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Even over Beter Leven...

Tijdens de Beter Leven Week vragen we extra aandacht
voor het dierenwelzijn in de veehouderij. Bij de Dierenbescherming

vinden we het namelijk erg belangrijk dat dieren voorzien
worden in hun natuurlijke levensbehoeften.

Zo leven varkens het liefst met ruimte om hun behoefte
ver weg te doen van hun lig- en speelplek. Kippen gaan graag
naar buiten voor het zoeken naar voedsel en voor het nemen

van een stofbad. En als kuddedier grazen koeien het liefst
gezamelijk in de buitenlucht.

Geef de dieren meer ruimte en kies ook voor het Beter Leven keurmerk
van de Dierenbescherming en help zo dierenleed voorkomen.

Controleer daarom bij uw aankoop altijd goed de productverpakking
op het keurmerk. Hoe meer sterren, hoe beter.

Voor een diervriendelijke samenleving.
Dierenbescherming

Controleer daarom bij uw aankoop altijd goed de productverpakking
op het keurmerk. Hoe meer sterren, hoe beter.

diervriendelijke samenleving.
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ACTUEEL

Tijdens onze collecteweek, die dit 
jaar start op 2 oktober, gaan weer 
vele collectanten langs de deuren 
om geld op te halen voor dieren in 
nood. Ook u kunt helpen, door een 
online collectebus aan te maken op 
 dierenbescherming.digicollect.nl.  
Het geld dat met de collecte wordt 
ingezameld, besteden we aan het 
beschermen, redden en opvangen 
van dieren. Maar ook voorlichting 
en lobby zijn belangrijke activitei-
ten om ons land diervriendelijker te 
maken. Helpt u mee en maakt u 

ook een online collectebus aan?  
Zo werken we samen aan een 
 diervriendelijk Nederland.

Het was al aangekondigd, 
maar het komende jachtsei-
zoen is het konijn definitief van 
de wildlijst van vrij bejaagbare 
soorten geschrapt wegens de 
immer dalende populatietrend. 
Ook zijn er beperkingen voor 
de jacht op de haas; op dat 
dier mag in Groningen, Lim-
burg en Utrecht niet worden 
gejaagd. Behalve konijn en 

haas staan de wilde eend, 
fazant en houtduif op de wild-
lijst. Vanzelfsprekend is de 
 Dierenbescherming hier fel op 
tegen. Het is al erg genoeg dat 
wilde dieren gedood worden in 
het kader van beheer. Dat daar-
bovenop gejaagd mag worden 
voor de lol, zorgt voor een hele-
boel leed en verstoring van 
onze kwetsbare natuur.

Makkelijk te regelen:  
de online collectebus

Doorbraak: definitief 
geen jacht op konijn

Het verbeteren van de wereld gaat niet over één 
nacht ijs. Daarom bestaat het grootste deel van  
de steun die de Nationale Postcode Loterij biedt  
aan  goededoelenorganisaties uit een meer jarige 
 bijdrage. Ook in 2022 mocht de Dierenbescherming 
een cheque van 1,8 miljoen in ontvangst nemen. Met 
deze gift kunnen wij waardevol werk doen, zoals 
 dieren opvangen, voorlichting en educatie 
geven, lobbyen, opkomen voor de rechten 
van  dieren in ons land en nog zo veel meer.

€ 1.800.000
NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

COLLECTEWEEK

WILDLIJST

Samen naar een 
diervriendelijk 
 Nederland

Belangrijke stap  
voor dierenwelzijn
De Dierenbescherming knokt er al 
 dertig jaar voor: een duidelijke lijst van 
dieren die wél of niet geschikt zijn als 
huisdier. En nu is het dan eindelijk 
zover. De aangekondigde huis- en 
hobbydierenlijst, voorheen ook wel 
bekend als positieflijst, is een enorme 
stap voorwaarts voor dierenwelzijn. 
Omdat hiermee voor eens en altijd duide-
lijk is welke dieren niet geschikt zijn om als 
huisdier te houden. We moeten wel nog 
even geduld hebben; de lijst wordt van kracht 
op 1 januari 2024. 
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In oktober vorig jaar kwam een 
klein egeltje bij de opvang in 
Papendrecht binnen dat zijn 

stekels verloor. Pas na een half 
jaar kwamen er nieuwe tevoor-
schijn. Ze groeien aan, net als 
haren, en egels ‘verstekelen’ 
stekel voor stekel hun leven 
lang. Een rug vol met zo’n 

7000 stekels laten groeien,  
is een langdurig proces.  

Maar wel noodzakelijk; een 
egel heeft ze nodig om zich te 
verdedigen. Lange tijd heeft hij 
in onze egeltuin door gebracht, 

maar na acht maanden zorg  
en aandacht hebben wij er 

 vertrouwen in dat hij de  
wereld weer aankan  

en zijn vrijheid verdient.

Dierenambulancerijders Rick en 
Judith aarzelden geen moment 
toen ze een kauw troffen die 
 vastzat aan een tak in een boom 
met een tak om zijn poot. Judith 
klom op de schouders van Rick  
om het touw door te knippen.  
Het verdwaasde vogeltje knipper
de even met zijn ogen en vloog weg, 
de vrijheid weer tegemoet. 

De Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming heeft in Zeeuws-Vlaanderen 
in overleg met het OM een Siberische 
husky in beslag genomen die vel over 
been was. De inspecteur en politie had-
den de  eigenaar meermaals verzocht de 
hond naar een specialist te brengen. Toen 
er uiteindelijk een controle door de dieren-
arts plaatsvond, bleek de husky niet alleen 
ondervoed te zijn, maar ook totaal uitge-
droogd. Al na twee dagen aan een infuus 
en louter gezonde  voeding was de hond 
vijf kilo aangekomen. De eigenaar kreeg 
een proces-verbaal voor het ernstig ver-
waarlozen van zijn dier. De hond herstelt 
op een geheime opvanglocatie.

Waarom geeft een kat kopjes? Lacht 
een paard echt? Op hoeveel manieren 
kan een hond kwispelen? Praten met 
je huisdier geeft antwoord op deze en  
nog een heleboel andere prangende 

dierenvragen. Dit boek boordevol 
kleuren foto’s, leuke feitjes en begrijpe-
lijke uitleg is perfect voor jonge dieren-

liefhebbers en hun (groot)ouders.

Stekelig

Lekker lezen

Husky ondervoed en uitgedroogd

GERED

INSPECTIEDIENST

BOEK

Stop de  
bontindustrie
Dieren op bontfokkerijen  
leven in draadstalen kooien. 
Ze verminken zichzelf, hebben 
geïnfecteerde wonden en 
 missen ledematen. De bont-
fokkerij voldoet in geen enkel 
opzicht aan enige vorm van 
dierenwelzijn. En dat moet 
stoppen. De Dierenbescher-
ming steunt daarom het burger-
initiatief van Bont voor Dieren, 
waarmee we de EU vragen om 
een verbod op bontfokkerijen 
en bontproducten van alle fok-
kerijen op de Europese markt. 
Op bontvoordieren.nl kunt u 
uw naam onder het initiatief 
zetten en uw steun betuigen. 
We streven naar één miljoen 
handtekeningen; dat verplicht 
de Europese Commissie om  
dit initiatief te behandelen  
en er actie op te ondernemen. 
En daar gaan we voor.

BURGERINITIATIEF

De bontfokkerij 
 voldoet in geen 
enkel opzicht aan 
enige vorm van 
dierenwelzijn

INSTAGRAM
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HOOFDVERHAAL

Alle ruimte voor 
koeien met sterren

‘Meer ruimte om te leven. Beter!’ is net als vorig jaar het 
belangrijkste motto in de campagne tijdens de Beter Leven 

week, die start op 24 oktober. Ruimte is eigenlijk al vijftien jaar 
de voornaamste troef van het Beter Leven keurmerk van de 

Dierenbescherming. Sinds 2007 kregen vooral varkens en 
 kippen meer bewegingsvrijheid, maar hoe zit het eigenlijk  

met koeien? Er lopen er ruim anderhalf miljoen van rond in 
Nederland en voor de meeste is wettelijk niet veel geregeld,  
zo blijkt. Nu zijn er dan eindelijk ook ‘eigen’ criteria voor de 

melkveehouderij vanuit het Beter Leven keurmerk. De eerste 
zes boeren met de maximale drie sterren hebben zich onlangs 

aangesloten. DIER ging bij één van hen op bezoek.
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Jaarlijks in week 43 organiseert  
de Dierenbescherming in samen-
werking met supermarkten de 
Beter Leven week. Tijdens  
deze week staan Beter Leven -
producten centraal in supermarkten 
en voert de Dierenbescherming 
een publieks campagne om de 
 consument bewust te maken van 
dierenwelzijn bij de aankoop van 
vlees(waren), eieren en melk.  
Dit jaar zal de campagne van  
24 tot en met 30 oktober op 
 landelijke radio, televisie en online 
volop te zien en te horen zijn.
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HOOFDVERHAAL

Het zou een bijzondere kennismaking 
worden met een nieuwe deelnemer 
aan het succesvolle Beter Leven 

keurmerk. Melkveehouder Henk Besten liet 
al aan de telefoon merken graag te willen 
uitleggen waarom hij boert zoals hij vol 
overtuiging doet, maar het bleek vooral de 
rit naar zijn boerderij in Heino die aller-
minst alledaags was. Protesterende collega-
boeren zorgden die dag voor een grimmig 
decor met brandende hooibalen op het 
asfalt van rijkswegen en versperringen 
waarachter het verkeer massaal kwam vast 
te staan. Talloze omgekeerde vlaggen 
omzoomden de vele maïsvelden op weg 
naar de sterrenboer. In deze tijden van 
 kolkende discussies een rustig gesprek voe-
ren over uitdagingen in de melkveehouderij 
en de introductie van nieuwe sterren – en 
dus regels – is misschien spannend, maar 
tegelijkertijd een interessante uitdaging. 

SCHAALVERGROTING
Want wat je er verder ook van vindt, de 
melkveehouderij ligt, net als de rest van  
de veehouderij, onmiskenbaar onder een 

vergrootglas. Gevolg is dat veel van wat 
eerst niet zichtbaar was, zich plotseling lijkt 
aan te dienen. En dat terwijl problemen als 
gevolg van schaalvergroting in de veehoude-
rij al veel langer bekend waren: overvolle 
stallen, mestoverschotten en last but not 
least... een stikstofprobleem. “Ik heb geen 
stikstofprobleem,” zegt Henk al direct bij de 
koffie als hem wordt verteld wat er langs de 
snelwegen gaande is. “Mijn koeien lopen 
dag en nacht buiten en dan ontstaat er geen 
ammoniak.” De boer legt uit dat veel van de 
stikstofproblemen normaal gesproken ont-
staan in de stal als urine en mest bij elkaar 

komen. “In een weiland zal een koe nooit 
op dezelfde plek zowel poepen als piesen.”

AFKEER VAN GROOTSCHALIGHEID
Daar komt bij dat Henk Besten een afkeer 
heeft van grootschaligheid. Hij vindt dat z’n 
kleine kudde van iets meer dan twintig 
koeien vooral zijn eigen kostje bij elkaar 
moet grazen. Wat hij de dieren voert in 
 bijvoorbeeld de winter komt in principe 
van eigen land. Hij moet niets hebben van 
“al dat spul dat in Rotterdam binnenkomt”.  
Hij doelt op het veevoer dat in gigantische 
hoeveelheden uit onder meer Zuid-Amerika 
wordt geïmporteerd om de Nederlandse koe 
te voeden. “Het komt niet uit eigen land, 
leidt dáár tot bodemerosie en wij blijven 
hier met de mest zitten.”

GEEN REGELGEVING
Henk heeft z’n koeien net gemolken en  
wil ze weer snel in de kruidenrijke weide 
krijgen. Al kijkend naar de prachtige dieren, 
waarvan een enkele nog haar kalf staat te 
zogen, komt het gesprek op de toch wel 
vreemde situatie dat er voor de gangbare 
sector eigenlijk geen regelgeving is voor 
hoe je koeien moet huisvesten. En dan gaat 
het om maar liefst 97 procent van de bedrij-
ven. Voor andere diersoorten zijn er veelal 
minimumnormen in wetgeving vastgelegd, 
maar voor melkvee dus gek genoeg niet. 
Dat heeft ertoe geleid dat in sommige stal-
len de ligboxen inmiddels te klein zijn voor 
bijvoorbeeld de grote koe die tegenwoordig 
vaak wordt gehouden, of dat er simpelweg 
te weinig boxen zijn voor het aantal koeien. 
Ook gebeurt het dat er te weinig eetplekken 
zijn. Voor een kuddedier als de koe is dat 
geen pretje; de dieren doen alles gezamen-
lijk. En dus hebben ze een voorkeur voor 
gelijktijdig rusten en drinken. Binnen het 
Beter Leven keurmerk zijn er wél voor-
schriften op dat gebied. 

ROOSKLEURIG BEELD
De melkveehouderij zit ingewikkeld in 
elkaar en kent meerdere stalsystemen. Veel 
mensen hebben een redelijk rooskleurig 
beeld van de sector en denken dat koeien 
beter af zijn dan andere dieren in de vee-
houderij. Soms klopt dat, maar wat nogal 
eens over het hoofd wordt gezien is dat een 
gemiddelde koe maar liefst negentig procent 
van haar leven in een stal doorbrengt. Ook 
als ze een deel van het jaar toegang heeft tot 
een wei. En daar wringt de schoen. Maar 
niet bij Henk Besten. In zijn potstal kunnen 
de koeien vrijelijk rondlopen zonder elkaar 
in de weg te zitten. “Dat is belangrijk, want 
een ranglagere moet een ranghogere koe 

‘Ik heb geen stikstof
probleem. Mijn koeien 
lopen dag en nacht 
buiten en dan ontstaat 
er geen ammoniak.’
Melkveehouder Henk Besten
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kunnen ontwijken,” legt hij uit. Opvallend 
is ook dat zijn koeien hoorns dragen. Die 
zouden koeien natuurlijk altijd hebben, 
ware het niet dat bij kalfjes meestal de groei 
wordt belemmerd door de hoorngroeipunt 
weg te branden. Zo worden ongelukken 
voorkomen. Tussen de dieren onderling en 
bij mogelijke ‘aanvaringen’ met de boer. 
Daar is Henk niet bang voor. Hij is al vijfen-
twintig jaar biologisch aan het boeren en de 
potstal was voor hem een logische keuze. 
Eigenlijk is het een oud systeem dat al in de 
middeleeuwen werd toegepast. In principe 
gaat het om een grote bak waar stro in 
wordt gebracht. De koeien hebben alle 
 vrijheid om hun gang te gaan. Regelmatig 
brengt Henk een nieuwe laag strooisel aan 
zodat het schoon en droog blijft. Dit ‘oppot-
ten’ gaat door totdat het mengsel van mest 
en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt 
en hij de stal weer leeghaalt.

VRIJLOOPSTAL
De potstal is een van de eerste vormen van 
de zogeheten vrijloopstal die voorzichtig 
terrein wint in Nederland. In DIER schreven 
we al eerder over deze stal en het ingenieuze 
systeem van de ‘bedding cleaner’ waarbij de 
koeienvlaai wordt ‘gepaneerd’ met het zand 
waar de vloer mee is bedekt, vervolgens 
wordt uitgezeefd en niet in aanraking komt 
met urine. Geen stikstofprobleem en ook 
weer alle ruimte voor de koeien. In en rond 

Het bijzondere van het  
Beter Leven  keurmerk van  
de Dierenbescherming voor 
de melkveehouderij is vooral 
dat er nu duidelijke voorschrif
ten zijn die streng  worden 
gecontroleerd én dat die eisen 
niet alleen gaan over het wel
zijn van de koeien, maar ook 
over zaken als natuur, milieu 
en biodiversiteit. 

Daartoe wordt samengewerkt 
met de Vogelbescherming 
Nederland en Natuur & Milieu. 
Bij de introductie van de dieren-
welzijnscriteria voor de melk-
veehouderij drie jaar geleden is 
afgesproken dat het automatis-
me om biologische producten 

altijd drie sterren toe te kennen 
vanaf begin 2022 zou worden 
losgelaten.

‘GROENE’ EISEN
Uiteraard kunnen biologische 
boeren meedoen, maar dat bete-
kent wel dat er aanvullende voor-
waarden gelden. Meestal zullen 
zij geen moeite hebben om tege-
moet te komen aan de ‘groene’ 
eisen die gelden op het gebied 
van biodiversiteit, de zorg voor de 
natuur in en om de boerderij of 
milieutechnische bepalingen. 
Juist de keurmerk criteria op het 
gebied van dierenwelzijn zullen 
vaak bepalend zijn of er aanpas-
singen moeten worden gedaan  
in de bedrijfsvoering.

DE HELE DAG BUITEN
Neem de ruimte voor een koe  
in de stal. Het kan best zijn dat 
die voldoende is bij sommige 
biologische boeren, maar als de 
maximale drie sterren óók op de 
verpakking van het zuivelproduct 
staan, weet de consument zeker 
dat het dierenwelzijn honderd 
procent gecontroleerd is en aan 
de voorschriften van het Beter 
Leven keurmerk voldoet. Bij drie 
sterren is bijvoorbeeld bepaald 
dat alle melkkoeien én het jong-
vee over genoeg ruimte beschik-
ken. Zo moeten er voldoende 
grote en comfortabele lig-
plekken zijn, genoeg drink- en 
eetplekken, en is er speciale 
aandacht voor het houden van 

hoogdrachtige en jonge dieren. 
Verder maakt de Dierenbescher-
ming duidelijk hoe een nieuwe 
stal eruit zou moeten zien: een 
vrijloopstal met veel ruimte, waar 
de kalveren al vlak na geboorte 
samen gehouden worden en 
hoogdrachtige koeien altijd toe-
gang hebben tot een uitloop om 
de poten te strekken. De weide-
gang is bij biologisch en drie-
sterrenzuivel overigens minimaal 
een half jaar (180 dagen) en dan 
minstens acht uur per dag. 

Heldere regels, ook voor zuivel

Met zijn twintig koeien zit Henk ruim onder de gemiddelde bedrijfsgrootte van ruim honderd 
koeien. Dat waren er twintig jaar geleden nog zo’n zestig en tegenwoordig hebben de grootste 
honderd melkveebedrijven zelfs meer dan vijfhonderd koeien.
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HOOFDVERHAAL

deze stal is het driesterrensysteem ook 
 prima toepasbaar. De ligboxenstal is echter 
nog steeds het meest in gebruik. Volgens 
Henk Besten is dat een direct gevolg van de 
schaalvergroting in de melkveehouderij. 
“Het is typisch een systeem waarbij je zoveel 
mogelijk koeien op een relatief kleine 
oppervlakte houdt.” Bij hem in de potstal is 
dat zeker niet het geval. Met zijn twintig 
koeien zit hij ruim onder de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van inmiddels ruim honderd 
koeien. Dat waren er twintig jaar geleden 
nog zo’n zestig en tegenwoordig hebben de 
grootste honderd melkveebedrijven zelfs 
meer dan vijfhonderd koeien.

WITTE KOP
De Overijsselse boer vertelt met passie over 
zijn eigen dieren. “Fleckvieh is het koeien-
ras hier en ik heb er bewust voor gekozen.” 
De robuuste dieren met de kenmerkende 
witte kop worden door Henk namelijk niet 
op relatief jonge leeftijd afgestoten; hij 
houdt ze veel langer aan en vindt het niet 
erg als ze later wat minder melk produce-
ren. Eén van Henks koeien heeft bijvoor-
beeld nog maar drie functionerende spenen. 
“Dan hoeft die koe van mij niet weg.” De 
 dieren zijn duidelijk niet alleen geselecteerd 
op een hoge melkopbrengst. “Het zijn 

dubbel doelkoeien,” die volgens Henk straks 
ook nog interessant zijn voor de vlees-
productie. Tegenwoordig wordt vee vaak 
voor een specifiek doel gefokt: voor het 
vlees of speciaal voor de melk. Dat kan voor 
problemen zorgen. Koeien die zo veel melk 
geven dat ze onvoldoende energie hebben 
om gezond te blijven en vroegtijdig naar de 
slacht moeten.

KLEINE HOORNTJES
Henk opent de staldeuren en een voor een 
lopen de dames over het zandpad naast de 
stal richting de weide. Als de laatste rustig 
voorbij wandelt, vertelt Henk waarom juist 
deze koe de rij sluit: “kleine hoorntjes”.  
Bij koeien speelt de grootte van de hoorns 
volgens hem een rol bij het bepalen van de 
rangorde in de kudde. 

LUST VOOR HET OOG
Tegen de achtergrond van het oer-Hollandse 
coulisselandschap en staand in een wei die 
een lust voor het oog is qua plantenrijkdom 
wordt nogmaals duidelijk dat Henk niet zo 
gek veel aanpassingen heeft moeten doen 
om zijn sterren te krijgen; hij zat er al zeer 
dicht bij. Eén van de zaken die wel op orde 
moesten worden gebracht, was de verplich-
te aandacht voor brandpreventie in de stal, 
een belangrijk criterium binnen het keur-
merk, zeker nu regelgeving op dit gebied 
nog steeds niet rond is. “En ik moet ook nog 
een haag aanbrengen (van driehonderd strek-
kende meter, red.), een singel, en als ik verder 
een speciale nestkast ophang (voor bijvoor-
beeld roof vogels, red.), dan ben ik er wel zo’n 
 beetje,” zegt hij. Aandacht voor weidevogels 
had hij al. “Maaien vóór juni doe ik niet. Dan 
kan de boel lekker groeien en zijn de jonge 
vogels al gevlogen bij de eerste snede.” 

DOEN WAAR ZE GOED IN ZIJN
Inmiddels zijn Henks koeien gaan liggen  
en slaan ze de vertrekkende bezoekers 
 rustig gade, zich totaal niet bewust van het 
gepolariseerde debat dat zich boven hun 
witte koppen afspeelt. Zij doen waar ze 
goed in zijn: kruidenrijk gras herkauwen. 
En zo hoort het ook. 

Tegen de achtergrond 
van het oerHollandse 
landschap is de wei  
qua plantenrijkdom  
en aandacht voor 
 weidevogels een lust 
voor het oog
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Allereerste sterrenkaas nu al verkrijgbaar
Ooit zat melk in een glazen fles met een blauwe dop, karnemelk had een rode en yoghurt was groen. 

Van weidemelk had nog nooit iemand gehoord; de wereld was overzichtelijk. Inmiddels zal het de 
gemiddelde consument duizelen. De melkboer komt al lang niet meer aan de deur en staande voor 

de koeling in de supermarkt zijn de verschillende zuivelverpakkingen niet te tellen. 

BETER LEVEN ZUIVEL

Op welhaast ieder pak lijken grutto’s, 
kieviten, klavertjes vier, blije boeren 
en dito koeien in weidse landschap-

pen te staan. Te midden van dit aanbod treft u 
sinds deze maand bij twee supermarkten ook 
Beter Leven-zuivelproducten aan. Huismerk-
zuivel bij Jumbo, en bij Lidl een heuse primeur: 
de eerste driesterrenkaas. Beter Leven, nu nog 
de Calimero tussen de zuivelreuzen, maar wel 
het krachtigste keurmerk met dierenwelzijn 
hoog in het vaandel. Misschien wel het hoogst.

OPVALLENDE INTRODUCTIE
Jumbo startte in 2019 met een aanbod van 
melk, yoghurt en karnemelk met één ster  
van het Beter Leven keurmerk en dit jaar is  
dat meer dan verdubbeld met twintig deel-
nemende boeren in plaats van zes. Maar de 
meest opvallende introductie is deze keer voor 
de Lidl. Daar wordt sinds deze maand een 
unieke kaas verkocht: biologisch en met drie 
sterren. Versie 2.0, gebaseerd op de nieuwe  
3 sterren criteria. Zonder de inspanningen van 
kaasmaker Rouveen was het waarschijnlijk 
nooit zover gekomen. 

MISSIE
Drijvende kracht achter hun verhaal is toch  
wel ‘kaastelg’ Marja Bastiaansen. Het bedrijf 
Bastiaansen Bio is een onderdeel van de 
 Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen Kaas-
specialiteiten die de verkoop van Bastiaansen 
sinds twee jaar heeft ondergebracht bij de 
Vandersterre Groep uit Bodegraven. Daar 
werkt Marja nu, verantwoordelijk voor de 
 productgroep biologisch en haar biologische 
klanten in Nederland en België. Ze ziet haar 
werk als een missie. “De samenwerking met 
de boeren die nu de melk leveren voor de kaas 
bij Lidl is daar een goed voorbeeld van.”

IN ONS BLOED
“Kaasmaken kreeg ik van huis uit mee; het zit 
in ons bloed. Ik ben er dankzij mijn vader mee 
opgegroeid. Ik was zes jaar toen hij zijn eerste 
kazen in onze keuken maakte. Hij startte zijn 
bedrijf vanuit huis op, klein, met passie en 

ambacht. Dat het zou uitgroeien tot zoiets 
moois, hadden we nooit verwacht. Tijdens  
mijn werk bij Bastiaansen Bio is een van  
mijn favoriete bezigheden het ontwikkelen  
van nieuwe producten. Nieuwe soorten kaas, 
nieuwe smaken. Inspiratie haal ik uit mijn 
 kruidentuin of van de markt, waar de grote 
 bossen kruiden hoog opgestapeld liggen en je 
tegemoet geuren. Tijdens het koken probeer ik 
nieuwe, verrassende kruiden uit en zo ontstaan 
er vaak ideeën. Het verwerken in de kaas is 
dan nog maar een kleine stap.”

LOGISCH VERVOLG
Ze zoekt vooral toegevoegde waarde. “Bij drie 
sterren is dat dierenwelzijn. De stap naar drie 
sterren was voor mij een logisch vervolg op de 

samenwerking die we hadden met een aantal 
biologische boeren die melk leveren voor  
onze weidevogelkaas. Om de weidevogel-
problematiek onder de aandacht te brengen, 
had Bastiaansen biologische kaas samen met 
Vogelbescherming Nederland al een weide-
vogelkaas ontwikkeld. De melk voor deze kaas 
is afkomstig van boeren die hun land inrichten 
conform de eisen rondom weidevogelbeheer.” 
De helft van de zes boeren die nu drie sterren 
van het Beter Leven keurmerk hebben komen 
uit deze groep.

TIEN LITER MELK VOOR KILO KAAS
De drie sterren Beter Leven kaas is in de 
 winkel te vinden in de volgende varianten:  
jong belegen kaas (stuk) in een verpakking  
van 450 gram, extra belegen kaas (stuk) in een 
verpakking van 420 gram en jong belegen kaas 
(plakken) in een verpakking van 175 gram. Wie 
van cijfertjes houdt is bij Marja ook aan het 
 goede adres. Zes boeren lijkt misschien niet 
veel, maar ze leveren de melk voor ongeveer 
300.000 kilogram kaas, vertelt ze. Reken maar 
uit: “Voor een kilo kaas hebben we zo’n tien 
liter melk nodig…”

MOOIE MENSEN
Marja Bastiaansen beaamt desgevraagd dat de 
kaas met de hoogste score van het Beter Leven 
keurmerk voorlopig een ‘nicheproduct’ is, iets 
voor een bewuste koper. Terugkomend op haar 
missie: “Die is echt bijna heilig hoor! We wer-
ken met mooie mensen die mooie  dingen doen, 
maar we móéten de consument meekrijgen. Ik 
denk dat het drie sterren Beter Leven keurmerk 
van de Dierenbescherming hierbij kan helpen.
Maar we zullen voortdurend de vertaalslag naar 
de consument moeten maken en uitleggen wat 
die sterren betekenen.”

DE GROOTSTE
Ze heeft er vertrouwen in dat dit lukt. Net als 
haar vader die in de keuken biologische kaas 
begon te maken. “Dat was in 1972. Vijftig jaar 
later zijn we de grootste van Nederland. Het 
kan echt wel.”

‘We werken met mooie 
mensen die mooie dingen 
doen, maar we móéten de 

consument meekrijgen. 
De drie sterren van de 

Dierenbescherming 
helpen hierbij.’

Marja Bastiaansen,
verantwoordelijk voor biologische 
zuivelproducten bij Bastiaansen Bio
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LEZERSFOTO’S

Hoe onschuldig ze er ook bij zat, wij wisten natuurlijk meteen dat 
Sara de dader was. Rian van Dinter, Losser

‘Ik deed niks’

Betrapt!

Dit is Bikkel, onze superlieve Vlaamse reus uit het asiel. Hij probeert 
hier de plantjes te kortwieken. Vele tuinplanten zijn al door hem 
onder handen genomen. Vandaar dat we op hoogte tuinieren.  
Onze dochter betrapte hem. Siny Reuvers, Brummen

De kussens op de bank aan flarden gescheurd, de krant op de deurmat in 
honderd stukjes, stiekem nog een hapje eten terwijl dat eigenlijk niet meer mag.  

En dan die onschuldige, maar schuldbewuste koppies erbij. Zowel onze huisdieren  
als dieren in de natuur laten zich af en toe op heterdaad betrappen. 

Groene pootjes

Veelvraat
De reiger kwam terug voor de derde gang, maar vond ons restaurant 
deze keer gesloten. Agnes Wanders, IJmuiden

Dit is Winston, een van mijn gezellige gastkittens van 2021. Toen ik een 
foto van hem maakte, betrapte ik hem op een hartstochtelijke gaap.  
Die ontglipte hem vast niet omdat hij moe was van al het knuffelen, 
 spelen en doerakken. Janneke van der Lee, Veenendaal

Moe van het ravotten 
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Mijn vizslapup besloot stiekem een duik in de vijver te nemen. Om er 
weer uit te komen, moest ze wel geholpen worden.
Petra Veltman, Maaseik (B)

Plons

Honderden, misschien wel duizenden foto’s, maar eentje die 
ons extra dierbaar is. Omdat ’ie op een onvergetelijke dag 
werd genomen, mooie herinneringen doet herleven of u laat 
lachen, elke keer weer. Hebt u een dierenfoto die u koestert  
en die u zou willen delen? Mail deze dan vóór 31 oktober naar 
foto@dierenbescherming.nl, o.v.v. naam, woonplaats en een 
begeleidend tekstje, en wie weet ziet u uw foto dan op deze 
plek terug.

VOLGENDE KEER: DIERBAAR

Ons Gijs dacht er ongezien vanaf te komen, maar toen hij ging slapen, 
verraadde zijn witte pootje dat hij het hondje was dat over de pas geverfde 
plank had gelopen. Oké... Net niet betrapt, maar toch gezien!
Bart en Miranda Verwielen, Leveroy

Wendy, mijn veertienjarige paard, pakt nog snel het laatste hapje uit 
de voerzak. Iet Siebers, Middelaar 

Wit voetje

Nog één hapje

Als je net een nieuwe tuinset hebt gekocht, het goed vijf minuten 
staat en je dan naar buiten kijkt. Betrapt, lieve Nora! 
Esther Roest, Zwijndrecht

Zit prima

Een muisje op ons balkon dat stiekem van de vogelzaadjes snoepte.
Birgit Hennephof, Koudekerk aan den Rijn

Stiekem snoepen
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Jennifer Finkelnberg traint en 
 verzorgt honden bij  Dierenopvang 
Haarlemmermeer in Hoofddorp.  
Ze is kynologisch instructeur. 

“Toen Lyka bij ons werd binnengebracht, 
merkten we dat ze extreem gestrest 
raakte van prikkels van buitenaf. Met 
name als ze andere honden zag, sloeg ze 
aan. Het was aan ons om die negatieve 
emotie om te buigen. Ik ben veel met  
Lyka bezig; we doen denkspelletjes op 
het veld, maken lange wandelingen en 
trainen elke dag. Dit werk geeft veel 
 voldoening. Het is prachtig om te zien 
hoe honden gaandeweg groeien, weer 
vertrouwen krijgen in zichzelf en hun 
 omgeving. En dat is belangrijk, want de 
relatie tussen honden en hun eigenaar is 
regelmatig verstoord. Dieren worden 
dan als onbehandelbaar bestempeld, 
terwijl problemen vrijwel altijd kunnen 
worden voorkomen of verholpen. Honden 
worden in sommige gevallen te laat bij 
ons gebracht. Dan is de situatie onhoud-
baar en wil de eigenaar afstand doen. 
Voor zo’n dier is dat  vreselijk, om plots  
in een andere omgeving te zitten, om-
ringd door vreemde dieren, geuren en 
geluiden. Met Lyka gaat het nu goed. Ze 
 reageert nog steeds op andere  honden, 
maar heeft geleerd hoe ze daarmee om 
moet gaan. Het is inmiddels 220 dagen 
geleden dat ze bij ons belandde, maar 
we hebben iemand gevonden die haar 
een thuis wil bieden. Dat is de beste 
 uitkomst en ik gun het haar  ontzettend. 
De dag dat Lyka  vertrekt, zal dubbel zijn. 
Het wordt een jankmoment, dat weet ik 
nu al. Maar dat hoort erbij. Een mooie 
toekomst voor haar is uiteindelijk het 
 enige dat telt.”

‘Het is prachtig om te  
zien hoe honden groeien  
tijdens de trainingen,  
weer vertrouwen krijgen  
in zichzelf en hun omgeving’
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Jaarlijks vangen onze asielen zo’n 2500 honden op.  
Om deze dieren een nieuwe start te bieden, krijgen ze naast zorg, 

 liefde en aandacht zoveel mogelijk begeleiding en training.  
Buitenterreinen zijn daarbij onmisbaar. Hier worden ze lichamelijk 
en mentaal uitgedaagd, waarmee we voorkomen dat honden zich 

gaan vervelen of fysiek verslechteren. Ook werken we aan eventuele 
gedragsproblemen en angsten. Drie hondenverzorgers vertellen  

over het helende effect van training op maat. 

PORTRETTEN

Op weg naar  
een gezonde  

toekomst

Training voor asielhonden



‘Ik train veel met 
Senna op het speel

veld. Honden 
 kunnen hier hun 
energie kwijt en 

worden mentaal 
uitgedaagd. In  

de kennel zijn ze 
daarna rustig  

en voldaan.’
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Sylvia Elsinga werkt ruim 
vier jaar als hondenverzorger 
en trainer bij Dierenasiel de 
Swinge in Drachten. Sinds 
december is ze teamleider. 

“Senna werd drie jaar geleden 
als zwerfhond binnengebracht. 
We vermoeden dat ze als drugs-
hond is gebruikt, niet geschikt 
werd bevonden en daarom is 
gedumpt. Ze was angstig en 
kon niet aan de riem wande-
len. De eerste stap was haar 

ruimte geven en vertrouwen 
opbouwen. Dat ging goed, en al 
binnen een maand vonden we 
een nieuwe plek voor haar. Ze 
heeft drie mooie jaren gehad 
bij mensen op een omheind 
erf, maar een incident met 
een van de paarden op het ter-
rein liet haar getraumatiseerd 
achter. Haar baasjes hebben 
alles geprobeerd, maar kozen 
uiteindelijk voor het welzijn van 
Senna en dat betekende dat 
ze terugkwam naar ons. Ze is 

nog steeds gereserveerd naar 
mensen en verdedigt haar ken-
nel. Niet iedereen durft haar 
dan te benaderen. We hebben 
daarom geregeld dat Senna via 
een sluissysteem het veld kan 
oplopen. Hier trainen we samen 
en doen we denkspelletjes. 
Honden kunnen zo hun energie 
kwijt, en zijn daarna in de ken-
nel moe en voldaan. Wat we de 
laatste tijd veel zien, zijn honden 
die agressie tonen naar soort-
genoten én pups die in corona-

tijd zijn aangeschaft, maar nooit 
hebben geleerd om alleen te 
blijven. Ze piepen, blaffen en 
slopen het hele huis, waarna ze 
worden afgestaan. Met Senna 
gaat het nu beter. Binnenkort 
mag ze naar haar nieuwe plek, 
bij mensen die begrijpen wat zij 
nodig heeft. Ik ga haar missen, 
maar ik ben blij voor Senna, en 
dat gevoel overheerst altijd.”  

PORTRETTEN

Ruimte om te rennen,  
te spelen en te ruiken
Om aan de behoeften van de 
 honden in onze opvangcentra  
te voldoen,  worden de buiten-
terreinen divers ingericht. Met  
een afwisseling van gras en zand-
grond, obstakels en toestellen om 
oefeningen en spelletjes te doen. 
Wist u dat een mentale oefening 
van een kwartier gelijk staat aan 
één uur wandelen? In de weken 
rondom dierendag vragen we  
extra aandacht voor onze asiel-
honden en het aanleggen en 
onderhouden van buiten terreinen 
bij de asielen. Helpt u ons daarbij?  
Op dierenbescherming.nl/ 
fittehond leest u er meer over. 



‘Dobby stond enorm  
onder spanning, maar heeft 

een ware transformatie 
doorgemaakt. Hij geniet  

nu weer volop.’

Nadine Droog werkt bijna 
negen jaar als vrijwilliger 
voor het Dierenopvang
centrum in Gouda. Ze laat  
er drie  middagen per week 
honden uit. 

“Toen ik me als vrijwilliger bij  
het asiel aanmeldde, had ik 
 weinig ervaring met honden. 
Hoe anders is dat nu. Ik kan  
ze lezen, en weet wat ze nodig 
hebben om zich goed te voelen. 
Omgekeerd geldt dat ook.  

Als ik een keer niet lekker in 
mijn vel zit, reageren ze vaak zó 
lief dat het al meteen beter met 
me gaat. Het contact met de 
honden vind ik sowieso het 
mooiste aan dit werk. Ik leer 
evenveel van hen als zij van mij, 
 misschien wel meer. Dobby, de 
hond op de foto, is zwervend 
binnengebracht. Hij stond 
enorm onder spanning. Dat 
merkte je aan alles, en echt tot 
hem doordringen konden we 
niet. In de tijd dat hij bij ons is, 

heeft hij een ware transformatie 
door gemaakt. Dobby geniet nu 
weer volop, voelt zich vrij, durft 
te vertrouwen in mensen én in 
zichzelf. Hij heeft leren luisteren 
naar commando’s. Als ik ga jog-
gen, loopt hij met me mee. Dat 
was in het begin onmogelijk 
geweest. En het mooiste is dat 
we na al die maanden nu een 
thuis voor hem hebben gevon-
den, bij een gezin met twee 
dochters. Ik vind het geweldig 
als honden geplaatst worden; 

dat verdienen ze gewoon. En 
natuurlijk mis ik ze als ze het 
asiel verlaten. Je gaat toch om  
ze geven. Maar dat gemis is 
ondergeschikt aan de blijd-
schap die ik voor ze voel. Ik 
geniet zo van dit werk dat ik er  
al negen jaar áltijd ben. Mijn 
 privéleven plan ik er gewoon 
omheen. Samen met mijn colle-
ga’s vormen we een hecht team 
dat er alles aan doet om  dieren 
een mooi leven te bieden.” 
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ACHTERGROND

Huisdieren brengen ons veel moois, maar ook zij  
hebben invloed op het klimaat. Ga maar na: de 
 ecologische pootafdruk van een hond per jaar is  
vergelijkbaar met de impact van een autorit naar 
 ZuidItalië en terug. Voeding speelt, evenals bij 
 mensen, een rol; alle honden en katten in ons  
land eten samen zo’n tien procent van het geprodu
ceerde vlees. Maar ook uitwerpselen, huisvesting en 
accessoires doen ertoe.

Vijf tips om een verschil te maken

Verklein de  
pootafdruk  
van uw dier

Laten we beginnen bij de aanschaf van een 
huisdier. Hierbij zijn formaat en soort van 
invloed. Een zware hond heeft logischer-

wijs een grotere pootafdruk dan een kleine, 
terwijl een kat meer impact heeft dan een 
cavia of konijn. In plaats van een dier bij 
een fokker uit het buitenland te halen,  
is adopteren uit een asiel dicht bij huis  
ook voor het milieu een betere keuze. 

 Castreren of steriliseren telt mee bij de 
ecologische pootafdruk. Daarmee stabili-
seert de populatie van huisdieren en wor-
den nieuwe pootafdrukken verminderd.

1. Aanschaf

Diervoeding is de voornaamste factor als het gaat 
om impact op het milieu. Uitgangspunt is dat bij 

het produceren van dierlijke voeding meer ruimte, 
energie en water nodig is dan bij een veganis-
tisch dieet. Knaagdieren eten hooi, groen- en 

droogvoer. Daar is weinig milieu winst te behalen. 
Veganistische keuzes zijn ook bij andere huis-

dieren mogelijk. Zo zijn honden omnivoren; plant-
aardig voer is bij gezonde dieren geen probleem. 
Voor katten zijn de effecten van een veganistisch 

dieet op de langere termijn onzeker. Koop  
sowieso voer zoveel mogelijk in grootverpakkingen. 

Dat scheelt materiaal- en transportkosten.

Op het gebied van lichamelijke verzorging 
zijn er duurzame keuzes. Bijvoorbeeld eco-
logische hondenshampoos met biologisch 
afbreekbare producten, zodat er bij het uit-
spoelen geen ongewenste stoffen in het 
water terechtkomen. Ook voor middelen 

tegen vlooien en teken bestaan milieuvrien-
delijke alternatieven. De meeste middelen 
zijn op basis van insecticiden; beter is om 

voor ‘werende’ producten te kiezen. Behalve 
shampoos, hondenpoepzakjes en katten-

bakkorrels is er bijvoorbeeld ook biologisch 
hooi voor konijnen en knaagdieren.

2. Voeding

3. Verzorging
B

EE
LD

 D
E

B
O

R
A

H
 V

A
N

 D
E

R
 S

C
H

A
A

F

Als u een paar van de 
adviezen ter harte 
neemt, verkleint u de 
ecologische pootafdruk 
van uw dier al

Het is dus zaak om voor uzelf 
én uw dier keuzes te maken 
die minder impact hebben. 

Maar hoe? De ecologische pootaf-
druk van uw dier verkleinen is 
natuurlijk niet dé oplossing om 
 klimaatproblemen of de belasting 
van het milieu te reduceren. Een 
duurzame toekomst bestaat uit 
meer. Maar we kunnen wel een bij-
drage leveren om onze impact te 
verkleinen. Als u een paar van de 
adviezen ter harte neemt, verkleint 
u de ecologische pootafdruk van uw 
dier al. Op deze manier dragen we 
allemaal bij aan het verbeteren van 
het milieu.
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Huisdieren hebben spullen nodig, zoals 
speelgoed, een krabpaal, slaapkussen, 

reismand en voerbakje. Zeker bij het 
 verwelkomen van een nieuw dier hebben 

we de neiging om een heleboel aan te 
schaffen. Terwijl u veel speeltjes zelf kunt 
maken. En moeilijk hoeft het niet te zijn. 
Katten vermaken zich vaak uren met een 
lege doos en honden zijn dol op touw en 
snuffelmatten. Niet zo creatief? Kies dan 

voor duurzame merken, tweedehands spul-
len en materialen als hout of katoen.

4. Spullen
Net als bij mest zorgt hondenpoep ervoor 
dat er extra stikstof, fosfaat en kalium in de 
bodem terechtkomt. Bij het uitlaten is het 
belangrijk dat u de poep opruimt, bij voor-

keur met een biologisch afbreekbaar zakje. 
Het verschonen van de kattenbak is 

 niemands favoriete klusje. Jaarlijks gebrui-
ken we per dier vijftig tot honderd kilo bak-
vulling. Kies voor korrels die afbreekbaar 
zijn en gooi de vulling na gebruik in de 

 juiste afvalbak. Ook helpt het om de ont-
lasting uit de bak te scheppen. Zo hoeft de 
vulling minder vaak te worden vervangen.

5. Ontlasting

DE ECOLOGISCHE 
 VOETAFDRUK;  
WAT HOUDT HET IN?

Het geeft aan hoeveel impact 
iemands levensstijl heeft op 
het milieu en de aarde. Ofte
wel, hoeveel ruimte een mens 
nodig heeft om te leven. De 
gemiddelde voetafdruk van een 
Nederlander is 5,28 hectare, 
ruim zeven voetbalvelden. 
Momenteel gebruikt de mens 
de hulpbronnen zo intensief, 
dat ze sneller opgaan dan de 
aarde ze aan kan vullen. Het 
komt er op neer dat als de hele 
wereldbevolking zou leven als 
de gemiddelde Nederlander we 
3,6 aardbollen nodig hebben. 
Het is dus letterlijk van levens
belang om de aarde en haar 
natuurlijke hulpbronnen te 
beschermen.

Ecologische pootafdrukken
De ecologische pootafdruk van een hond in één jaar is vergelijkbaar met de impact van een autorit  
naar ZuidItalië en terug. Dat blijkt uit een studie van het Zwitserse onderzoeksbureau ESUServices. 
Het bureau bracht alles in kaart; van voeding en huisvesting tot speelmaterialen en uitwerpselen.  
Hoe groot de impact van onze meest voorkomende dieren is, vertellen deze pootafdrukken ons. 

paardvis parkiet konijn kat hond

21.453  
kilometer

14  
kilometer

124  
kilometer

691  
kilometer

1.413  
kilometer

3.677  
kilometer
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Ard Schenk en John Beeuwkes wonen 
met hun schapendoes Floor in Ridder
kerk en hadden  jarenlang een eigen 
kapperszaak, waar John vaak bijsprong. 
Ze zijn 33 jaar samen,  waarvan vier jaar 
getrouwd. Een deel van hun bezittingen 
laten ze na aan de Dierenbescherming.

Ard (links): “Ik zou geen relatie kunnen 
hebben met iemand die niet van dieren 
houdt. Als ik ooit voor de keuze ‘de hond of 
ik’ was gesteld, had ik daar niet over na hoe-
ven te denken. Een leven zonder dieren is 
wat mij betreft ondenkbaar. Onze hond 
Floor is een schapendoes, een vrolijk, lief en 
handzaam ras, en die lange haren vinden we 
geweldig. We nemen Floor overal mee naar-
toe. In de auto zit ze als een prinses achter-
in; dat is haar plekje. Toen we nog werkten, 
ging ze ook altijd met ons mee naar de 
 kapsalon. Dan zat ze er gezellig bij.”  
John: “Omdat we beiden zo van dieren 
 houden, en al meer dan dertig jaar lid zijn, 
besloten we de  Dierenbescherming ook als 
erfgenaam te benoemen. Onze familie is 
klein en heeft het goed. Het was een logi-
sche keuze. Een jaar of vier geleden zaten 
we bij de notaris om het vast te laten leg-
gen. Die concludeerde: ‘Als je het in één 
keer makkelijk geregeld wilt hebben, kun je 
het beste trouwen’. Wij hadden daar nooit 
over nagedacht, maar dat hebben we toen 
wel gedaan. Met Floor als bruidsmeisje,  
de ringen in een doosje om haar nek.”  
Ard: “Op onze huwelijksdag vroeg de 
 ambtenaar van de burgerlijke stand wie van 
ons op de knieën was gegaan voor de 
ander. Omdat ik leniger ben dan John, heb 
ik dat daar ter plekke  alsnog gedaan.” 
John: “Het maakt me  verdrietig als ik zie 
hoe er soms met dieren wordt omgegaan. 
Neem de vee-industrie, waar kalfjes direct 
na de geboorte bij hun moeder weggehaald 
worden, en dieren die op transport in een 
vrachtwagen worden gepropt. Vreselijk vind 
ik dat. Gelukkig is er de Dierenbescher-
ming die opkomt voor alle dieren die het 
zonder hulp niet zouden redden. Daar dra-
gen wij op deze manier graag ons steentje 
aan bij.” 

Opkomen voor dieren  
is zo hard nodig
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TESTIMONIALS

Een betere 
wereld 
voor mens 
en dier
Dieren verdienen een goed leven,  
en mensen die voor ze opkomen  
als dat nodig is. Nu, maar ook in de 
toekomst. De Dierenbescherming 
zet zich al bijna 160 jaar in voor  
een diervriendelijk Nederland.  
Dat doen we natuurlijk niet alleen, 
maar met hulp van een heleboel 
 lieve dierenvrienden zoals u. 

Op deze pagina’s leest u verhalen van 
mensen die de Dierenbescherming in 
hun testament hebben opgenomen, 
omdat ze ook na  overlijden een 
mooie bestemming willen geven aan 
wat ze bij leven hebben opgebouwd. 

Nalaten aan  
de Dierenbescherming

‘Omdat we zo van 
 dieren houden, hebben 

we de Dierenbescher
ming als erfgenaam 

benoemd. Onze familie 
heeft het goed. Het was 

een logische keuze.’
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‘Als je bij leven  
met liefde voor je 
dieren zorgt, is  
het niet meer dan 
 logisch dat je ze ook 
goed wilt achter
laten wanneer je er 
zelf niet meer bent’

Henk en Attie Voorsluijs zijn bijna zestig 
jaar samen. Ze wonen met hun hond, vier 
katten, schapen en lammetjes op een 
woonboerderij in het Gelderse Ederveen. 
Ze hebben de Dierenbescherming opgeno
men in hun testament. Een keuze die werd 
ingegeven door de vraag wat er met hun 
 dieren zou gebeuren als zij er op een dag 
niet meer zijn. 

Henk: “De liefde voor dieren zat er bij mij al 
vroeg in. Als kind bracht ik alle schoolvakanties 
door op de boerderij van mijn oom die melk-
koeien had. Sindsdien heb ik nooit meer 
 zonder dieren willen leven. Voor Attie ligt  
dat anders. Zij is er niet mee opgegroeid.” 
Attie: “Maar ik geniet wel enorm van ze. De 
dieren ontspannen me ook. Ik maak de hele 
dag door foto’s van ze; dat zegt genoeg. Ook 
ontheemde dieren zijn altijd welkom bij ons. 

‘Het was een kwestie 
van  vertrouwen, de 
regie uit handen durven 
geven. Bij de Dieren
bescherming  voelde  
het meteen goed.’

Omdat we landelijk wonen, komt er nogal eens 
wat aangelopen. We gaan dan altijd eerst met ze 
naar de dierenarts, waar ze de juiste zorg krijgen.” 
Henk: “Jarenlang hadden we alleen katten en 
honden, maar de wens van een hobbyboerderij 
was er altijd. Toen we een woning konden 
betrekken met een halve hectare grond, hoef-
den we daar niet lang over na te denken.” 
Attie: “Vorig jaar kwakkelde Doerak, onze 
 rottweiler, met zijn gezondheid. We waren toen 
net met een wijziging in ons testament bezig. 
Dat triggerde iets bij mij. We hadden gelezen 
over de mogelijkheid om de zorg voor je dieren 
na overlijden aan de Dierenbescherming over 
te dragen. Dat sprak me aan. Want  dieren uit 
de omgeving kunnen wel altijd bij ons terecht, 
maar waar blijven ónze dieren als we er op een 
dag niet meer zijn?” Henk: “Ik zeg weleens:  
als je mensen leert kennen, ga je van  dieren 
houden. Mede door mijn werk heb ik nogal wat 
nare ervaringen met mensen gehad, dus mijn 
wantrouwen is groot. Wat er met onze spullen 
en dieren gebeurt als wij overlijden, kan ik niet 
overzien. Dat vond ik lastig. Het was dus vooral 
een kwestie van vertrouwen, de regie uit han-
den durven geven. Bij de Dierenbescherming 
voelde het meteen goed. Waar ons geld aan 
zal  worden besteed, laten we aan de organisa-
tie over. Het komt op de juiste plek terecht, dat 
weten we zeker. En voor onze dieren wordt 
gezorgd. Dat geeft rust.”

Ook om de dieren hoeven we ons geen zorgen te maken
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Het verhaal van 
Christ en Liesbeth 

ziet u in  
De Nalatenschap  

op SBS6 op  
26 november om 

16.30 uur. 

Wilt u van gedachten wisselen over uw 
 nalatenschap of bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact 
op met een van onze relatiebeheerders.  
Zie pagina 38 voor meer informatie. 

Meer weten over nalaten?

Christ en Liesbeth van der Burgt leerden 
elkaar bijna veertig jaar geleden kennen in 
de plaatselijke jeugdsoos. Nog steeds 
wonen ze met veel plezier in het Brabantse 
Boekel met hun jonge hond Matz en twee 
katten. Christ zit in de logistiek, Liesbeth is 
werkzaam in de plaatselijke supermarkt. 

Christ: “Zonder Lies was ik niet de man gewor-
den die ik nu ben. Ik was vroeger best wel een 
boefje. Zij wist dat te temperen. Lies is in alle 
opzichten mijn steun en toeverlaat. Als ik ergens 
tegenop zie, wil ik altijd dat ze met me meegaat.” 
Liesbeth: “Wat ik waardeer in Christ is zijn 
 kalmte, terwijl ik nogal heetgebakerd kan zijn. 
Zelfs toen ik onze trouwauto daags voor de 
 bruiloft aan gort reed, bleef hij de rust zelve.” 
Christ: “Ons huis is een zoete inval. We hebben 
een hond en twee katten, maar als er in het seizoen 
buiten kittens worden gevonden, brengen de buurt-
kinderen ze bij ons.” Liesbeth: “Over onze nalaten-
schap hadden we nooit serieus nagedacht. Eens 
per jaar zaten we met een verzekeringsagent om 
de tafel en altijd vroeg hij of we al wisten wat er 
met onze bezittingen moest gebeuren als wij er op  
een dag niet meer zijn. Zodra hij de deur uit was, 
zeiden wij tegen elkaar: ‘Dat moeten we nou echt 
eens gaan regelen’, om vervolgens weer over te 
gaan tot de orde van de dag. Tót een goede vrien-
din overleed. Die verdrietige gebeurtenis zette  
ons aan het denken. We wisten allebei dat het tijd 
was om onze nalatenschap vast te leggen.” 
Christ: “Jaren eerder waren we overeengekomen 
dat we onze bezittingen na wilden laten aan de 
Dierenbescherming. De volgende ochtend heb  
ik meteen de relatiebeheerder van de Dieren-
bescherming gebeld om een afspraak te maken. 
Het opstellen van een testament is natuurlijk niet 
iets waar je eens lekker voor gaat zitten. Maar toen 
we het eenmaal goed geregeld hadden, was dat 
tóch een opluchting. Daarover geen zorgen meer.” 
Liesbeth: “We hebben laten vastleggen dat onze 
bezittingen bij overlijden naar de Dierenbescher-
ming gaan. Zij vangen dan onze dieren op en zoe-
ken een fijne nieuwe plek voor ze. Als je bij leven 
met liefde voor je dieren zorgt, is het niet meer 
dan logisch dat je ze goed wilt achterlaten wan-
neer je er zelf niet meer bent.”

Fijn dat onze nalatenschap  
nu goed geregeld is
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ACHTERGROND

Vinden katten altijd hun weg terug naar huis? Helaas niet. De Dieren-
bescherming vangt jaarlijks meer dan 6500 zwerfkatten op. Slechts 
17% van de verdwaalde katten kunnen we herenigen met hun baasje. 
De rest verblijft in onze asielen totdat ze een nieuw thuis hebben, wat 
gemiddeld zo’n 39 dagen duurt. Chippen en een goede registratie van 
katten kan onzekerheid en leed, bij zowel mens als dier, voorkomen. 
Helaas zijn lang niet alle eigenaren daarvan doordrongen.

Dierendagcampagne

Voorkom verdriet,  
chip uw kat

In Nederland worden er volgens schat-
ting 3,2 miljoen katten gehouden als 
huisdier. Van die katten is meer dan  
20% niet gechipt, zo blijkt uit onderzoek 
van de Dierenbescherming. Dit komt  
uit op meer dan 600.000 dieren. 

 Gelukkig levert dit niet altijd problemen 
op. Loopt een kat echter weg en kan hij 
niet terug naar huis, dan bestaat de kans 
dat hij verwildert en nooit meer met zijn 
eigenaar wordt herenigd.

Een openstaande deur, een kapot  
raam of een onoplettende bezoeker;  

de kat glipt naar buiten. En dat is waar 
voor binnenkatten de ellende begint.

20 % van de katten niet gechipt 

En dan gaat het mis
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VOORKOM VERDRIET,  
CHIP UW KAT
Van de 6500 gevonden katten 
die jaarlijks in de opvangcentra 
van de Dierenbescherming 
terechtkomen, gaat uiteindelijk 
slechts 17% terug naar huis. Kat-
ten zijn vaak niet gechipt of de 
chip is niet goed geregistreerd. 
Voor die dieren zoeken we een 
nieuwe eigenaar, maar deze kat-
ten verblijven gemiddeld langer 
dan een maand bij ons, en dat is 
allesbehalve ideaal. Daarom 
voert de Dierenbescherming dit 
najaar de campagne ‘Voorkom 
verdriet, chip uw kat’. Want als 
élke kat gechipt zou zijn, is het 
veel makkelijker om mens en dier 
te herenigen. Zodat uiteindelijk 
geen enkele kat zijn huis meer 
kwijt hoeft te raken. En dat voor-
komt een hoop verdriet.

Voor een kat die niet gewend is 
om buiten te komen en verdwaald 
raakt, is het buiten geen pretje. 
Volgens cijfers van Amivedi  
raakten er in 2020 bijvoorbeeld 
circa 62.500 katten zoek. 

Een deel van de katten heeft geluk,  
als je dat zo noemen wilt. Ze worden gevon-

den door iemand die de dierenambulance 
belt. En dan is het de vraag: is de  

kat gechipt of niet? Zo ja: is de chip 
 geregistreerd? In dat geval kan de dieren-

ambulance de kat naar huis brengen.

Meer dan 60.000 
 verdwaalde katten  
per jaar

Een deel  
heeft geluk

Slechts 17% van de katten wordt herenigd  
met de eigenaar. Tegenover maar  

liefst 93% van de honden, sinds er een 
 landelijke chipplicht geldt. Voor katten is deze 

wettelijke verplichting er helaas nog niet.

17% herenigd

Voor 83% van de katten loopt het avontuur 
 minder goed af. Ze kunnen niet herenigd  
worden met hun baasje. Is dat het geval, dan 
 worden ze gedurende veertien dagen in de 
opvang ‘bewaard’ indien de eigenaar zich nog 
meldt. Gebeurt dit niet, dan worden ze ter 
adoptie afgestaan. Vorig jaar zat zo’n kat 
gemiddeld 39 dagen in het asiel. En ondanks 
dat we goed voor alle dieren zorgen: ze horen 
natuurlijk thuis in hun vertrouwde omgeving.

83% komt terecht  
in het asiel 

Sinds er voor 
honden een 

landelijke chip
plicht geldt, 

wordt 93% 
thuisgebracht, 

tegenover  
17% van de 

verdwaalde 
katten



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.

Ze hebben zwemvliezen tussen de tenen, een water-
afstotende vacht en een  brede staart die ze gebruiken  
als tool. Maar het allerbelangrijkste is de ingebouwde 

 duikbril; een extra paar doorzichtige oogleden waarmee 
de bever haarscherp onder water ziet.

Wij mensen hebben zeven nekwervels, uilen hebben er 
veertien. Hiermee kunnen ze hun kop 270° ofwel drie-

kwartrond draaien. Hoe doen ze dat zonder er dood bij 
neer te vallen? Onderzoekers 

ontdekten dat de halsslag-
aders van de uil zich 

door de tijd heen 
op zo’n manier 

 hebben aan-
gepast dat de 
bloedtoevoer 

naar de herse-
nen tijdens het 

draaien niet kan 
worden onderbro-
ken.  Overigens is 

die elastische nek 
niet alleen handig; 

uilen zijn er ook van 
afhankelijk, omdat 

ze hun ogen niet 
 kunnen bewegen.

Zijn er meer spinnen in de herfst?

Hoe draait een uil zijn hals zo ver? 

Hoe kunnen bevers zo lang  
in en onder water blijven?

Onderzoek toont aan dat ze tijdens het 
slapen opgedane ervaringen verwer-
ken. De hersenen van slapende dieren 
gedragen zich daarmee hetzelfde als 
die van ons. Ook is vastgesteld dat bij-
voorbeeld katten, olifanten en honden 
een REM-fase hebben, waarin de her-
senen het meest actief zijn en ze hun 
levendigste dromen beleven. Voor veel 
dieren is slaap net als voor mensen 
noodzakelijk om te overleven, al kan 
de frequentie sterk verschillen. Zo 
 blijven strandlopers met gemak weken 
wakker om vervolgens na een dutje van 
een paar seconden weer vol energie 
door te gaan.

De oorzaken kunnen uiteenlopen. 
Houd er rekening mee dat een 
 verhuizing op zich al stressvol is 
omdat routines worden verbroken. 
Geef hem daarom tijd om te wen-
nen aan het nieuwe huis en de 
omgeving, vergezel uw kat als ’ie 
voor het eerst naar buiten gaat en 
gebruik daarbij eventueel een tuig-
je. Blijft uw kat teruggaan, loop dan 
samen vanuit het oude huis naar het 
nieuwe, eventueel met wat brokjes.

Hoe komt het dat 
katten soms naar 
hun oude woning 
teruglopen? 

Dat lijkt zo, omdat er rond deze periode vaak dauw in de draden van spinnen-
webben hangt en ze meer opvallen. Daarnaast worden spinnen in de herfst 
 volwassen en leggen ze eitjes, die in het voorjaar uitkomen. Tegen de tijd dat ze 
volgroeid zijn, gaan ze paren en hebben ze in hun zoektocht naar een partner een 
prima reden om tevoorschijn te komen. In de winter sterven de meeste spinnen of 
zoeken een veilig plekje, waarna de cyclus opnieuw begint.

Waar dromen  
dieren over?
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Het ambassadeurschap van Britt Dekker
Britt Dekker is actrice, presentatrice én een ware dieren  
vriend. Sinds kort mag zij zich ook ambassadeur van de 
 Dieren bescherming noemen, omdat ze zich graag inzet voor  
een beter dierenwelzijn. Ze trapt haar ambassadeurschap af  
met een bezoek aan een van onze gastgezinnen voor kittens.

“Ik begrijp niet hoe mensen een schattig nestje kittens als dit kunnen 
dumpen. Wat je persoonlijke situatie ook is, dat doe je gewoon niet. 
Gelukkig zijn er door het hele land gastgezinnen aan de Dierenbescher-
ming verbonden, zodat er een heleboel moederpoezen en kittens gehol-
pen kunnen worden. Misstanden met dieren gaan me aan het hart. Dat is 
altijd zo geweest. Als ik mensen zie die op vakantie gaan en hun hond 
dumpen, kan ik daar met mijn verstand niet bij. Of mensen die dieren in 

huis halen, maar geen zin hebben om er goed voor te zorgen. Waarom? 
Wat mij betreft mogen er zwaardere straffen komen voor het verwaar-
lozen van je dier. En dan moet je nagaan dat in ons land het welzijn van 
 dieren nog behoorlijk serieus genomen wordt. Ik ben op veel plekken in 
de wereld geweest waar amper iets voor dieren is geregeld. Tot voor kort 
wist ik trouwens niet dat de Dierenbescherming naast directe hulp aan 
dieren ook voorlichting op scholen geeft. Een mooi initiatief. Kinderen 
moeten al op jonge leeftijd leren hoe je omgaat met  dieren en wat ze nodig 
hebben om een goed leven te leiden, vind ik. Zelf probeer ik ook bewust-
wording te creëren, onder meer door via mijn YouTube-kanalen allerhande 
vragen over dieren te beantwoorden en weetjes te delen. En nu mag ik 
mezelf ook nog ambassadeur van de Dierenbescherming noemen. Een 
eervolle rol waar ik mijn tijd, energie en dierenliefde graag voor inzet.” 

‘Misstanden met  
dieren gaan me  
aan het hart.  
Dat is altijd  
zo geweest.’
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IN BEELD

Het planten- en dierenrijk is in de herfst bijzonder dynamisch. We zien 
hoe de natuur langzaam verandert van kleur, mist over uitgestrekte 

weiden gloort, terwijl dieren zich voorbereiden op een nieuwe fase. Nu 
de dagen korter worden, beginnen bijvoorbeeld egels en eekhoorns 
met het verzamelen van voedsel, terwijl mannetjesherten de strijd  
met elkaar aangaan om de gunst van een vrouwtje. Tegelijkertijd  

vindt in de lucht een fascinerende vogelmigratie plaats. 

De baardman leeft  
in de zomer van 

 insecten, maar stapt 
in het najaar over op 
een dieet van zaden. 
Zijn maag past zich 

moeiteloos aan.

Ander eetpatroon
De herfst staat voor transformatie; overal in de natuur zien we 
 dingen veranderen. De bladeren vallen van de bomen en het  
weer wordt natter en koeler. Ook in het dierenrijk zie je dat terug. 
Sommige dieren stappen af van hun routine om zich op de winter 
voor te bereiden. Zoals de baardman, een vogeltje dat in de zomer 
leeft van insecten die hij tussen het riet vindt. In de winter zijn die 
er bijna niet en schakelt hij over op een dieet van zaden. Zijn maag 
past zich schijnbaar moeiteloos aan, want de maagwand wordt 
gespierder en dikker. Om de vertering te optimaliseren, eet de 
baardman kleine stenen die helpen bij het vermalen van de zaden.

Herfsttaferelen
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Zo’n twintig vogel en 
zoogdiersoorten op het 
noordelijk halfrond 
transformeren van  
kleur onder invloed  
van een hormoon dat 
 vrijkomt bij de wisseling 
van de seizoenen

Van bruin naar wit
Door het gedrag van dieren te bestu-
deren, krijgen wetenschappers 
inzicht in de manier waarop ze zich 
aanpassen aan hun leefgebied en 
hoe die veerkracht helpt bij bijvoor-
beeld stijgende temperaturen door 
de opwarming van de aarde. Een dik-
kere vacht is voor veel dieren vanzelf-
sprekend in de herfst, maar er zijn er 
ook die een andere kleur krijgen. Zo’n 
twintig vogel- en zoogdiersoorten op 
het noordelijk halfrond transformeren 
van bruin naar wit onder invloed van 
een hormoon dat bij de wisseling van 
seizoenen vrijkomt en ervoor zorgt dat 
de oude vacht langzaam loslaat. 
Zoals bij de hermelijn, die in de zomer 
lichtbruin is met een witte buik en 
zwarte staartpunt. In de winter herken 
je hem alleen nog aan zijn zwarte 
staart, terwijl de rest van zijn lijf wit is. 
Een uitstekende camouflage die helpt 
om in een sneeuwlandschap aan roof-
dieren te ontsnappen en warmte vast 
te houden. In zuidelijke gebieden 
behoudt de hermelijn overigens  
wél zijn bruine vacht, terwijl hij in bij-
voorbeeld Scandinavië en het hoog-
gebergte bijna het hele jaar door 
sneeuwwit kleurt. 
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Voedsel verstoppen
Eekhoorns zijn in de herfstmaan-
den erg actief. Ze zoeken voedsel 
en verstoppen het, bij voorkeur in 
de buurt van een struik of aan de 
voet van een boom. Ze verzamelen 
soms ook paddenstoelen en klem-
men die in een boom om ze te 
 drogen. De lekkerste nootjes wor-
den het verste weg verstopt, omdat 
ze daar veiliger zijn voor rovers. 
Overigens houden eekhoorns 
geen winterslaap. Wel zijn ze in 
deze periode minder actief om 
energie te sparen. Bij guur weer 
blijven eekhoorns soms wel meer-
dere dagen in hun nest. En zelfs 
wanneer ze hun voedselvoorraad 
onverhoopt niet terugvinden, wat 
nogal eens voorkomt, hebben ze  
er profijt van. Hiermee leggen ze 
de basis voor de groei van nieuwe 
bomen voor zichzelf en hun nako-
melingen. 

Overmatig eten
In de herfst eet de hazelmuis 
zijn buikje in voorbereiding op 
de winterslaap rond met zaden, 
vruchten, bessen en hazelno-
ten. Hij  verdubbelt dan in 
gewicht. Ook beren eten en 
drinken zoveel ze kunnen om 
aan te komen voor hun winter-
rust. Zo’n periode van over-
matig eten en inactiviteit zou 
voor onze gezondheid ernstige 
gevolgen hebben, maar de 
genen van bijvoorbeeld grizzly-
beren worden in de herfst en 
winter anders aangestuurd, 
waardoor ze die inspanning 
 prima aankunnen. Zo zijn ze 
 tijdens de winterslaap minder 
gevoelig voor insuline, waar-
mee de bloedsuikerspiegel  
op normaal niveau blijft. Grote 
zoogdieren kunnen ook vet ver-
branden tijdens hun winterrust; 
mensen  kunnen dit niet.

De lekkerste  
nootjes worden  
het verste weg 
 verstopt, omdat ze 
daar veiliger zijn 
voor rovers
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Bronstroep over de weides
September is de maand waarin edel-
herten aan hun paartijd beginnen en 
de bronstroep van de mannetjes  
over de weides galmt. Door de piek 
in hun testosteronspiegel willen bok-
ken vechten en burlen. Datzelfde 
geldt voor de eland, die in het noorden 
van de Verenigde Staten, Alaska, 
Canada en Noord-Europa voorkomt. 
De mannetjes leven het grootste deel 
van het jaar solitair, maar zoeken elkaar 
nu op. Door de  toename van manne-
lijke hormonen verliezen ze de pluizige 
huid op hun gewei. Wat overblijft zijn 
scherpe wapens die in de strijd kun-
nen worden ingezet. Ze burlen en 

vechten dat het een lieve lust is om 
de vrouwtjes voor zich te winnen.  
De overwinnaars zijn meestal de 
grootste mannetjes die het hoogst in 
rang zijn. Ze zijn betrokken bij bijna 
negentig procent van de paringen. 
De meeste vrouwtjes krijgen vanaf 
eind mei hun kalfjes, als de lente aan-
breekt. Hoewel de eland nu nog niet 
in ons land voorkomt, is dat volgens 
kenners een kwestie van tijd. De 
populatie in Duitsland groeit. Zodra 
de dieren het daar te druk vinden, 
gaan de mannetjes op zoek naar 
nieuwe gebieden. En in Nederland is 
het goed toeven, met name in het 
oosten van het land.

Hoewel de eland  
nu nog niet in ons 
land voorkomt,  
is dat volgens 
 kenners een  
kwestie van tijd 
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JONGE DIERENBESCHERMERS

‘Niet iedereen doet 
een donatie in onze 
collectebus, maar  
de meeste mensen 

reageren heel leuk’

Tussen 2 en 8 oktober 
gaan duizenden vrijwilli-

gers zoals Angus en 
Einar de straat op om  
te collecteren voor de 
Dierenbescherming. 

Staat er een collectant 
voor de deur, en u kunt 
wat missen, dan is dat 

heel welkom. Want mede 
dankzij de opbrengst van 

de collecte kunnen we 
ons onvermoeibaar blij-
ven inzetten voor een 
vanzelfsprekend dier-
vriendelijk Nederland.

Geef  
aan de  

collectant

De volgende generatie staat klaar om voor dieren,  
de natuur en onze aarde te zorgen. Op deze plek maakt u kennis met  

jonge dierenbeschermers die zich sterk maken voor een betere wereld.
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De broertjes Angus (11) en Einar (7) wonen in het 
 Brabantse Veldhoven met hun dertienjarige hond 
Klaartje, schildpadden en een vogel. Een leven  
zonder dieren? Dat kunnen ze zich niet voorstellen. 
Om ook voor dieren klaar te staan die het minder 
goed hebben, collecteren ze jaarlijks met hun ouders 
voor de Dierenbescherming. 

‘We vonden het tijd om  
wat terug te geven aan dieren‘

Hebben jullie thuis altijd dieren 
gehad?
Einar: “Ja, gelukkig wel! Ze brengen 
gezelligheid en we kunnen altijd met  
ze knuffelen.” Angus: “Ze maken ook 
herrie en zijn viespeuken. Maar als we 
op vakantie gaan,  missen we ze wel.”

Jullie helpen ook dieren in nood.
Angus: “We collecteren elk jaar in okto-
ber met papa en mama voor de Dieren-
bescherming. Meestal splitsen we op; 
dan gaat Einar met mama mee, en ik met 
papa of andersom. Niet iedereen doet een 
donatie in onze bus, maar de meeste 
mensen reageren gelukkig leuk.”

Hoe kwamen jullie op het idee  
om te collecteren?
Einar: “We hadden al een paar keer 
gewonde dieren gevonden op straat. 
Elke keer als we dan de dieren-
ambulance belden, kwamen ze  
de dieren ophalen. Dat vonden  
we zo fijn, dat mama op een 
 gegeven moment zei dat het tijd 
was om iets terug te doen. En dat 
vonden wij ook. Dus toen zijn we 
gaan collecteren.”

Wat hopen jullie dat er met 
de  opbrengst gebeurt? 
Angus: “We doen dit voor alle 
dieren die hulp nodig hebben, 
zodat dieren ambulances kunnen rijden en 
asielen  eenzame dieren op blijven vangen. Dat is hard nodig. Ik vind het 
ook belangrijk dat er meer leefruimte komt voor dieren in de natuur.” 

Is er iets wat je voor dieren wilt veranderen?
Einar: “Ik vind dat dieren altijd voorrang in het verkeer verdienen.  
Dat iedereen moet stoppen als ze willen oversteken. Dan gebeuren  
er minder ongelukken en hoeven wij de dierenambulance niet meer  
telkens te bellen.”

De Dierenbescherming biedt 
kinderen handvatten om op een 
respectvolle manier met dieren 
om te gaan. Als wij ze laten zien 
hoe belangrijk dat is, is de kans 
groot dat ze daar later zelf ook 

naar gaan handelen. 

Word lid met het hele gezin
Kinderen houden van dieren. Maak 
ze dierenbeschermers van de toe-

komst met een gezinslidmaatschap. 
U ontvangt dan onder meer het 

Samen op Stap-boekje boordevol 
korting voor leuke gezinsuitjes naar 

pretparken en musea, en een 
 activiteitenkalender met nieuwe 

uitjes per mail. Meer informatie op:  
dierenbescherming.nl/ 

wordlidmetgezin.  
Hier leest u ook hoe een bestaand 
lidmaatschap kan worden omgezet 

voor het hele gezin.

Spreekbeurten  
over dieren

Wil uw (klein)kind op school een 
spreekbeurt houden of een werk-
stuk maken over dieren? Op onze 
site vindt u inspiratie en informatie 

over allerhande dierenthema’s. Over 
ons werk bijvoorbeeld en de 
geschiedenis van de Dieren-

bescherming, maar ook over de 
 herkomst en het gedrag van dieren, 

aangevuld met leuke weetjes,  
foto’s, filmpjes en quizvragen.  

Wist u bijvoorbeeld dat cavia’s uit 
Zuid-Amerika komen en rond 1500 

door ontdekkingsreizigers mee naar 
Europa werden genomen? Of dat 
fretten goed zijn in het opsporen  
van konijnen en lange tijd voor  

de jacht werden gebruikt?  
De thema’s zijn divers, en de  

 informatie is uitgebreid. 

Kijk op dierenbescherming.nl/
spreekbeurten voor inspiratie.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

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 afhankelijk zijn van onze hulp.

Van stichting Make-A-Wish kwam 
het verzoek om een hartenwens 
van de veertienjarige Sem te vervul-
len: een rit in de dierenambulance. 
Daar hoefden we vanzelfsprekend 
niet lang over na te denken. Sem 
reed vanaf de brandweerkazerne 
mee naar kantoor. Onderweg 
kreeg hij uitleg over het werk op  
de dierenambulance. Attributen 
werden gedemonstreerd en hij 
mocht als bijrijder een konijn vanuit 
de ren in een vervoersmand zetten 
en naar het asiel brengen, waar hij 
ook een rondleiding kreeg. Om 
vervolgens als veertienjarige door 
een limousine opgehaald te wor-
den, was de ultieme afsluiter voor 
Sem en zijn familie. 

Hartverwarmend

Tien jaar geleden begon Anneke, toen net met 
pensioen, als vrijwilliger in ons opvangcentrum 

in Vlaardingen. De tijd is voorbij gevlogen  
en nog steeds boent ze elke week trouw  
de  hondenkennels. Anneke is inmiddels  

75 jaar en een inspiratie voor velen. 

Mooi jubileum

In Zeeuws-Vlaanderen werd een poes met vijf kit-
tens gevonden. Dierenambulance Zeeland haalde 
ze op. Dankzij haar chip ontdekten we dat de mama 
Sparkle heette en in Breskens geregistreerd stond. 
Na diverse oproepen via social 
media werden we benaderd 
door haar baasje. Vol ver-
bazing en tranen, want 
een jaar daarvoor had zij 
Sparkle na een aanrij-
ding zwaar gehavend 
begraven in haar tuin. 
De vrouw had dus 
wekenlang gehuild om 
een poes die niet van haar 
was. De enige echte Sparkle 
is inmiddels mét haar vijf kinder-
tjes liefdevol opgenomen in het gezin van haar 
baasje. Die het nog steeds niet kan bevatten, maar 
dankbaar is voor de wonderbaarlijke hereniging. 

Wonderlijke  
hereniging

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS
, D

IE
R

E
N

B
E

SS
C

H
E

R
M

IN
G

,

Wekenlang had  
ze gehuild om een 

overleden poes  
die niet van haar 

bleek te zijn

VRIJWILLIGER

VOORKOM VERDRIET, CHIP UW KAT

MAKEAWISH
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LANGZITTER

Na een weekend 
proefdraaien mag 
Mr. T met zijn pleeg
ouders naar huis

Bijna een half jaar wachtte Mr. T op een nieuwe 
baas, die zich maar niet aandiende. En dat op 
zijn oude dag. Want geloof het of niet, deze 
knappe man is al twaalf jaar. Ook zijn baasje 
was op leeftijd en kon de zorg voor hem niet 
meer aan. Zo kwam Mr. T bij ons terecht. 
Omdat we hem niet nóg langer in de opvang 
wilden laten zitten, zochten we een gastgezin. 
En dat vonden we, gelukkig. Na een weekend 
proefdraaien ging Mr. T. met zijn pleegouders 
mee naar huis. Wie weet mag hij ze binnenkort 
zijn echte baasjes noemen; dat zou de mooiste 
uitkomst zijn. 

Engelen geduld

Deze zomer werd een klein, extreem 
uitgedroogd en uitgehongerd katje 
gevonden. Haar linkerschouder was 

verbrijzeld, waardoor ze met haar 
 pootje over de grond sleepte. Om  

de kitten te redden, moest het pootje 
worden geamputeerd. Een dure 
ingreep, die met gulle giften van 
 tientallen dierenliefhebbers werd 

bekostigd. Niet alles ging op aan de 
operatie en het herstel van Mentie, 
zoals ze werd genoemd, ook het 
 resterende bedrag kwam goed 

terecht. Want niet lang daarna werd er 
wéér een kitten met een gekwetste 

poot binnengebracht, die moest 
 worden geamputeerd. Mentie verblijft 

nu bij een gastgezin samen met 
 precies dát driepotige katje, Nus. 

Driepootjes

Ze sleepte met  
haar pootje  

over de grond

CROWDFUNDING

LEREN REANIMEREN

De achtjarige Lynn Bekker bakte  
en verkocht brownies om Dieren-
beschermingscentrum Amersfoort 
te steunen. En wat een mooi 
bedrag schonk ze ons: € 68,35 
voor de dieren in het asiel. Daar zijn 
we heel blij mee. 

Kleine patissier

Na een heftig incident zo’n 
drie jaar geleden, waarbij  
onze vrijwilligers tijdens een 
melding iemand moesten 
reanimeren, bood Albert 
 Dijkstra van BHV Training 
 Zeeland een gratis cursus 
reanimeren aan. Deze was zo 
succesvol en de klik zo bijzon-
der, dat Albert er opnieuw een-
tje organiseerde. Dit keer was 
er een primeur. Want naast 
menselijke poppen, kon er ook 
een hond gereanimeerd wor-
den. Alle deelnemers slaagden 
met vlag en wimpel, en daar-
mee heeft Dierenambulance 
Zuid-Holland Zuid er maar 
liefst 25 medewerkers bij die 
in geval van nood mensen én 
dieren kunnen reanimeren. 

Van levens
belang

DONATIE
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VOOR UW  
HUISDIER, VOOR U 

EN DE PLANEET
Yarrah maakt al dertig jaar 

dierenvoeding van de 
hoogste kwaliteit. De ingre-
diënten in het  honden- en 

kattenvoer komen van 
 biologische boeren en vee-

houders die de wereld 
graag wat beter maken, en 
worden geproduceerd zon-
der chemische kleur-, geur- 
en smaakstoffen, pestici-
den en GMO. Er worden 
ook geen conserveermid-

delen, geraffineerde 
 suikers of andere stoffen 
toegevoegd. De voeding 
voldoet aan de strengste 
eisen voor biologische 

 producten, dierenwelzijn, 
sociale en milieuprestaties 

en voedselveiligheid. Zo 
heeft Yarrah onder meer 
drie sterren van het Beter 

Leven keurmerk. 

Fijnproevers
In de vorige editie van DIER riepen wij honden en kattenbezitters op om  
zich aan te melden voor een test met biologische snacks van Yarrah. Uit een 
heleboel enthousiaste reacties selecteerden we veertig honden en katten die 
mochten proeven. Het testpanel bestond uit een gevarieerd dierengezelschap 
van klein tot groot, van jong tot oud en volledig gezond of met lichte klachten. 
We zijn benieuwd: hoe heeft het testpanel de biologische snacks ervaren?

Fantastisch “De Mini Snacks vinden Winston en Kyle fantastisch. 
Winston is zelfs bereid ervoor op zijn achterpoten te staan en Kyle 
vindt het leuk om als een keeper het snackje tegen te houden als je 
het in zijn richting gooit.”

Dolenthousiast “De snacks 
vonden Arturo en Kyra heerlijk. 
Ze waren dolenthousiast als ze 
ze kregen aangeboden.”

Conclusie
De snacks van Yarrah wer-
den door de meerderheid 
van de dieren met veel 
smaak gegeten. 95 pro-
cent van de testers vond 
de Mini Bites en Chew 
Sticks heerlijk. 85 procent 
zou de snacks nog een 
keer kopen. Onder meer 
omdat de dieren het lekker 
vonden, er geen kunst-
matige toevoegingen zijn 
en alle producten biolo-
gisch zijn en daarmee 
beter voor het milieu. 

Erg lekker “De snoepjes vindt 
Joanna erg lekker. Ondanks dat 
ze erg hard zijn (vind ik) is zij er 
gek op.”

Trucjes “Bello en Tutti zijn moei-
lijke eters, maar dol op de snacks 
van Yarrah. Alle trucjes worden 
ervoor uit de kast gehaald.”

Stapelgek “Morris is stapelgek 
op de snacks! Hij eet ze graag 
en doet er van alles voor om ze 
te krijgen. Hij bedelt er zelfs om.”

Huidallergie “Sinds Saga brok-
ken van Yarrah eet, heeft ze een 
mooie, glanzende vacht en geen 
last meer van haar huidallergie.”

TESTPANEL
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SHOP & STEUN

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

Hij is er weer!

Herfstweer

Onze webwinkel

ACTIE

15%
korting

Onze Dierenbescherming-kalender 
2023 bevat weer 12 prachtige dieren-

foto’s. Met genoeg ruimte om uw 
 activiteiten in te plannen.

€ 9,99
ARTIKELNUMMER 60107

Diervriendelijke  
spinnenvanger

Dierendagkorting

Met deze diervriendelijke spinnenvanger  
kunt u spinnen en insecten levend vangen  

en buiten vrij laten.

Het is weer bijna Dierendag. Daarom hebben we een speciale actie voor alle dierenvrienden. U krijgt 
namelijk 15% korting op de categorieën hondenspeeltjes én kattenspeeltjes in onze webshop 
met de kortingscode: DIERENDAG22. Deze actie is geldig t/m 31 september 2022. En op  
1 t/m 4 oktober krijgt u 15% korting op het hele assortiment van de webshop met de kortingscode!

Versier uw tuin met deze set metalen 
minivogels. U kunt ze ophangen in  
een boom of fleur er een schutting  

mee op. De set bestaat uit  
5 verschillende vogelsilhouetten. 

NIEUW
ACTIE

€ 19,99
ARTIKELNUMMER 97432

In de herfst kan het weer nogal regen-
achtig zijn. Dan is voor elke hondenlief-
hebber deze paraplu een aanwinst. Hij 
is voorzien van mooie afbeeldingen van 

vier verschillende hondenrassen. 

€ 9,99
ARTIKELNUMMER 97588

ARTIKELNUMMER 94319
€ 9,99  € 12,99  

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

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574

Prachtige  
tuinversiering
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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
C. Vergouw (voorzitter),  
M.C. Kuipers (vicevoorzitter),  
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,  
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Directeur/Bestuurder 
Roel Steenbeek

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Lidmaatschappen
• Vanaf € 36 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar 
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar 
een gezinslidmaatschap? Neem 
 contact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op  
dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming voert incasso’s 
einde maand uit. Rekeningnummer 
(IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Niels Kalkman, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Stocksy Oplage: 140.000  
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.

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.

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’.

Metalen tuinvogel
Nu de natuur haar groene gloed verliest, kan een beetje extra 
sfeer in de tuin of op het balkon geen kwaad. Deze vlinder hangt u 
op aan een boom of bij de deur of u fleurt er een saaie schutting 
mee op. Gemaakt van metaal, afgewerkt met een poedercoating 
en zwarte laklaag. Voor bevestiging aan een boom is klittenband 
inbegrepen, zodat u niet hoeft te schroeven in de boom. Er zijn 
diverse uitvoeringen, waaronder een bonte specht en een bosuil, 
die variëren in prijs van € 19,99 tot € 32,99 en verkrijgbaar zijn  
in onze webshop. U kunt hier ook terecht voor hoogwaardige 
 diervoeding, speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer.  
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

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 giften 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, Sonja de Boo-Koremans  
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.
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WIJ HEBBEN BAAS

De Dierenbescherming vangt jaarlijks tienduizenden honden, katten, konijnen en 
knaagdieren op. Ze krijgen liefdevolle zorg in het asiel of bij een gastgezin en als 

ze er klaar voor zijn, zoeken we een thuis voor ze.
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Baas over Kenza en Luna

Kenza en Luna, twee Tosa-Inu- 
zussen van vijf jaar, kwamen eer-
der dit jaar in het asiel terecht 
omdat hun vorige eigenaar wegens 
privéproblemen niet meer voor ze 
kon zorgen. Het duurde niet lang 
voordat dit heerlijke duo de harten 
van hun verzorgers had gestolen. 
Ze zijn open, nieuwsgierig en 
relaxed, en dol op gaten graven, 
hollen, knuffelen, ploeteren door 
water en nog meer van de lompere 
dingen des levens. Goed gesociali-
seerd ook en welgemanierd. Er 
was geen twijfel dat we voor Kenza 
en Luna samen een nieuw thuis 
zouden zoeken; ze vullen elkaar 
tenslotte perfect aan. 

Jan Henk: “Ik was al even op zoek 
naar twee honden. Bij voorkeur uit 
het asiel, want veel dieren hebben 
het al moeilijk genoeg. Het gemak 
waarmee ze bij onze eerste ont-
moeting naar me toe kwamen, 
vond ik heel mooi. Daarna ben ik 
nog een paar keer bij ze langsge-
gaan, om er zeker van te zijn dat zij 
de juiste match waren en anders-
om. Maar eigenlijk was het allang 
duidelijk. Het is nu vijf weken gele-
den dat ik ze ophaalde. In het 
begin durfden ze niet in de woon-
kamer en keuken te komen. Mis-
schien dat ze dat in het verleden 
niet mochten. Maar nu voelen ze 
zich op hun gemak. Kenza en 
Luna zijn zusjes en onafscheide-
lijk, maar lijken niet in alles op 
elkaar. Luna is sterker en drukker, 
terwijl Kenza aanhankelijker is en 
gerust tegen me aan komt staan 
om een knuffel af te dwingen. 
Maar allebei zijn ze zó lief, echt 
een cadeautje.”

Zusjes Kenza  
en Luna

Ook al zou het  
lastig worden, we gingen voor 

dit heerlijke duo samen een 
nieuw thuis zoeken



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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