DE OPVANG VAN EEN DIER
Algemeen
Stichting AAP is een in 1972 opgericht Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren,
gevestigd in Almere. De door AAP opgevangen dieren zijn afkomstig van inbeslagnames uit de
illegale handel en vaak ernstig mishandeld of verwaarloosd. Ook dieren van particulieren,
proefdierlaboratoria, louche dierenparkjes en circussen komen bij ons terecht. Het streven van
AAP is om de groepsdieren weer te leren omgaan met hun soortgenoten (i.e. resocialiseren) en
alle dieren voor te bereiden op herplaatsing naar kwalitatief goede centra in binnen- en
buitenland in een meer natuurlijke omgeving.
Wachtlijst
Niet altijd is per direct ruimte in onze quarantainevoorzieningen. Voor sommige diersoorten
geldt daarom een wachtlijst. In zeer dringende gevallen (bijvoorbeeld euthanasiedreiging) zullen
wij een beroep doen op een van onze opvangpartners. Het dier wordt daar dan tijdelijk
ondergebracht tot er plaats is bij AAP.
Kosten
AAP stelt het belang van het dier altijd voorop. Wij berekenen in principe geen kosten voor de
opvang. Een vrijwillige bijdrage is daarentegen altijd van harte welkom, aangezien wij geen
subsidie ontvangen en volledig afhankelijk zijn van begunstigers.
Afstandsverklaring
Bij aankomst van het dier bij AAP, dient de eigenaar een afstandsverklaring te ondertekenen.
De eigenaar verklaart hiermee afstand te doen van zijn of haar rechten op het dier. Deze
verklaring is onvoorwaardelijk en onomkeerbaar.
Quarantaine
Alle dieren worden na binnenkomst zes tot twaalf weken in quarantaine geplaatst. Deze periode
stelt ons in staat om de algemene geestelijke en lichamelijke conditie van het dier nauwkeurig
te observeren. Met bloed- en mestonderzoek wordt de gezondheid van het dier gecontroleerd.
Mocht onverhoopt uit de onderzoeken en observaties blijken dat er sprake is van een voor
mens of dier levensbedreigende ziekte of een zeer ernstig gedragsprobleem, dan kan AAP
zonder consultatie met de ex-eigenaar de beslissing nemen om het dier te laten inslapen. (zie
verder in deze tekst 'Euthanasie')
Geboortebeperking
Bij AAP geldt een permanent niet-fokbeleid voor alle zoogdieren die eigendom zijn van AAP,
tenzij er geldige redenen om anders te beslissen. Indien geen permanente anticonceptie wordt
toegepast, past AAP tijdelijke anticonceptie toe, in elk geval zolang het dier bij AAP verblijft en bij
voorkeur ook na herplaatsing. Voorbeelden van uitzonderingen op dit beleid zijn het bestaan van
een officieel fokprogramma voor de soort of bedreiging van de soort in het wild.

Euthanasie
Euthanasie plegen op de dieren bij AAP komt zelden voor, ook niet wanneer het gaat om
geestelijk
of lichamelijk gehandicapte dieren. Voorwaarde is dat er sprake is van een dierwaardig bestaan.
De minimale eis voor een dierwaardig bestaan is het zelf kunnen voorzien in de basisbehoeften,
zoals eten en drinken. Als dit niet meer lukt en het een blijvende situatie betreft, kan tot
euthanasie
worden overgegaan. De dierverzorging en de dierenarts zullen natuurlijk eerst alles in het werk
stellen om het dier beter te maken of met een eventuele handicap om te leren gaan.
Dier bezoeken
Het is in principe niet mogelijk om het afgestane dier te bezoeken. Het dier moet vaak (opnieuw)
leren omgaan met soortgenoten en een bezoek van een ex-eigenaar kan stress opleveren. Dit
betekent in de regel een terugval in het resocialisatie- en rehabilitatieproces en brengt onrust in
de groep.
Herplaatsing
Tijdens het verblijf van de dieren bij AAP streven wij ernaar om hen zoveel mogelijk voor te
bereiden op een leven in een meer natuurlijke omgeving. We leren de dieren daarom
bijvoorbeeld om voor hun eigen voedsel op te komen en met soortgenoten om te gaan. Zodra
het dier hiertoe in staat is en geestelijk en lichamelijk gezond is verklaart, gaan wij actief op
zoek naar een nieuwe bestemming. Deze bestemming is bij voorkeur in de regio waar het dier
oorspronkelijk vandaan komt of waar de natuurlijke leefomgeving zo dicht mogelijk wordt
benaderd. Dit kan een gerenommeerde dierentuin zijn, een dierenpark of reservaat.
Dieren worden zoveel mogelijk groepsgewijs herplaatst. Vrijwel altijd vergezelt een begeleider
van AAP de dieren naar het herplaatsadres om erop toe te zien dat de juiste verzorging wordt
gegeven gedurende de reis en direct na aankomst.
Media-aandacht
Met op preventie gerichte voorlichting tracht AAP te voorkomen dat nog meer dieren de dupe
worden van de onwetendheid van hun eigenaren. De media spelen daarbij een belangrijke rol.
Het kan voorkomen dat wij de eigenaar/ brenger vragen de media aanwezig te laten zijn bij de
overdracht van een aangeboden dier. Uiteraard kunnen en willen wij niemand verplichten
hieraan mee te werken. Wanneer echter wél wordt besloten om medewerking te verlenen, komt
dat indirect ten goede aan andere uitheemse dieren in nood.
Media-aandacht is tevens een effectief middel om de naamsbekendheid van AAP te vergroten.

