Opbrengst veiling Animal Shelter Bonaire naar crematorium?
Iedere twee jaar organiseert Animal Shelter Bonaire een kunstveiling. Aan
lokale kunstenaars wordt gevraagd een bijdrage te leveren waarvan de
opbrengst geheel ten goede komt aan het dierenasiel. Dit jaar werd de veiling
gehouden in het Plaza Resort. De flinke opbrengst van 7.500 naf viel lager uit
dan twee jaar ervoor. De Animal Shelter brainstormt over alternatieven om zich
zinvol en effectief in te kunnen blijven zetten voor het Bonaireaanse huisdier.
Een goed plan om eer te bewijzen aan het dier. Mogelijk de laatste eer.

Tekst en foto’s Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

[ Veilingmeester Rene Essink: Eenmaal Andermaal Verkocht ]
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gaf hij de hamer aan Rene Essink, de

in het veilinglaatje.
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Een reuze rozenkrans van drijfhout,
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ontworpen door Germaine Nijdam,
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Juist nu het sterilisatieprogramma haar
vruchten begint af te werpen is het
essentieel
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geld

binnen blijft komen om door te gaan.
Voor een nieuw initiatief is hulp nodig
en niet alleen in de vorm van geld. Niet
alle binnengebrachte dieren worden
gered van een hondenhemelspuitje.
Natuurlijk moet het gratis sterilisatieproject
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draaien

om

overbevolking van honden en katten
op Bonaire terug te dringen. Het staat
voorop dat het asiel commercieel
zelfstandig moet kunnen draaien. Er is
een nieuw idee waarover men in
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al
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verbrandingsoven. Een oven van leem
zou geweldig zijn omdat deze lokaal
gebouwd kan worden. Maar tot welke
graden moet de verhitting kunnen
worden opgevoerd om de as van het
overleden dier te kunnen verzamelen
in een urn? Er zijn wereldwijd diverse
crematie-installaties

ontworpen.

De

nieuwste installatie die op internet
staat is ontwikkeld in de Verenigde
Staten. WR2 heeft bijvoorbeeld een
prototype gebouwd voor een nieuwe
methode

van

lijkbezorging:

alkalische

hydrolyse.

Hierbij

de
wordt

onder invloed van alkali en water de
chemische verbindingen verbroken en
een stoffelijk overschot tot 3% van zijn
oorspronkelijke gewicht gereduceerd.
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in gevaar brengen. In Engeland is

alles wat er dan overblijft. Alkalische
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Over

het

onvriendelijke

gevaar

van

milieu-

afvalverwerking

en

Dierenvrienden met kennis van zaken,
ideeën of

tips kunnen

opnemen

met

telefonisch

lozingen lijkt Bonaire nog steeds geen

contact

Marlies

duidelijk beleid te hebben of voeren.

Annemieke op nummer 599 7174989

Dit met het oog op andere lozingen die

of surf naar:

het milieu onverminderd steeds verder

www.animalshelterbonaire.com.

Christel Cosijn & Richelle van den Dungen Gronovius, ‘Opbrengst veiling Animal Shelter Bonaire naar crematorium?’, in:
Antilliaans Dagblad, 02-12-09.

of

4

