
 
Schenkingen aan Mendop vzw. Wat en hoe? 

 
 

 

 
Het dierenarchief van Mendop vzw (Mens & Dier op papier vzw) spitst zich toe op de veelzijdige relaties 

tussen mensen en dieren. Daartoe verzamelt en archiveert het allerlei papieren getuigenissen, gaande van 

boeken, brochures en prenten tot oude affiches, reclamedrukwerk, correspondentie, strooibiljetten, 

knipsels, foto’s, vaktijdschriften, archieven van dierenverenigingen, enz.  

 

Het maakt niet uit om welke dieren het gaat. Vlooien en schildpadden, muizen en tijgers, haringen en 

kreeften, kippen en schapen, Mendop wil zijn collecties op termijn zo uitbreiden dat over alle dieren een 

brede variatie aan origineel bronnenmateriaal voorhanden is.  

 

Mendop maakt geen keuzes tussen voor en tegen; voor en tegen de jacht bijvoorbeeld, of voor en tegen het 

eten van vlees of het dragen van bont. Mendop archiveert op neutrale basis. Een boekhouding rond 

rattenverdelging is net zo welkom als het archief van een club voor liefhebbers van tamme ratten.  

 

Meer voorbeelden? Het logboek van een jachtopziener of vogelvanger, de jaarverslagen van een caviaclub, 

de paperassen van een verdwenen dorpsslachthuis, de archieven van een paardentijdschrift of 

duivenmaatschappij De Weideduif, de bibliotheek van een schelpenliefhebber, het tijdschrift van een 

kraaihanenclub, een affiche uit 1910 over rupsenverdelging, de archieven van een keurder van raskonijnen of 

een kampioen in de grasparkietenkweek, voor Mendop vormen het waardevolle archiefbronnen die het 

behouden meer dan waard zijn.  

 

 
 

Om een nauwkeurig beeld te krijgen op het volledige werkveld kunt u terecht op de website van Mendop in 

de rubrieken ‘de onderwerpen’ en ‘de voorwerpen’.  

 

Door de samenwerking met het Brugse Stadsarchief kan Mendop vzw alle schenkingen onmiddellijk in de 

beste condities bewaren. Alle schenkers krijgen een schenkingsformulier, voorzien van een lijst met alle 

overgedragen items.  

 

Steun Mendop. Sympathisanten kunnen een jaarlijkse 

bijdrage van 10 euro (meer mag ook) overmaken op 

rekeningnummer 143-0798496-93 van Mendop vzw, 

Keizer Karelstraat 15, 8000 Brugge. U wordt dan op de 

hoogte gehouden van al onze activiteiten en 

aanwinsten. Hartelijk dank bij voorbaat. 
 

Wie Mendop vzw wil contacteren kan zich wenden tot: 
 

Telefoon: 050/31.72.00 (Mendop vzw) of 050/44.82.60 

(Stadsarchief Brugge) 

E-mail: info@mendop.org of stadsarchief@brugge.be 

Website: www.mendop.org 
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