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tekst niveau B 

Steeds meer mensen adopteren 
buitenlandse zwerfhond 

 

Onweerstaanbaar zijn ze, met hun lieve, 

droeve koppies: zwerfhonden. Nederlanders 

nemen steeds vaker zwerfhonden uit het 

buitenland in huis. Die komen uit landen als 

India, Roemenië en Portugal. Mensen die een 5 

hond uit het buitenland adopteren, doen dat 

meestal omdat hij er schattig uitziet of omdat 

ze het dier willen redden. Toch kan een 

zwerfhond ook voor problemen zorgen. 

 

Duizenden zwerfhonden 10 

In Nederland zijn er 133 stichtingen die zwerfhonden uit het buitenland halen. De honden komen uit Oost- 

en Zuid-Europese landen, maar ook uit het Midden-Oosten en Azië. Vorig jaar werden er 12.608 

zwerfhonden naar Nederland gehaald. Dit berekende Stray-AFP, een organisatie waarbij de meeste 

stichtingen voor zwerfhonden zijn aangesloten. In 2012, toen Stray-AFP begon met tellen, waren dat nog 

8261 zwerfhonden.  15 

 

Asielhonden 

Waarom haal je een hond uit het buitenland? Er zitten toch ook honden in het asiel in Nederland? Isabelle 

Sternheim is woordvoerster van Stray-AFP. Volgens haar zitten er hier in de asielen weinig sociale 

honden. Die kunnen niet goed met mensen omgaan. Vaak zijn het 'probleemhonden', die ongeschikt zijn 

voor een gezin met kinderen. Bijvoorbeeld Mechelse herders die als politiehond hebben gefungeerd. Of 20 

vechthonden. Maar ook Jack Russels. Deze kleine terriërs waren jaren geleden populair als gezinshond. 

Maar doordat mensen ze al gauw lastig vonden, werden ze massaal naar het asiel gebracht. 

 

Niet beter af 

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 150.000 honden aangeschaft. De Dierenbescherming en de 

Koninklijke Hondenbescherming vinden het onwenselijk dat mensen steeds vaker voor een buitenlandse 25 

zwerfhond kiezen. Volgens hen is een leven binnenshuis in een onbekend land niet per se goed. 

Daarmee is een zwerfhond niet per definitie beter af.  

Anniek Winters weet alles van het gedrag van honden en traint ze ook. Volgens haar gaat het geregeld 

mis. ‘Mensen weten vaak niet waar ze aan beginnen. Zwerfhonden zijn soms agressief of juist heel 

angstig,’ zegt Winters. ‘Veel van deze honden zijn niet gewend aan mensen om zich heen. Ze kennen het 30 

geluid van een stofzuiger niet. Of ze schrikken van lawaai door het verkeer. Sommigen lopen weg. 

Daarom moeten mensen begeleid worden als ze een zwerfhond in huis halen.’ 

 

Zorgvuldig 

Volgens Stray-AFP werken de meeste Nederlandse stichtingen voor zwerfhonden zorgvuldig en volgens 

de regels. Ten eerste mogen de dieren niet jonger zijn dan vier maanden als ze naar Nederland komen. 35 

Ten tweede moeten ze voor vertrek zijn onderzocht door een dierenarts. Ten derde moeten ze over een 

gezondheidsverklaring beschikken. Ten vierde moeten ze gechipt zijn. En ten vijfde moeten ze zijn 

ingeënt tegen hondenziekten. Veel stichtingen werken bovendien met gastgezinnen waar de honden 

kunnen acclimatiseren. Ze kunnen dan eerst wennen. Daarna gaat de stichting pas op zoek naar een 

geschikt baasje voor de honden.                                                        Bron: www.volkskrant.nl, www.ad.nl 40 

Een zwerfhond 


