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Steun Mendop
uit sympathie voor dierenpapieren…

Om de professionele werking van Mendop vzw nog 
verder uit te bouwen, kunnen wij uw steun gebruiken. 

Sympathisanten kunnen een jaarlijkse bijdrage van 
10 euro (meer mag ook) overmaken op
IBAN BE98 1430 7984 9693
BIC GEBABEBB 
t.a.v. Mendop vzw, Keizer Karelstraat 15,
8000 Brugge

U wordt dan op de hoogte gehouden van al onze 
activiteiten en aanwinsten.

Hartelijk dank bij voorbaat.

c u lt u u r



Mendop in actie 
bewaren… maar ook veel meer

Mendop pakt graag uit met zijn collectie en uw 
schenkingen. Sinds 2008 worden daarom geregeld 
tentoonstellingen georganiseerd, vaak in samenwerking 
met musea, Erfgoedcel Brugge en jubilerende dieren-
verenigingen.

Mendop maakte exposities over onder meer honden-, 
geiten- en konijnenerfgoed, over paarden en muildieren 
in WO I, over taxidermie, over dieren op familiefoto’s 
en de duif als persmagnaat (oude duivenkranten). 

Om het volledige werkveld van Mendop als dieren-
archief en expertisecentrum te leren kennen, kunt u een 
kijkje nemen op www.mendop.org. Op de website vindt 
u ook foto’s van voorbije tentoonstellingen en tips.

Mendop op zoek 
een speurtocht naar dierenpapieren…

Om de sporen van de relatie tussen mens en dier 
zo volledig mogelijk te bewaren, is Mendop op zoek 
naar papieren getuigen zoals boeken, prenten, foto’s en 
affiches, maar ook reclames, vaktijdschriften, archieven 
van dierenorganisaties, ...

Schenkingen van privé personen, dierenclubs of be-
drijven aan Mendop zorgen voor een verrijking van het 
dierenarchief en zijn daarom erg welkom. Als cultureel 
erfgoed dragen ze ook bij aan onze kennis over de men-
selijke kijk op dieren.  

Het geschonken 
materiaal wordt op een 
correcte manier bewaard, geïnventariseerd en voor het 
publiek ontsloten. Wilt u het materiaal liever nog niet 
kwijt? Geen probleem. Wij maken een scan of kopie van 
uw documenten.

Mendop?
Mens & Dier op papier!

Mendop werd in Brugge opgericht in 2008. Het is 
het enige dierenarchief in België. Veel dierenerfgoed 
gaat verloren of geraakt versnipperd bij gebrek aan een 
gespecialiseerd ‘opvangcentrum’.

Mendop werkt op weten-
schappelijke basis en maakt 
geen keuzes voor of tegen: 
pro of contra de jacht, voor of tegen het eten van vlees. 
Mendop archiveert op neutrale basis.

Het depot van Mendop bevindt zich in het Brugse 
Stadsarchief. De stad Brugge schiep de mogelijkheid om 
schenkingen aan Mendop in de beste omstandig heden 
te bewaren en het dierenarchief verder uit te bouwen.  


