
OOPOEH winnaar Europese impactprijs BetterwithPets 
 
Stichting OOPOEH is gisteravond winnaar geworden van de Europese impactprijs BetterwithPets. Deze 
prijs is in het leven geroepen door Purina i.s.m. Ashoka om een impuls te geven aan sociale innovaties die 
een positieve bijdrage leveren aan de band tussen mens en (huis)dier. 
  
Ruim 100 initiatieven uit de EU, en ook uit Rusland, Zwitserland, Oekraïne en Noorwegen, dongen mee 
voor deze prijs. Op donderdag 7 juni pitchten de finalisten in Barcelona voor een internationale jury. 
Stichting OOPOEH won daar de eerste prijs vanwege haar grote maatschappelijke impact en 
groeipotentie.   

Bernard Meunier, CEO of Nestlé Purina PetCare EMENA: “De ouder wordende mens, zowel fysiek als 
mentaal, is een belangrijk thema in onze samenleving en eenzaamheid is een toenemend probleem. Juist 
de kwetsbaarste senioren zijn moeilijk te bereiken. Stichting OOPOEH zet zich in voor het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van veel senioren. We feliciteren hen met de prijswinnende presentatie waarin de 
essentie van hun initiatief, als ook hun betrokkenheid bij de samenleving en huisdieren blijkt. We zullen 
samen blijven werken met de stichting om haar impact verder te vergoten.” 

Positieve impact voor zowel 55-plusser als hond 
Stichting OOPOEH (kort voor Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier) is zes jaar geleden opgericht door Sofie Brouwer 
uit Amsterdam. Zij wilde senioren en huisdieren meer van 
elkaars gezelschap laten genieten. Veel senioren willen op 
een bepaald moment niet meer aan een eigen hond 
beginnen, maar met hun ervaring en liefde voor honden 
zetten ze zich nu in als OOPOEH, als maatje voor een hond 
in de buurt. Daarmee slaat de stichting drie vliegen in één 
klap: een 55-plusser heeft de gezelligheid van een 
oppashond, de hond zit minder alleen thuis en het baasje 

heeft een betrouwbare oppas voor zijn viervoeter. De stichting heeft inmiddels duizenden honden en 
senioren aan elkaar kunnen koppelen. 
  
“Deze prijs is een fantastische waardering en erkenning voor ons werk,” zegt Sofie Brouwer. “Het opent 
nieuwe deuren om nog meer impact te bereiken en senioren, baasjes en honden in Nederland blij te 
maken met elkaars gezelschap. Daarnaast is het heel bijzonder om ineens ook internationaal gezien te 
worden.” 
  

--- noot voor de pers --- 
  
Voor (pers)vragen kunt u terecht bij Sofie Brouwer (sofie@oopoeh.nl) of Meike Zwaan (meike@oopoeh.nl of 
0626908500) of kunt u bellen met ons kantoor: 020-785 37 45  
  
Stichting OOPOEH heeft eerder een impactrapport uitgebracht i.s.m. PwC: lees hier 
  
OOPOEH in het kort: Samen genieten met een oppashond via Stichting OOPOEH 
OOPOEH’s infographic: bekijk hier  
 
 

 



 
 
 


