerkers,
twee ambassadeurs en een aantal
vaste donateurs. “De mensen achter
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de schermen die de website en social
media bijhouden en het jaarverslag
maken zijn onmisbaar, en ook mijn
collega bestuurslid Jacobien Vegter is
een onmisbare schakel; zij zorgt voor
de opslag van de spullen en dat alles
klaarstaat voor de juiste vlucht. En niet te
vergeten: de vele vrijwilligers die spullen
voor ons verzamelen, collega’s die deze
spullen vervoeren in hun koffers en
de stichtingen waar we de spullen van
krijgen. Stichting DierenLot verzorgt
bijvoorbeeld een groot deel food en
non-food.”

Doelen
De stichting heeft vier doelen opgesteld:
meehelpen, financieel ondersteunen,
voorlichting & educatie en sterilisatieprojecten opzetten. Annelies: “Voor
alle doelen geldt dat we eerst een locatie
bezoeken voordat we er aan de slag

gaan. Het eerste doel is vanzelfsprekend;
we gaan op onze routes naar asielen
toe en helpen een handje. Dit kan het
schoonmaken van hokken zijn, even
wandelen, knuffelen of alleen spullen
afleveren. Financieel ondersteunen
doen we als het kan, soms starten we
een inzamelproject voor een specifiek
doel. Het mooie aan deze manier van
werken is dat we de donateurs ook echt
kunnen laten zien wat er met hun geld
gebeurt. Doordat we de stichtingen
regelmatig bezoeken, zien we ook zelf hoe
de situatie verbeterd is en dat geeft heel
veel energie!”

Educatie
“Educatie en voorlichting bestaat uit
onderwijs aan kinderen. We nemen de
kinderen uit de omgeving mee naar
een asiel en leggen uit dat dieren het
niet verdienen om op straat te leven en

Ambassadeurs en dierenartsen
Jolande en Piet samen aan het werk
tijdens een sterilisatieproject.

goed verzorgd behoren te worden. Maar
tot dit doel behoort ook collega’s en
toeristen informeren over het dierenleed.
Denk daarbij aan ritjes op een olifant,

zwemmen met dolfijnen en het aaien van
leeuwenwelpjes. Mensen moeten zich
hiervan bewust worden; heel vaak weten
ze niet hoeveel dierenleed dergelijke
toeristische attracties veroorzaken.”

Sterilisatieprojecten
Het laatste doel is een project op
zichzelf. Annelies: “Samen met onze
twee ambassadeurs dierenartsen Piet
Hellemans en Jolande van den Broek
zetten we sterilisatieprojecten op in
samenwerking met lokale dierenartsen.
Natuurlijk moet er voorafgaand veel
geregeld worden, dit doen we door
overleg met elkaar en de stichtingen.

De stichtingen bezoeken we altijd op de
route, maar voor de sterilisatieprojecten
hebben we langer de tijd nog. Hiervoor
boeken we zelf een reis. Het mooiste is
natuurlijk als het project overgenomen
wordt door een lokale dierenarts, zodat
het steriliseren doorgaat. Alleen op die
manier kan het enorme zwerfdierenprobleem opgelost worden.”
Wings for Animals is onder andere al
in Thailand, Curaçao en Roemenië met
dergelijke projecten gestart. Als het aan
Annelies ligt, is het werk nog lang niet
af: “Dieren blijven ons wereldwijd nodig
hebben.” ■

OOK HELPEN?
Wil jij ook helpen dierenleed wereldwijd te
verminderen? Ga dan naar
www.wingsforanimals.nl en ontdek wat je kunt doen.
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