
Verksamhetsberättelse för 2020 

Övergripande mål: 
Swedish Animal Aid har haft kvar sitt övergripande mål att hjälpa till med 
kastreringskampanjer och att samla in matdonationer/annat som behövs i arbetet med 
hundar/katter i Rumänien. Kastreringar är det som är allra viktigast i kampen att förebygga 
gatuhundar/katter! Under år 2020 gjorde vi totalt 922 kastreringar med hjälp och stöd från er 
alla. Då kan ni tänka att allt tog tvärstopp i februari/mars 2020. Under sensommaren/hösten 
jobbade våra veterinärer för högtryck vilket bidrog till vårt resultat.  
 
Nytt för 2020 var att vi även började skicka ner kläder/skor/mat till fattiga människor i 
Rumänien. De är ofta djurägare men har inte själva råd med kastreringar av sina djur. Om vi 
då, via donationer, kan bygga broar till dem så kan vi också prata djurskydd och erbjuda 
vård/kastreringar så är det en vinst för djuren. Vi tror att detta är en del i att förebygga 
dumpade valpar.  
 
Vi har fortfarande två sidor på Facebook, den öppna, Swedish Animal Aid med i dagsläget 
2282 följare. En ökning med 472 följare under 2020!  Vi har också den slutna gruppen, 
“Swedish Animal Aid grupp” där man ansöker om medlemskap. Den har idag 1958 
medlemmar, en ökning med 551 personer under 2020!  Vi tycker att detta är fantastiskt! Det 
innebär för oss att ju fler vi är som förstår vikten av kastreringar, desto starkare blir vi 
tillsammans och vi kan göra en skillnad för djuren! 
 
Händelser under 2020 
År 2020 har varit ett sorgens år, vi har inte kunnat genomföra de resor som vi har velat göra 
på grund av Coronan. Det blev bara en enda resa, den företogs tillsammans med Lilian 
Andersson från föreningen “Gatuhundarnas rätt till liv”. I februari 2020 var vi nere och 
träffade bland annat Andrei Tudor, som vi ser som vår chefsveterinär, samt Mirela Mia. Alla 
resor betalas alltid med privata pengar och belastar inte föreningens budget. 
 
Totalt under året har vi samlat in 14 718,4 kilo hund/kattmat. Vi har transporterat ner 38 
pallar med totalt 14 718,4 kilo mat!  Det innebär att vi troligen transporterat ner ca 25-26 ton 
med saker/kläder/skor/mat/leksaker osv.  
Vi har under året haft som mål 1200 kastreringar, vi gjorde totalt 922 styck. I år har vi som 
förening betalt för alla kastreringar i egen regi och vi har haft kontinuerligt rullande 
kampanjer. Totalt har vi sedan starten av föreningen varit med och finansierat 2502 
kastrationer för hund/katt vilket vi är oerhört stolta över.  
 
Vi vill med detta tacka våra medlemmar och sponsorer samt alla andra som gör detta möjligt. 
 


