
 
 
 
  

INLEIDING 
In Nederlandse huishoudens zijn er 
ongeveer 27,3* miljoen gezelschaps-
dieren. 23,4 % zijn katten en 17,8% 
honden. Dat komt neer op 2,9 miljoen 
katten en 1,7 miljoen honden.  
*bron: Dibevo 09-2020 
 
Het hebben van een huisdier is voor veel 
mensen een belangrijk bezit. Het maakt 
een dier niet uit wie of wat je bent het 
biedt warmte en genegenheid.  
Een dier kan bijdragen aan de 
vermindering van een stukje 
eenzaamheid, zeker als iemand nog 
amper of geen sociaal netwerk meer 
heeft.  
Ook voor kleine kinderen in huishoudens 
op minima niveau is het kunnen 
verzorgen van een huisdier belangrijk. 
Het biedt ze eigenwaarde en maakt ze 
weerbaarder. 
 
Stichting Pup in Nood zet zich in voor 
gezelschapsdieren in nood.  
Het komt helaas voor dat mensen een 
huisdier hebben genomen, maar door 
omstandigheden het diertje niet meer die 
zorg kunnen bieden die het nodig heeft. 
Dan springt Stichting Pup in Nood voor  
deze diertjes in de bres.  
 
In goed overleg met de eigenaar wordt 
het diertje, veelal honden, ingenomen en 
draagt Pup in Nood zorg voor het 
vervoeren van het dier, de opvang en  de 
zorg. De stichting gaat op zoek naar een 
nieuw gouden mandje.  
 
Na het herplaatsen van het diertje houdt 
Pup in Nood contact met de nieuwe 
eigenaar om zeker te zijn dat er een goed 
match is ontstaan.  
 
 
 
 

AANLEIDING 
Stichting Pup in Nood is opgericht in 29 
maart 1994 en statutair gevestigd te 
Amsterdam KvK nr. 41213654. De 
stichting is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) met RSIN of Fiscaal 
nr. 80486018.  
 
VISIE EN MISSIE  ‘ Een levend wezen is 
geen afval’. Het hoofddoel van de 
stichting is het helpen van (moederloze) 
pups en hondjes, maar ook oudere 
honden  en andere dieren, die via de 
stichting een goed opvangadres vinden.  
Voorts heeft de stichting een  eigen 
Dierenambulance dienst de ‘Puppylance’.  
De stichting zet zich met haar 
ambulancedienst in voor ondersteuning 
bij hulp voor dieren tijdens noodsituaties 
en rampen.   
Ook geeft de stichting voorlichting aan 
nieuwe huisdiereigenaren, die een pup, 
een jong of ouder hondje of ander dier 
via de stichting hebben ontvangen, over 
juiste voeding en verzorging van de 
geplaatste dieren.  
In 2023-2025 zullen de doelstelling, de 
missie en taken van de stichting 
onveranderd blijven. 
 
FINANCIEN/BESCHERMING De stichting is 

afhankelijk van donaties, giften, legaten 

en nalatenschappen. De stichting houdt 

zich aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming(AVG) 

 
BESTUUR Het bestuur bestaat uit een 
voorzitter, secretaris/penningmeester en 
algemeen bestuurslid.  De bestuursleden 
genieten geen beloning voor hun werk-
zaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uit-
oefening van hun functie gemaakte 
kosten.  
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