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24/7 DIEREN REDDEN

Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming 
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

22 oktober, 12.19 uur
Een melding over een zeehond die al geruime 
tijd op het strand van Hoek van Holland zou   
liggen, deed bij de dierenambulance in Rotter-
dam direct de alarmbellen rinkelen. Nou liggen 
zeehonden wel vaker in het zand om even uit te 
rusten of om te genieten van de zon. Maar dit 
dier trok zo veel bekijks, dat het extreem 
gestrest was geraakt. Tijd voor actie dus.
Met een speciale strandwagen, gedoneerd  
uit een nalatenschap, reed dierenambulance-
vrijwilliger Ruud van Ast richting Hoek van 
 Holland. Hij deed de opleiding EHBZ (Eerste 
Hulp bij Zeezoogdieren), een vereiste bij mel-

dingen als deze. Want zeehonden zien er dan 
wel schattig uit, het zijn de grootste roofdieren 
van ons land en ze hebben een enorm gebit 
met scherpe tanden. Je moet dus weten hoe je 
ze benadert en mag ze nooit zomaar aanraken. 
Op het strand trof Ruud een groep van zo’n 
 vij�ig mensen aan die zich rondom de zeehond 
hadden verzameld. Iris van Zeijl, coördinator  
bij de dierenambulance, was erbij: “Sommigen 
stonden bijna tegen het arme dier aan om 
 selfies te maken. Dat kan écht niet. Deze 
 zeehond was nog jong en kerngezond. 
 Waarschijnlijk lag hij gewoon even uit te  
rusten op het strand. Alleen kreeg hij daar de 
kans niet voor, omdat hij voortdurend werd 

 verstoord. In zo’n geval hee� het geen zin  
om een dier het water weer in te jagen. Hij 
raakt dan dusdanig vermoeid, dat hij nooit 
meer zelfstandig terug de zee in kan zwemmen 
en later alsnog aanspoelt. In overleg met  
de  zeehondenopvang hebben we daarom 
besloten om de zeehond te verplaatsen naar 
een rustiger stukje strand.” Met de veerpont 
gingen Ruud en Iris naar de Maasvlakte,  
waar de zeehond weer werd vrijgelaten.  
Iris: “Hij was sterk en kon zelfstandig overleven, 
dus dit was gezien de omstandig heden de beste 
keuze. We hebben hem daarna ook niet meer 
gezien, dus we gaan ervan uit dat hij zijn weg 
in de zee hee� teruggevonden.”

INHOUD

En verder
• Actueel 4
• Gered 12
•  Lezersfoto’s  24
• Ik ben dierenbeschermer 29
• Inspirerende initiatieven 36
• Service 38
• Onze webwinkel 39

26. Jong Geleerd

20  
Verkiezingen

Gevormd  
naar ons  
schoonheids-
ideaal

Jeugdvoorlichting en educatie

Maakt u een  
diervriendelijke keuze?

Het maakbare dier

6
Charlotte Potman werkt als vrijwilliger op de dierenambulance
14 ‘Ik wilde graag iets voor dieren betekenen. 

We maken he	ige dingen mee, maar er zijn 
ook een heleboel mooie momenten.’

30. Hersteld
Max en Lana werden gedumpt, maar kregen 
een tweede kans

32 In beeld
Verleidelijke versierders

28
Hoe laat ik onze  
ki�en wennen aan 
zijn nieuwe thuis?
Antwoord op deze en andere  
prangende dierenvragen

ZIET U EEN ZEEHOND OP 
HET STRAND LIGGEN? 
Houd dan afstand en bel met 
het landelijke meldnummer 
144 of de dierenambulance in 
de buurt. Zij kunnen zeehon-
denwachters inschakelen, die 
speciaal zijn getraind om zee-
honden en andere zeezoogdie-
ren te helpen. Op een manier 
die veilig is voor mens én dier. 
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ACTUEEL

VRIJWILLIGERSWERK

win!

Een boek van tv-tuinman 
Lodewijk Hoekstra met de 

titel ‘Groen geluk’, dat 
moet wel over tuinieren 

gaan, toch? Dat blijkt maar 
voor de helft te kloppen. 
Want Lodewijk is naast 

tuinman ook ambassadeur 
van een groenere wereld 

en in dit boek geeft hij 
praktische tips over hoe  
we ons dagelijks leven 
 kunnen verduurzamen. 

Met biologische planten en 
zaden, geen chemische 
bestrijdingsmiddelen, 

 minder stenen en meer 
planten in de tuin. Daar 
worden wij natuurlijk blij 
van, want hier profiteren 

ook de dieren van. 

We mogen vijf exemplaren 
van ‘Groen geluk’ wegge-
ven. Stuur ons uw duur-

zame en diervriendelijke tip 
en wie weet valt het boek 

binnenkort bij u op de mat. 
Mail uw tip o.v.v. uw 

 contactgegevens naar: 
win@dierenbescherming.nl.

Groen geluk
Tips voor een 

duurzaam  
dagelijks leven

5X 
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescher-
ming (LID) hee� in samenwerking met Politie 
 Rotterdam een kat gered uit een extreem vervuil-
de woning, waar tussen de bierblikken ook een 
hond werd gevonden die al enkele maanden 
 overleden was. “Ik sta vaker tot mijn knieën in de 
bende, maar deze zaak hee� diepe indruk op mij 
gemaakt,” aldus inspecteur Jolanda. “De kat was 
volledig in paniek. Zijn vacht was zo vervilt dat er 
stukjes huid loslieten. Hij voelde mager en koud 
aan. We hadden niet veel later moeten komen. 
Voor de kat niet, maar ook voor meneer niet.”  
De politie hee� zich over de eigenaar ontfermd. 
Het katje kreeg antibiotica, eten, drinken en werd 
naar een plek gebracht waar hij alle aandacht 
krijgt die hij nodig hee� om aan te sterken.

‘Mensen maken Nederland’

‘Het helpen van dieren in nood is zo 
belangrijk en het hee	 me echt geraakt. 
Als je ziet met hoeveel liefde deze  
helden hun werk doen; daar heb ik  
grote bewondering voor!’

Presentatrice Anne Appelo en  
andere bekende influencers reden  
voor het EO-programma ‘Op de  
dierenambulance met…’ een dag  
mee met onze vrijwilligers.

Petitie tegen 
handel in  
exotische dieren

Zoals u weet, zijn onze vrijwilligers onmisbaar. Zonder  
hen kunnen wij geen dieren helpen. Om vrijwilligerswerk 
extra onder de aandacht te brengen is 2021 uitgeroepen 
tot ‘Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet’. De Dieren bescherming 
en andere organisaties doen mee onder het mom ‘Mensen 
maken Nederland’. We laten zien hoeveel mooier ons  
land wordt dankzij de inzet van al die vrijwilligers. Als 
 Dierenbescherming is ons motto ‘Mensen maken Neder-
land diervriendelijk.’ Onze deuren staan altijd open voor 
nieuwe vrijwilligers. Een baan als dierverzorger, centralist 
op de meldkamer of wijkhoofd voor de collecte; het is 
 allemaal mogelijk. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan  
de slag te gaan? Kijk dan eens bij onze vacatures op 
 dierenbescherming.nl/vacatures.

In veel Europese landen is het 
 volstrekt legaal om een slinger-
aap, baviaan of poema als huisdier 
te hebben. De exotische dieren-
handel is booming business, maar 
gaat gepaard met dierenleed en 
risico’s voor mens en milieu. De 
Dierenbescherming en Stichting 
Aap zijn daarom een petitie 
gestart, om via het Europees 
 Parlement de handel in exotische 
dieren te reguleren met een EU-
Positieflijst. Onze steunbetuiging 
kan het verschil maken tussen 
leven in het wild 
en leven in een 
kooi. Meer leest 
u via onze web-
site en online 
kanalen.
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In 1910 boekten we een 
 belangrijk resultaat met  
de invoering van de trek-
hondenwet: alleen honden 
die minimaal een jaar oud 
waren en een scho	hoogte 
van 60 centimeter hadden, 
mochten nog aangespannen 
worden. Pas in 1961 werd  
de hondenkar definitief 
 verboden.

UIT DE OUDE DOOS

Magere kat tussen  
duizenden bierblikken

Chippen van katten lokaal verplicht

INSPECTIENIEUWS

protestkaartjes  
tegen plezierjacht44.802 

Maar liefst 44.802 mensen schreven een kaartje waarin zij hun 
zorgen uiten over het lot van hazen, konijnen, wilde eenden, 

houtduiven en fazanten in ons land. Jaarlijks worden meer 
dan 250.000 van deze dieren doodgeschoten tijdens de 

plezierjacht. Met de kaartjes doen we een vriendelijk, 
doch dringend verzoek aan de politiek om de lande-
lijke wildlijst, de plezierjacht, af te scha¬en. Het is al 

erg genoeg dat dieren gedood worden in het kader 
van beheer. Dat daarbovenop ook nog gejaagd mag wor-

den voor de lol, zorgt voor veel onnodig leed en verstoring 
van onze kwetsbare natuur.

In Amsterdam en Alphen 
aan den Rijn wordt bij wijze 
van proef het chippen van 
katten verplicht, zo maakte 
demissionair minister Carola 
Schouten (LNV) vorige 
maand bekend. De erken-
ning van het belang van de 
chipplicht is fantastisch, 
maar met versnipperd 
gemeentelijk beleid zijn kat-
ten en hun baasjes niet 
geholpen, vindt de Dieren-
bescherming. Daarom zal 
de roep om een landelijke 

chipplicht vooralsnog blijven 
klinken, bijvoorbeeld in de 
aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen (zie  
pagina 23). Met een chip 
kunnen dieren makkelijker 
worden thuisgebracht. 
Helaas gebeurt dat met 
ongechipte dieren vaak niet; 

één van de redenen dat er 
in Nederland duizenden 
zwerfkatten ronddwalen.  
Tot de landelijke chipplicht 
een feit is, blijven de gratis 
chip acties van de Dieren-
bescherming in Rotterdam 
en Nissewaard – met hulp 
van ruim twintig dierenarts-
praktijken en 100% gefinan-
cierd door de gemeenten 
zelf – bestaan. Een moge-
lijkheid waar jaarlijks 
 duizenden kattenbezitters 
gebruik van maken.

Onze roep om een 
landelijke chip-
plicht blij	 voor-
alsnog klinken

LOBBY
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Schattig ten 
koste van 
 dierenwelzijn
Is iets ‘scha�ig’, dan verkoopt het zich in de regel 
vanzelf. Slimme designers en marketeers weten  
dat al lang en als je oplet, zie je de resultaten van  
hun verleidingskunsten terug in het alledaagse 
straatbeeld. Stads autootjes met korte neuzen en 
kop lampen die aan de ogen van een Disney-figuur 
doen denken bijvoorbeeld. Of tal van vrolijke  
stripfiguurtjes met onmogelijk grote ogen.  
Redelijk onschuldig allemaal, maar als we dieren 
gaan  creëren die aan het ‘scha�igheidsideaal’   
moeten  voldoen, wordt het een ander verhaal.  
En veel  mensen weten dat helaas niet. 

Het maakbare dier

De Dierenbescherming gaat de  
komende jaren, geheel in lijn met 
haar nieuwe strategische koers,  

consumenten informeren over misstanden 
bij onder meer het fokken van dieren, opdat 
leed niet hoéft te ontstaan. Niet bij dieren 
die aantoonbaar last krijgen van lichamelijke 
en soms mentale gebreken, en ook niet bij 
goedbedoelende baasjes die achteraf gebukt 
gaan onder schuldgevoelens, schaamte en 
vaak torenhoge medische kosten. 

INTEELT
Want als er wordt gefokt op een gewenst 
uiterlijk, ligt inteelt op de loer. In 2008 zond 
de BBC de documentaire ‘Pedigree Dogs 
Exposed’ uit over ernstige gezondheids- en 
welzijnsproblemen bij rashonden. Dankzij 
de Dierenbescherming werd de film ook op 
de Nederlandse televisie vertoond, gevolgd 

door een stevige discussie in de media. Niet 
alleen honden, ook allerlei andere populaire 
huisdieren zijn inmiddels het slachtoffer 
geworden van een egoïstisch fokbeleid. Egoïs-
tisch, want het gaat om het uiterlijk zoals de 
mens dat heeft gewild, terwijl het dier er 
niet om heeft gevraagd er schattig of leuk uit 
te zien. Bij jonge dieren is dat een natuurlijk 
gegeven, die zijn nou eenmaal ‘schattig’, 
maar op volwassen leeftijd is dat een ander 
verhaal. Hoe dat precies zit, was onderwerp 
van studie van de Oostenrijkse bioloog 
 Konrad Lorenz, zo’n tachtig jaar geleden. 

PAMPEREN
Hij stelde dat het uiterlijk van jonge dieren, 
en ook van menselijke baby’s, gekenmerkt 
wordt door een aantal specifieke en steeds 
terugkomende eigenschappen: een rond 
hoofd met relatief grote ogen, een terug-

STAND VAN ZAKEN
Na korte snuit ook andere 
extremen uitbannen

Volgens de wet (Artikel 3.4, ‘Besluit 
 houders van dieren’) is het sinds 2014 
weliswaar verboden te fokken met 
 gezelschapsdieren wanneer welzijn en 
gezondheid van ouderdier of nakomelin-
gen worden benadeeld, maar deson-
danks zijn huisdieren in steeds absurde-
re verschijningen te verkrijgen, vaak 
gedreven door vraag van de consument. 
Gelukkig worden er stappen in de juiste 
richting gezet, want met specifieke 
handhavingscriteria zijn er nu mogelijk-
heden om bepaalde wanpraktijken aan 
te pakken bij de fok van sommige hon-
den en katten, ook al is bezit toegestaan 
wanneer deze dieren bijvoorbeeld  
uit het buitenland komen. Daar staat 
tegenover dat veel andere dieren, zoals 
konijnen, katten en cavia’s door de open 
norm die de wet feitelijk is, nauwelijks 
bescherming kennen en nog steeds 
worden gefokt met te lange of te korte 
poten, overdreven veel haar of huid, uit-
puilende ogen, te lange of te korte oren 
en lange ruggen. De Dierenbescher-
ming gee� voorlichting aan consumen-
ten over het leed dat schuilgaat achter 
de fok van dieren op uiterlijke kenmer-
ken en pleit tegelijkertijd voor duidelijke 
normen bij de fok van andere dieren dan 
honden, want ook daar zijn regels nodig 
om misstanden e¬ectief te bestrijden.

Honden met een korte  
snuit hebben vaak last van 
 benauwdheid en kunnen 
flauwvallen. Ze hoesten en 
snurken, kunnen slecht tegen 
stress en hi�e en door het  
gebrek aan lucht is lichaams-
beweging moeilijk.
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getrokken kin en bij dieren een kleine snuit 
in verhouding tot de kop. Het zijn juist deze 
kenmerken die ervoor zorgen dat er een 
welhaast onwillekeurige en onbeheersbare 
neiging ontstaat om dergelijke wezentjes  
te ‘pamperen’. Evolutionair komt die  
verzorgingsrespons goed uit; het draagt  
bij aan de overleving van het individu. Bij 
veel ‘schattige’ rassen die de mens heeft 
gecreëerd, moeten we ons echter afvragen 
of we niet grenzen hebben bereikt, of er 
overheen zijn gegaan. Alleen al vanuit 
ethisch perspectief zou het ‘sleutelen’ aan 
dieren discutabel moeten zijn.

FLINK RIJTJE
Dr. Marsha Reijgwart is beleidsmedewerker 
bij de Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming. Aan haar de vraag over welke 
honden we het hebben in dit verband. Ze 
noemt: “De Franse buldog, Engelse buldog, 
mopshondje, boxer, bostonterriër, pekinees, 
Lhasa apso, Cavalier King Charles-spaniel, 
shar-pei, shih tzu en de chowchow.” Alle 
hebben een korte snuit, sommige een té 
korte. Bij katten zijn dat bijvoorbeeld de 
pers en de Britse korthaar.

RONDE KOP
Voor de Inspectiedienst schreef de gedrags-
bioloog en kattendeskundige informatie-
bladen over zogenaamde ‘designerkatten’ 
en brachycefalie, wat betekent dat dieren zo 
zijn gefokt dat ze een ronde kop hebben en 
een korte snuit. Marsha legt uit waar dat toe 
kan leiden: “Deze dieren kunnen vooral 
 ernstige problemen met de ademhaling 
 krijgen. Benauwdheid en zelfs flauwvallen
komt voor. Verder hoesten en snurken ze, 
kunnen ze slecht tegen stress en hitte en 
door het gebrek aan lucht is lichaams-
beweging moeilijk.” Dat komt, zo verklaart 
ze, omdat in dat kleinere, kortere schedeltje 
precies evenveel weefsel – zoals van de tong 
– moet passen als bij een normale, gezonde 
hond. En dat is onverantwoord.

OGEN UIT DE KASSEN
Dat leidt er niet alleen toe dat deze dieren 
problemen hebben met de ademhaling, 
maar dat in extreme gevallen de ogen uit de 
kas kunnen schieten. De diertjes voldoen 
keurig aan de kenmerken zoals opgesomd 
door de Oostenrijkse bioloog, maar de prijs 
die ze betalen is niet te rechtvaardigen.  
Zo zijn er honden die kampen met een  
gek makende, permanente hoofdpijn; het 
directe gevolg van de wens om te komen tot 
dat kinderlijke uiterlijk. In dit geval het 
hoge, gedrongen voorhoofd dat de hersenen 
in feite opduwt, die vervolgens geen plaats 
meer hebben in de te kleine schedel.

ALBINO’S
Marsha weet dat er meerdere diersoorten 
bestaan waar ook aanzienlijke problemen 
spelen. “Die liggen namelijk altíjd op de 
loer als je bij de fok van dieren focust op 
uiterlijke kenmerken.” En dat gebeurt blijk-
baar volop. “Genetisch ga je dan automa-
tisch andere, soms ongewenste elementen 
mee selecteren en kom je voor onaangena-
me verrassingen te staan. Wat er met de 
honden is gebeurd, zouden we als les moe-
ten nemen voor alle andere diersoorten.”  
Ze noemt er een paar. “Albino’s kunnen  
heel slecht tegen licht, maar denk ook aan 
dieren met extreem lange haren, zoals 
cavia’s, die ernstig belemmerd kunnen 
 worden in hun bewegingsvrijheid.” 

Niet alleen honden, ook andere huisdieren 
zijn slachtoffer van een egoïstisch  
fokbeleid, waarbij een uiterlijk wordt 
 gecreëerd zoals de mens dat hee	 gewild

Gedrochten van vissen
Onder water is de zogeheten  

‘hemelkijker’ een wel heel treurig exem-
plaar. In de verte is nog wel een goudvis 

te herkennen met lange vinnen, maar 
vooral de misvormde, bolle ogen zijn 

kenmerkend voor dit diertje.

Welk konijntje kiest u?

De meeste mensen blijken geen idee  
te hebben van de ellende die schuilgaat 

achter het fokken op extreme uiterlijke ver-
schijningsvormen. Dat werd in een recent 

onderzoek maar weer eens bevestigd. 
Mensen kregen de keuze uit negen plaatjes 

van konijntjes: leuke en schattige diertjes 
met kleine oortjes, kleine ronde koppies 

met korte snuitjes, grappige donzige exem-
plaren met hangoren en het konijn zoals je 

het in de duinen kan tegenkomen. Zo’n  
43% koos inderdaad voor het diertje met 

een extreem korte snuit en dito oortjes. Nog 
eens ruim 41% gaf de voorkeur aan een  

korte snuit en maar 15% aan een ‘normaal’ 
uitziend konijn met lange snuit zoals het 
oorspronkelijk bedoeld was. Terwijl kort-

snuitige konijnen vaak kampen met gebits-
problemen en chronische pijn door tanden 
en kiezen die niet goed op elkaar aanslui-
ten. Ook hangoorkonijnen gaan gebukt 
onder allerhande kwalen, zoals oorpijn, 
doofheid en gebitsproblemen door de  

afwijkende schedelvorm.

test!

A

B

Kortsnuiten, zoals  
de Britse korthaar,  
kunnen problemen met 
ademhalen, tranende  
ogen en een afwijkende 
stand van het gebit krijgen
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GEDROCHTEN VAN VISSEN
Wie zeker niet onvermeld mogen blijven, 
zijn de gedrochten van vissen die tegen-
woordig worden gekweekt, waarbij de zoge-
heten ‘hemelkijker’ een wel heel treurig 
exemplaar is. In de verte is nog wel een goud-
vis te herkennen met lange vinnen, maar 
vooral de misvormde, bolle ogen aan de 
 zijkant en bijna boven op de kop zijn ken-
merkend voor het diertje, dat zodoende 
moeite heeft met eten vinden en door het 
ontbreken van de rugvin amper balans kan 
houden. Over de katten ging het al even,  
met de Britse korthaar en de pers als de 
kortsnuiten die het schattigheidskenmerk 
meekregen. Maar er zijn tegenwoordig ook 
katten waarvan je je dat echt kunt afvragen, 
de zogeheten ‘designerkatten’; vast niet 
iedereen zit te wachten op een naaktkat 
met korte poten. Of een te klein, relatief  
dik diertje met korte poten, in feite een 
 ingefokte handicap. En toch zijn deze ont-
worpen dieren gewild bij sommige mensen, 
die dan ook bereid zijn om er flink voor in de 
buidel te tasten.

CARTOONESK
Volgens Marsha zie je intussen ook in de 
paardenwereld regelrechte excessen. Het 
Arabisch paard spant wat dat betreft meer 
en meer de kroon. Alsof men in de fokkerij 
van die dieren ook goed geluisterd heeft 
naar het centrale credo ‘cuteness sells’, 
 worden er paarden gefokt die een haast 
 cartooneske uitstraling hebben: grote ogen, 
dito neusgaten en een raar soort deuk in  
de neusbrug, waardoor sommige net een 
grappig stripfiguurtje lijken. Maar ook  
hier steken de onvermijdelijke welzijns-
problemen de kop op. 

WETGEVING
Gelukkig is de strijd tegen het fokken van 
huisdieren met een extreem, onnatuurlijk 
uiterlijk niet langer een achterhoedegevecht 
van dierenbeschermers tegen handelaren en 
belanghebbenden die er een goede boter-
ham aan verdienen. Er is steeds meer over-
eenstemming dat er paal en perk moet 
worden gesteld aan overduidelijke excessen. 
Marsha: “Ik ben blij dat de wetgeving uit 
2014 steeds verder met normen wordt inge-
vuld. Daardoor kan vaker worden ingegre-
pen als bewust wordt gefokt met dieren die 
bepaalde kenmerken vertonen.” 

NADELIGE EIGENSCHAPPEN
Toch valt er nog een wereld te winnen voor-
dat daadwerkelijk een einde komt aan het 
fokken op voor het dier  nadelige eigen-
schappen. “Er zijn duidelijke handhavings-
criteria geformuleerd waarmee inspecteurs 
aan de slag kunnen als het gaat om de hon-
den met korte snuiten en bepaalde katten, 
zoals de zogenaamde Bambino sphynx, een 
vrijwel naakte kat met hele  korte pootjes.” 
Voor deze kat geldt sowieso een algeheel 
fokverbod. Maar jammer genoeg zijn er voor 
heel veel andere dieren nog geen richtlijnen 
vastgelegd. 

DESKUNDIGENVERKLARINGEN
Je zou denken dat het niet zo moeilijk is  
om het eens te worden over deze nadelige 

karakteristieken, zoals de korte snuiten bij 
konijnen en lange haren bij cavia’s. Marsha 
maakt echter duidelijk dat het onomstote-
lijk vast dient te staan dat eigenschappen 
nadelig zijn, zodat ook juridisch het net 
sluitend gemaakt kan worden. Dat is moge-
lijk via wetenschappelijke deskundigenver-
klaringen, maar bij veel dieren is men nog 
niet zover. Daartoe moet niet alleen de 
opdracht worden gegeven, bijvoorbeeld 
door de overheid, maar er moeten ook de 
financiën voor worden gevonden.

WETENSCHAPPELIJKE HANDVATTEN
“Bij honden met een korte snuit hebben  
we gelukkig wel wetenschappelijke hand-
vatten,” aldus Marsha. Ze benadrukt dat  
het niet zo is dat bepaalde rassen in de ban 
zijn gedaan, maar dat wel heel precies is 
omschreven wanneer fokkers over de 
schreef gaan. “Als welbewust wordt gefokt 
met ouderdieren die voldoen aan de gepu-
bliceerde criteria, zit men fout.” Minister 
Carola Schouten van Landbouw publiceerde 
in 2019 de set kenmerken ten behoeve van 
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA) en onze Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). 
Inmiddels worden ze toegepast en weten 
onder anderen ook dierenartsen en ras-
verenigingen waar ze aan toe zijn. 

MALAFIDE CIRCUIT
Zijn we er dan nu? Er is immers wetgeving. 
“Was het maar waar,” zegt Marsha. “Het is 
niet zo dat het bezitten van honden waar-
mee niet mag worden gefokt nu strafbaar is. 
Deze bepaling in de wet gaat enkel over het 
fokken.” Wat helaas betekent dat honden 
die via het malafide circuit uit het buiten-
land worden geïmporteerd gewoon verhan-
deld blijven worden. Datzelfde geldt voor 
alle andere huisdieren die in stilte lijden als 
gevolg van hun onnatuurlijke uiterlijk. En 
als organisaties als de Dierenbescherming 
hier niet actief voorlichting over geven, zul-
len mensen de populariteit van de geman-
keerde dieren onbewust in stand houden. 

DREIGENDE ADEMNOOD
Marsha vindt het in dat verband tekenend 
dat het hondje van een veelbesproken  
tv-persoonlijkheid binnen een dag al 
t ienduizenden volgers op social media had. 
Het Franse  buldogje werd door de bladen  
al snel ‘té schattig’ genoemd. Laten we 
hopen dat het diertje gezond blijft en niet 
té snel stopt een vrolijk hondje te zijn,  
‘lekker rustig op de bank’, maar feitelijk 
 uitgeput door ademnood.

Paarden excessen
Tegenwoordig worden er paarden gefokt 
die een haast cartooneske uitstraling heb-
ben: grote ogen, dito neusgaten en een 

raar soort deuk in de neusbrug, waardoor 
sommige net een stripfiguur lijken.

‘Er liggen altíjd problemen op de loer  
als je bij de fok van dieren gaat focussen 
op uiterlijke kenmerken’ Dieren met lange haren,  zoals 

cavia’s en konijnen worden 
ernstig belemmerd in hun 

 bewegingsvrijheid. De haren 
 raken verklit, waardoor ze 
voortdurend pijn hebben. 
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GERED

In oktober werd een zwervende hond  
opgevangen in het asiel in Eindhoven.  
Over zijn verleden was niets bekend.  
Na drie maanden gebeurde het ongelooflijke.  
De baasjes van Jack – die hem drie jaar  
eerder noodgedwongen hadden afgestaan – 
meldden zich en wilden niets liever dan hem 
opnieuw in hun armen sluiten.

Jack Genaro Goodett was zestien  
jaar toen hij en zijn ouders  
pup Jack in huis namen. Genaro 
was dol op zijn hond, maar er 
gebeurde iets in zijn leven wat 
maakte dat hij stopte met school 
en zijn familie, vrienden en Jack 
een tijdlang naar eigen zeggen 
tekort deed. “We trokken in die 
periode bij mijn oma in, en kon-
den toen Jack niet meer de bewe-
ging en ruimte geven die hij 
nodig had,” aldus Genaro. Zijn 
moeder Yvonne beaamt dat: “We 
hielden zielsveel van hem, maar 
moesten doen wat het  beste voor 
zijn welzijn was.” Ze vonden een 

lief gezin, dat hen op de hoogte 
hield van hoe het met Jack ging. 
“Tot dat contact op een dag 
abrupt stopte, en we ze niet 
meer konden bereiken.”  
Inmiddels ging het met Genaro 
een stuk beter en werd hij  
langzaam weer zijn oude zelf. 
“Ik ging naar school, vond een 
baan, herstelde het contact met 
mijn ouders en kreeg een vaste 
relatie.” In die tijd droomde hij 
’s nachts vaak over Jack. “Als ik 
dan wakker werd, waren mijn 
gedachten meteen bij hem. Ik 
begreep er niets van: waar kwam 
dit vandaan?”

‘DIT IS TOCH JACK?’
Inmiddels hadden Yvonne en 
haar gezin een nieuwe woning 
gevonden, waarmee ze hun 
bewegingsvrijheid terugkregen. 
Jack bleef in de gedachten van 
Genaro rondspoken, maar hij 
was ervan overtuigd dat hij zijn 
hond nooit meer terug zou zien. 
“Tot mijn vader op een avond 
met de telefoon in z’n hand naar 
me toe kwam. ‘Dit is toch Jack?’ 
en hij liet me een foto zien op de 
zoeksite van het asiel. Ik herken-
de hem direct. Zijn verzorgers 
hadden hem Buck genoemd, 
maar dit was onmiskenbaar 

Jack. Ik was zó blij, wist niet 
waar ik het zoeken moest,  
ik had hem intens gemist.”  
Yvonne: “Ik was op mijn werk 
toen Genaro belde. Dat doet ’ie 
normaal nooit, dus ik schrok, 
dacht dat er iets mis was. Hij 
was buiten adem, begon te ver-
tellen over Jack, ik wist niet wat 
ik hoorde.” De volgende ochtend 
zijn Yvonne en Genaro in de 
auto gesprongen en naar het 
 dierenopvangcentrum in Eind-
hoven gereden. “Hij bleek er als 
zwerver te zijn binnengebracht, 
terwijl de mensen die hem van 
ons hadden overgenomen in Apel-

GERED

‘Zijn verzorgers hadden  
hem een  andere naam  

gegeven, maar ik herkende 
hem meteen; het was Jack’
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doorn woonden, zo’n 115 kilome-
ter verderop,” aldus Yvonne.

HERKENNING
Hoewel ze zich verheugden op 
hun weerzien in het asiel, ver-
liep dat niet helemaal zoals ze 
zich hadden voorgesteld. “Jack 
kwam binnen met zijn verzor-
gers en liep ons in eerste instan-
tie straal voorbij,” lacht Genaro. 
“Het was er druk, hij wist niet 
waar hij kijken moest. Maar toen 
hij ons eenmaal in het vizier 
kreeg, was hij door het dolle 
heen. De herkenning was er 
gelijk.” Jack is nu alweer een 

paar maanden thuis en ze zien 
hem steeds relaxter worden. “In 
het begin werd hij nog nerveus 
als we even de deur uitgingen, 
maar inmiddels heeft hij het 
vertrouwen dat we hem nooit 
meer laten gaan. We zullen 
waarschijnlijk nooit weten wat 
hij de laatste jaren heeft meege-
maakt, maar we zijn zó blij dat 
we hem hebben teruggevonden. 
Alsof het zo heeft moeten zijn.”
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‘Ik wilde graag iets voor 
dieren betekenen. We maken 

he	ige dingen mee, maar 
gelukkig ook hele mooie.’

14 | DIER VOORJAAR 2021

STEUN ONZE  
DIERENAMBULANCES
Elke dag raken er honderden 
dieren in ons land in nood. 
Voor al deze dieren zijn de 
 dierenambulances van levens-
belang. Onze medewerkers en 
vrijwilligers zetten zich dag en 
nacht in. Zeker 76.000 keer 
per jaar rukken ze uit, door 
heel Nederland. Ze verlenen 
onder meer eerste hulp, helpen 
bij branden waar dieren bij 
betrokken zijn en vervoeren 
gewonde, zieke en gevonden 
dieren naar een dierenkliniek 
of asiel. Door het intensieve 
gebruik slijten de ambulances 
snel, al onderhouden we  
ze nog zo goed. 
In de bijgevoegde brief en op 
dierenbescherming.nl/
ambulance leest u hoe u  
kan helpen om onze dieren-
ambulances te laten rijden  
en daarmee dieren in nood te 
blijven redden. 

9.00 UUR
 Rotterdam

PORTRETTEN

Charlotte Potman is HR- 
adviseur bij Unilever. Naast 
haar fulltime baan werkt ze op 
zaterdag als vrijwilliger op de 
dierenambulance in Rotterdam. 

“Ik wilde graag iets met en voor 
dieren doen, maar twijfelde of ik 
dat wel kon combineren met mijn 
baan. Uiteindelijk besloot ik er 
gewoon voor te gaan. Het mooie 
is dat het werk op de dierenambu-
lance me een heleboel energie 
gee�. Op zaterdagochtend spring 
ik uit bed, zóveel zin heb ik om 

aan de slag te gaan. Mijn vriend 
vindt het mooi dat ik dit doe; hij 
hee� ook een groot dierenhart. 
Op de ambulance maken we 
mooie dingen mee, maar óók hef-
tige. Zo haalden we een hond uit 
een woning. De eigenaar was 
meegenomen door de politie en 
had zijn hond in het voorbijgaan 
nog een trap na gegeven. Dat 
arme dier lag in een hoek onder 
de tafel en durfde alleen beschut 
langs de muren te lopen, zo bang 
was ’ie. Dat wij ons over hem kon-
den ontfermen, hem wat liefde en 

aandacht geven, vond ik heel fijn. 
Ik ben gevoelig voor de  emoties 
van mensen. Als ik een overleden 
kat thuisbreng, moet ik mijn best 
doen om niet mee te huilen. Toch 
kan ik het meestal vrij snel achter 
me laten. Dat moet ook wel, 
anders hou je het niet vol. Een 
 verhaal dat ik nooit meer vergeet, 
was van een verdwaald katje dat 
graatmager, nat en vies was 
gevonden onder een struik. We 
hebben ’m warm ingepakt en naar 
de dierenarts gebracht, waar dui-
delijk werd dat hij nierziekte had 

en het waarschijnlijk niet zou red-
den. We besloten hem aan het 
infuus te leggen, in de hoop de 
eigenaar te vinden. En dat lukte. 
Dat we ze nog even samen kon-
den brengen, was zo mooi. De 
eigenaar kon afscheid nemen en 
het katje lag in de veilige armen 
van zijn baasje. Het was geen 
 happy end, maar hier kwam wel 
alles samen en werd het uiteinde-
lijk de happiest it could be.”

Onze dierenambulances staan dag en nacht klaar voor dieren in de knel. Dat is een 
 pi�ige, maar ook dankbare klus. Jaarlijks komen ze in actie voor tienduizenden honden, 

ka�en, konijnen en knaagdieren. Maar ook kleine in het wild levende dieren kunnen 
rekenen op onze hulp. De dierenambulances krijgen in sommige gevallen een  

gemeentelijke vergoeding of subsidie, maar kostendekkend is dit niet. Het overgrote 
deel van de kosten neemt de Dierenbescherming op zich. We zijn daarom blij met  

alle medewerkers en vrijwilligers die ervoor zorgen dat de dierenambulances  
24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen uitrijden voor dieren in nood. 

24/7 dieren redden, hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk?  
Zes bevlogen vrijwilligers vertellen over hun ervaringen op de dierenambulance en  

over hoe belangrijk het is dat ze er zijn voor dieren die onze hulp nodig hebben.

Dag en nacht klaarstaan 
voor dieren in nood

Vrijwilligers op de dierenambulance
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PORTRETTEN
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Dag en nacht klaarstaan 
voor dieren in nood

Vrijwilligers op de dierenambulance
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Ruud Maarschalkerweerd (72) 
vervulde diverse  commerciële 
functies in de kartonnage.  
Tien jaar geleden ging hij met 
pensioen. Sinds ruim vijf jaar 
rijdt hij twee dagdelen per 
week op de dierenambulance 
in Deventer en omgeving. 

“Ik las een advertentie waarin 
 vrijwilligers werden gevraagd 
voor de dierenambulance. Dat 
sprak me direct aan. Ik wilde 
graag uit mijn comfortzone stap-
pen, ervaren hoe het is om in een 
team te functioneren waarbij je 
voortdurend moet kunnen acteren 
op onvoorziene situaties. We tref-
fen regel matig dieren in nood. 
Sommige hebben geen kans op 
over leven, andere overlijden in de 
ambulance. Tegelijkertijd is het 

Hugo Huiskamp (71) was 
vijfentwintig jaar adviseur 
besmettingspreventie in de 
gezondheidszorg. Hij rijdt 
sinds tweeënhalf jaar op de 
dierenambulance en neemt 
twee tot drie dagen voor  
zijn rekening. 

“Mensen zijn lang niet altijd goed 
voor dieren. Kijk naar de vee-
industrie. De wijze waarop dieren 
worden behandeld om ons van 
een stukje vlees te voorzien, stuit 
me tegen de borst. Koeien die niet 

meer in de wei komen, varkens die 
in stallen worden gepropt en hun 
leven op roosters slijten, dat is 
absurd. Op de dierenambulance 
kunnen we alleen op kleine schaal 
helpen, toch gee� me dat voldoe-
ning. Onze vrijwilligerspoule is 
gemêleerd, dat maakt het leuk. 
Van studenten met een druk leven 
tot gepensioneerden zoals wij. 
Het lee�ijdsverschil loopt soms 
op tot vij�ig jaar, maar we zitten  
er allemaal met hetzelfde doel. 
Zwanen hebben een speciaal 
plekje in mijn hart. Als je ze optilt 

en naar de wagen brengt, voel 
je hoe ze zich aan je overgeven, 
hun kop op je schouders leggen. 
Spannend wordt het als we door 
de politie worden ingeschakeld. 
Zoals toen een overleden man uit 
zijn woning werd gehaald waar 
zich nog een paar baardagamen 
schuilhielden. Aan ons de taak om 
ze te pakken, alleen wisten we niet 
hoeveel het er waren. Gelukkig 
ben ik niet bang, en hebben die-
ren baat bij een kordaat optreden. 
Die agamen hebben we uiteinde-
lijk veilig kunnen onderbrengen.”

‘Dit werk gee	 je 
 een schat aan  
anekdotes en voor  
mijn kleinkinderen  
ben ik een held.’

‘Onze vrijwilligers-
poule is gemêleerd. 
Van studenten tot 
gepensioneerden 
zoals wij. Maar we 
zi�en er allemaal 
met hetzelfde doel.‘

‘Nog elke dag ben 
 ik blij dat ik deze 
keuze heb gemaakt. 
Ik vind het ontzet-
tend leuk werk, 
dankbaar ook.’

13.00 UUR
 Klarenbeek

Arie Beetsma (70) was direc-
teur van een bouwbedrijf. Hij 
hee� nog steeds een vast-
goedportefeuille en komt elke 
week naar eigen zeggen een 
dag tekort. Toch startte hij 
drie jaar geleden als vrijwilli-
ger op de dierenambulance. 

“Ik ben de benjamin van ons 
 drieën. Jarenlang werkte ik voor 
een bouwbedrijf, dat was mijn 
metier. Maar ik wilde mezelf graag 
uitdagen, iets doen waar ik geen 
ervaring mee had, in een wereld 
die ik niet kende. Ik voel me jong 

en fit en ben van mening dat ieder-
een die recht van lijf en leden is 
iets goeds kan doen voor de maat-
schappij. Nog elke dag ben  
ik blij dat ik deze keuze heb 
gemaakt. Ik vind het ontzettend 
leuk werk, dankbaar ook. Ik ben er 
voor  dieren, maar ook voor de 
mensen die erachter schuilgaan. 
Ik wil ze steun bieden, hun dier 
veilig thuisbrengen of ze op een 
waardige manier afscheid laten 
nemen wanneer het is overleden. 
Van je omgeving krijg je bewonde-
ring, lof. Mensen zijn verbaasd dat 
ik dit doe. Terwijl het voor mij juist 

OOK AAN DE SLAG?
Onze vrijwilligers doen  
fantastisch werk. Wilt u ook 
iets betekenen voor dieren in 
uw omgeving? Kijk dan eens 
op dierenbescherming.nl/ 
aandeslag en kijk wat u kan 
doen.

heel vanzelfsprekend is. Ik werk 
twee tot drie dagen per week op 
de ambulance. Er staat dan een 
streep in de agenda, want daar 
komt niets tussen. Als grijze 
 eminentie leiden wij ook nieuwe 
collega’s op. Regelmatig zijn dat 
jonge mensen. De manier waarop 
zij omgaan met dieren, vind ik 
mooi. Ze zijn betrokken, en weten 
veel. Zodra het onderweg echt 
spannend wordt, spring ik wel 
stoer de wagen uit, maar blijf 
meestal met de tong op de schoe-
nen achter, terwijl zij als een speer 
achter een dier aan gaan.”

dankbaar werk, zeker wanneer we 
vermiste dieren met hun eigenaar 
kunnen herenigen. Ik gaf mezelf 
drie jaar om dit te doen, maar erva-
ring gee� je innerlijke zekerheid, 
en aan stoppen denk ik niet meer. 
We rijden altijd met z’n tweeën en 
bij twijfel kunnen we terugvallen 
op collega’s en de meldkamer. Dit 
werk doe je overigens niet alleen 
voor dieren, maar zeker ook voor 
mensen. Zo haalde ik een overle-
den hondje op bij een hoogbejaar-
de vrouw. Snikkend zat ze in haar 
stoel, het hondje op haar schoot. 
Dan ben ik er vooral voor haar, om 
haar steun en troost te bieden. Dit 
werk gee� je een schat aan anek-
dotes, met een lach en een traan. 
En voor mijn kleinkinderen ben ik 
een held.”
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‘We doen ons werk 
uit liefde voor 

 dieren, maar  
de waardering  

die we van mensen 
krijgen doet goed’

‘Dat wij nog steeds hard  
nodig zijn, ervaar ik vrijwel  

elke dag. Ik zal nooit begrijpen 
wat mensen drij	 om dieren 

slecht te behandelen.’

23.00 UUR
Eindhoven

Valéria Dingen werkt vier 
dagen per week in het zieken-
huis. Haar vrije tijd spendeert 
ze het liefst op de dieren-
ambulance en in het opvang-
centrum. Ook is ze verbonden 
aan de zwerfkattenwerkgroep, 
waarmee jaarlijks duizenden 
katten worden geholpen.

“Mijn zus werkte vij�ien jaar gele-
den in het asiel. Ik mocht een keer 
met haar mee en was meteen ver-
kocht. Ik zat nog op school, maar 
was vanaf die dag ieder vrij uurtje 

bij de dieren te vinden. Ik meldde 
me aan als vrijwilliger in de 
opvang. Hokken schoonmaken, 
dieren voeden; wat er maar nodig 
was. Na een jaar startte ik op de 
dierenambulance. Wat het werk 
zo leuk maakt, is dat je nooit weet 
wat je te wachten staat. Elke dag 
is anders. Het asiel en de dieren-
ambulance liggen op hetzelfde 
terrein. Dit is mijn tweede thuis 
geworden. Ook tijdens feest-
dagen ben ik hier. Mijn omgeving 
verklaart me voor gek, maar ik 
vind het volstrekt normaal. 

 Gelukkig is mijn zus net zo betrok-
ken als ik, dus wij begrijpen 
elkaar. Tijdens het werk doe ik 
veel op gevoel. Ik heb een natuur-
lijke klik met dieren, dat maakt het 
makkelijker. Ik kijk in hun ogen, 
naar wat ze uitstralen. Dat raakt 
me nog altijd. Pasgeleden haal-
den we een gevonden hond op bij 
mensen thuis. Hij zat weggedoken 
in een hoekje, doodsbang. Ik keek 
naar hem, pakte ’m zonder proble-
men op en uiteindelijk hebben we 
dit hondje kunnen herenigen met 
zijn baas. Die twee waren zo blij 

om elkaar te zien. Dat zijn de 
mooie momenten. Want natuurlijk 
is het lang niet altijd makkelijk.  
Als we he�ige dingen meemaken, 
heb ik veel steun aan mijn colle-
ga’s. We praten er samen over, 
dat helpt enorm. De meeste men-
sen hebben respect voor wat we 
doen. Nog meer als ze horen dat 
we vrijwilligers zijn, veel van ons 
met een drukke baan ernaast. We 
doen het uit liefde voor de dieren, 
en dat zal altijd zo blijven, maar de 
waardering die we krijgen doet 
tóch heel goed.”

Ron Visser werkte als banket-
bakker en had diverse functies 
in de horeca. Bijna drie jaar 
geleden gaf hij zijn betaalde 
baan op om als vrijwilliger op 
de dierenambulance in Almere 
te gaan rijden. Een keuze waar 
hij nog geen dag spijt van 
hee� gehad.

“Dieren en muziek zijn mijn twee 
grote liefdes, dat is altijd zo 
geweest. Toen ik steeds minder 
voldoening uit mijn werk haalde, 
was het mijn vrouw die vond dat ik 
mijn hart moest volgen. Ik nam 
ontslag en meldde me aan als vrij-

williger bij de dierenambulance. 
En hoewel dit werk niet wordt 
betaald, is het voor mij onbetaal-
baar. Elke dag is anders, dat 
maakt het zo leuk. Je gaat soms 
binnen een uur van intens geluk 
naar groot verdriet. Wat ik nooit 
meer zal vergeten, is de otter van 
amper vijf weken oud die we uit 
het water haalden. Normaal zogen 
otters – die jarenlang uitgestorven 
waren in ons land – zo’n vier 
maanden bij hun moeder en zijn 
ze pas na een jaar zelfstandig, we 
hadden dus niet veel later moeten 
komen. We hebben het diertje 
overgebracht naar een gespeciali-

seerde opvang, waar hij mocht 
aansterken. Ook heel bijzonder 
was de kat die we thuisbrachten 
nadat hij zeven jaar vermist was 
geweest. De eigenaren stonden 
ons juichend op te wachten toen 
wij de straat in reden. Dat is 
natuurlijk prachtig en de dank-
baarheid van dieren is zó mooi. 
Dat wij nog steeds hard nodig 
zijn, ervaar ik vrijwel elke dag. Ik 
zal nooit begrijpen wat mensen 
drij� om dieren slecht te behande-
len. Dozen met puppy’s die achte-
loos worden gedumpt in het bos, 
konijnen die om de haverklap over 
het hek bij de kinderboerderij wor-

den gegooid. Hoe kan je zoiets 
doen? Terwijl ik vind; dieren zijn 
van ons afhankelijk, wij moeten 
voor ze zorgen. Door ons toedoen 
raken ze steeds meer leefruimte 
kwijt. Bossen worden gekapt, 
snelwegen aangelegd en indus-
trieën uitgebreid. De natuur komt 
meer en meer in de verdrukking en 
dieren zijn daar de dupe van. Het 
minste wat ik kan doen, is mijn ver-
antwoordelijkheid nemen. Ik rijd 
geen auto, stap niet in een vlieg-
tuig en ben veganist. Als we alle-
maal een beetje ons best doen, 
wat geven aan de ander, kan de 
wereld zo veel mooier worden.”

17.30 UUR
Almere
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was het mijn vrouw die vond dat ik 
mijn hart moest volgen. Ik nam 
ontslag en meldde me aan als vrij-

williger bij de dierenambulance. 
En hoewel dit werk niet wordt 
betaald, is het voor mij onbetaal-
baar. Elke dag is anders, dat 
maakt het zo leuk. Je gaat soms 
binnen een uur van intens geluk 
naar groot verdriet. Wat ik nooit 
meer zal vergeten, is de otter van 
amper vijf weken oud die we uit 
het water haalden. Normaal zogen 
otters – die jarenlang uitgestorven 
waren in ons land – zo’n vier 
maanden bij hun moeder en zijn 
ze pas na een jaar zelfstandig, we 
hadden dus niet veel later moeten 
komen. We hebben het diertje 
overgebracht naar een gespeciali-

seerde opvang, waar hij mocht 
aansterken. Ook heel bijzonder 
was de kat die we thuisbrachten 
nadat hij zeven jaar vermist was 
geweest. De eigenaren stonden 
ons juichend op te wachten toen 
wij de straat in reden. Dat is 
natuurlijk prachtig en de dank-
baarheid van dieren is zó mooi. 
Dat wij nog steeds hard nodig 
zijn, ervaar ik vrijwel elke dag. Ik 
zal nooit begrijpen wat mensen 
drij� om dieren slecht te behande-
len. Dozen met puppy’s die achte-
loos worden gedumpt in het bos, 
konijnen die om de haverklap over 
het hek bij de kinderboerderij wor-

den gegooid. Hoe kan je zoiets 
doen? Terwijl ik vind; dieren zijn 
van ons afhankelijk, wij moeten 
voor ze zorgen. Door ons toedoen 
raken ze steeds meer leefruimte 
kwijt. Bossen worden gekapt, 
snelwegen aangelegd en indus-
trieën uitgebreid. De natuur komt 
meer en meer in de verdrukking en 
dieren zijn daar de dupe van. Het 
minste wat ik kan doen, is mijn ver-
antwoordelijkheid nemen. Ik rijd 
geen auto, stap niet in een vlieg-
tuig en ben veganist. Als we alle-
maal een beetje ons best doen, 
wat geven aan de ander, kan de 
wereld zo veel mooier worden.”

17.30 UUR
Almere
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Polderen of ingrijpen?
Binnenkort maken we weer de gang naar de stembus. Aan onderwerpen voor 
belangrijke deba�en vooralsnog geen gebrek. Of het nu gaat over noodzakelijke 
aanpassingen vanwege het snel veranderende klimaat of over de economie en 
onze gezondheid als de coronacrisis straks achter de rug is; er valt genoeg te 
kiezen. Maar is dat ook werkelijk zo? Spreken politici zich duidelijk uit, bijvoor-
beeld over dierenwelzijn, of wordt wederom alleen het overleg in de polder heilig 
verklaard? De Dierenbescherming vindt meer dan ooit dat het tijdperk van de 
‘terugtredende overheid’ zijn langste tijd hee� gehad. 

Kiezen voor dieren

Steeds vaker klinkt de soms wanhopige 
oproep aan politici om in actie te 
komen. De boze boeren op hun trek-

kers in Den Haag die eerlijke prijzen willen 
voor hun producten zijn een voorbeeld, 
maar dierenbeschermers die maatregelen 
eisen tegen de zoveelste stalbrand of de 
bouw van een megastal willen voorkomen 
zijn dat evenzeer. De Dierenbescherming 
probeert te overtuigen, voert overleg, werkt 
mee aan concrete oplossingen en doet dus 
eigenlijk precies datgene wat de overheid 
graag ziet: bijdragen aan maatschappelijk 
draagvlak. Maar blijkbaar is er ook een 
scheidsrechter nodig. 

ONDUIDELIJKHEID FUNEST
Tenminste, dat stelt Nelleke Hijmans,  
die het afgelopen jaar als lobbyist van de 
Dierenbescherming menig dossier op het 
gebied van dierenwelzijn onder haar hoede 
had. Zij heeft het over de rol van regisseur 
die de overheid op zich moet nemen. Hoe 
het ook zij, scheidsrechter of regisseur; er 
ligt een taak voor de bestuurders die ze op 
dit moment te veel laten liggen. Hoewel 
‘polderen’ volgens haar altijd nodig zal 
 blijven, is de onduidelijkheid van nu funest. 
“Onzekerheid in overheidsbeleid is slecht 
voor boeren en dierenbeschermers. Wat je 

in Den Haag momenteel vooral hoort is dat 
mensen duidelijkheid willen.”

ROL PAKKEN
Wat is een eerlijke prijs voor vlees, hoe 
groot mag een stal zijn, welke dieren zijn 
niet geschikt als huisdier? Het zijn vraag-
stukken die de overheid nooit helemaal aan 
de markt mag overlaten, zo vindt Nelleke. In 
de voorbije periode sprak ze met politici over 
misstanden in slachthuizen, over hittestress 
tijdens transport naar het slachthuis, maar 
ook over het houdverbod van dieren voor 
onverbeterlijke dierenkwellers. “Telkens 
weer is de tendens om het aan de markt over 
te laten, en achteraf in te grijpen. Maar dan 
neem je besluiten eigenlijk altijd te laat.”

MARKTMEESTER NODIG
Nelleke is vrij specifiek over de gewenste rol 
van de overheid. “Die moet normerend zijn, 
we hebben een marktmeester nodig, een 
beslisser. Je ziet het overal: in de zorg, maar 
ook bij zoiets als het stikstofprobleem. Niet 
alles kan, je moet toch uiteindelijk knopen 
doorhakken.” Nelleke zet uiteen dat ‘de 
markt’ – lees: belanghebbenden – gericht  
is op efficiency en economische winst.  
En dat principe geldt ook voor sectoren  
die met dieren werken, of dat nou huis-  

of landbouwdieren zijn. “Het is belangrijk 
dat de overheid bepaalt wat nog wel en wat 
niet acceptabel is,” stelt ze. Ze heeft het in 
dat verband over ‘de bodem’. “Die probeer je 
omhoog te halen met wet- en regelgeving.” 
De markt kan bijvoorbeeld initiatieven als 
het Beter Leven keurmerk van de Dieren-
bescherming omarmen, met ruimere  normen 
voor de huisvesting van vee en de overheid die 
minimumeisen stelt voor de rest.”

MEEWEGEN
Voor de komende verkiezingen selecteerde 
Nelleke met een campagneteam een drietal 
onderwerpen waarmee de Dierenbescher-

Op de online verkiezingspagina  
dierenbescherming.nl/verkiezingen 
leest u meer over onze speerpunten  
bij de verkiezingen – chipplicht katten, 
duurzame en diervriendelijker veehoude-
rij, afscha¬en wildlijst – en de partijen 
die hier aandacht voor hebben. 

VERKIEZINGEN 17 MAART

Kiest u diervriendelijk?
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‘polderen’ volgens haar altijd nodig zal 
 blijven, is de onduidelijkheid van nu funest. 
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voor boeren en dierenbeschermers. Wat je 
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neem je besluiten eigenlijk altijd te laat.”
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Nelleke is vrij specifiek over de gewenste rol 
van de overheid. “Die moet normerend zijn, 
we hebben een marktmeester nodig, een 
beslisser. Je ziet het overal: in de zorg, maar 
ook bij zoiets als het stikstofprobleem. Niet 
alles kan, je moet toch uiteindelijk knopen 
doorhakken.” Nelleke zet uiteen dat ‘de 
markt’ – lees: belanghebbenden – gericht  
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En dat principe geldt ook voor sectoren  
die met dieren werken, of dat nou huis-  

of landbouwdieren zijn. “Het is belangrijk 
dat de overheid bepaalt wat nog wel en wat 
niet acceptabel is,” stelt ze. Ze heeft het in 
dat verband over ‘de bodem’. “Die probeer je 
omhoog te halen met wet- en regelgeving.” 
De markt kan bijvoorbeeld initiatieven als 
het Beter Leven keurmerk van de Dieren-
bescherming omarmen, met ruimere  normen 
voor de huisvesting van vee en de overheid die 
minimumeisen stelt voor de rest.”

MEEWEGEN
Voor de komende verkiezingen selecteerde 
Nelleke met een campagneteam een drietal 
onderwerpen waarmee de Dierenbescher-

Op de online verkiezingspagina  
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VERKIEZINGEN 17 MAART

Kiest u diervriendelijk?



VOORJAAR 2021 DIER | 23 22 | DIER VOORJAAR 2021

ACHTERGROND

ming zich niet alleen tot de politiek wendt, 
maar ook aan de kiezer vraagt ze mee te 
wegen in de uiteindelijke keuze voor een 
volksvertegenwoordiger. Het gaat dan om 
het ‘Deltaplan Veehouderij’ van de Dieren-
bescherming, de wettelijke plicht om katten 
te chippen en daarmee de zwerfkatten-
problematiek aan te pakken én het afschaf-
fen van de zogeheten ‘wildlijst’ die jagen 
voor het plezier nog steeds mogelijk maakt. 

STANDPUNTEN GEVRAAGD
De Dierenbescherming heeft de politieke 
partijen naar hun standpunten met betrek-
king tot deze onderwerpen gevraagd. Wat 
het zo interessant maakt, is dat het hier 
gaat om thema’s waar die regisserende rol 
van de overheid juist van groot belang is. 
Plezierjagers zullen immers niet vrijwillig 
met hun hobby stoppen, niet alle katten-
baasjes blijken bereid hun dier te laten iden-
tificeren en registeren en voor een radicale 
ommezwaai in de veehouderij is overheids-
steun op diverse fronten vereist. “Voor wie 
dierenwelzijn belangrijk vindt, zijn deze 
onderwerpen een goede graadmeter bij het 
maken van een keuze in het stemhokje,” 
aldus Nelleke. 

ROEREND EENS
Wat meteen opvalt aan de reacties van de 
partijen is dat ze heel verschillend denken 
over het aanpakken van de zwerfkattenpro-

blematiek en het afschaffen van de plezier-
jacht, maar het roerend eens lijken – in 
weliswaar andere bewoordingen – als het 
gaat om de toekomst van de veehouderij 
zoals de Dierenbescherming die heeft 
geschetst in haar Deltaplan. Hierin stellen 
we logischerwijs het dier centraal, maar 
wordt ook rekening gehouden met bijvoor-
beeld de boer. Die moet een eerlijke prijs 
krijgen om investeringen in duurzaamheid 
mogelijk te maken. Het gaat in het plan  
om dieren die in ruime stallen worden 
gehouden met een uitloop naar buiten, 
 consumenten die minder vlees eten, een 
productie die minder groot is en zich vooral 
richt op Noordwest-Europa en kortere 
ketens tussen de boer en de supermarkt.

VEELBETEKENENDE STAP
Heeft Nelleke dan inmiddels iedereen over-
tuigd in Den Haag als het gaat om de toe-
komst van de veehouderij? “Allerminst,” 
klinkt het resoluut. Ze weet dat het er straks 
op aan gaat komen als die veelbetekenende 
eerste stap gezet moet worden. “Dan pas 
worden de verschillen duidelijk.” Als het 
gaat om dieren in de natuur, zijn die nu al 
behoorlijk helder.

SYMBOOLDIER
“We hebben de wilde eend als symbooldier 
gekozen voor de natuur en natuurwaarden 
in onze campagne rond de Tweede Kamer-

verkiezingen,” legt Nelleke uit. Want het 
gaat niet goed met deze watervogel in 
Nederland. “Hetzelfde geldt voor de haas en 
het konijn, die onlangs op de Rode Lijst zijn 
geplaatst.” Volgens de dierenbeschermster 
is het onbestaanbaar dat er nog steeds vrije-
lijk op deze diersoorten gejaagd mag wor-
den. Inzet is dan ook het afschaffen van de 
wildlijst waarop de dieren staan. Dat daar 
verschillend over wordt gedacht, blijkt 
zonne klaar uit het overzicht van standpun-
ten op de site van de Dierenbescherming. 
 Nelleke ziet het met lede ogen aan. “De 
 politiek moet zich echt afvragen of het nog 
te verantwoorden is dat er zoiets als een vrij 
bejaagbare wildlijst bestaat nu de natuur in 
ons land zo onder druk staat. Het is overi-
gens naast het jaar van de verkiezingen ook 
het jaar van de otter. We geven nu bakken 
met geld uit aan dit dier, dat notabene ook 
ooit op die wildlijst stond. Stel je eens voor 
dat we over dertig jaar hetzelfde moeten 
doen voor dieren die nu dat lot treft,” 
 verzucht ze.

ZWAKKEREN IN DE SAMENLEVING
En zo zijn we weer terug bij de gewenste  
rol van de overheid; die van regisseur, 
 normerend en soms gebiedend. Door zaken 
te verplichten of juist te verbieden. Het is  
bij tijd en wijle nodig. In het belang van de 
zwakkeren in de samenleving, waaronder  
de dieren. Daarmee rekening houden kan 
volgens de Dierenbescherming. Als politicus, 
maar ook als kiezer.

Onze speerpunten voor de verkiezingen
De landelijke Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Weet u al 

waar uw stem naar uitgaat? De Dierenbescherming hee� drie speerpunten 
vastgesteld om u te helpen uw definitieve keuze te bepalen. Hieronder 

leest u wat uw stem voor dieren kan betekenen.

LOBBYEN VOOR DIERENWELZIJN
Naast directe hulp aan dieren, lobbyt de 
Dierenbescherming om dierenwelzijn in 
de wet te verankeren. Met goede kaders 
kan dierenleed immers op grote schaal 
worden aangepakt. We lobbyen op 
 landelijk niveau, maar ook in Europa en 
regionaal bij provincies en gemeenten. 
Ons lobbywerk vindt veelal achter de 
schermen plaats en is dus niet altijd 
even zichtbaar. Maar als je écht het ver-
schil voor dieren wilt maken, begint dat 
bij beleidsvorming. Daar krijgt verande-
ring vorm, ook al vergt dat vaak een 
 lange adem. Ga maar na, zonder onze 
lobby zou er nooit een verbod op het 
gebruik van trekhonden zijn gekomen, 
was de legbatterij waarschijnlijk nu nog 
in bedrijf en hadden kalfjes nog steeds 
in kisten gestaan.

‘Mensen verwachten dat de overheid regie  
pakt en de norm stelt. Ze hebben recht op 
 duidelijkheid, aan welke kant ze ook staan.’
Nelleke Hijmans, lobbyist Dierenbescherming
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Jaarlijks raken er in ons land ongeveer 
38.000 katten zoek. Meer dan 10.000 
van deze dieren worden door de Dieren-
bescherming opgevangen. Omdat veel 
katten niet zijn gechipt of onjuist geregis-
treerd, kunnen we slechts 17% herenigen 
met hun baasje. Voor honden geldt een 
wettelijke chipplicht, en sindsdien wordt 
maar liefst 93% thuisgebracht, waaruit 
blijkt dat chippen écht e¬ectief is. Voor 
honden is er een registratiesysteem dat 
werkt en ingezet kan worden voor andere 
diersoorten. Het is wat ons betre� onbe-
grijpelijk dat de overheid een chipplicht 
voor katten niet allang geregeld hee�.

Chippen van katten moet 
verplicht worden

De veehouderij hee� al jaren te maken 
met crises en terugkerende problemen, 
zoals stalbranden, slechte huisvesting en 
ziekten. Bij iedere crisis klinkt de roep  
om échte oplossingen. Toch worden er 
vooral brandjes geblust en blijven onder-
liggende oorzaken bestaan. Daarom 
 presenteert de Dierenbescherming het 
‘Deltaplan Veehouderij’. Hierin schetsen 
we hoe de veehouderij er in 2050 volgens 
ons uit moet zien. We zetten het dier 
 centraal en komen met win-winoplossingen 
voor mens én dier. Alle partijen willen een 
duurzame, diervriendelijke veehouderij!  
Als we het allemaal met elkaar eens zijn, 
waarom gebeurt het dan nog niet?

Een duurzame veehouderij
waar dieren de ruimte krijgen

ZIJ ZIJN VOORZIJ ZIJN VOOR

EN ZIJ NIET

Dieren die door de overheid op de 
 wildlijst zijn gezet, mogen zonder reden 
worden geschoten. Het gaat om de haas, 
fazant, wilde eend, houtduif en het konijn. 
De Dierenbescherming maakt zich grote 
zorgen over deze dieren, want de aantal-
len nemen in rap tempo af. Daarom 
 pleiten we voor een verbod op plezier-
jacht en afscha¬en van de wildlijst. Het is 
onbegrijpelijk dat de politiek deze nog 
steeds in stand houdt. Overigens was de 
wildlijst in het verleden nog veel langer 
dan nu. Elk dier dat hierop stond, waaron-
der de patrijs en korhoender, kwam vroeg 
of laat in de problemen. Dat zie je nu ook 
gebeuren bij onder andere de wilde eend.

Afscha�en van de wildlijst 
en plezierjacht

ZIJ ZIJN VOOR

EN ZIJ NIET
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ming zich niet alleen tot de politiek wendt, 
maar ook aan de kiezer vraagt ze mee te 
wegen in de uiteindelijke keuze voor een 
volksvertegenwoordiger. Het gaat dan om 
het ‘Deltaplan Veehouderij’ van de Dieren-
bescherming, de wettelijke plicht om katten 
te chippen en daarmee de zwerfkatten-
problematiek aan te pakken én het afschaf-
fen van de zogeheten ‘wildlijst’ die jagen 
voor het plezier nog steeds mogelijk maakt. 

STANDPUNTEN GEVRAAGD
De Dierenbescherming heeft de politieke 
partijen naar hun standpunten met betrek-
king tot deze onderwerpen gevraagd. Wat 
het zo interessant maakt, is dat het hier 
gaat om thema’s waar die regisserende rol 
van de overheid juist van groot belang is. 
Plezierjagers zullen immers niet vrijwillig 
met hun hobby stoppen, niet alle katten-
baasjes blijken bereid hun dier te laten iden-
tificeren en registeren en voor een radicale 
ommezwaai in de veehouderij is overheids-
steun op diverse fronten vereist. “Voor wie 
dierenwelzijn belangrijk vindt, zijn deze 
onderwerpen een goede graadmeter bij het 
maken van een keuze in het stemhokje,” 
aldus Nelleke. 

ROEREND EENS
Wat meteen opvalt aan de reacties van de 
partijen is dat ze heel verschillend denken 
over het aanpakken van de zwerfkattenpro-

blematiek en het afschaffen van de plezier-
jacht, maar het roerend eens lijken – in 
weliswaar andere bewoordingen – als het 
gaat om de toekomst van de veehouderij 
zoals de Dierenbescherming die heeft 
geschetst in haar Deltaplan. Hierin stellen 
we logischerwijs het dier centraal, maar 
wordt ook rekening gehouden met bijvoor-
beeld de boer. Die moet een eerlijke prijs 
krijgen om investeringen in duurzaamheid 
mogelijk te maken. Het gaat in het plan  
om dieren die in ruime stallen worden 
gehouden met een uitloop naar buiten, 
 consumenten die minder vlees eten, een 
productie die minder groot is en zich vooral 
richt op Noordwest-Europa en kortere 
ketens tussen de boer en de supermarkt.

VEELBETEKENENDE STAP
Heeft Nelleke dan inmiddels iedereen over-
tuigd in Den Haag als het gaat om de toe-
komst van de veehouderij? “Allerminst,” 
klinkt het resoluut. Ze weet dat het er straks 
op aan gaat komen als die veelbetekenende 
eerste stap gezet moet worden. “Dan pas 
worden de verschillen duidelijk.” Als het 
gaat om dieren in de natuur, zijn die nu al 
behoorlijk helder.

SYMBOOLDIER
“We hebben de wilde eend als symbooldier 
gekozen voor de natuur en natuurwaarden 
in onze campagne rond de Tweede Kamer-

verkiezingen,” legt Nelleke uit. Want het 
gaat niet goed met deze watervogel in 
Nederland. “Hetzelfde geldt voor de haas en 
het konijn, die onlangs op de Rode Lijst zijn 
geplaatst.” Volgens de dierenbeschermster 
is het onbestaanbaar dat er nog steeds vrije-
lijk op deze diersoorten gejaagd mag wor-
den. Inzet is dan ook het afschaffen van de 
wildlijst waarop de dieren staan. Dat daar 
verschillend over wordt gedacht, blijkt 
zonne klaar uit het overzicht van standpun-
ten op de site van de Dierenbescherming. 
 Nelleke ziet het met lede ogen aan. “De 
 politiek moet zich echt afvragen of het nog 
te verantwoorden is dat er zoiets als een vrij 
bejaagbare wildlijst bestaat nu de natuur in 
ons land zo onder druk staat. Het is overi-
gens naast het jaar van de verkiezingen ook 
het jaar van de otter. We geven nu bakken 
met geld uit aan dit dier, dat notabene ook 
ooit op die wildlijst stond. Stel je eens voor 
dat we over dertig jaar hetzelfde moeten 
doen voor dieren die nu dat lot treft,” 
 verzucht ze.

ZWAKKEREN IN DE SAMENLEVING
En zo zijn we weer terug bij de gewenste  
rol van de overheid; die van regisseur, 
 normerend en soms gebiedend. Door zaken 
te verplichten of juist te verbieden. Het is  
bij tijd en wijle nodig. In het belang van de 
zwakkeren in de samenleving, waaronder  
de dieren. Daarmee rekening houden kan 
volgens de Dierenbescherming. Als politicus, 
maar ook als kiezer.

Onze speerpunten voor de verkiezingen
De landelijke Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Weet u al 

waar uw stem naar uitgaat? De Dierenbescherming hee� drie speerpunten 
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LOBBYEN VOOR DIERENWELZIJN
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Jaarlijks raken er in ons land ongeveer 
38.000 katten zoek. Meer dan 10.000 
van deze dieren worden door de Dieren-
bescherming opgevangen. Omdat veel 
katten niet zijn gechipt of onjuist geregis-
treerd, kunnen we slechts 17% herenigen 
met hun baasje. Voor honden geldt een 
wettelijke chipplicht, en sindsdien wordt 
maar liefst 93% thuisgebracht, waaruit 
blijkt dat chippen écht e¬ectief is. Voor 
honden is er een registratiesysteem dat 
werkt en ingezet kan worden voor andere 
diersoorten. Het is wat ons betre� onbe-
grijpelijk dat de overheid een chipplicht 
voor katten niet allang geregeld hee�.

Chippen van katten moet 
verplicht worden

De veehouderij hee� al jaren te maken 
met crises en terugkerende problemen, 
zoals stalbranden, slechte huisvesting en 
ziekten. Bij iedere crisis klinkt de roep  
om échte oplossingen. Toch worden er 
vooral brandjes geblust en blijven onder-
liggende oorzaken bestaan. Daarom 
 presenteert de Dierenbescherming het 
‘Deltaplan Veehouderij’. Hierin schetsen 
we hoe de veehouderij er in 2050 volgens 
ons uit moet zien. We zetten het dier 
 centraal en komen met win-winoplossingen 
voor mens én dier. Alle partijen willen een 
duurzame, diervriendelijke veehouderij!  
Als we het allemaal met elkaar eens zijn, 
waarom gebeurt het dan nog niet?

Een duurzame veehouderij
waar dieren de ruimte krijgen

ZIJ ZIJN VOORZIJ ZIJN VOOR

EN ZIJ NIET

Dieren die door de overheid op de 
 wildlijst zijn gezet, mogen zonder reden 
worden geschoten. Het gaat om de haas, 
fazant, wilde eend, houtduif en het konijn. 
De Dierenbescherming maakt zich grote 
zorgen over deze dieren, want de aantal-
len nemen in rap tempo af. Daarom 
 pleiten we voor een verbod op plezier-
jacht en afscha¬en van de wildlijst. Het is 
onbegrijpelijk dat de politiek deze nog 
steeds in stand houdt. Overigens was de 
wildlijst in het verleden nog veel langer 
dan nu. Elk dier dat hierop stond, waaron-
der de patrijs en korhoender, kwam vroeg 
of laat in de problemen. Dat zie je nu ook 
gebeuren bij onder andere de wilde eend.

Afscha�en van de wildlijst 
en plezierjacht

ZIJ ZIJN VOOR

EN ZIJ NIET
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7.
LEZERSFOTO’S

Kleurenpracht

Voor het volgende nummer zijn we op zoek naar 
foto’s van dieren die volop genieten van de ont-
luikende natuur. In het bos, het park of op het strand 
bijvoorbeeld. Inzendingen mogen vóór 15 april 
 worden gestuurd naar foto@dierenbescherming.nl 
onder vermelding van uw naam, woonplaats en een 
begeleidend tekstje. 

VOLGENDE KEER: DE NATUUR IN 

Kleurrijke dubbel hoornige 
neushoornvogel. 

Monique Molenaar, 
 Loenen aan de Vecht

Deze rups van de 
koninginnenpage zat 
afgelopen zomer in 
onze moestuin en 
deed zich in rap 
 tempo tegoed aan het 
loof van de venkel. 
We hebben ’m maar 
laten eten. 
Ineke Roordink,  
Eindhoven

In verre landen maakte  
ik foto’s van prachtig 
gekleurde kolibries, 
 toekans, ijsvogels en 
 bijeneters. Maar eerlijk-
heid gebiedt mij te zeg-
gen dat een van de 
dieren met de mooiste 
kleuren en patronen veel 
dichter bij huis te vinden 
is. Wat een kleuren-
pracht en passende 
trots in deze baltsende 
mannetjespauw.
Jamie de Vries-Knecht, 
Amersfoort

In 2020 ving ik mamapoes April en haar 
kittens op voor het asiel in Eindhoven. De 
kleintjes waren zo kleurrijk, lief en grappig 
en waarschijnlijk een van de makkelijkste 
nestjes die ik ooit heb grootgebracht. 
Brechje van Otterdijk, Heeze

Felle kleuren

In rap tempo 
door de  
moestuin

Dicht bij huis

Lief en grappig
Zonnestraal

 

Dit is Bumper, de Duitse herder van 
mijn zoon en mijn bonushond. Ze is 
heel lief en sociaal, een zonnestraal in 
ons leven. Op deze foto is ze nog een 
pup, inmiddels is ze twee jaar. 
Corina de Vos, Nagele 

De ijsvogel is naar mijn  
mening absoluut een van de  
mooiste kleurrijke dieren van  

ons land. Ik vind het nog  
steeds bijzonder dat deze indruk-

wekkende vogels hier leven.
Jessie Mensink, Den Haag

Indrukwekkend

In deze uitzonderlijke tijden kunnen we af 
en toe best wat extra kleur gebruiken. We 
vroegen ons af: is uw dier kleurrijk, is zijn 
karakter dat óf geniet u juist graag in de 
natuur van de bonte kleurenpracht? Vele 
foto’s mochten we ontvangen die allemaal 
een glimlach op ons gezicht toverden. 
Geniet u met ons mee? 

Deze mandarijneend was letterlijk een vreemde eend in de 
bijt in de vijver achter ons huis. Dit mannetje hoort eigenlijk 
thuis in het wild in Oost-Azië. Hij is waarschijnlijk ontsnapt 
uit een watervogelcollectie. Inmiddels is hij weer uit de 
buurt verdwenen, maar gelukkig hebben we de foto nog.
Pieter Groeneveld, Zuidlaren

Mijn Engelse cocker spaniël 
Bailey is een echte aan-
dachttrekker, spontaan, druk 
en vriendjes met iedereen. 
Bailey is mijn steun en 
 toeverlaat, zeker tijdens  
mijn ziekte, en degene die 
me enkele keren per dag 
‘uitnodigt’ te gaan wandelen. 
Dus ik blijf er ook nog fit bij. 
De foto is gemaakt bij de 
Kasteeltuinen in Arcen.  
We verheugen ons al op  
het voorjaar. Dan kunnen  
we er weer terecht voor  
een kleurrijke wandeling met 
lente-bloeiers. 
Ria Janssen, Venlo

Vreemde eend 

Aandachttrekker
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ACHTERGROND

Al vanaf de oprichting van de Dierenbescherming is er aandacht geweest 
voor ‘het opvoeden van de jeugd’. Met veel enthousiasme hebben jonge 
dierenbeschermers zich door de jaren heen ingezet voor het welzijn 
van dieren. Kinderen staan nog dicht bij hun gevoel. Als wij  
ze kunnen laten inzien hoe belangrijk het is dat we goed  
voor dieren zorgen, zullen ze daar de rest van hun leven  
naar handelen. Educatie is daarbij van groot belang, want 
veel dierenleed komt voort uit onwetendheid. De Dieren-
bescherming gee� voorlichting op scholen en organi-
seert activiteiten door het hele land. Zo laten we zien 
dat het voor iedereen mogelijk is om de wereld, ook 
voor dieren, een beetje beter te maken.

Jong geleerd
5 x Voorlichting & Educatie

Inspirerende Kids Events
Dierenwelzijn is een serieuze zaak, maar mag met 
een knipoog worden benaderd. Zéker als het om kin-
deren gaat. Voor jonge dierenbeschermers worden daarom allerlei 
activiteiten georganiseerd, zoals kompastochten door het bos en excur-
sies naar de imker en de boerderij. Kinderen ontwikkelen hun wereldbeeld 
al op jonge lee�ijd. Hoe vroeger ze leren over dierenwelzijn, des te beter zij 
het onthouden en toepassen in hun handelen en keuzes. En wie weet worden 
zij later zelf ambassadeurs voor dierenwelzijn. 

Speciale editie  
Donald Duck
Afgelopen najaar introduceerden we 
een aantal nieuwe activiteiten en initia-
tieven voor kinderen. Het meest in het 
oog springend was de uitgave van 
een speciale editie van Donald 
Duck, gemaakt in opdracht van de 
Dierenbescherming en bedoeld om 
aandacht te vragen voor dierenwel-
zijn. Voor scholen waren er bijpassen-
de lesbrieven over huisdieren, zodat 
leerkrachten met de Donald Duck een leuke 
les konden verzorgen. De online versie is terug 

te lezen op dierenbescherming.nl/donald-duck.

Dieren op je bord?
De meeste mensen eten vlees,  
vaak meerdere dagen per week en 
kinderen krijgen dat van huis uit 
mee. Met het lesprogramma ‘Dieren 
op je bord’ staan we stil bij de  
gevolgen van vlees eten op het wel-
zijn van dieren en de zware belasting 
op de aarde. Kan dat ook anders? Het 
programma voor de hoogste twee 
groepen van de basisschool is erop 
gericht kinderen te laten nadenken over 
hun eetgewoonten en het thuis aan de 
eettafel te bespreken. Ook is er een 
 vega-challenge: lukt het de klas om een 
week vegetarisch te eten? 

Dierenbeschermersspel op school
De relatie tussen mens, dier en dierenwelzijn staat centraal in 
het Dierenbeschermersspel, waarmee scholenvoorlichters 
gastlessen op basisscholen verzorgen. Hoe zie je bijvoorbeeld 
dat katten boos zijn? Waarom hebben kippen in de vee- 

industrie zo’n zwaar leven? Het spel gee� antwoord  
op deze en andere vragen en past binnen de leer-

doelen. Vertel je kinderen dat we in ons leven 
zo’n 45 varkens verorberen, begint bij  

hen het radertje te draaien. Op termijn 
hee� dat meer e¬ect dan met een 

belerende vinger te wijzen.

Dierenambulancehulp 
voor één dag

Met onze kidsdierenambulance  
geven we demonstraties op basisscholen.  

Kinderen kunnen zich uitleven als dieren-
ambulancemedewerker, want er zit een complete 

ambulance-uitrusting in de wagen inclusief pluche  
demonstratiedieren. De ambulance vormt een dynamische, 

leuke manier van voorlichting geven over ons werk. Waar we  
bovendien allerlei relevante thema’s aan kunnen hangen: over  
het belang van het chippen van je huisdier tot aan de dramatische 
gevolgen van zwerfafval voor dieren. 
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IK BEN DIERENBESCHERMER

De halsbanden van Chantal 
Chantal Buijnink-Isitan werkt drie dagen per week in  
Dierenopvangcentrum Vlaardingen als vrijwilliger. In haar  
vrije tijd maakt ze halsbanden voor honden. Met een deel van 
de opbrengst steunt ze het operatiefonds asieldieren.

“Ik heb altijd veel van dieren gehouden, maar met een drukke baan en 
een kind had ik niet de ruimte en tijd voor een eigen hond. Toen ik 
mijn man leerde kennen en we samen een tweede zoontje kregen, 
kwam mijn leven in rustiger vaarwater terecht. Nú konden we wel voor 
een hond gaan, maar helaas zag hij dat niet zitten. En dus meldde ik 
me aan als vrijwilliger bij het asiel. Ik begon met schoonmaken van 
kennels en verzorgen van de dieren, maar rolde al snel in de trainings-
groep voor honden. We vangen regelmatig dieren op die een leven 
vol ellende achter de rug hebben. Verslagen worden ze binnenge-
bracht. Maar hoe vaak ze ook zijn teleurgesteld in mensen, ze blijven 
altijd puur en oprecht. Dat ze je ondanks alles hun vertrouwen geven, 
ontroert me echt. Sinds ik in het opvangcentrum werk, zie ik hoe alles 

uit de kast wordt getrokken om dieren te helpen, ook als daar een 
dure operatie of medicatie voor nodig is. De keuze om een deel van 
de opbrengt van mijn halsbanden aan het operatiefonds van het asiel 
te schenken, is wat mij betre� dan ook een logische, het minste wat ik 
kan doen. Dit werk gee� veel voldoening, meer nog dan ik had ver-
wacht. Na een dag in het asiel kom ik vol verhalen thuis. Mijn familie 
wordt daar weleens moe van, daarom hebben ze me een spreek-
verbod opgelegd (lacht). Dan mag ik vijf minuten vertellen, maar daar-
na is het klaar. Toen ik een paar maanden als vrijwilliger werkte, werd 
Bailey binnengebracht. Ze had vier eigenaren gehad, en zat angstig 
in een hoek. Maar ik wist: ‘dit is mijn hond’. Mijn man ging overstag en 
nu woont ze al bijna drie jaar bij ons. Bailey hee� ons leven in zo veel 
opzichten verrijkt. We genieten volop van haar.”

Interesse in de halsbanden van Chantal?  
Kijk op instagram.com/neverland_d_signs of stuur een mailtje  
naar neverlanddesigns@hotmail.com.

 ‘Wat ze ook hebben mee-
gemaakt, honden blijven 

altijd puur en oprecht. 
Dat ontroert me.’
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VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

Met hun pootjes kunnen ze 
ruiken en proeven. Om die 

zintuigen optimaal te 
gebruiken, wassen vliegen 
hun pootjes vaak. Je zou 

verwachten dat de diertjes 
door al dat gepoets nogal 

proper zijn, maar dat is  
allerminst het geval. Vliegen 
zitten graag op uitwerpse-

len en andere onfrisse plek-
ken, en dragen zodoende 
allerhande bacteriën met 

zich mee. Meestal niet 
schadelijk voor de mens, 

maar echt smakelijk is  
het natuurlijk niet. 

Die neiging vloeit voort uit hun natuur. Papegaaien zijn  
sociale dieren, in het wild leven ze in groepen. Ze imiteren 
soortgenoten om elkaar te herkennen en aandacht te trekken. 
Zet je een papegaai bij mensen, dan gaat hij die imiteren, 
omdat hij denkt dat het groepsgenoten zijn. Papegaaien zijn 
niet de enige vogels die napraten. Ook zangvogels en koli-
bries kunnen wijsjes aanleren. Spreeuwen en prieelvogels 
doen daar nog een schepje bovenop. Zij apen zo ongeveer 
alle geluiden na, zelfs voertuigen, ringtonen en andere dieren.

Hoe laat ik 
onze kitten 
wennen?

Waarom  
wrijven  

vliegen met hun 
pootjes tegen 

elkaar?

Waarom praten papegaaien  
mensen na?
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In het voor- en najaar zijn veel honden in de 
rui. Al die losse haren kunnen zorgen voor 
jeuk en huidirritatie. Borstelen helpt, en 
draagt tevens bij aan een goede bloeds-
omloop. Borstel alleen niet te hard en  
te vaak; enkel de losse haren hoeven te 
 worden verwijderd. Goede voeding bevor-
dert verder een gezonde vacht en natuur-
lijke rui, die normaal tussen drie en zes 
weken duurt. Duurt het langer of verhaart 
uw hond het hele jaar door? Misschien 
krijgt hij de temperatuurswisselingen niet 
voldoende mee. Ook vitaminetekort, een 
allergie of hormoonproblemen kunnen 
 hieraan ten grondslag liggen. 

Hoe help ik mijn hond  
de rui door?

Biologische kippen leven bijna twee maal 
zo lang als gangbare kippen. Ze hebben 
dus ook veel meer voer nodig. De kosten 
van voer zijn 40% van de totale kosten voor 
het houden van de kippen en biologisch 
voer is bovendien duurder dan gangbaar 
voer. Verder hebben de biologische  
vleeskuikens meer ruimte in de stal en 
een vrije uitloop naar buiten.

Waarom is biologische  
kip zoveel duurder?
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Katten zijn in een nieuw huis vaak wat schrikachtig en hebben de 
 neiging om te vluchten. Houd daarom ramen en deuren gesloten. 
Zorg dat de kat, maar ook uw andere huisdieren, zijn ingeënt. Een 
andere omgeving betekent vaak stress, met een verminderde weer-
stand tot gevolg. Katten zijn dan vatbaarder voor bijvoorbeeld nies-
ziekte. Geef de eerste periode kleine porties voedsel en om de kans 
op maag- en darmklachten te verkleinen, kunt u beginnen met het-

zelfde voer als in het asiel of bij de vorige eigenaar. Zet 
ten slotte de kattenbak op een vaste, goed bereik-

bare plek en zorg dat de kat zijn weg kan vinden.
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IK BEN DIERENBESCHERMER

De halsbanden van Chantal 
Chantal Buijnink-Isitan werkt drie dagen per week in  
Dierenopvangcentrum Vlaardingen als vrijwilliger. In haar  
vrije tijd maakt ze halsbanden voor honden. Met een deel van 
de opbrengst steunt ze het operatiefonds asieldieren.

“Ik heb altijd veel van dieren gehouden, maar met een drukke baan en 
een kind had ik niet de ruimte en tijd voor een eigen hond. Toen ik 
mijn man leerde kennen en we samen een tweede zoontje kregen, 
kwam mijn leven in rustiger vaarwater terecht. Nú konden we wel voor 
een hond gaan, maar helaas zag hij dat niet zitten. En dus meldde ik 
me aan als vrijwilliger bij het asiel. Ik begon met schoonmaken van 
kennels en verzorgen van de dieren, maar rolde al snel in de trainings-
groep voor honden. We vangen regelmatig dieren op die een leven 
vol ellende achter de rug hebben. Verslagen worden ze binnenge-
bracht. Maar hoe vaak ze ook zijn teleurgesteld in mensen, ze blijven 
altijd puur en oprecht. Dat ze je ondanks alles hun vertrouwen geven, 
ontroert me echt. Sinds ik in het opvangcentrum werk, zie ik hoe alles 

uit de kast wordt getrokken om dieren te helpen, ook als daar een 
dure operatie of medicatie voor nodig is. De keuze om een deel van 
de opbrengt van mijn halsbanden aan het operatiefonds van het asiel 
te schenken, is wat mij betre� dan ook een logische, het minste wat ik 
kan doen. Dit werk gee� veel voldoening, meer nog dan ik had ver-
wacht. Na een dag in het asiel kom ik vol verhalen thuis. Mijn familie 
wordt daar weleens moe van, daarom hebben ze me een spreek-
verbod opgelegd (lacht). Dan mag ik vijf minuten vertellen, maar daar-
na is het klaar. Toen ik een paar maanden als vrijwilliger werkte, werd 
Bailey binnengebracht. Ze had vier eigenaren gehad, en zat angstig 
in een hoek. Maar ik wist: ‘dit is mijn hond’. Mijn man ging overstag en 
nu woont ze al bijna drie jaar bij ons. Bailey hee� ons leven in zo veel 
opzichten verrijkt. We genieten volop van haar.”

Interesse in de halsbanden van Chantal?  
Kijk op instagram.com/neverland_d_signs of stuur een mailtje  
naar neverlanddesigns@hotmail.com.

 ‘Wat ze ook hebben mee-
gemaakt, honden blijven 

altijd puur en oprecht. 
Dat ontroert me.’
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VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

Met hun pootjes kunnen ze 
ruiken en proeven. Om die 

zintuigen optimaal te 
gebruiken, wassen vliegen 
hun pootjes vaak. Je zou 

verwachten dat de diertjes 
door al dat gepoets nogal 

proper zijn, maar dat is  
allerminst het geval. Vliegen 
zitten graag op uitwerpse-

len en andere onfrisse plek-
ken, en dragen zodoende 
allerhande bacteriën met 

zich mee. Meestal niet 
schadelijk voor de mens, 

maar echt smakelijk is  
het natuurlijk niet. 

Die neiging vloeit voort uit hun natuur. Papegaaien zijn  
sociale dieren, in het wild leven ze in groepen. Ze imiteren 
soortgenoten om elkaar te herkennen en aandacht te trekken. 
Zet je een papegaai bij mensen, dan gaat hij die imiteren, 
omdat hij denkt dat het groepsgenoten zijn. Papegaaien zijn 
niet de enige vogels die napraten. Ook zangvogels en koli-
bries kunnen wijsjes aanleren. Spreeuwen en prieelvogels 
doen daar nog een schepje bovenop. Zij apen zo ongeveer 
alle geluiden na, zelfs voertuigen, ringtonen en andere dieren.

Hoe laat ik 
onze kitten 
wennen?

Waarom  
wrijven  

vliegen met hun 
pootjes tegen 

elkaar?

Waarom praten papegaaien  
mensen na?
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HERSTELD

De Dierenbescherming ontfermt zich over dieren die hulp  
nodig hebben en begeleidt ze naar een nieuwe start.

OKTOBER 2020
Eind oktober vond een toevallige 
voorbijganger drie hondjes 
 achter het station in Deventer. 
Ze waren achteloos in een kin-
derrugzakje gepropt en als oud 
vuil achtergelaten. De pups 
 bleken amper een dag oud, de 
navelstrengetjes zaten er nog 
aan. De dierenambulance haal-
de ze op, verleende de noodza-
kelijke eerste zorg en bracht ze 
naar asiel De Kuipershoek in 
Klarenbeek, waar de verzorgers 
zich over de kleintjes ontferm-
den. Omdat pasgeboren honden 
hun eigen temperatuur nog niet 

goed  kunnen reguleren, werden 
ze allereerst opgewarmd. Daar-
na mochten ze naar een gastge-
zin, waar ze alle liefde en zorg 
 kregen die ze nodig hadden om 
aan te sterken. Acht keer per 
dag werden ze met de fles 
gevoed en moesten de buikjes 
worden gemasseerd om de 
 darmen op gang te brengen. De 
eerste periode was spannend. 
Zouden ze het redden? Al snel 
werd duidelijk dat een van de 
pups er slecht aan toe was. Hij 
dronk niet zo gulzig als zijn 
broertje en zusje en sterkte 
ondanks de goede zorg maar 

De pups waren  
als oud vuil 

gedumpt, amper  
een dag oud

TOEN
FEBRUARI 2021
Toen de pups groot en sterk 
genoeg waren, mochten ze naar 
hun nieuwe thuis, waar ze wel-
haast letterlijk met hun neusjes 
in de boter vielen. Ze kregen de 
namen Max en Lana en werden 
opgenomen in het gezin van 
twee lieve, zorgzame mensen, 
bij wie ze nu dagelijks door de 
tuin rennen. Ze ravotten, spelen, 
graven er lustig op los, hebben 
het razend druk met takken ver-
slepen en zitten bomvol energie. 
En alsof dat niet genoeg is, wor-
den ze omringd door een hele-
boel andere dieren. Waaronder 

kippen, een kat, een gans en een 
geit. Ook zijn er eenden, duiven, 
ezels, papegaaien, alpaca’s en 
wallaby’s op het terrein. Max en 
Lana vinden hun nieuwe omge-
ving reuze interessant en kijken 
hun ogen uit. En alhoewel grote 
hond Lizzy aanvankelijk weinig 
op had met de kleine drukte-
makers, vindt ze het nu prima 
als Max en Lana zich moe van 
het spelen tegen haar aan vleien. 
Inmiddels is ook de zindelijk-
heidstraining begonnen en leren 
broer en zus om aan de riem te 
lopen. Het is ontroerend om te 
zien hoe de twee pups na zo’n 

Ze hebben het erg 
druk met rennen en 
takken verslepen,  

en ze graven er  
lustig op los

NU
niet aan. De dierenarts werd 
erbij gehaald en die constateer-
de een levensbedreigende, 
 pijnlijke afwijking bij de pup. 
Niemand wilde hem langer 
laten lijden. Hoe verdrietig ook, 
het hondje inslapen was de   
enige keuze. Een lichtpuntje 
was dat de twee andere pups 
snel aansterkten. Ze ontpopten 
zich als nieuwsgierige, speelse 
hondjes en lieten zich het goede 
leven bij hun gastgezin wel-
gevallen. De woonkamer werd 
omgetoverd tot speelterrein en 
de rest van de wereld bleek een 
groot avontuur. 

slechte start nu vol levenslust 
zitten en alsnog een mooie toe-
komst tegemoet gaan. Zo kan 
het dus ook. En dat hebben ze 
mede te danken aan lieve dieren-
vrienden zoals u. Mensen die  
het via hun lidmaatschap of een 
donatie voor ons mogelijk maak-
ten deze kwetsbare hondjes 
erbovenop te helpen. 
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IN BEELD

Zodra het voorjaar aanbreekt, komt de natuur tot leven. Voor veel  
dieren betekent dit het begin van de paartijd, waarbij sommige manne-

tjes alles in de strijd gooien om indruk te maken op een vrouwtje.  
Ze pronken met hun verenkleden, brengen prachtige serenades of  

stelen de show met hun dansmoves. Vooral vogels kunnen er wat van. 
Maar het dierenrijk kent meer verleiders die garant staan voor  

een stukje natuurtheater van formaat. 

Verleidelijke versierders

Flitsende luchtcapriolen
De kolibrie is het kleinste vogeltje ter wereld. Er zijn een heleboel verschil-
lende soorten, sommige amper zes centimeter groot. Maar allemaal 
weten ze te imponeren met hun flitsende luchtcapriolen, die qua timing 
nauw luisteren. Want terwijl het mannetje met een snelheid tot wel 95 kilo-
meter per uur van grote hoogte naar beneden suist, klapt hij precies op 
het moment dat hij het vrouwtje passeert de staartveren uit en weer in.  
De vibratie van de veren resulteert in een bijzonder baltslied, dat bij elke 
kolibriesoort anders klinkt. Ook de gekleurde veren worden in de strijd 
gegooid. Zo voert de vlagkolibrie met zijn felblauwe staart een luchtdans 
op en maakt de breedstaartkolibrie indruk met een duikvlucht. Waarbij de 
hoek van die duik zo wordt ingezet dat zijn hals voor het oog van het 
vrouwtje dieprood kleurt, en als hij weer optrekt verandert in groen.

Als een kameleon
Mannelijke heikikkers beginnen al vroeg in het seizoen 
met hun charmeo¬ensief. Zodra ze in aanraking komen 
met water, transformeren zij van onopvallend bruin in 
 helderblauw. Om een vrouwtje te lokken, kwaken ze  
met een typisch bobbelend geluid. De paartijd van de 
heikikkers duurt maar enkele dagen. Daarna krijgen de 
mannetjes hun eigen kleur terug en zijn ze amper nog 
van de vrouwtjes te onderscheiden. 

Kabaalmakers
Krekelmannetjes wrijven met hun 
vleugels over elkaar om een liefje 
te imponeren. Hoe harder het 
geluid dat ze voortbrengen, hoe 
meer vrouwtjes onder de indruk 
zullen zijn. Sommige mannetjes 
roepen daarbij de hulptroepen in 
en maken gebruik van een heuse 
versterker om zoveel mogelijk 
lawaai te produceren. Ze doen dit 
door een gat in een blaadje aan 
een plant te knagen, erin te gaan 
zitten en dan met hun vleugels te 
 wrijven. Het getjirp klinkt op deze 
manier tot wel vier keer harder.
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De mannetjes 
delen, als ware het 
een bokswedstrijd, 

rake klappen uit
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In de ring
Mannetjeshazen worden rammen genoemd, de parings-
periode van hazen heet daarom de ‘rammeltijd’. Mannetjes 
zijn dan erg agressief en etaleren maar al te graag hun 
kracht om te bepalen wie er het meest begeerde vrouwtje 
krijgt. Ze gaan daarbij op hun achterpoten staan en delen – 
als ware het een bokswedstrijd – rake klappen uit met  
hun voorpoten. Na het gevecht gaan de mannetjes rondom 
het vrouwtje staan en mag de winnaar een poging wagen. 
Gaat ze ervandoor, dan zetten alle mannetjes de achter-
volging in. De ram die haar het langst kan bijhouden, mag 
uiteindelijk met het vrouwtje paren. 

Stuntvliegen 
Kieviten zijn heuse stuntvliegers 
en imponeren met bochtige vluch-
ten en spectaculaire koprollen in 
de lucht. Tijdens de balts doen ze 
er nog een schepje bovenop, want 
vrouwtjes vinden mannetjes die de 
meest acrobatische duikelingen 
maken veruit het aantrekkelijkst. 
Ze buitelen klapwiekend door hun 
territorium, slaan hard met hun 
vleugels op en neer, en zijn niet te 
beroerd om een stukje onderste-
boven te vliegen. Ook bouwen de 
mannetjes nestkuiltjes om het 
vrouwtje tot broeden aan te zetten.

Imponerende bruiloftsdans
Op mooie voorjaarsdagen valt er veel te genieten op open water.  
Wie geduld hee�, kan getuige zijn van een van de mooiste taferelen 
in onze natuur: de balts van de fuut. Hoort u een luid ‘krraa-ar’-geluid, 
blijf dan even staan. Waarschijnlijk ziet u een mannetjesfuut recht op 
een vrouwtje af zwemmen, met de kop en hals laag op het water. 
Eenmaal bij elkaar beginnen ze aan hun bruilo�sdans, waarbij ze zich 
in het water oprichten, hun nek strekken en hun kop van links naar 
rechts bewegen. Ook bieden ze elkaar stukjes groen aan, als een 
symbolisch geschenk. 
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
hee	  ingezet voor  

de Dieren-
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher-

ming.nl.

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagina’s 
een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt en waarvan we vinden dat  

ze een verschil maken voor de dieren die a¤ankelijk zijn van onze hulp.

€ 2.000 werd bijeen-
gebracht voor een 
operatie om Beer 
beter te laten ademen

Beer werd als zwerver binnengebracht bij 
het asiel in Enschede. Een lief, speels 
hondje, maar genieten van een wande-
ling of spel kon hij niet. Door een veel-
voorkomende klacht bij kort snuitigen, 
het Brachycephaal Obstructief 
 Syndroom (zie pagina 6), kreeg Beer  
veel te weinig adem. Zijn luchtwegen 
waren simpelweg niet lang genoeg om de 
lucht die hij inademde te zuiveren en te verwar-
men. Het leidde tot black outs, waarbij Beer 
regelmatig omviel. Ook zijn korte snuit, verdikking 
van het gehemelte en gesloten neusgaten resulteer-
den in benauwdheid. Beer had een kostbare opera-
tie nodig om beter te ademen. We kregen daarbij 
hulp van een aantal lieve dierenvrienden, die meer 
dan € 2.000 bijeenbrachten voor de ingreep. En  
er was meer goed nieuws, want niet lang na zijn 
operatie vonden we een nieuw thuis voor Beer. 

Ademnood

Maak kennis met de toekomstige dierenredders 
Milou, Sophia en Annebel. Deze jonge heldinnen 

wonen bij centralist Esther van de dierenambulance 
in de buurt en zijn erg onder de indruk van het werk 
van hun buurvrouw. Zelf mogen ze nog niet op de 
dierenambulance rijden, al zouden ze niets liever 

willen. Om toch dieren in nood te helpen, besloten 
ze lege flessen in te zamelen. Ze haalden hiermee 

€ 20,40 op voor de dierenambulance. 

Dierenredders in spe

Drie medewerksters van een zorgambulance 
hadden onlangs een ongebruikelijke patiënt 
aan boord: een witte herder. De hond was 
even daarvoor de snelweg op gewandeld, 
en door een oplettende wegenwacht-
monteur net op tijd van de inhaalstrook 
geplukt. Precies op dat moment reed de 
zorgambulance voorbij. De hulpverleensters 
aarzelden geen moment en ontfermden zich 
over de herder. Vrijwilligers van de dieren-
ambulance werden daarop naar de dichtst-
bijzijnde  carpoolplaats geroepen om de 
hond van ze over te nemen. Gelukkig bleek 
hij gechipt en geregistreerd en kon hij niet 
veel later met zijn eigenaar worden herenigd. 

Dierenambulance Overgelder kreeg een cheque ter waarde van 
€ 1.670 uit handen van Mobilis. Het bedrijf verhuisde naar een 
nieuwe locatie in Apeldoorn. Het overgebleven kantoormeubilair 
werd verkocht en de opbrengst was voor de dierenambulance. 
“Omdat zij zich met veel vrijwilligers inzetten voor dieren in 
nood,” aldus Alexandra van der Graaf van Mobilis. De dieren-
ambulance is afhankelijk van gi�en en is dan ook erg blij met  
de bijdrage. Vrijwilligers Wilma en Peter namen de cheque 
dankbaar in ontvangst.

Verhuisplannen

Ongebruikelijke  
patiënt

Cynthia doneerde 
€ 1 voor elk 
 verkocht setje 
kerstkaarten 

Zeven vishaken  
zaten er in zijn oren, 

kopje en rug

Wat mocht beheerder Babiche Houtman (midden) 
van Dierenopvangcentrum Vlaardingen een fantas-
tisch bedrag bij Albert Heijn De Loper in ontvangst 
nemen! Maar liefst € 1.646,90 leverde een lege-
flessenactie op. De actie werd mogelijk gemaakt 
dankzij Leonie Bouman (links); een dierenvriendin 
met een hart van goud. Ze staat dag en nacht klaar 
voor vermiste en gevonden dieren in de regio en zet 
alles op alles om ze te herenigen met hun baasje.

Hart van goud Een jong katje liep al een tijdje  
over straat toen het bij mensen de 
schuur in wist te glippen en daar 

hopeloos verstrikt raakte in de vis-
spullen die er opgeborgen lagen. 

Zeven vishaken zaten er in zijn oren, 
kopje en rug. Gelukkig schoten de 
dierenambulance en een dierenarts 
het onfortuinlijke katje te hulp. De 
 kitten werd overgebracht naar het 

dierenopvangcentrum in Eindhoven, 
waar hij in alle rust mocht bijkomen 

van zijn hachelijke avontuur. En, heel 
lief: de melders kwamen later nog 

langs met een bedankkaartje en een 
tas vol lekkers voor de honden, 

 katten én de vrijwilligers.

Hopeloos 
 verstrikt 

Wat een lieve verrassing! Alyssia en 
Danilio kwamen twee dozen vol spullen 

doneren bij Dierenbeschermingscentrum 
Amersfoort. Natvoer voor hond en kat, 
kruiden voor de konijnen en knagers, 

speelgoed, en wat lekkers voor  
de medewerkers en vrijwilligers. 

Verwennerij

Voordat Cynthia Gommers als ontwerper haar 
 Studio Keutels opende, werkte zij als vrijwilliger bij 
het Knaagspoor in Ridderkerk. Cynthia: “Ik heb me 
daar altijd zo welkom gevoeld. En waardevol. Veel 
geleerd ook. Eigenlijk is Studio Keutels ontstaan 
omdat ik iets wilde doen met mijn achtergrond als 
ontwerper en daarmee geld in kon zamelen voor het 
Knaagspoor.” Studio Keutels staat symbool voor 
positiviteit, groei, bewijs dat je bergen kunt verzetten 
ook al zit het soms tegen. En vooral veel liefde.  
En deze denkwijze geven we graag door. Voor elk 
verkocht setje kerstkaarten in december doneerde 
 Cynthia € 1 aan het Knaag spoor, waarmee ze nu 
een jaar lang een binnen- en buitenverblijf sponsort.

Gulle actie

Op een dag kwam hij bij Skylar en haar moeder in Almere 
 binnengewandeld; een mooie rooie kat. Hij liet zich aanhalen 
en sliep prinsheerlijk op de bank. Skylar en haar moeder 
besloten de  dierenambulance in te schakelen. Wat bleek?  
De kat was gechipt, stond ingeschreven op een adres in 
Amersfoort, zo’n veertig kilometer verderop en was al meer 
dan een jaar vermist. Zijn baasje was dolgelukkig met de 
 hereniging, al was het voor Skylar wel even slikken dat ze 
afscheid moest nemen van haar lieve vriendje.

Onverwachte hereniging
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SERVICE

Dierenleed melden?
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144

Website
dierenbescherming.nl

Service & Informatie
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
 dierenbescherming.nl/klantenservice

Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter),  
M.C. Kuipers (vicevoorzitter),  
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,  
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Directie 
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar 
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar 
een gezinslidmaatschap? Neem con-
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op  
dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming voert incas-
so’s einde maand uit. Rekeningnum-
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Robin Utrecht Oplage: 120.000 
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers  ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Nalaten aan de Dierenbescherming

Mensen die ervoor kiezen om  
de Dierenbescherming op  
te nemen in hun testament laten 
hun liefdevolle zorg voor dieren 

voortleven en dragen ook in de 
toekomst bij aan een verbetering 
van dierenwelzijn. Omdat wij vol-
ledig afhankelijk zijn van gi�en en 

donaties is elk bedrag, groot of 
klein, bijzonder waardevol. Wilt  
u meer weten over de mogelijk-
heden om na te laten aan de 
 Dierenbescherming? Dan komt 
een van onze relatie beheerders 
graag bij u langs.  
Jana van Muijden, Agnes van Veen  
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Hebt u ons opgenomen in uw 
testament? Laat het ons weten; 
wij bedanken u graag.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u onze klantenservice bereiken 
via 088 81 13 000 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

facebook.com/deDierenbescherming instagram.com/Dierenbeschermingtwitter.com/Dierbescherming

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

Pim & Pom schrijfgerei
Een schri�je en notitieblok met illustraties van Fiep Westendorp, 
bekend van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. Leuk om 
cadeau te doen, of zelf te gebruiken. Het schri� met op de cover 
tekeningen van de beroemde poezen Pim & Pom bevat 56 pagina’s 
gelinieerd papier en is voorzien van een elastieken band. Het  
notitieblok is gesneden onder een hoek van 45 graden. Het bevat 
164 vellen, waarbij elk vel is voorzien van een tekening. Schri� en 
notitieblok zijn verkrijgbaar op dierenbeschermingshop.nl voor res-
pectievelijk € 6,99 en € 3,99. Hier kunt u ook terecht voor hoog-
waardige diervoeding, speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer. 
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizen-
den vrijwilligers zou de Dieren-
bescherming niet kunnen bestaan. 
Werken bij de Dierenbescherming 
is leuk, betekenisvol en leerzaam 
bovendien. Lijkt het u ook leuk om 
te werken met dieren? Wij zijn blij 
met iedereen die ons wil helpen.
Zo zijn we regelmatig op zoek 
naar asielmedewerkers, scholen-
voorlichters en dierenambulance-
medewerkers. 

U bekijkt alle vacatures bij u in de 
regio op dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘Vacatures’.

Bij ons kunt u terecht voor hoogwaardige diervoeding, speeltjes, boeken,  
cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.  

Nest voor  
vleermuizen

Bouwen maar

Vieze vingers mag

SHOP & STEUN

Onze webwinkel

knutsel- 
tip!

Vleermuizen kunnen zelf geen  
nest maken en zijn afhankelijk van 

bestaande kieren en gaten.  
Help ze met een vleermuiskast.

Bouw zelf met uw (klein)kinderen 
 een persoonlijk voederhuisje  

voor uw tuinvogels. 

Een leuke bezigheid voor de kinderen! 
Deze vingerverf is het eerste  

‘eco vegan’ gecertificeerde product  
in deze categorie.

€ 12,99
€ 12,99

€ 16,99

ARTIKELNUMMER 91476

ARTIKELNUMMER 90635

ARTIKELNUMMER 10360

Steun de Dierenbescherming Producten ontwikkeld met specialisten Producten afgestemd op uw dier

Trap op, trap af
Deze kikkertrap zorgt ervoor dat  
kikkers uit een rooster kunnen  
klimmen. Verkrijgbaar  
in 2 maten.

€ 19,99 € 24,99
ARTIKELNUMMER 92064 ARTIKELNUMMER 92065

KORT: 36-65 CM LANG: 69-130 CM

Versier uw tuin! 
Versier uw tuin met deze set metalen 
mini vogels. Hang ze op in een boom  
of fleur er een schutting mee op. Ook 

leuk voor in huis natuurlijk!

€ 19,99
ARTIKELNUMMER 97432

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574
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mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000
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Nalaten aan de Dierenbescherming

Mensen die ervoor kiezen om  
de Dierenbescherming op  
te nemen in hun testament laten 
hun liefdevolle zorg voor dieren 

voortleven en dragen ook in de 
toekomst bij aan een verbetering 
van dierenwelzijn. Omdat wij vol-
ledig afhankelijk zijn van gi�en en 

donaties is elk bedrag, groot of 
klein, bijzonder waardevol. Wilt  
u meer weten over de mogelijk-
heden om na te laten aan de 
 Dierenbescherming? Dan komt 
een van onze relatie beheerders 
graag bij u langs.  
Jana van Muijden, Agnes van Veen  
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Hebt u ons opgenomen in uw 
testament? Laat het ons weten; 
wij bedanken u graag.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u onze klantenservice bereiken 
via 088 81 13 000 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

facebook.com/deDierenbescherming instagram.com/Dierenbeschermingtwitter.com/Dierbescherming

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

Pim & Pom schrijfgerei
Een schri�je en notitieblok met illustraties van Fiep Westendorp, 
bekend van de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt. Leuk om 
cadeau te doen, of zelf te gebruiken. Het schri� met op de cover 
tekeningen van de beroemde poezen Pim & Pom bevat 56 pagina’s 
gelinieerd papier en is voorzien van een elastieken band. Het  
notitieblok is gesneden onder een hoek van 45 graden. Het bevat 
164 vellen, waarbij elk vel is voorzien van een tekening. Schri� en 
notitieblok zijn verkrijgbaar op dierenbeschermingshop.nl voor res-
pectievelijk € 6,99 en € 3,99. Hier kunt u ook terecht voor hoog-
waardige diervoeding, speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer. 
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizen-
den vrijwilligers zou de Dieren-
bescherming niet kunnen bestaan. 
Werken bij de Dierenbescherming 
is leuk, betekenisvol en leerzaam 
bovendien. Lijkt het u ook leuk om 
te werken met dieren? Wij zijn blij 
met iedereen die ons wil helpen.
Zo zijn we regelmatig op zoek 
naar asielmedewerkers, scholen-
voorlichters en dierenambulance-
medewerkers. 

U bekijkt alle vacatures bij u in de 
regio op dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘Vacatures’.

Bij ons kunt u terecht voor hoogwaardige diervoeding, speeltjes, boeken,  
cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.  

Nest voor  
vleermuizen

Bouwen maar

Vieze vingers mag

SHOP & STEUN

Onze webwinkel

knutsel- 
tip!

Vleermuizen kunnen zelf geen  
nest maken en zijn afhankelijk van 

bestaande kieren en gaten.  
Help ze met een vleermuiskast.

Bouw zelf met uw (klein)kinderen 
 een persoonlijk voederhuisje  

voor uw tuinvogels. 

Een leuke bezigheid voor de kinderen! 
Deze vingerverf is het eerste  

‘eco vegan’ gecertificeerde product  
in deze categorie.

€ 12,99
€ 12,99

€ 16,99

ARTIKELNUMMER 91476

ARTIKELNUMMER 90635

ARTIKELNUMMER 10360

Steun de Dierenbescherming Producten ontwikkeld met specialisten Producten afgestemd op uw dier

Trap op, trap af
Deze kikkertrap zorgt ervoor dat  
kikkers uit een rooster kunnen  
klimmen. Verkrijgbaar  
in 2 maten.

€ 19,99 € 24,99
ARTIKELNUMMER 92064 ARTIKELNUMMER 92065

KORT: 36-65 CM LANG: 69-130 CM

Versier uw tuin! 
Versier uw tuin met deze set metalen 
mini vogels. Hang ze op in een boom  
of fleur er een schutting mee op. Ook 

leuk voor in huis natuurlijk!

€ 19,99
ARTIKELNUMMER 97432

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574



U een kans, zij een kans!

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van 

dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een 

liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig 

verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar 

gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dieren-

bescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dieren am-

bulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 44,8 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan 

100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan 

goede doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.
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