
Voor veel paarden en ezels in landen als India en 
Egypte is het leven afschuwelijk. De werkdieren 
moeten ploeteren in ondraaglijke temperaturen, 
worden verwaarloosd en krijgen nog stokslagen 
ook. De eigenaren van de dieren zijn straatarm. 
Zij zijn druk met overleven en hebben geen 
aandacht voor hun paard of ezel. Brooke Hospi-
tal for Animals trekt zich het lot van deze dieren 
en mensen aan. Met een netwerk van eigen 
mobiele teams en dieren-klinieken geeft Brooke 
gratis diergeneeskundige hulp en voorlichting 
over dierenwelzijn. Door de leefomstandighe-
den van werkdieren te verbeteren, helpt Brooke 
ook de straatarme mensen die voor hun levens-
onderhoud van de dieren afhankelijk zijn. Onze 
dierenartsen en hulpverleners helpen jaarlijks 
honderdduizenden dieren. De lokale staf van 
Brooke bestaat altijd uit mensen uit het land 
zelf, die de problemen ‘van binnen uit’ kennen. 

Brooke Hospital for Animals is in 1934 opgericht, 
door Mrs. Dorothy Brooke. De eerste dierenkliniek 
werd geopend in Cairo, Egypte. Daarna werd het 
werkterrein uitgebreid naar ondermeer Pakistan en 
India. Stichting Brooke Hospital for Animals Neder-
land is in 1994 opgericht als fondsenwervende 
organisatie ten dienste van het werk in de Brooke-
centra. Tienduizenden donateurs in Nederland, 
Engeland en België maken het werk van de Brooke-
dierenartsen mogelijk.
Jaarlijks worden 500.000 dieren gratis behandeld 
door onze dierenartsen. Een indrukwekkend aantal, 

dat tegelijkertijd aangeeft hoe groot de nood is. 
Ons werk is nog lang niet volbracht. Ons doel voor 
de toekomst is om hulp te bieden aan de miljoenen 
lijdende werkpaarden en -ezels in arme gemeen-
schappen die we nog niet bereiken. Dit willen wij 
ondermeer doen door onze kennis te delen met 
lokale organisaties en partnerships aan te gaan.

Hoe u kunt helpen
U kunt op vele manieren helpen. Om te beginnen 
kunt u deze folder doorgeven aan uw familie en 
vrienden, of neerleggen bij maneges en andere in-
stellingen. U kunt natuurlijk schenkingen doen aan 
Brooke Hospital, zoals verjaardags- of huwelijks-
giften (géén goederen in natura!). 

Word donateur!
Als u donateur wordt van Brooke, dan sturen wij u  
2 x per jaar onze nieuwsbrief met informatie over de 
Brooke-centra, waar zowel een acceptgiro als een 
machtigingskaart is bijgesloten. Als u gebruik maakt 
van de machtigingskaart, betalen wij minder bank- 
en administratiekosten en ontvangt u geen accept-
giro’s meer van ons. Uiteraard kunt u uw machtiging 
te allen tijde wijzigen of intrekken, via ons kantoor.
 
Periodieke schenkings- 
overeenkomst
Met een periodieke schenkingsovereenkomst  
verplicht u zich om jaarlijks een vast bedrag te  
doneren, gedurende een periode van minimaal  
vijf jaar. Stichting Brooke Hospital for Animals  

Nederland is bij de Belastingdienst gerangschikt  
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Indien een periodieke schenking aan een ANBI wordt 
vastgelegd via een schenkingsovereenkomst dan 
is de jaarlijkse schenking voor het gehele bedrag, 
voor 100% fiscaal aftrekbaar. Wilt u een periodieke 
schenking vastleggen ten bate van Stichting Brooke 
Hospital for Animals? Kijk op www.brooke.nl  
(periodieke schenking) of neem contact met ons op. 

Testament
Brooke is een organisatie met een toekomst.  
Met voorlichtingsprogramma’s betrekken wij  
lokale, arme gemeenschappen actief bij de  
verbetering van het welzijn van hun werkpaarden 
en -ezels. Toekomstige generaties diereigenaren 
zullen dankzij Brooke opgroeien met een gevoel 
van dierbewustzijn. Maar zo ver zijn we nog niet; 
er zijn talloze gemeenschappen die we nog niet 
bereiken en miljoenen lijdende werkpaarden en 
-ezels die onze hulp hard nodig hebben. Door 
Brooke te benoemen in uw testament, draagt u bij 
aan een betere toekomst voor werkdieren en hun 
straatarme eigenaren. Bij een notaris kunt u uw 
specifieke wensen ten aanzien van uw nalatenschap 
laten vastleggen. 

Juniorclub ‘De Brookies’
Kinderen jonger dan 16 kunnen juniorlid worden 
van de Brookie-club. De juniorleden ontvangen  
2 x per jaar een juniornieuwsbrief.  
Het juniorlidmaatschap kost 6,81 Euro per jaar.

Contactgegevens
Stichting Brooke Hospital  
for Animals Nederland
Van Baerlestraat 13-C 
1071 AM Amsterdam 
Tel.: 020-6709229 
Fax: 020-6792800
E-mail: info@brooke.nl
Website: www.brooke.nl
Volg ons ook op 
KvK: 41093228

Rekeningnummers: 

Nederland 
ING: 55.68.671 
IBAN: NL12INGB0005568671
BIC: INGBNL2A     
ABN AMRO: 49.24.41.294
IBAN: NL83ABNA0492441294
BIC: ABNANL2A

België
bpost bank: 000-1711773-14
IBAN: BE94 0001 7117 7314
BIC: BPOTBEB1
(t.n.v. Stichting Brooke Hospital, Amsterdam, NL)

Stichting Brooke Hospital for Animals  
Nederland is bij de Belastingdienst  
gerangschikt als een Algemeen Nut  
Beogende Instelling (ANBI).



Brooke Hospital for Animals verbetert de leefomstandigheden van werkpaarden en 
ezels in landen als Egypte en India, en helpt hiermee ook de straatarme mensen die voor 
hun levensonderhoud van de dieren afhankelijk zijn. Onze dierenartsen en hulpverleners 
helpen jaarlijks honderdduizenden dieren. Onze donateurs maken dit mogelijk. 

Steun Brooke en word donateur

Doorlopende machtiging SEPA
✁

Naam en voorletters:

Naam en voorletters:

Dhr. / Mevr.

Dhr. / Mevr.

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats: 

Postcode en plaats: 

E-mail:

E-mail:

Handtekening*:Plaats en datum:

Stuur deze bon in een envelop naar Brooke Hospital for Animals, Antwoordnummer 47548, 1070 WD Amsterdam. 
Een postzegel is niet nodig. U ontvangt z.s.m. een bevestiging van uw aanmelding en een acceptgiro.

Als u uw bijdrage overmaakt door onderstaande machtigingskaart in te vullen en aan ons op te sturen, dan ontvangt u geen 
acceptgiro, maar wordt uw bijdrage automatisch afgeschreven. Uiteraard kunt u uw machtiging te allen tijde wijzigen of  
intrekken, via ons kantoor in Amsterdam.

Stuur deze machtigingskaart in een envelop naar: 
Brooke Hospital for Animals 
Antwoordnummer 47548
1070 WD Amsterdam
Een postzegel is niet nodig

 *Zonder handtekening is deze machtigingskaart niet rechtsgeldig.

Een indicatie voor de jaarbijdrage is 16 Euro, maar u bent uiteraard vrij om te geven wat u wilt!

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
–  Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
–  uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

❒ Ja, ik word donateur en ontvang 2 x per jaar de nieuwsbrief   

❒ Ja, ik word donateur maar stuur mij geen nieuwsbrief

Bedrag:  N                            per:   ❍ maand      ❍ kwartaal      ❍ halfjaar      ❍ jaar

IBAN:

BIC: 

Naam incassant:   Stichting Brooke Hospital 
for Animals Nederland

Adres:  Van Baerlestraat 13-C
Postcode en plaats:  1071 AM Amsterdam
Land: Nederland
Incassant ID:  NL45ZZZ410932280000
Kenmerk machtiging: 


