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‘Als lobbyist 
moet je een lange 

adem hebben. 
Verandering 

vraagt tijd, en 
wetgeving is 

stroperig.’

2 | DIER WINTER 2021

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

Manon Stevens,  
politiek lobbyist

datum  
Vrijdag 8 oktober, 10.30 uur
locatie  
Voor het tijdelijke parlements-
gebouw van de Tweede 
Kamer in Den Haag

“Politiek heeft me altijd geïnteres-
seerd. Al op jonge leeftijd zat ik 
gebiologeerd naar debatten op 
televisie te kijken. In mijn functie 
van lobbyist zet ik me in voor de 
verankering van dierenwelzijn in 
wet- en regelgeving en beleid.  
Met goede kaders kan dierenleed 
op grote schaal worden aan-
gepakt. We lobbyen op landelijk 
niveau, maar ook in Europa, bij 
provincies en gemeenten. Als je 
écht het verschil wil maken, begint 
dat bij beleidsvorming. Neem het 

amendement dat onlangs is aan-
genomen waarin staat dat dieren 
niet aangepast horen te worden 
aan hun huisvesting, maar anders-
om. Dit thema speelt al twintig 
jaar, nu wordt er eindelijk serieus 
naar gekeken. Als lobbyist moet  
je een lange adem hebben. Veran-
dering vraagt tijd, en wetgeving is 
vaak stroperig. Maar ook al gaat 
het langzaam, elke stap die we 
 zetten is vooruitgang en daar haal 
ik mijn voldoening uit. Wat dit 
werk zo mooi maakt, is dat ik me 

inzet voor een doel waar mijn  
hart naar uitgaat. Neem de bio-
industrie. Intelligente dieren die 
op onwaardige manier hun leven 
moeten leiden. We strijden om 
daar verandering in te brengen.  
Ik voel me een dierenbeschermer, 
maar kan goed afstand nemen. 
Dat moet ook wel. Als ik me laat 
leiden door emotie, verlies ik  
aan autoriteit. Terwijl ik niets liever 
wil dan voor dieren een betere 
wereld creëren.”
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CAMPAGNE

VOORLICHTING

Warme kerst

Dier in nood? Neem geen risico
We worden 
 regelmatig  gebeld 
door mensen die 
een dier uit het  
wild hebben  
grootgebracht

Mara wacht al tweeën
half jaar op een thuis. 
Wij gunnen onze asiel
dieren óók een warme 

kerst. Hoe? Lees het op  
dierenbescherming.nl/ 

warmekerst.

Onze opvangcentra worden 
regelmatig gebeld door men-
sen die een dier uit het wild 
hebben grootgebracht. Als ze 
zo’n dier dan weer willen uitzet-
ten in de natuur, blijkt dat het 
zijn soortgenoten niet herkent 
of aanvalt, zelf geen eten kan 
vinden en terugkomt of een 
voedseltekort-handicap heeft, 
door verkeerde voeding tijdens 
de groei. En soms wordt een 

dier gehouden als ‘huisdier’ om 
er vervolgens achter te komen 
dat een wild dier uiteindelijk 
altijd wild blijft. Bijt, pikt en 
krabt, luidruchtig is en spullen 
sloopt. Neem dus geen risico, 
breng een dier in nood naar  
het opvangcentrum of bel de 
dierenambulance. Een dier is 
namelijk het beste af bij soort-
genoten en in kundige handen.

LEZEN

Het Happy 
2050 Scenario
Hoe creëren we een veilige, stabiele 
wereld waarin we elkaar een welge-
meend happy 2050 kunnen wensen? 
Dat is de vraag waar Babette Porcelijn 
onderzoek naar deed. Het boek dat 
daaruit voortkwam is haar leidraad voor 
een betere wereld. Haar boodschap: 
alles waar we van dromen is nog moge-
lijk. Tenminste, als wij, de crew van de 
planeet, er echt voor gaan. Het bevat 
een compleet plan van aanpak voor 
een veilige aarde, integer beleid, eco-
positieve productie zonder verborgen 
impact, gezonde economie en gelijke 
kansen op welzijn voor iedereen.

CAMPAGNE 

Europese strijd voor  
meer dierenwelzijn
Europese dierenwelzijnswetgeving wordt  
de komende jaren herzien. Onze koepel-
organisatie Eurogroup for Animals zet zich in 
om te zorgen dat deze nieuwe wetgeving 
voor de dieren zo gunstig mogelijk uitpakt. 
Met de campagne en petitie No Animal Left 
Behind is alvast een krachtig signaal afgege-
ven. De petitie leverde 198.245 handtekenin-
gen op. Ook Nederland stuurt aan op betere 
wetgeving en heeft met Zweden, Duitsland, 
Denemarken en België een paper opgesteld 
voor de Europese Commissie. Hierin staan 

punten die in de herziening geregeld zouden 
moeten worden. De Dierenbescherming 
staat achter veel van deze punten. Zo 
 steunen de landen de Stop de Kooien-actie 
en pleiten zij onder meer voor een verbod  
op kooien voor leghennen en kraamboxen 
waarin zeugen niet vrij kunnen lopen.  
Een ander sterk punt is dat er wordt 
gevraagd om meer diersoort-specifieke 
 dierenwelzijnswetgeving. 

Meer hierover op dierenbescherming.nl.
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In 1912 werd in de Vogelwet vastgelegd dat vogels niet meer 
mochten worden verstoord of gedood. Handhaving van de 
wet was echter lastig, door de vele uitzonderingen en de 
beperkte kennis van vogelsoorten bij de handhavers.

UIT DE OUDE DOOS
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Dit egeltje werd als een bibberend 
hoopje ellende uit het gras 

geplukt, onderkoeld en mager, 
zelfs niet meer in staat om zich op 
te rollen tot een stekelbol die vijan-

den op afstand moet houden.  
Dierenambulance Haarlem ver-

voerde hem naar de egelopvang 
waar hij een injectie en ontwor-
mingskuur kreeg toegediend. 

Inmiddels is hij met goed eten al 
ruim 100 gram aangekomen.

DONATIE

INSTAGRAM

Bibberend

Schuilhoekjes en medische apparatuur
Dankzij een donatie van 
 Stichting Het Waardige Dier 
hebben we dit jaar schuil-
mogelijkheden en zicht-
afscheidingen gerealiseerd in 
het buitenverblijf van Dieren-
opvang De Kuipershoek in 
het Gelderse Klarenbeek. 
Katten zijn territoriale dieren 

en hebben nu meer mogelijk-
heden om elkaar te ontwijken 
waardoor ze minder stress 
ervaren. We kregen ook een 
mooie gift van een anoniem 
vermogensfonds, waar nieuwe 
medische apparatuur van kon 
worden aangeschaft. “We zijn 
hier dolblij mee, zo kunnen 

onze dieren nog sneller en 
beter geholpen worden! De 
schaartafel maakt zo weinig 
geluid bij het omhoog en 
omlaag gaan dat zelfs de hon-
den er met plezier op zitten,” 
aldus een van de dierenartsen 
in Dierenasiel Zuidwolde.

Tijdens de landelijke 
 collecteweek in de eerste 

week van oktober hebben 
onze vrijwillige collectanten 

meer dan € 960.000 
 opgehaald! Een prachtig 
resultaat. Met dit bedrag 

kunnen we ook volgend jaar 
weer veel dieren  helpen.

€ 960.000
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HOOFDVERHAAL

Aandacht voor  
natuur loont

2021 moest het jaar van de biodiversiteit worden. Maar het regende sombere 
verhalen over onze natuur, klimaatverandering en dan was er ook nog een 
pandemie die roet in het eten gooide. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo zijn 

otters, bevers en  zeehonden niet langer bedreigd, keerde de wolf terug in ons 
land en ook de zeearend broedt sinds lange tijd weer hier. Aandacht voor 

natuur loont, zo blijkt. Al hebben we de comeback van bepaalde diersoorten 
wel een  handje geholpen. Tijd om de balans op te maken. 

Het kaartenhuis wankelt, maar ...
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HOOFDVERHAAL

N ederland is een van de dichtst
bevolkte landen ter wereld. Van 
oudsher is onze natuur rijk en 

 gevarieerd, maar de afgelopen eeuw ken
merkte zich door een enorme achteruitgang 
van biodiversiteit, te wijten aan onder meer 
 verstedelijking, vervuiling en intensieve 
veeteelt. We hebben minder natuur dan 
veel andere landen en de kwaliteit is boven
dien slechter. Ook het aantal wilde dieren 
neemt in rap tempo af. In vijftig jaar zijn  
de populaties met meer dan de helft geslon
ken. Daar staat tegenover dat sommige 
 diersoorten juist een succesvolle comeback 
maken. Wat dat betreft is het dus niet 
alleen maar kommer en kwel.

SUCCESVOLLE TERUGKEER
De terugkeer van wilde dieren in ons land 
houdt in principe geen steek. We bouwen 
de natuur steeds voller met beton, en met 
het milieu gaat het nou ook niet denderend. 
Maar waar enerzijds populaties slinken 
door verlies aan natuur en menselijke 
 activiteiten, gaat het met andere diersoor
ten juist heel goed. In bepaalde gevallen 
óók door toedoen van de mens. Er zijn in 
dat opzicht een aantal belangrijke factoren 

voor een succesvolle terugkeer aan te wijzen. 
Wettelijke bescherming van soorten bijvoor
beeld, beschermingsplannen, inclusief fok
programma’s en herintroducties. Inperken 
van jacht en pesticidegebruik helpt ook,  
net zoals de leegloop van het platteland, 
waardoor dieren meer ruimte krijgen.

TREND NIET NIEUW
De trend van dieren die na lange tijd terug
keren in ons land is niet nieuw. De vos deed 
dat een kwart eeuw geleden al, een paar 
jaar later gevolgd door de steenmarter. Wer
ken aan een rijke natuur heeft wel degelijk 
zin en zorgt voor de terugkeer van diersoor
ten. Al hebben we daar dus in sommige 
gevallen wel een handje bij geholpen. Zo 

werd bijna twee eeuwen geleden de laatste 
Nederlandse bever verjaagd, waarna hij 
ruim dertig jaar geleden in de Biesbosch 
weer werd  uitgezet en de diertjes nu met 
hun bouwwerken in het water percelen 
doen  onder lopen. De otter volgde in zijn 
spoor; uitgezet in de kop van Overijssel en 
nu waterbewoner in grote delen van het 
land waar ze zich vrolijk voortplanten.

KUNNEN WE HET TIJ KEREN?
Tot zover het hoopvolle nieuws. Dat wereld
wijd een miljoen dier en plantensoorten 
dreigen uit te sterven, leefgebieden ver
loren gaan, land uitgeput raakt, bossen 
 worden gekapt, oceanen leeggevist en 
regenwouden opgeofferd lijkt voor velen 
nog altijd sur reëel en de afspraken die zijn 
gemaakt om hier verandering in te brengen 
worden niet of onvoldoende nageleefd. Kun
nen we het tij nog keren? Om te beginnen 
zou dan de natuur beter moeten worden 
beschermd en het voedselsysteem op de 
schop. Ga maar na; een derde van het voed
sel dat we produceren, wordt verspild. 
Duurzamer consumeren helpt, net als het 
gebruik van minder en duurzame energie. 
Daar kunnen we allemaal aan bijdragen; 

Kunnen we het tij  
nog keren? Om te 
beginnen zou dan de 
natuur beter moeten 
worden beschermd  
en het voedselsysteem 
op de schop.

We zien ze niet vaak, maar 
toch gaat het heel goed 
met de bever. Het grootste 
knaagdier van Europa werd 
aan het eind van de jaren 
tachtig weer in Nederland 
uitgezet. Inmiddels heeft 
de populatie een gezonde 
omvang bereikt en zijn  
er naar schatting zo’n 
3500 bevers in ons land. 
De diertjes staan erom 
bekend dat ze hun leefge-
bied naar eigen hand zetten 
en de ecologie verrijken. 

Comeback #1:
de bever
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overheden, bedrijven én consumenten. 
Bemoedigend is ook dat volgens weten
schappers de dalende trend kan worden 
omgebogen, zoals een paar maanden gele
den in tijdschrift Nature te lezen was. Maar 
om dat tot een realistisch perspectief te 
maken, moet duurzaamheid de norm wor
den voor landgebruik, voedselproductie en 
natuurbescherming. 

NATUURLIJK EVENWICHT
Waar de wolf, bever en otter een overtui
gende comeback maakten in ons land, gaat 
het met andere dieren bergafwaarts. Neem 
inheemse watervogels. De grutto en kievit 
komen steeds minder voor. Waren er zestig 
jaar geleden nog 120.000 gruttobroedparen, 
nu zijn dat er minder dan 40.000. Ook bijen 

hebben het moeilijk, meer dan de helft van 
de 359 soorten die ons land rijk is, wordt in 
meer of mindere mate met uitsterven 
bedreigd. Hoe ernstig is het als een dier
soort verdwijnt? In de natuur gaat het uit
eindelijk om de voedselkringloop, eten en 
gegeten worden. De ene soort peuzelt de 
andere op en die wordt weer gegeten door 
een derde. Dit vormt een natuurlijk even
wicht. Wanneer één dier of plantensoort 
wegvalt, raakt het systeem  ontregeld. Dat 
kan lang zonder desastreuze gevolgen blij
ven, maar als het er eentje te veel is, stort 
het hele kaartenhuis genadeloos in elkaar. 

HERSTEL BIODIVERSITEIT
Grote veranderingen beginnen vaak klein. 
Een open deur, maar oh zo waar. In ons land 

Toekomstbestendige veehouderij
De vele crises, stalbranden, sterfte bij 

jonge dieren en de stikstofproblematiek 
in de Nederlandse veehouderij waren 

aanleiding voor een integraal plan naar 
een diergerichte bedrijfstak. We zetten 
met ons Deltaplan Veehouderij onder 
meer in op kwaliteitsproductie voor 

eigen consumptie, een markt in  
Noordwest-Europa en korte ketens met 

sterkere, robuuste dieren die beter 
bestand zijn tegen ziekten. Boeren 

 krijgen een goede prijs die de minder 
vleesetende consument betaalt. Met 
‘diergericht’ ontworpen stallen die 

 uitgaan van de behoeften van het dier.

Dit doen wij voor  
meer biodiversiteit 

Zuivel met oog voor dier,  
natuur en milieu

De productie van melk heeft enorme 
impact op dierenwelzijn, natuur en 

 milieu. Het Beter Leven keurmerk met  
1 ster op melk en yoghurt dat in 2019 

werd gelanceerd, schrijft basisuitgangs-
punten voor die de melkveehouderij 

 diervriendelijker en duurzamer moeten 
maken. Naast aandacht voor het welzijn 

van koe en kalf, stellen we met het  
keurmerk op zuivel voorwaarden aan  

een betere zorg voor de natuur. Zo is er 
in weilanden meer ruimte voor bloemen, 

insecten en boerenlandvogels en 
 moeten veehouders overstappen op 

groene energie, hun mestoverschotten 
afbouwen en vervuilende bestrijdings-

middelen beperken. 

Na honderden jaren van 
afwezigheid keerde de 
 grijze zeehond in de loop 
van vorige eeuw terug in de 
Nederlandse Waddenzee. 
Om het dier te behouden, 
sloten Nederland, Duits-
land en Denemarken dertig 
jaar geleden een verdrag. 
Inmiddels is de populatie 
met zo’n 40.000 dieren 
ongeveer op hetzelfde 
niveau als in 1900.

Comeback #2:
de zeehond
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maakt de Stichting Deltaplan Biodiversiteits
herstel zich sterk om de soortenrijkdom te 
herstellen. Het initiatief, door de Dierenbe
scherming gesteund, stelt dat biodiversiteit 
essentieel is om ecosystemen en daarmee 
een gezonde leefomgeving in stand te 
 houden. Natuurorganisaties, boeren, weten
schappers, banken en bedrijven hebben zich 
daartoe verenigd in het initiatief Samen voor 
Biodiversiteit. Kern van de aanpak is dat ieder
een natuurbeheerders, boeren, overheden en 
particulieren kan stimuleren en waarderen 
voor hun prestaties als die bijdragen aan 
 herstel van biodiversiteit. Met de publieks
campagne Maak Grijs Groener laten we verder 
zien dat en hóe iedereen een verschil kan 
maken, van agrariër tot onderzoeker en van 
bedrijfsleven tot consument. 

VEERKRACHT
Biodiversiteit; misschien wel het belangrijk
ste woord van dit verhaal. Maar wat houdt 
het nou in? Van Dale omschrijft het als de 
‘verscheidenheid aan dier en plantensoor
ten’. Al is het wel een stukje complexer dan 

dat. Biodiversiteit is een samenvoeging van 
de woorden ‘biologisch’ en ‘diversiteit’ en 
wordt gebruikt om alle vormen van leven 
en de samenhang daartussen aan te  duiden. 
Biodiversiteit geeft de aarde wat ze nodig 
heeft om te kunnen voortbestaan; het is  
de variatie aan dieren, planten en micro
organismen die maken dat ecosystemen in 
evenwicht blijven. Terwijl ze bij een afname 
van soorten gaan wankelen en minder 
 veerkrachtig zijn. Gelukkig is bio diversiteit 
flexibel en zal zich herstellen als wij daar de 
juiste omstandigheden voor creëren. We kun
nen, nee moéten in actie komen om de eco
systemen weer in evenwicht brengen. Doen 
we dat niet, dan staat de volgende generaties 
geen rooskleurig scenario te wachten. 

Biodiversiteit is  
flexibel en zal zich 
herstellen als wij daar 
de juiste omstandig
heden voor creëren 

Bedreigd

Grutto
In 2016 was de grutto onze 
nationale vogel; ambassa-
deur van het typisch 
Nederlandse weide-
landschap. Maar 
waar zijn onze 
boerenland-
vogels geble-
ven? Door 
intensieve landbouw 
staat de voortplanting 
van deze bijzondere die-
ren onder druk. De 
vogels hebben onze 
hulp hard nodig. Het 
devies: meer natuurrijk 
boerenland. 

B
EE

LD
 N

A
T

U
R

E
 I

N
 S

T
O

C
K

, D
E

B
O

R
A

H
 V

A
N

 D
E

R
 S

C
H

A
A

F

Europese hamster
De korenwolf, ook wel 
Europese hamster 
genoemd, wordt ernstig 
bedreigd. Waar de vrouw-
tjes gedurende het groot-
ste deel van de vorige eeuw 
jaarlijks meer dan twintig 
nakomelingen kregen, is dat 
aantal gedaald tot zes. De 
oorzaak is nog niet vastge-
steld, maar de combinatie 
van industriële ontwikke-
ling, klimaatverandering, luchtvervuiling 
en uitputting van de bodem lijkt aan-
nemelijk. Als er niet wordt ingegrepen, 
bestaat de korenwolf over dertig jaar 
niet meer.

Konijn en Haas
Maar liefst elf van de zestien soorten  
op de Rode Lijst van Nederlandse zoog-
dieren zijn boerenland-
dieren, waaronder de 
haas en het konijn. 
Sinds 1950 zijn ze 
in aantallen met 
60 tot 70% 
geslonken. 
Ondanks deze 
zorgwekkende 
afname, mag de 
plezierjacht op 
deze soorten voorals-
nog doorgaan.

In de jaren tachtig werd 
het leefgebied voor de 
otter in ons land te klein 
en te vies om te overleven 
en stierf hij uit. In de jaren 
daarna is hard gewerkt om 
de natuur weer leefbaar te 
maken. Bijvoorbeeld door 
vervuilde waterbodems op 
te ruimen en natuurgebie-
den te verbinden. In 2002 
keerde de otter terug,  
met nu zo’n 450 dieren. 
Voldoende om als soort  
te overleven.

Comeback #3:
de otter
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Wat kunt u doen?
Er zijn veel manieren om biodiversiteit te verbeteren. In en rondom ons eigen huis  

kunnen we al een verschil maken. Bijvoorbeeld met de volgende tips. 

Eet bewust 
Eet minder en beter of geen vlees en  

vis, koop lokale en biologische groenten  
en fruit of begin een eigen moestuin.

Vergroen uw tuin
Tover een tegeltuin om tot weelderige  oase 

met bloemen en planten of vergroen uw dak. 
Dit ziet er niet alleen leuker uit, maar  

trekt ook vlinders en bijen aan. 

Draag duurzaam
Steeds meer kledingmerken staan op voor de 

natuur. Zoals Achilles and the Tortoise, dat 
eenderde van de omzet investeert in biodiver-
siteit en met iedere nieuwe collectie aandacht 

vraagt voor een bedreigde diersoort. 

Ga voor een duurzame bank
ASN Bank bijvoorbeeld zet zich in voor  
het verbeteren van biodiversiteit. Eén  

van de doelen is dat alle beleggingen en 
financieringen in 2030 een netto positief 

effect hebben op biodiversiteit. 

Doe plasticvrij boodschappen
Neem uw eigen tasje mee, en kies voor 

 herbruikbare zakjes voor brood, groenten en 
fruit. Koop waar mogelijk in grootverpakking 

en ga voor een herbruikbare, duurzame 
waterfles (zie pagina 38).

Ruim zwerfafval op
Bijvoorbeeld via supportervanschoon.nl. 

Deelnemers kunnen opruimacties op school 
of in de buurt  starten. Stranden worden 

schoongemaakt  tijdens de jaarlijkse  
Beach Clean Up.
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Weten hoe u kan bijdragen? Doe de biodiversiteitswijzer op maakgrijsgroener.nl  
en ga aan de slag met de tips die passen bij uw leefsituatie en mogelijkheden. 
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LEZERSFOTO’S

Deze zonaanbidder is Pablo. Hij komt uit Spanje waar hij volledig 
 gedesoriënteerd op straat werd gevonden. Hij is dol op spelen, naar 
vogels loeren en natuurlijk ligt hij graag in de zon. Al is hij inmiddels wel 
behoorlijk ‘vernederlandst’, want hij vindt het al snel te warm. Pablo is 
alweer mijn vierde asielkat. Karin Dorsman, Rotterdam

Zonaanbidder

Uit het asiel

Onze konijnen uit de opvang komen uit hetzelfde nest en doen veel 
samen. Gezellig! Tineke Zantema,  Eindhoven

Al meer dan twintig jaar hebben wij honden en altijd uit het asiel of 
direct van eigenaren die er niet meer voor konden zorgen. Ramos deed 
zijn intrede als slungelige puber van 27 kilo. Nu, drie jaar later, is hij 
 uitgegroeid tot een stevige knul van 39 kilo en zit hij in de race van 
‘ Holland’s Next Top Model’. Ellen Parma, Muiderberg

Kitty was een langzitter in het asiel, maar woont inmiddels alweer een 
paar jaar bij ons. In het begin was ze onrustig en deelde gerust een 
mep uit als ze een aai kreeg, nu is ze een vriendelijke poes die ervan 
geniet om geaaid te worden. Wij zijn haar bedienden, verschaffen haar 
toegang tot de tuin en stellen welwillend onze schoot beschikbaar. 
Ingeborg en Richard van Kints, Utrecht

Alles samen

Topmodel

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming tienduizenden verdwaalde, gewonde en verlaten dieren op. 
Gelukkig zijn er bijna evenzoveel mensen die deze dieren een warm thuis willen bieden.  

Ook de dieren op deze pagina’s vielen met hun snuitjes in de boter. 

Langzitter
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Het is nu nog volop winter en koud, maar tegen de 
tijd dat de volgende editie van DIER verschijnt, is de 
lente in aantocht en lonkt het buitenleven. Gaat u 
graag de natuur in en maakt u foto’s van dieren die  
u onderweg tegenkomt? We ontvangen ze graag 
vóór 15 januari, o.v.v. uw naam, woonplaats en een 
begeleidend tekstje. 

VOLGENDE KEER: DE NATUUR IN

Piet kwam via de dierenambulance in het asiel terecht. Niemand had interesse in 
hem, maar wij waren meteen verliefd! Hij was erg bang, vooral voor mannen, maar 
inmiddels gaat het een stuk beter. Hij struint het hele huis door, kijkt veel af van 
zijn ‘zussen’ en is graag in de tuin. Piet is een heerlijke knuffelkont, lief, mooi en 
dankbaar. Wij zijn verknocht aan hem. Denis en Hester Schrama, Westdorp

Spoetnik is als kitten gevonden in een weiland, alleen en 
gewond. De Dierenbescherming gaf hem medische zorg en 
daarna mocht hij naar een gastgezin. Vorig jaar, toevallig de 
eerste dag van de eerste lockdown, haalden we hem op. 
Spoetnik kon het meteen goed vinden met onze senior-kater 
Miep en toen we een paar maanden later een kindje kregen, 
ontpopte hij zich als een grote beschermer. Hij is altijd bij haar 
en loopt mee als we gaan wandelen. In de buurt staan we 
bekend als ‘Dat gezin met die baby en die kat die altijd mee-
loopt’. Dmitry, Noortje en Sophia, Heerhugowaard

Drieënhalf jaar geleden haalden we Hugo, toen een half jaar oud, op bij het asiel. 
Hij doorliep twee ‘schoolklasjes’ met succes. Bij een van de klasjes leerde hij 
zwerfafval te apporteren. Al na drie dagen bracht Hugo op eigen initiatief zijn eer-
ste blikje. Ik ruimde toen zelf al ruim twintig jaar zwerfvuil op. We maken nu dage-
lijks samen twee opruimrondes. Sinds er statiegeld op de flesjes zit, verdient 
Hugo niet zelden zijn verwenhapjes. Jan en Margreet Gerbens, Markenesse 

Meteen verliefd

Beschermer

Zwerfafval opruimen

Dit is Bennie. Bij zijn vorige eigenaar zijn z’n oren er half 
afgebeten. Het eerste half jaar bij ons zat hij trillend bij zijn 
caviavriendin Kikki. Tot hij van de ene op de andere dag een 
blij diertje werd dat uit je hand eet. Willemijn Hoeve, Arnhem

Veel meegemaakt
Zeven jaar geleden werd Pim als zwerfkatje opgevangen in het asiel. Hij heeft 
vast veel meegemaakt, want hij kan lief en aanhalig zijn, maar soms zijn je handen 
en voeten niet veilig. Dan ligt hij te loeren op de trap en kunnen we er niet langs. 
Toch genieten we iedere dag van zijn speelsheid en talent om de lekkerste slaap-
plekjes in huis te vinden. Wendy Smit, Soesterberg

Trillend
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Femke van den Broek en haar 
man Tom wonen met hun twee 
pleegkinderen in De Glind, een 
dorpje onder de rook van Barne
veld. Ze runnen een gezinshuis 
voor kinderen die korte of langere 
tijd opvang nodig hebben. In en 
rond de woning lopen katten, 
konijnen, kippen, een haan en 
een hond. Onlangs is het bonte 
gezelschap uitgebreid met drie 
geiten, die vanuit een gedrags
onderzoek werden herplaatst.

Femke: “Pasgeleden vond ik een 
poëziealbum uit mijn jeugd, waarin 
ik had geschreven: ‘Later als ik groot 
ben, woon ik op een boerderij en 
werk ik bij de Dierenbescherming’. 
Stiekem droomden Tom en ik vanuit 
onze bovenwoning in Amersfoort al 
lang over het buitengebied, omringd 
door dieren en de natuur. Bijna een 
jaar geleden werd die droom werke-
lijkheid. Nog voordat we de sleutel 
van ons nieuwe huis kregen, tikten 
we een geitenhok op de kop. Al 
waren de geiten uiteindelijk de laat-
ste die incheckten. Ze kwamen op 
ons pad via mijn vader. Hij werkt aan 
de universiteit van Utrecht, waar hij 
hoorde over geiten die voor gedrags-
onderzoek gebruikt zouden worden. 
Vanwege de pandemie werd dat 
onderzoek uitgesteld, waarna voor 
de geiten een plek werd gezocht. Hij 
vroeg ons of we interesse hadden. 
Omdat de geiten al die tijd tussen de 
studenten hadden rondgebanjerd, 
waren ze al behoorlijk sociaal toen ze 
hier kwamen. Al moesten ze in hun 
nieuwe omgeving onderling nog  
wel tot een rolverdeling komen. Dus 
als het nu regent, en daar houden 
geiten niet van, zit opperbaas 
 Merlijn pontificaal in het hok, terwijl 
Ninja met een beetje geluk onder 
het afdakje mag schuilen en arme 
Tjoempie Tjoempie in de regen 
staat. Geiten zijn zulke leuke dieren. 
Ze zijn nieuwsgierig en houden ons 
altijd in de gaten. Zelfs als we in de 
woonkamer zitten, zien we die kop-
pies regelmatig om de hoek gluren. 
Ook de kinderen genieten van de 
dieren en leren veel van ze. Als ik nu 
om me heen kijk, overvalt me een 
gevoel van trots en geluk. De helft 
van mijn kinderdroom is toch maar 
mooi uitgekomen.”

‘Omdat de geiten 
al die tijd tussen 

de studenten had
den rondgebanjerd, 
 waren ze al behoor
lijk sociaal toen ze 

hier kwamen’
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PORTRETTEN

Nieuwe 
kans

Zij vangen exproefdieren op

Bij proefdieren denken we in eerste 
instantie aan muizen en ratten. Maar ook 
bijvoorbeeld honden, geiten, katten en 
kippen worden ingezet. Wat gebeurt er  
als ze hun nut hebben gediend? Diverse 
dierenwelzijnsinstanties, waaronder de 
Dierenbescherming, zetten zich in om 
deze dieren te helpen. Hoe dat er in de 
praktijk uitziet? We vroegen het mensen 
die ex-proefdieren adopteerden en ze zo 
een nieuwe toekomst gaven.

De Dierenbescherming steunt het 
initiatief van Universiteit Utrecht  
om ex-proefdieren een toekomst te 
bieden. We zijn tegen dierproeven, 
en zien dat in onderzoeksvoorstel-
len vaak nog te weinig kritisch 
wordt gekeken of een proef écht 
nodig is. Maar er zijn ook positieve 
ontwikkelingen, waarbij gezocht 
wordt naar alternatieven en hoe  
het zonder kan. We blijven daar -
voor pleiten in de EU, bij eigen 

ministeries en onderzoekers. Tege-
lijkertijd moeten we ons realiseren 
dat dierproeven ons allemaal aan-
gaan. Iedereen wil veilige vaccins 
en pillen en de zekerheid dat was-
middelen niet schadelijk zijn voor 
onze kinderen of huisdieren. Door 
initiatieven zoals de herplaatsing 
van  ex-proefdieren, kunnen we zelf 
iets voor ze betekenen. En nog 
steeds tegen dierproeven zijn.

Steun voor initiatief
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‘We hebben al een 
kat en hond via een 

proefdiertraject, die 
doen het supergoed. 
Het maakte de keuze 

om negen kuikens  
te adopteren alleen 
maar makkelijker.’

In het laatste jaar van haar 
studie Biologie liep Lotte 
Pluim stage bij de faculteit 
Diergeneeskunde en werkte 
ze mee aan een gedrags
onderzoek bij leg hennen. Ze 
adopteerde vanuit daar negen 
kuikens, die nu een zorgeloos 
leven leiden tussen de paar
den, katten en honden van  
de familie. 

“Ik was betrokken bij een onder-
zoek met leghennen waarbij we 

keken naar het effect van ras en 
verrijking op diverse welzijns-
parameters. Klinkt ingewikkeld, 
maar het komt erop neer dat 
we met tests kunnen nagaan of 
dieren minder stress ervaren 
als ze materialen krijgen om 
zich mee te vermaken en of 
het ene ras gevoeliger is voor 
stress dan het andere. Ik vond 
het mooi om te zien hoe goed 
er tijdens het onderzoek voor 
de kippen werd gezorgd. Ze 
hadden daglicht, mooie hokken, 

goed voer en volop mogelijk-
heden om te  foerageren en 
stofbaden te nemen. Ik denk dat 
ze het een stuk beter hadden 
dan veel van hun soortgenoten 
in de bio-industrie. Voor het 
gedragsonderzoek waar ik aan 
meewerkte, waren een aantal 
leghennen nodig. Omdat je 
van tevoren niet weet hoeveel 
vrouwtjes uit de eieren komen, 
worden er meer in de incubator 
gedaan dan nodig. De kuikens 
die overblijven worden ter adop-

tie aangeboden. Ik mocht er 
negen ophalen, amper een dag 
oud waren ze. We hadden thuis 
al een kat en hond via een proef-
diertraject, die doen het super-
goed, dus de keuze om deze 
kuikens mee naar huis te nemen 
was niet moeilijk. We wonen lan-
delijk en hebben alle ruimte om 
ze een mooi leven te geven. Ik 
vind kippen zulke leuke dieren. 
Ze zijn inmiddels al best tam en 
gaan binnenkort eitjes leggen, 
een fijne bijkomstigheid.”



‘Ze hadden wel contact 
gehad met mensen, 
maar nooit op een 

liefdevolle manier. Nu 
zijn ze veel relaxter.’
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In juni adopteerde Kirsten 
Hombroek twee exlabratten. 
Ze waren zes weken oud 
toen ze bij het gezin in huis 
kwamen en kregen de 
namen Wombat en Possum; 
vernoemd naar de buidel
dieren die veel voorkomen  
in Australië, het land waar 
Kirsten opgroeide.

“Ik kan me voorstellen dat het 
voor honden en katten eenvou-

diger is om een thuis te vinden 
dan voor ratten. Toen ik deze 
twee ophaalde, waren er nog 
veertig soortgenootjes waar een 
plek voor werd gezocht. Dat ze 
de eerste weken van hun leven  
in een laboratorium hebben 
doorgebracht, maakt het er niet 
makkelijker op. Ze hadden er 
wel contact gehad met mensen, 
maar niet op een liefdevolle 
manier en het duurde even voor-
dat ze aan ons gewend waren. 

Nu zijn ze veel relaxter. Het leuk-
ste aan ratten vind ik dat ze zo 
slim zijn. Ze zijn voortdurend op 
zoek naar uitdagingen en dol op 
het zoeken van eten. Als kind 
had ik ook een rat. Toen werd er 
nooit over gesproken dat het 
dieren zijn die je niet solitair kan 
houden. Nu weten we veel meer 
over hun leefwijze en natuurlijke 
gedrag. Ratten zijn sociale 
 dieren. Ze zoeken elkaar op en 
voelen zich samen veiliger dan 

alleen. En hoewel ze sprekend 
op elkaar lijken, zijn ze qua 
karakter heel verschillend. 
 Possum is de avontuurlijke van 
de twee, ze gaat graag op onder-
zoek uit, terwijl Wombat liever 
wegkruipt in een veilig hoekje. 
Ook voor onze zoontjes is het fijn 
dat ze er zijn. Zo leren ze dat het 
belangrijk is om goed voor dieren 
te zorgen. Ze doen dat ieder op 
hun eigen manier, maar allebei 
vol aandacht en toewijding.”
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Ans de Nijs woont met haar 
vriend in Vleuten en is soft
wareontwikkelaar. In het 
voorjaar adopteerde ze drie 
exlabmuizen die ze naar 
gamepersonages vernoemde; 
Lara, Aloy en Chell.

“Op de asieldierensite ‘Ik Zoek 
Baas’ stuitte ik vorig jaar op de 
link ‘ex-proefdieren’. Zo ontdekte 
ik dat je dieren uit een proefdier-

traject kan adopteren. Ik koos 
toen voor drie muizen, die inmid-
dels helaas allemaal zijn over-
leden, de laatste in september. 
Ook Lara, Aloy en Chell liepen 
mee in een proefdier traject en 
waren vier maanden oud toen ik 
ze mocht gaan halen. Waar ze 
voor zijn gebruikt, is me niet 
 verteld. Ik hoef het ook niet te 
weten, ik ben gewoon blij dat de 
mogelijkheid er is. Ik had ook 

muizen bij een winkel kunnen 
halen, maar dat ik deze dieren 
een goed leven kan geven, voelt 
zó veel beter. Ik merk wel dat ze 
vatbaar zijn voor infecties. Ik zit 
dus regelmatig met ze bij de 
dieren arts. Omdat in het labora-
to rium telkens dezelfde tests 
 worden afgenomen,  moeten de 
dieren identiek zijn, dus uit dezelf-
de genenpoel komen. Dat maakt 
ze gevoeliger. Ik leg ook regel-

matig een warme kruik tegen 
hun hokje, omdat ze het snel 
koud krijgen. Ik ben enorm aan 
ze gehecht geraakt. Overdag 
slapen ze, ’s avonds ben ik vol-
op met ze bezig. Mogen ze uit 
hun hok, vrij rondlopen. Onze 
woonkamer staat inmiddels vol 
met verrijkings materialen. Mui-
zen zijn schattig, elegant en 
klein, maar ook reuze behendig. 
Ik kan uren naar ze kijken.”
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‘Ik had ook muizen 
bij een winkel 

 kunnen halen, maar 
dat ik deze dieren 

een goed leven  
kan geven, voelt 

veel beter’
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‘De kippen waren bijna 
kinderlijk verrast toen 
ze voor de eerste keer 

buiten kwamen’

Sharon Groenwold doet  
een master Biologische 
Landbouw aan de univer
siteit van Wageningen. Ze 
woont op Droevendaal, een 
groene woongemeenschap 
voor  studenten, met aan
dacht voor duurzaamheid en 
de natuur. De kippen die ze 
via een proefdiertraject 
adopteerde, scharrelen 
 volmaakt tevreden rond op 
het terrein. 

“Ik was nog klein toen ik met 
mijn opa naar een tentoonstel-
ling ging waar ook een heleboel 
kuikens waren. Het bleken een-
dagshaantjes, die daarna zou-
den worden gedood. Stiekem 
verstopte ik er eentje onder mijn 
jas en nam ’m mee naar huis. 
Maar Piekie was een plofkip, 
zakte na een paar weken door 
zijn poten en overleed. Heel 
 verdrietig, en toch is met Piekie 
mijn liefde voor kippen opge-
bloeid. De drie kippen die ik 

vorig jaar adopteerde via een 
proefdier traject zijn gebruikt 
voor een gedragsexperiment, 
waarbij ze in een neutrale omge-
ving werden geobserveerd. 
Toen ik ze ophaalde en in de 
auto mee naar huis nam, waren 
ze bijna kinderlijk verrast over 
alles wat ze zagen. Al die tijd 
hadden ze in een ‘witte’ ruimte 
geleefd, nooit met hun poten in 
de volle bodem gelopen en dag-
licht kenden ze niet. Nu konden 
ze hun natuurlijke gedrag laten 

zien. De pootjes gebruiken  
om naar insecten te zoeken en 
stofbaden nemen. Kippen zijn 
scherp, nieuwsgierig en instinc-
tief, dat vind ik zo grappig aan 
ze. Elke ochtend kijk ik vanuit 
ons keukenraam hoe ze volledig 
op hun gemak door de struiken 
scharrelen. Ze geven ons eieren 
en composteren al het groen-
afval. Ik ben blij dat ik deze 
 dieren het leven kan bieden dat 
ze horen te leiden.”

Wilt u een exproefdier 
adopteren? 
Op ikzoekbaas.nl vindt u onder 
de button ‘ex-proefdieren’  
alle dieren die op dit moment 
plaatsbaar zijn, veelal honden, 
muizen en ratjes. 
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10 AUGUSTUS
Net toen we dachten dat het baby-
seizoen bijna ten einde was, verras-
te de natuur ons met een tweede 
geboortegolf. De dierenambulance 
kreeg een melding van drie baby-
wezeltjes. Ze lagen open en bloot 
in een ezelstal in het Brabantse 
Wintelre. Ze voelden koud aan, dus 
de kans was groot dat ze verlaten 
waren door hun moeder. Omdat  

ze zo in het zicht lagen, waren de 
hulpeloze jonkies een makkelijke 
prooi voor katten en andere rovers. 
De vinders maakten daarom een 
kruikje voor ze in afwachting van de 
dierenambulance, die de wezeltjes 
naar het Vogelrevalidatiecentrum  
in Zundert bracht. Hier mochten ze 
blijven en aansterken tot volledig 
zelfstandig jagende wezels.

B
EE

LD
 D

IE
R

E
N

B
E

SC
H

E
R

M
IN

G
, R

O
B

IN
 U

T
R

E
C

H
T

Ze voelden koud 
aan, dus de kans 
was groot dat ze 
verlaten waren 

door hun moeder

TOEN

HERSTELD

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

Tip!
Komt u jonge dieren tegen  
in de natuur? Warmte is het 
belangrijkste. Leg ze bij een 
kruik of vul een flesje met 
warm water en omwikkel dat 
met een handdoek. Geef geen 
eten en drinken, en bel onze 
dierenambulance. 
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2 NOVEMBER 
Twee van de wezeltjes overleden vrij 
snel na aankomst in het revalidatie-
centrum. Gelukkig doet het derde 
wezeltje het heel goed. Hij had 
 aanvankelijk een groeiachter stand, 
maar begon na een paar weken 
langzaam op gewicht te komen.  
Bij binnenkomst woog hij veertien 
gram, een maand later was dat al 
vijftig gram. Zijn oogjes gingen 

open en hij leerde kleine beetjes 
vast voedsel te eten. “Maar goed 
ook, want voeren werd steeds 
 lastiger met deze kleine en snelle 
bliksem schicht,” lacht Denise 
Smits, beheerder van het revalidatie-
centrum. De wezel zit inmiddels in 
een grote uitloopkooi. Zodra hij laat 
zien dat hij  zelfstandig kan jagen en 
zichzelf weet te redden in de natuur, 
wordt hij uitgezet. ”

•  De wezel is het kleinste roofdier 
van Europa.

•  Hij eet dagelijks ongeveer een-
derde van zijn lichaamsgewicht 
aan voedsel. Dat moet ook wel, 
anders verhongert hij.

•  Hij gaat achter dieren aan die 
veel groter zijn dan hijzelf, zoals 
een jonge haas of steenuil. 

•  Om de omgeving in het open 
veld te kunnen overzien, gaat de 
wezel regelmatig rechtop zitten 
op de achterpoten en met 
gestrekt lichaam, het zogenaam-
de ‘kegelen’.

•  De beste kans om een wezel in 
de natuur te zien is van eind juni 
tot begin augustus als de klein-
tjes pas zijn geboren. Dat kunnen 
er wel zeven zijn. 

•  Als de jongen groot genoeg zijn, 
gaan ze buiten het hol spelen. 
Vooral in de vroege ochtend en 
tegen het eind van de avond. 

•  De moeder is bijzonder zorg-
zaam. Bij gevaar neemt ze de 
 jongen in haar bek.

Wist u dat?
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Het voeren werd 
steeds lastiger  
met deze kleine  

en snelle  
bliksemschicht

NU
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ONZE MENSEN, ONS WERK

Intelligente dieren
“Konijnen zijn superintelligente, lieve en 
speelse dieren, maar je moet ze wel de kans 
geven om dat te laten zien. Ze hebben ruim
te nodig, aandacht en elkaar. Het zijn sociale 
dieren, zonder soortgenootje worden ze 
ongelukkig. Heb je konijnen, dan moet je 
ze dagelijks goed observeren. Het gewicht 
in de gaten houden, tanden en nagels 
na kijken, en elke verandering in gedrag 
opmerken. Wij geven ze in de opvang 
 afgemeten hoeveelheden eten. Als ze op een 
dag wat minder enthousiast op hun voer af 
komen gerend, moet je eigenlijk al aan de bel 
trekken. Waarschijnlijk is er dan iets mis.”

Eenzaam wegkwijnen
“Met name het medische aspect in mijn 
functie vind ik boeiend. Konijnen zijn uit
dagend. Omdat het prooidieren zijn, laten 
ze niet merken dat er iets mis is. Mensen 
denken vaak dat ze goed voor hun konijn 
zorgen, maar er is een heleboel verborgen 
leed. Dat konijnen niet om aandacht of 
hulp schreeuwen, betekent namelijk nog 
niet dat het goed met ze gaat. Mensen bellen 
over de hond van de buren die veel blaft en 
dagen in de tuin zit, maar niemand ziet het 
konijn dat buiten in een hokje eenzaam en 
in stilte wegkwijnt.”

Niemand miste hem
“Wat me nog steeds raakt, zijn konijnen die 
we moeten laten inslapen. Ik kan me de eer
ste nog herinneren. Hij werd als vondeling 
binnengebracht en was lief, maar erg bang. 
Dit konijn had gebitsproblemen, zo ernstig 
dat de dierenarts adviseerde om ’m te laten 
inslapen. De uiteindelijke beslissing lag bij 
mij, dat vond ik heftig. Ik hield hem vast 

terwijl hij langzaam weggleed. Toen ik die 
avond thuiskwam, besefte ik; niemand, 
maar dan ook niemand mist dit dier. Af en 
toe kijk ik naar zijn foto en dan besef ik 
weer hoe aangrijpend dat was.”

Dat doet pijn
“Sommige konijnen komen binnen en zijn 
er zo slecht aan toe, dat je ze alleen kan 
h elpen door ze uit hun lijden te verlossen. 
Daar heb ik dan vrede mee. Maar er zijn ook 
konijnen die je vier maanden verzorgt, elke 
dag in je handen houdt om medicatie toe te 
dienen; als zo’n dier het dan niet redt, doet 

Jort Dijkstra werkt sinds vijf jaar als dierverzorger op de konijnen- en knaagdieren-
afdeling van het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort. In dit asiel liep  
Jort ook stage en liet hij zijn grote liefde voor konijnen al blijken toen hij een 

 moederkonijn met acht kleintjes onderdak gaf in zijn studentenflat.

‘Niemand ziet het konijn  
dat eenzaam wegkwijnt’

Dierverzorger Jort Dijkstra

‘Dat konijnen niet om 
aandacht of hulp 

schreeuwen, betekent 
niet dat het goed  

met ze gaat’

dat pijn. Het gebeurt vaak met gebitspro
blemen, die ook na hulp van de dierenarts 
niet meer kunnen worden verholpen.”

Geen betere plek dan hier
“Wat we vaak zien is dat mensen twee 
konijnen hebben, er eentje overlijdt en ze 
denken: ‘Ach, deze is al zo oud, daar ga ik 
geen maatje meer voor zoeken’. En zo’n 
konijn vervolgens de rest van zijn leven 
zit weg te kwijnen. Moet je je eens voor
stellen; heb je acht jaar met een soort
genoot doorgebracht, zit je ineens bang 
en eenzaam in dat hok. Hoe sneu is dat? 
Ik druk mensen op het hart dat àls er een 
moment komt dat ze, om welke reden 
dan ook, geen optimale zorg meer kun
nen bieden, niemand het ze kwalijk 
neemt als ze hun konijn terugbrengen 
naar ons. Er heerst zo’n stigma op het 
afstaan van dieren aan het asiel. Maar als 
het dan toch moet, is er geen betere plek 
om ze achter te laten dan hier.”

Drukte van jewelste
“Een jaar of vijf geleden woonde ik in een 
studentenflat en liep stage in het asiel. Er 
werd een konijn binnengebracht dat de 
volgende dag beviel van acht kleintjes. 
Voor nestjes zoeken we gastgezinnen, 
zodat ze in een huiselijke situatie opgroei
en. Ik besloot deze mama en haar kroost 
mee te nemen. Midden in de kamer ston
den twee grote hokken, maar uiteindelijk 
liepen ze natuurlijk gewoon los rond.  
Ik werkte naast mijn stage in een kroeg, 
dus als ik dan ’s nachts thuiskwam, 
 renden ze met z’n allen over het bed  
en was het een drukte van jewelste. Een 
bijzondere ervaring was dat.” B
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UIT DE PRAKTIJK

Het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort waar Jort werkt, vangt jaarlijks meer dan 500 konijnen 
en knaagdieren op. Voor alle dieren wordt een nieuw thuis gezocht. DIER liep een dag hem mee.

 Hechtingen De hechtingen van een gecastreerd 
konijn mogen na tien dagen worden verwijderd.

 
Maatje 
Een moeder en 
haar dochter 
zoeken een 
maatje voor 
hun konijn. Jort 
leidt ze rond. 

 
Pijnstilling 
Jort dient pijn-
stilling toe bij 
een konijn dat 
enkele dagen 
geleden is 
gecastreerd. 

 Administratie Naast de directe zorg voor dieren  
gaat er veel tijd zitten in administratieve werkzaamheden en 
contact met mensen die een konijn willen adopteren.

 Gewond konijn
De dierenambulance 
 arriveert met een gewond 
konijn. Jort neemt het in 
ontvangst. 

 Scheef kopje 
Bij de eerste medische 
controle constateert Jort 
dat het konijn waarschijn-
lijk de ziekte E cuniculi 
heeft, waardoor het kopje 
scheef hangt. Met medi-
catie zou het er bovenop 
moeten komen.
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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.
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Egels bouwen voor de winter hun vetreserves op.  
Omdat veel tuinen tegenwoordig bestaan uit tegels, is  

het vinden van eten een hele klus. Met speciaal egelvoer 
en egelpaté helpt u egels de winter te overbruggen. Ze 
houden van vochtig voedsel en lusten bijvoorbeeld ook 
honden- en kattenvoer. Geef ze geen melk, een bakje 

water mag wel. U helpt verder door takjes, mos, bladeren 
en ander groen in de tuin te laten liggen, zodat ze er 

onder kunnen schuilen. Of koop een egelhuisje dat u in 
een  rustig hoekje uit de wind plaatst.

Houden eekhoorns een winterslaap?

Mijn hond is bang voor 
 vuurwerk. Hoe kan ik helpen?

Er zit een egel in onze tuin.  
Moeten we hem bijvoeren? Alle vogels zijn luidruchtig in de och-

tend. Dit is nu eenmaal het moment 
van de dag waarop ze het actiefst zijn. 
Een haan merken we alleen  sneller  
op omdat hij het meeste kabaal maakt 
van alle vogels. Een haan kan op elk 
moment kraaien, ook ’s nachts. Door-
dat hij ergens van schrikt, of als een 
andere haan zijn keel openzet. Geluid 
kan voor hem een teken zijn dat een 
andere haan zijn hennen belaagt, 
 waarop hij instinctief begint te kraaien. 

Ze beschikken over speciale spieren 
om het eten dat ze in hun wangen 
stoppen te verplaatsen of naar 
 buiten te duwen. Zo kunnen ze tot 
de helft van hun lichaamsgewicht 
aan eten opslaan en meenemen. 
Hamsters eten graag op een plek 
waar ze veilig zijn voor roofdieren. 
Wat ze overhouden, bewaren ze als 
voorraadje in hun wangen voor later.

Hoe verstoppen 
hamsters eten in 
hun wangen?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaan eekhoorns niet in winterslaap. 
Wel zijn ze in de winter minder actief, om energie te sparen. Bij aanhoudende kou 
blijven eekhoorns weleens een paar dagen in hun nest. Hoopt u een eekhoorntje 
te spotten? Tijdens een boswandeling in de herfst of winter hebt u de beste kans. 
Als de jongen zo’n acht weken zijn, gaan ze voor het eerst naar buiten. Na drie 
maanden jaagt de moeder hen weg en moeten ze een eigen plekje gaan zoeken. 

Belangrijk is dat u zelf rustig bent, en uw hond benadert 
zoals u altijd doet. Zoekt hij een rustig plekje op? Dan is 
dat prima. Wil hij gezelschap of troost? Geef dat dan ook. 
Als uw hond dol op eten is, probeer zijn maaltijd dan te 
verspreiden over de dag, zodat hij zich steeds even daarop 
kan richten. Het kan helpen gordijnen te sluiten en muziek 
of de televisie aan te zetten. Dan vallen de prikkels van 
 buiten minder op. Verder zijn er leuke spelletjes voor uw 
hond om afleiding te bieden. Ga ’s avonds na 22.00 uur 
niet meer naar buiten. 
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Waarom kraait een  
haan ’s ochtends?



De bewuste levensstijl van Carmen
Met het Beter Leven keurmerk biedt de Dierenbescherming 
 consumenten de mogelijkheid om bewuster boodschappen te 
doen. Ook Carmen Cools en haar man en zoon hebben de keuze 
gemaakt voor een duurzame levensstijl. 

“Ik trek erg naar de natuur en hou van dieren, dat is altijd zo geweest. Ik 
heb een tijdlang als vrijwilliger op de dierenambulance gereden en mijn 
man is dierenarts. Samen worden we ons steeds bewuster van hoe we 
willen leven. In harmonie met de natuur en met oog voor de essentie. Er 
lopen kippen achter ons huis, we maken honing, hebben zonnepanelen, 
een moestuin en we zijn lid van een biologisch voedselcollectief. Een 
duurzame levensstijl is zoveel groter dan ons eigen blikveld. Neem de 

manier waarop dieren in de vee-industrie leven. Ze worden als ‘dingen’ 
gezien, zonder emotionele waarde of ruimte om hun natuurlijke gedrag 
te vertonen. Ze zitten in krappe kooien, snavels worden afgeknipt en  
ze gaan in vrachtwagens naar andere landen omdat ze daar goedkoper 
kunnen worden geslacht. Waarom moet dat? De dieren lijden en voor 
het milieu zijn die transporten funest. Vlees koop ik al lang niet meer  
en mijn boodschappen doe ik bewust. Bij zuivel en eieren let ik op de 
sterren van het Beter Leven keurmerk. Ik vind het mooi om te zien hoe er 
onder Beter Leven-boeren een gesloten kringloop ontstaat, waarbij mest 
van de koeien wordt afgezet op eigen weide en ook bloemen, planten en 
insecten rond de boerderij een rol vervullen. Leven met liefde voor 
natuur, milieu en dieren, ik gun het eigenlijk iedereen.”

‘Onder Beter Leven 
boeren ontstaat een 
 gesloten kringloop,   

daar word ik blij van’
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Veel vogels vliegen in het najaar naar het zuiden, andere dieren maken 
zich klaar voor hun winterslaap. Maar hoe trouw zijn dieren aan hun 
eigen plek? Keren ze er graag terug, of verhuizen ze net zo makkelijk? 
Sommige dieren blijken nogal honkvast, terwijl andere hun leefgebied 

zonder omhaal achterlaten en elders een nieuwe start maken.

Honkvast

Vaste tradities
Bosuilen zijn geheimzinnige vogels. ’s Nachts komen ze tot leven. 
 Daardoor zien we ze zelden, maar ze laten zich wel horen. Ga maar 
eens lopen in het bos als de schemering invalt. Met een beetje geluk 
hoort u de roep van het mannetje: een diep ‘oe- hoe-hoe-hoeee’. Zo 
maakt de uil duidelijk dat dit zijn territorium is. Maar het kan ook een 
lokroep zijn voor een vrouwtje. Bosuilen verhuizen meestal niet verder 
dan vijftig kilometer van hun geboorteplaats en verblijven veelal in hun 
eigen gebied. Datzelfde geldt voor steenuilen. En dan leven ze ook nog 
eens volgens vaste tradities. De vrouw is de baas, de man zorgt voor 
het eten en bemoeit zich niet met de opvoeding van de kinderen. Steen-
uilen kennen hun gebied zo goed, dat ze bij gevaar altijd een vlucht-
route hebben. De jonge vogels zoeken een territorium op hooguit 
enkele kilometers afstand, een uitzondering daargelaten. 

Bij steenuilen is de 
vrouw de baas, de 

man zorgt voor het 
eten en bemoeit 
zich niet met de 
opvoeding van  

de kinderen
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IN BEELD

Liever niet te  
ver van huis
Hazen blijven meestal hun 
hele leven in het gebied 
waar ze zijn geboren. Een 
mannetje zal het alleen 
 tijdelijk verlaten als er geen 
vrouwtjes of voedsel te 
 vinden zijn, en permanent 
als hij voortdurend ver-
stoord wordt. Hazen leven 
solitair, zijn sterk plaats-
gebonden en raken in de 
stress als ze buiten hun 
vertrouwde leefgebied zijn. 
Dat gebied beslaat onge-
veer driehonderd hectare. 
Hierbinnen bevindt zich 
niet alleen de vaste verblijf-
plek (het ‘leger’), maar ook 
foerageerplaatsen, plekjes 
om te zonnen en vaste 
paden, die ze markeren met 
een uitscheiding uit de 
wang- en anaalklieren. 

Trouw aan nest
Ooievaars hergebruiken 
soms jaren na elkaar hun 
nest op een dak- of paal-
constructie. Het bouwwerk 
wordt steeds bijgewerkt 
door hetzelfde koppel, om 
dienst te doen als eerste 
verblijf voor de jongen.  
Het mannetje komt na de 
winter in de regel als eer-
ste aan op het nest. Hij 
kleppert dan luid met zijn 
snavel om zijn territorium af 
te bakenen. Als het vrouw-
tje vervolgens arriveert, 
wordt zij met evenzoveel 
kabaal begroet. Ooievaars 
zijn niet per se hun hele 
leven trouw aan elkaar, maar 
wel aan hun nest. Het is dan 
ook zomaar mogelijk dat de 
goesting van het mannetje 
groter is dan zijn geduld en 
hij een ander vrouwtje toe-
laat in het nest. Totdat zijn 
echtgenote ze op heterdaad 
betrapt en de indringster 
resoluut  verjaagt.
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IN BEELD
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Eeuwige trouw
Veel vogels zijn trouw aan 
hun leefgebied. Zelfs van 
trekvogels, die soms wel 
duizenden kilometers 
afleggen, weten we dat de 
meeste altijd naar dezelfde 
plek terugkeren. Neem 
gierzwaluwen. De vogel-
tjes zijn hier drie maanden 
per jaar, de rest van de tijd 
leven ze in Afrika. Twee 
keer per jaar leggen ze 
een afstand van 9.000 kilo-
meter af, enkel om in ons 
land te broeden, en telkens 
op dezelfde plek. Hoewel 
de mannetjes en vrouwtjes 
los van elkaar richting het 
zuiden vliegen, keren ze in 
het voorjaar vlak na elkaar 
terug naar dat ene dak 
waar ze vorig jaar ook zo 
fijn samen woonden. 

Indringers niet 
 welkom
Mollen graven indrukwek-
kende gangenstelsels, 
waarin ze hun eigen territo-
rium hebben en indringers 
niet worden getolereerd. 
Al kunnen ze elkaar wel 
kruisen in gemeenschap-
pelijke gangen die leiden 
naar eenzelfde bestem-
ming, water bijvoorbeeld. 
Mollen bakenen hun 
gebied af met geurmerken. 
In het voorjaar vergroten 
de mannetjes hun territo-
rium tijdelijk als ze op zoek 
gaan naar een vrouwtje om 
te paren. Is dat gelukt, dan 
jaagt ze hem weg en keert 
hij terug naar zijn vertrouw-
de plek. Ook de jongen 
worden slechts twee 
 maanden door hun moeder 
verzorgd, daarna zijn ze op 
zichzelf aangewezen.



WINTER 2021 DIER | 29 

De bonte specht 
verhuist jaarlijks 

en hakt zonder 
problemen een 

nieuw nest in een 
andere boom

Naar een mindere buurt
Zijn alle dieren honkvast? Zeker niet. De bonte specht 
 bijvoorbeeld verhuist jaarlijks en hakt zonder problemen 
een nieuw nest in een andere boom. Kuifmezen en parkie-
ten zijn daar blij mee, die nemen maar al te graag hun intrek 
in de verlaten spechtenholen. Sommige vogels dwingen 
hun soortgenoten om te verkassen. Zo woont de slimste en 
sterkste ekster op de beste plek. En als een jonge vogel 
zich sterk genoeg voelt, verjaagt hij zonder angst de oud-
jes. Die hebben geen andere keuze dan te verhuizen naar 
een mindere buurt.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
heeft  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 afhankelijk zijn van onze hulp.

Maya aarzelde geen moment 
toen twee jongens haar wezen 
op een eend in nood. De arme 
vogel lag te spartelen in het 
water, belemmerd door vis-
draad om zijn lijf, poten en 
zelfs in zijn snavel. Maya 
sprong het water in en haalde 
de vogel aan de kant. Een groot 
deel van de visdraad wisten zij en 
haar vader te verwijderen, maar er 
stak ook een draad uit de snavel. 
 Dierenambulancerijders brachten de 
eend naar de dierenarts waar de haak 
snel en zonder schade verwijderd kon 
worden. Nadat de eend in de opvang 
was bijgekomen van zijn hachelijke 
 avontuur, mocht hij terug het water in. 

Onbevreesde  
dierenvriendin

Medewerkers en vrijwilligers van Wildopvang 
Krommenie werden door Jumbo Uitgeest getrak-

teerd op gebakjes. “Ik las een artikel over de 
 Wildopvang in de krant en daarop besloot ik om  

de vrijwilligers iets lekkers te brengen,” aldus 
Richard Visser, filiaalhouder bij de supermarkt.  

“Als hart onder de riem en de waardering voor al 
het goede werk dat zij verrichten voor de in het wild 

levende dieren in onze omgeving.” 

Traktatie

Meneer en mevrouw Verhoef uit Brielle 
waren deze zomer 65 jaar getrouwd. Een 

 bijzonder jubileum, dat alleen met veel liefde 
gehaald kan worden en werd gevierd met 

familie en vrienden. Cadeaus wilde het stel 
niet, dan liever een donatie voor de dieren. 
De gasten gaven gehoor aan dit verzoek  
en daarmee zamelden ze een bedrag van  

€ 300 in. Wat een hartverwarmend gebaar.

Mini’s ochtend begon zo lekker. Rustig wakker worden en even 
de benen strekken op het balkon. Althans dat was het plan.  
Maar het ging mis; Mini viel vijf etages naar beneden. Wat een 
schrik en wat een pijn. Ze had een gebroken voor- en achter-
poot, gescheurd bekken en gebroken teen. De kosten voor een 
operatie waren hoog, zo’n € 4.000. Het asiel startte een actie 
om het geld bij elkaar te krijgen. Bijna 200 donaties leverden  
€ 4.398 op, waarmee Mini kon worden geopereerd. En nog 
mooier nieuws; het pleeggezin waar Mini verbleef, heeft haar 
officieel geadopteerd. Eind goed al goed dus.

Onfortuinlijke val

Liefdevol jubileum
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Ze sprong het water in en 
haalde de vogel aan de kant
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Jonge dieren 
hebben behoefte 
aan liefde en 
warmte

Deze golden retriever belandde in het water tijdens 
een wandeling met de uitlaatservice en kon er niet 
meer op eigen kracht uit komen. Een bezorgde toe-
schouwer sprong het water in. Dit gebeurde nog 
geen kilometer bij onze opvang in de Haarlemmer-
meer vandaan, waardoor de dierenambulance haar 
snel op locatie had. Na een warm bad volgde het 
emotionele weerzien met haar geschrokken baasjes. 

Heldhaftige redding
Toen een buschauffeur in Zeeland 
onderweg een gewonde bunzing 

zag liggen, aarzelde hij geen 
moment. Hij stopte, nam het dier 

mee in de bus en belde de dieren-
ambulance. Omdat bussen volgens 
een strak schema rijden, vroeg de 

chauffeur de dierenambulancerijders 
om klokslag 8.31 uur bij het bus-

station in Terneuzen klaar te staan. 
Zij namen de bunzing van hem over 

en brachten het diertje naar de 
vogel- en zoogdierenopvang in 

 Middelburg, waarna de chauffeur 
zijn weg weer kon vervolgen.

Deze vier leuke meiden zamelden geld  
in voor Dierenopvang Haarlemmermeer. 

Als dank kregen ze een rondleiding  
van dierverzorger Rick, waarbij een 
 knuffelsessie met asielhond Blue 
 natuurlijk niet mocht ontbreken. 

Strakke 
planning

Voor wat hoort wat

Onze asielen vangen veel moederloze kittens en 
babykonijnen op. Naast (medische) zorg hebben ze 
veel behoefte aan liefde en warmte. Wij gebruiken 
daarom Snuggles; knuffels met een warmtebron  
en kloppend hart. Als dieren tegen de knuffels aan 
liggen, voelen ze zich geborgen, worden ze rustiger 
en zijn ze minder gevoelig voor ziekten en infecties. 
Dankzij de donaties van enkele dierenliefhebbers 
kon Dierenbeschermingscentrum Amersfoort  
tien Snuggles aanschaffen om mee te geven aan 
pleeggezinnen. Zij vangen kwetsbare asieldieren 
thuis op, en kunnen nu voor de kleintjes ook 
gebruikmaken van de knuffel.

Knuffels met  
kloppend hart

Ziekenhuis St. Jans Gasthuis in 
Weert heeft een couveuse aan 
Dierenbeschermingscentrum 
 Limburg gedoneerd, waarmee we 
de allerkleinste moederloze kittens 
op temperatuur kunnen houden. 
We maken er dankbaar gebruik 
van; de couveuse staat inmiddels 
bij een van onze gastgezinnen. 

Lekker warm
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Klokslag 8.31 uur stond 
de dierenambulance 

klaar om een gewonde 
bunzing over te nemen
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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.  

Een dierentas

Houd het droog 

Met deze grote boodschappentas  
laat u zien dat u het werk van Dieren-

bescherming een warm hart toedraagt.

€ 6,99
ARTIKELNUMMER 97337

Versier je tuin
Hang deze metalen vlinder op aan een boom, bij 

uw tuin of aan de schutting en vrolijk zo uw tuin op!

Zelf aan de slag
Bouw samen met uw kinderen een van deze leuke  
voederhuisjes voor in de tuin. U heeft alleen een hamer nodig. 
Geniet vervolgens van alle vogels die uw tuin komen bezoeken.

Help de vogels
Vul de voederhuisjes Jinto en Juna met 

deze onweerstaanbare voedermix  
vol met olierijke zaden. Precies wat  

de vogels nodig hebben tijdens  
een koude winter.

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

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574

€ 10,99
ARTIKELNUMMER 

93063

BOUWPAKKET  
VOEDERHUIS JINTO 

  € 14,99  

€ 8,99 € 24,99
ARTIKELNUMMER 11028

ARTIKELNUMMER 97950

In de winter wil er nog wel eens een 
buitje vallen. Met deze paraplu bent u 
hier altijd op voorbereid. De paraplu is 
voorzien van mooie afbeeldingen van 

vier verschillende honden.

€ 9,99
ARTIKELNUMMER 97588

ACTIE

€ 10,99
ARTIKELNUMMER 

90635 

BOUWPAKKET  
VOEDERHUIS JUNA 

  € 12,99  

NIEUW

HI-ENERGY MIX 4 LITER 

Onze webwinkel
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GERED

Twee konijnen, zes poten
Het was hartje zomer toen een gewond 
konijn door de  dierenambulance naar de 
opvang in Amersfoort werd gebracht. In 
zijn achterpoot had hij meerdere breuken. 
Enkele dagen later werd een ander konijn
tje in hetzelfde asiel opgevangen, ook met 
een verbrijzelde poot. Bij beide dieren 
bleek amputatie de enige optie. 

Er was met Blade  
gevoetbald en Pisto  

had in de verdrukking  
gezeten. Van beide  

dieren moest een pootje 
 worden geamputeerd.

Blade (wit) kwam zwaar gehavend bij Dieren-
beschermingscentrum Amersfoort binnen. Het 
verhaal ging dat kinderen met hem hadden 
gevoetbald en gegooid. Ongelooflijk, maar uit 
röntgenfoto’s bleek dat het verhaal wel degelijk 
klopte; zijn poot was op meerdere plaatsen 
gebroken en moest worden geamputeerd. Krap 
een week later kwam de vier maanden oude 
Pisto het opvangcentrum binnen, met ook al 
zo’n triest verhaal. Ze had met haar moeder en 
vijf broertjes in een veel te klein hok gezeten. 
Daar had ze een open botbreuk aan overge-
houden die flink was gaan ontsteken. Ook voor 

Pisto was amputatie onvermijdelijk. Na de 
 operatie ging het bergafwaarts met haar. Ze at 
slecht en was angstig. Omdat Pisto nog zo 
jong was, miste ze de warmte en veiligheid van 
een moeder. Verzorgers merkten ook dat ze 
direct tegen hun hand kroop als ze haar medi-
catie gaven. Een teken aan de wand. Pisto 
werd daarop aan de vriendelijke Blade gekop-
peld, en dat was meteen goed. Liefde op het 
eerste gezicht zelfs. Pisto is nu veel meer op 
haar gemak, nog steeds wat schrikachtig, maar 
ze trekt zich op aan hem. Zodra beide dieren 
zijn hersteld, worden ze samen herplaatst.

Voetballen met een konijn. Wie bedenkt 
zoiets? Het is een ernstige vorm van dieren-
mishandeling en strafbaar bovendien. Bent u 
getuige van een dier in nood door mishande-
ling, een ongeluk of verwaarlozing? Dan is er 
één centraal nummer om te bellen: 144. 

Treft u een dier in nood? Bel 144
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JONGE DIERENBESCHERMER

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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‘Dieren hebben evenveel 
recht om hier te zijn  

als mensen. Misschien 
zelfs een beetje meer,  
zij waren er eerder.’
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Tristen van Ede (10) woont in Leiden. Hij is dol 
op alle dieren, ratten in het bijzonder. 

‘Jagen op dieren mag  
van mij niet meer’

Heb je huisdieren?
“Vissen en een hond, Amor. Hij brengt me 
blijdschap en ik vind het altijd fijn dat hij 
er is. Ik kan me niet voorstellen dat ik 
 zonder dieren zou leven.”

Dus later wil je ook dieren?
“Zeker! Als ik zestien jaar ben, mag ik rat-
ten van papa en mama. Ik neem er sowieso 
twee. Het zijn namelijk gezelschapsdieren. 
Ze zijn niet graag alleen en vervelen zich 
snel. Ik weet al hoe ik ze ga noemen; Lily en 
Roos. Ik hou van ratten omdat ze slim zijn. 
Ze kunnen parcourtjes lopen, puzzels 
oplossen en ze zijn heel lief.”

Als jij het voor het zeggen  
had, dan…
“Zou ik het gebruik van gif om dieren 
als muizen, slakken en insecten uit huis 
te weren verbieden. Je kan ze beter 
vangen met een val en terugzetten in 
de natuur. Ook jagen op dieren mag 
van mij niet meer. Wij willen toch ook 
niet achterna gezeten worden? En alle 
dierenambulances krijgen een sirene. 
Als dieren pijn hebben, moeten we zo 
snel mogelijk naar ze toe.”

Vind jij dat we goed voor 
 dieren zorgen?
“Niet iedereen doet dat. Sommige 
mensen jagen duiven op straat weg 
en schoppen naar ze. Daar zouden 
ze een boete voor moeten krijgen. 
Dieren hebben evenveel recht om 
hier te zijn als mensen. Misschien wel een 
beetje meer; zij waren er eerder.”

Een echte dierenbeschermer ben jij.
“Ik zorg goed voor alle dieren. Als ik op ons balkon slakken of insecten zie, 
breng ik ze naar het park, waar ze in vrijheid kunnen leven. Ik vind het 
belangrijk om dieren te helpen die gewond zijn of met uitsterven bedreigd 
worden. Dat vertel ik ook aan andere mensen, zodat zij dat hopelijk ook 
gaan doen.”

De Dierenbescherming helpt 
 kinderen graag bij het vergroten 
van hun kennis over dieren via 
leuke activiteiten, voorlichting 
op scholen, spreekbeurten en 

het dierenbeschermersspel. Als 
wij ze kunnen laten zien hoe 

belangrijk het is om goed voor 
dieren te zorgen, is de kans 

groot dat ze daar later zelf ook 
naar gaan handelen. 

Hebt u of kent u een jonge dierenbeschermer  
die ook graag dieren helpt en het leuk vindt om 
daarover te vertellen? Laat het ons weten op 
 redactie@dierenbescherming.nl. 

?

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, een activitei-

tenkalender 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.
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Gastlessen op school
Onze scholenvoorlichters verzorgen 

op veel plekken in het land een 
 leuke, leerzame les met het dieren-

beschermersspel. Al jaren een 
 succesformule in de klas. Na een 

korte introductie volgen quizvragen 
en filmpjes over diverse dieren-
thema’s. De kinderen spelen in 

teamverband. Een les duurt onge-
veer anderhalf uur en is geschikt 
vanaf groep 4 tot en met 8. Wilt  

u ook een gratis gastles van  
de Dierenbescherming? Vul dan  
het aanvraagformulier in op onze 
website dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘gastlessen’.

Educatie en  
Voorlichting 
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2021 IN VOGELVLUCHT

Nu het jaar ten einde loopt, blikken  
we graag terug met een kleine greep  
uit de resultaten waar we trots op 
zijn en die we zonder uw steun  
niet hadden kunnen realiseren. 
Dank voor uw niet aflatende steun.

Mede dankzij 
uw steun!

Enkele hoogtepunten

Monitoring misstanden 
slachthuizen 

Verbod op  
stroomhalsband

Om misstanden in slachterijen beter aan  
te kunnen pakken, ontwikkelde de Dieren-

bescherming met Deloitte, Eyes On Animals 
en Vion een camerasysteem dat monitort 

hoe de dieren worden behandeld. De soft-
ware identificeert en labelt automatisch beel-
den van potentiële misstanden en verzamelt 
deze voor dierenwelzijnsfunctionarissen die 

 vervolgens actie kunnen ondernemen. 

Halsbanden om ongewenst gedrag van een 
hond te corrigeren, zijn ons al jaren een 

doorn in het oog. De prikhalsband mag sinds 
1 juli 2018 gelukkig niet meer en in augustus 

werd bekend dat vanaf 1 januari 2022 ook 
de stroomhalsband verboden wordt.  

Honden op deze pijnlijke manier corrigeren 
veroorzaakt stress en kan ongewenst  

gedrag zelfs versterken. 

Diervriendelijker  
geproduceerde kip  

in supermarkten
Albert Heijn kondigde begin dit jaar aan  

in 2023 alleen nog kip te verkopen  
met   het Beter Leven keurmerk van de 

 Dieren bescherming. Lidl en Jumbo deden 
hetzelfde. In augustus werd duidelijk dat álle 
Nederlandse supermarkten stoppen met de 

verkoop van keurmerkloze kip per 2023.  
Een nieuwe mijlpaal.

Dier & Mens Wijzer voor
komt impulsaankopen

We hoeven u als lid, donateur of vrijwilliger 
van de Dierenbescherming niet te vertellen 

dat een dier meer vraagt dan eten, water  
en een aai over de bol. Toch realiseert  

niet iedereen zich dat. Met onze Dier & Mens 
Wijzer kunnen mensen voor acht van  

de meest voorkomende huisdieren nagaan 
of ze in hun leven passen. Nu, maar  
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14.500
 inspecties voerde de  

Landelijke Inspectiedienst  
Dierenbescherming uit

76.000 
 keer reden onze dieren-

ambulances uit om dieren  
in nood te redden

45 miljoen
dieren in de veehouderij 

 kregen een beter  
leven dankzij het  

Beter Leven keurmerk

24.000
dieren vingen we op in onze 
asielen en vele duizenden in 
het wild levende dieren bij 

partnerorganisaties
44.802 kaarten  

tegen plezierjacht 

Voorlichtingscampagne
‘Vaccineer je huisdier’

Aandacht voor  
vissenwelzijn

Algemene  
resultaten

Op de wildlijst staan vijf diersoorten die 
 zonder reden geschoten mogen worden.  

We verzamelden 44.802 handtekeningen en 
lobbyden daarmee tegen de plezierjacht. 

Met resultaat! In februari werd in de Tweede 
Kamer een motie aangenomen om de haas 

en het konijn van de beruchte wildlijst te 
halen. We strijden natuurlijk door totdat  

de hele lijst wordt geschrapt.

Jaarlijks vaccineren wij in onze asielen 
10.500 honden, katten en konijnen, wat 

hoge kosten met zich meebrengt. Om het 
belang van vaccineren te onderstrepen,  
voerden we een voorlichtingscampagne.  

Zo lagen onze posters en folders bij  
1.500 dierenartspraktijken en bereikten  

we via social media ruim één miljoen  
mensen met een voorlichtingsvideo. 

De Dierenbescherming wil dat er meer aan-
dacht komt voor de verwoestende impact die 
visserij heeft op het welzijn van zeedieren en 
de oceanen waarin ze leven. In samenwerking 

met de Vissenbescherming, Compassion in 
World Farming, Sea First en Dierencoalitie 

ontwikkelden we een Vissenmanifest met tien 
punten voor een beter vissenwelzijn, waar-
mee de overheid direct aan de slag kan.

Steun voor wetgeving 
hittestress

De Tweede Kamer heeft twee moties aan-
genomen die veetransport boven de 30˚C 
onmogelijk maakt en de wachttijd bij het 

slachthuis beperkt tot maximaal vijftien minu-
ten. Opluchting alom, maar de strijd is niet 
gestreden. Gelukkig hebben we een brede 
achterban die bijna € 30.000 bijeenbracht 
om onze campagne een nieuwe impuls te 
geven en daarmee betere condities voor 
 dieren tijdens transporten te realiseren. 
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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

Directie 
Co’tje Admiraal (bestuurder)

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 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: Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Stocksy Oplage: 125.000  
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 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  
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.

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’.

Fles met 
een missie

De Dopper is een waterfles met een missie. Schoon water; in 
elke oceaan en uit elke kraan. Water is noodzakelijk voor het leven 
op aarde, toch belandt elk jaar acht miljard kilo plastic in onze 
oceanen. U leest er in dit blad uitgebreid over. Om onze bio-
diversiteit te verbeteren, kunnen we ook zelf een bijdrage leveren. 
Bijvoorbeeld door minder plastic te gebruiken. Met deze Dopper 
hebt u voortaan geen wegwerpflesjes meer nodig, dat scheelt 
plastic afval! De Dopper is gemakkelijk af te wassen en 100% 
vaatwasmachinebestendig. Dopper doneert 5% van haar omzet 
aan Dopper Foundation en steunt waterprojecten wereldwijd.  
U bestelt uw Dopper voor € 12,50 in mintgroen, zeegroen of  
roze op dierenbeschermingshop.nl, waar u ook terechtkunt voor 
speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop 
steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL
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IK HEB 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.

‘Doodziek was hij en 
moest van ver komen, 
maar hij beschikte over 
een enorme vechtlust’

Stoere Brian

Baasje over Brian

Kitten Brian en zijn zusje Mia 
 werden deze zomer meer dood 
dan levend binnengebracht bij 
Dierenopvang ’t Noordbroek in 
Almelo. Beide katjes waren uitge-
mergeld, zaten onder de vlooien 
en de  oortjes vol mijten. Nies-
ziekte had de oogjes aangetast. 
Het rechteroogje van Brian was 
niet meer te redden, het andere 
zou erop of eronder worden. Alle 
goede zorgen ten spijt, overleed 
Mia een week later. Haar lijfje en 
vechtlust waren op. Brian maakte 
ondertussen een hoopvolle 
omslag. Hij at goed en begon 
voorzichtig te spelen. Een paar 
weken later was zijn gewicht op 
peil, het linkeroog wonderwel her-
steld en rende, speelde en knuf-
felde hij erop los. Er stond Brian 
nog wel een operatie te wachten; 
het rechteroogje moest worden 
verwijderd, omdat hij er anders 
last van zou blijven hebben. Hij 
moest het daarna een tijdje rustig 
aan doen, maar daar maakte Brian 
zó’n klassiek drama van, dat hij 
binnen de kortste keren alweer 
vrolijk door de kamer rollebolde.

Harma: “Ik ben gastouder voor  
het asiel en nam Brian in huis. 
Doodziek was hij en moest van ver 
komen, maar hij beschikte over 
een enorme vechtlust. Brian wilde 
zo graag eten, dat hij het puntje 
van zijn voedingsspuitje er telkens 
af beet. Hij was ook dol op aan-
dacht, zo veel mogelijk graag. 
Ondanks het verlies van zijn oog-
je, was hij onbezorgd en spinde 
luidruchtig. Geen angst of boos-
heid na alle nare ervaringen. Toen 
de tijd was aangebroken om een 
thuis voor Brian te zoeken, waren 
we zo aan hem gehecht geraakt, 
dat we hem besloten zelf te adop-
teren. Wat een kanjer!”
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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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