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ACHTER DE SCHERMEN

Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming 
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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Rien van Westreenen  
Vrijwilliger 
 Dieren ambulance  
Zuid-Holland Zuid

cv  
Typograaf, internationaal 
vrachtwagenchauffeur, 
 zetbaas tuinderij, ICT 
datum  
Dinsdag 24 januari, 14.00 uur
locatie  
Capelle a/d IJssel

“We hebben zojuist een gans opgehaald bij Vogel
klas Karel Schot, een opvangcentrum voor wilde 
vogels in Rotterdam. Het arme dier is twee weken 
geleden gebeten door een hond en bleek er slecht 
aan toe. Maar ze hebben hem weer kunnen oplap
pen en nu mogen wij ’m naar zijn vertrouwde plek 
brengen. Om herstelde dieren hun vrijheid terug te 
geven, is natuurlijk fantastisch. Het voelt sowieso 
goed om jezelf nuttig te maken voor een ander. 
Voor dieren, maar ook voor mensen. Het sociale 
aspect van dit werk is belangrijker dan vaak wordt 
gedacht. Als we overleden dieren terugbrengen 
naar huis, weet je nooit hoe mensen daarmee 
omgaan. Sommigen reageren gelaten, maar  

de meesten zijn diep bedroefd. Logisch. Ik heb zelf 
een hond, dus ik weet hoe overweldigend de liefde 
voor je dier is. Wij gaan bij ze zitten, om te troosten 
en naar hun verhalen te luisteren. Ik hoop dat we 
daarmee een eerste stap naar verwerking bieden. 
Je weet nooit wat de dag je brengt, dat maakt het 
rijden op de dierenambulance zo afwisselend. Je 
komt in alle lagen van de bevolking, van huizen waar 
je op je tenen loopt om maar niets aan te raken tot 
villa’s, en alles daartussen. Familie en vrienden vin
den het fantastisch dat ik dit werk doe. Ze zijn altijd 
benieuwd naar wat we meemaken. Ik kan avonden 
vullen met verhalen, dus dat zit wel goed.”
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ACTUEEL

Melk is goed voor elk.  
Een ei hoort erbij. We zijn 

opgegroeid in een tijd 
waarin het eten van dierlijke 

producten volkomen 
 geaccepteerd is. Weten-
schappers voorspellen 
 echter dat dit in de toe-

komst taboe wordt. Over 
een aantal decennia zal 

veganistisch de norm zijn. 
Maar hoe kunnen we  

ons op die toekomst voor-
bereiden? In Ooit aten we 
dieren gaat Roanne van 

Voorst in gesprek met boe-
ren, blikt ze terug op de tijd 

dat er giraffen werden 
gegeten en vertelt ze waar 

ze tegenaan loopt als 
beginnend veganist.

We mogen vijf exemplaren 
van Ooit aten we dieren 
weggeven. Interesse?  
Stuur een mail met uw 
adresgegevens naar  

win@dierenbescherming.nl. 

 Verderop in dit blad leest u 
een interview met Roanne. 

‘Ooit aten 
we dieren’

5X 
BOEK

win!
Bereikt voor dieren 
LOBBY

De Dierenbescherming redt en helpt dieren, maar mooier nog is om te  
voorkomen dat ze überhaupt in de knel raken. Met goede kaders kan dieren-
leed op grote schaal worden aangepakt. We lobbyen op landelijk niveau,  
in Europa, bij provincies en gemeenten. Zo hebben we jaren gestreden  
voor een chipplicht voor katten en een verbod op dieren die lijden onder  
hun uiterlijk. Nu is daar dan eindelijk die grote doorbraak. 

1. Landelijke chipplicht  
voor katten aangekondigd

2. Verbod dieren die lijden onder uiterlijke kenmerken

Er was een lange adem 
voor nodig, maar nu lijkt 
het dan zover. Minister 
Adema van LNV heeft 
aangekondigd dat hij een 
verplichte chip wil invoe
ren voor alle katten. De 
Dierenbescherming 
vraagt daar al jaren om, 
en is blij dat de minister 
de urgentie inziet.  
De chipplicht gaat in  
elk geval gelden voor 
huiskatten. Er wordt nog 
onderzocht of de maat
regel ook voor zwerfkat
ten wordt ingevoerd. De 

Dierenbescherming voer
de campagnes en lobby
de intensief voor een 
landelijke chiplicht. 
Gechipte katten kunnen 
doorgaans veel sneller 
met hun eigenaar worden 
herenigd zodat dieren
leed wordt voorkomen. 
Ga maar na; sinds er voor 
honden een chipplicht 
geldt, wordt 93% met de 
eigenaar herenigd, tegen
over 17% van de katten. 
Hiermee zal ook de popu
latie zwerfkatten op den 
duur afnemen.

Minister Adema had nog meer 
goed nieuws in zijn koker. De 
landelijke chipplicht voor katten 
was nog maar net aangekon
digd, of hij maakte bekend dat 
er een houdverbod moet 
komen voor dieren die lijden 
onder hun uiterlijk. Het gaat 
hierbij om bijvoorbeeld honden 
met te korte snuiten en katten 
met vouwoortjes. Dieren dus 
die zijn gefokt om aan de wens 
van mensen te voldoen. "We 
maken onschuldige dieren het 
leven zuur, omdat we het ‘mooi’ 
en ‘schattig’ vinden. Dat raakt 
me en ik weet dat veel Neder
landers dat ook zo voelen. 
Daarom wil ik naar een Neder
land waar geen enkel huisdier 
meer hoeft te lijden onder zijn 
of haar uiterlijk, een Nederland 
zonder dieren met schadelijke 

uiterlijke kenmerken,” schrijft hij 
in een brief aan de Tweede 
Kamer. Naast een houdverbod, 
stelt Adema dat deze dieren 
niet meer vertoond mogen 
 worden in de media, zoals in 
films en reclames. Het invoeren 

van een houdverbod is com
plex. Het zal nog wel geruime 
tijd duren voordat het daad
werkelijk van kracht wordt. 
Maar dit is alvast een belang
rijke stap, die wij natuurlijk van 
harte toejuichen. 
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LEDENRAAD

‘De Dierenbescherming heeft meer dan honderd duizend 
leden, die allemaal compassie hebben met dieren.  
Ik hoop dat ik namens deze mensen mag spreken.’

Corrie van Schaik zet zich als vrijwilliger al jaren onvermoeibaar in  
voor dieren. Dit is haar tweede termijn in de Ledenraad.

Kandidaten Ledenraad gezocht 
U kunt zich verkiesbaar stellen voor onze 
Ledenraad, waarin u met een groep 
gemotiveerde dierenbeschermers een 
belangrijke rol vervult bij de realisatie  
van onze droom: een diervriendelijke 
samenleving. U bent ook een onmisbare 
sparringpartner voor bestuurder en 
management. Bovendien krijgt u een 

uniek inkijkje in het reilen en zeilen van 
onze vereniging. Van het werk in de 
 asielen tot fondsenwerving, lobby en de 
ontwikkeling van nieuwe projecten.
 
Dit najaar vinden de verkiezingen plaats 
voor onze Ledenraad. Meer weten?  
Ga naar   dierenbescherming.nl/ 
ledenraad23 en vul het formulier in.

De Dierenbescherming presenteerde tijdens 
een landbouwbeurs in Berlijn samen met  
Vion en Deloitte een monitoringstool met 
 slimme cameratechniek. De belangstelling 
was groot en ook ministers Van der Wal 
(Natuur en  Stikstof) en Adema (Landbouw, 
Natuur en  Veiligheid) luisterden aandachtig 
mee. Als Dieren bescherming komen we op voor 
álle dieren in Nederland, inclusief de  miljoenen 
dieren in de veehouderij. We proberen hun wel
zijn te verbeteren via de politiek; door ministers 
en de Tweede Kamer, maar ook Europa, te 
overtuigen om betere regels in de wet op te 
nemen, en door aandacht te vragen via de 
markt. Met het Beter Leven keurmerk zijn we 
een relevante partij voor het bedrijfs leven, en 
werken we samen aan innovatie. Via ons keur
merk hangen er voortaan in de deel nemende 
slachthuizen verplicht camera’s, waarmee even
tuele misstanden  kunnen  worden voorkomen. 

Internationale 
 aandacht voor  
slim cameratoezicht  
in slachterijen

VEEHOUDERIJ

Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de 
Dierenbescherming in oktober is een 
bedrag opgehaald van maar liefst 982.390 
euro. Meer dan 7000 collectanten gingen 
langs de deuren. Dit konden zij doen dank
zij de inzet van ruim 1200 wijkhoofden. 
Met deze opbrengst kunnen we dieren in 
nood redden, dierenleed voorkomen en zo 
het welzijn van duizenden dieren in Neder
land verbeteren. Ook in 2023 steken onze 
collectevrijwilligers de handen uit de mou
wen voor dieren, en wel van 1 t/m 7 oktober. 
Extra wijkhoofden en collectanten zijn van 
harte welkom. U leest er meer over op 
 dierenbescherming.nl/collecte.

Decennialang liep de 
Dierenbescher ming  
te hoop tegen de 
 legbatterij, zoals op  
deze foto in 1980. Een 
gruwelijker symbool 
van de degradatie  
van het dier tot ding 
bestond niet. De aan-
houder wint, zo bleek, 
want in 2012 werd  
een Europees verbod 
van kracht.

982.390
UIT DE OUDE DOOSHET GETAL
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ADVERTENTIE

ONTVANG GRATIS PROEFPAKKET

Voor dier, natuur en milieu

Vink uw keuze aan en ontvang deze thuis  
met een BIOFOOD® brochure en spaarkaart.
 
❏ BIO BROKVOER HOND
❏ BIO NATVOER KAT
❏ BIO NATVOER HOND
 
Maak gebruik van de QR code, mail de bon ingevuld naar  
info@biofooddiervoeding.nl of stuur op naar BIOFOOD, Postbus 151, 
9200 AD Drachten. Meer info op biofooddiervoeding.nl
 
Naam:  ..............................................................................................

Adres:  ..............................................................................................

Postcode/Woonplaats: .....................................................................

Mail:  .................................................................................................

Tel:  ...................................................................................................

Maximaal 1 pakket per huishouden

PUUR, EERLIJK EN GEZOND

Voor een goede gezondheid van uw hond of kat is gezonde 
 voeding essentieel. BIOFOOD® heeft naast complete biologische 
brokvoeding voor de hond nu ook een biologische natvoerlijn 
voor hond én kat ontwikkeld, waarin biologisch vlees wordt 
gecombineerd met biologische groenten en gecertificeerde 
 biologische grondstoffen.
 
De voordelen van BIOFOOD® zijn talrijk. Het is beter voor natuur, 
dier en milieu, graan- en/of tarwevrij, hypoallergeen, bevat een 
hoge voedingswaarde, geen lichaamsvreemde stoffen, is duur-
zaam en diervriendelijk en ondersteunt huid, vacht en vertering. 
Meer op: www.biofooddiervoeding.nl.

“Best zwaar als je nog spierpijn van het sporten hebt,” 
zegt dierenambulancevrijwilliger Marja terwijl ze een 
zwaan naar de ambulance draagt. Het dier was in  
de problemen geraakt aan de Maasboulevard in 
Schiedam. Marja en haar collega Mirella hebben de 
zwaan overgebracht naar Vogelklas Karel Schot in 
Rotterdam, waar hij in alle rust kan bijkomen.

‘Best zwaar, zo’n 
zwaan, als je 
spierpijn hebt’

FACEBOOK

Lidl heeft sinds septem-
ber als eerste supermarkt 
duurzamere en diervrien-

delijkere 3 sterren Beter 
Leven kaas in de schappen 
liggen. Nu valt deze kaas  

al in de prijzen;  
Lidl won onlangs de  

Bio-productverkiezing 2023.

BETER LEVEN KEURMERK
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‘Mijn eenmalige gift’  
vervangt de acceptgiro

Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro. De banken hebben besloten dan te stoppen met  
dit betaalmiddel omdat het gebruik ervan afneemt. Dit betekent dat alle banken  

(en dus ook uw bank) na 1 juni geen acceptgiro’s meer verwerken. We hebben als goede 
doelen samen gewerkt aan een alternatief met de naam Mijn eenmalige gift.  

Vanaf april gebruiken wij Mijn eenmalige gift om een bijdrage voor ons werk te 
 vragen. Hiermee kunt u net zo makkelijk en vertrouwd een gift aan ons overmaken. 

Dhr./Mevr. A. Voorbeeld
Voorbeeldstraat    1
Voorbeeldstraat    1
Voorbeeldstraat    1
Voorbeeldstraat    1
Voorbeeldstraat    1
Voorbeeldstraat    1
1234 AA Voorbeeldstad
1234 AA Voorbeeldstad
1234 AA Voorbeeldstad
1234 AA Voorbeeldstad
1234 AA Voorbeeldstad
1234 AA Voorbeeldstad

JA, ik steun de Dierenbescherming eenmalig met:

Stuur deze bon niet naar de bank, maar verzend deze in de retourenvelop aan Dierenbescherming, Antwoordnummer 4082, 3830 VB Leusden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toe-stemming aan: (a) de Dierenbescherming om eenmalig een incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en (b) uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Dierenbescherming. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Uw gift schrijven wij rond de 30e van deze of  volgende maand af.

 <1234 5678 1234 5678>

Ons incassant-ID: NL56ZZZ404073190000
Dierenbescherming,
Antwoordnummer 4082, 3830 VB Leusden

Ons IBAN rekeningnummer: 
NL05 INGB 0003 9631 56

Stuur deze bon op in de bijgevoegde retourenvelop. Dank voor uw steun!

Kenmerk Machtiging:

Hoe werkt het? 
Heel eenvoudig. U ontvangt vanaf 
april bij onze brieven de kaart  
Mijn eenmalige gift. Vul deze in op 
dezelfde manier als u deed met de 
acceptgiro. Verstuur Mijn eenmalige 
gift vervolgens in de retourenvelop, 
die wij meesturen met de brief  
(postzegel niet nodig). Wij zorgen 
voor incasso van uw gift.

Doneert u digitaal?
Voor u verandert er  eigenlijk niets. 
De infor matie die u vanaf de  
acceptgiro gebruikte voor internet
bankieren treft u voortaan aan op 
Mijn eenmalige gift. 

Betaling lidmaatschap
Bent u gewend uw lidmaatschap  
per acceptgiro te betalen? Onze 

 collega’s van Service & Informatie 
 helpen u graag om dit om te zetten 
naar een machtiging.

Heeft u nog vragen?
Ons team van Service & Informatie 
staat voor u klaar. Ze zijn te bereiken 
op 088 81 13 000 van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 17.00 uur.
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HOOFDVERHAAL

Er is dezer dagen sprake van een zekere 
spanning ten kantore van de Dieren
bescherming. Nervositeit? Nee. Het is 

geen plankenkoorts, maar gezonde wed
strijdspanning. Nederland staat namelijk 
aan de vooravond van een transitie. Het 
roer gaat nu écht om. Je kan zeggen dat er 
rechters kwamen die oordeelden over ver
gunningen en stikstof, je kan ook stellen 
dat Moeder Natuur ingreep. Nu die transitie 
onvermijdelijk is, zien wij kansen. Om 
 dieren in de veehouderij een waardig 
bestaan te bieden bijvoorbeeld. 

MEER DAN VERANDERING
Laten we stilstaan bij de betekenis van de 
term ‘transitie’ om de reikwijdte van het 
verhaal handen en voeten te geven. Het is 
een woord dat vaak wordt gebezigd en niet 
simpelweg te vergelijken is met ‘een veran
dering’. Je zou de geboorte van een kind  
een verandering kunnen noemen, maar 
ouders worden, dát is de transitie. Of zoals 
de over gang van steenkool naar aardgas  
als voornaamste drager van energie een 
energie  transitie was. Kolenmijnen moesten 
sluiten en eind zestiger jaren waren het  
de kolenboeren die woest toeterend door 
Den Haag reden. 

VERANTWOORDELIJK
Nu, ruim vijftig jaar later protesteren boeren 
opnieuw. De landbouw en dan met name de 
veehouderij ligt onder een vergrootglas en 
wordt verantwoordelijk gehouden voor een 
belangrijk deel van de stikstofproblema
tiek. Teveel stikstof is letterlijk verstikkend 
voor de natuur en leefomgeving van mens 

en dier. Als land met de grootste veedicht
heid van Europa is het niet verbazing
wekkend dat de wal (de rechtelijke macht) het 
schip (de te weinig handelende overheid) nu 
keert. Er moét wat gebeuren om het lande
lijk gebied meer in balans te krijgen en 
overbelasting door onder meer de uitstoot 
van ammoniak te reduceren. Het kleurloze 
en sterk riekende gas ontstaat door vermen
ging van urine en mest van de miljoenen 
dieren in de Nederlandse veehouderij.  
Maar de transitie van het landelijk gebied 
draait om meer. “Denk aan opgaven op het 
gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, 
biodiversiteit, maar ook brede welvaart, 
zoals sociale voorzieningen, werkgelegen
heid, woningaanbod en leegstaande agrari
sche bebouwing,” zegt de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG).

STOOM EN KOKEND WATER
Dit jaar wordt cruciaal, 2023 is een bottle
neck en onder stoom en kokend water gaan 
allerlei belangengroepen aan de slag.  
Ook binnen de Dierenbescherming zijn 
behoorlijk wat mensen betrokken bij het 
‘transitiedossier’: inhoudelijke experts en 
beleidsmedewerkers, maar ook strategen, 
lobbyisten en communicatiedeskundigen. 
Lisanne Stadig is één van hen. Noem je  
haar eindverantwoordelijk, dan lacht ze  
dat bescheiden weg, maar als beleidsmede
werker veehouderij is ze een belangrijke 
spil in het team. Ze studeerde diergenees
kunde en dier wetenschappen en werkte 
eerder bij het Instituut voor Landbouw en 
Visserijonderzoek (ILVO) in België. Daar 
behaalde ze een PhD met als onderwerp het 

gedrag en welzijn van vleeskuikens. Ze legt 
uit wat we van de Dierenbescherming kun
nen verwachten. “Dierenwelzijn veranke
ren in de plannen, daar gaan we voor,” stelt 
ze resoluut. “Zorgen dat de transitie van het 
landelijk gebied ook meteen gepaard gaat 
met de inrichting van een veehouderij die 
‘dierwaardig’ is en toekomstbestendig.” 
Lisanne erkent dat het een ingewikkelde 
puzzel wordt. Bedoeling is dat in juli duide
lijk is wat er precies gaat gebeuren. 

PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED
De regering heeft bijna 25 miljard euro 
beschikbaar gesteld om maatregelen 
 mogelijk te maken binnen het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied, die niet 
alleen moeten zorgen dat over zeven jaar de 
helft minder stikstof wordt uitgestoten, 
maar tege lijkertijd natuur, bodem en water
kwaliteit verbeteren. Het draait in feite  
om drie sleutelbegrippen voor bedrijven  
in de veehouderij: stoppen, verplaatsen  
of drastisch veranderen. Hoevéél dieren je 
dan overhoudt en wáár zal de nodige hoofd
brekens opleveren. Maar hoé je ze moet 
houden is voor de Dierenbescherming 
 duidelijk: dierwaardig.

Gouden kans voor 
 dierenwelzijn?

Provinciale Statenverkiezingen 2023

De provincie staat voor grotere en urgentere opgaven op het gebied van natuur 
en landbouw dan ooit. Deze maand gaat Nederland naar de stembus om te 
bepalen welke politici de kiezers mogen vertegenwoordigen op provinciaal 
niveau. Op deze pagina’s wordt duidelijk hoe belangrijk de provincies zijn  

bij de transitie van het landelijk gebied. Naast het terugdringen van stikstof  
uit de veehouderij en natuurherstel, zijn er immers doelen voor biodiversiteit, 

klimaat, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.

De transitie van het  landelijk 
gebied moet  gepaard gaan 
met de inrichting van een  
veehouderij die ‘dierwaardig’ 
en toekomst bestendig is
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HOOFDVERHAAL

MEER TIJD EN GELD
Inmiddels is het gesputter begonnen en 
stelt bijvoorbeeld de provincie Overijssel 
dat er waarschijnlijk meer tijd en geld 
nodig zal zijn om tot die gewenste oplossin
gen te komen. De provincies zijn enorm 
belangrijk in het proces omdat zij in een 
zogenaamde gebiedsgerichte aanpak met 
oplossingen moeten komen. Dat doen zij 
niet alleen. Per gebied gaat worden bekeken 
wat het beste werkt. “Dat is nodig want er 
zijn in Nederland grote verschillen. Denk 
aan zandgronden versus een veenweide
gebied,” aldus Lisanne. Ze legt uit dat er 
zo'n 75 gebieden zijn benoemd waar pro
vincies, gemeenten, waterschappen, onder
nemers en terreinbeheerders samen aan  
de slag gaan.

CONVENANT
Lisanne: “Op zich willen we best aannemen 
dat de motivatie er is om rekening te hou
den met dierenwelzijn, maar een concrete 
stok achter de deur is er nog niet.” Terwijl 
de ‘gebiedsprocessen’ lopen, wordt name

Goed dierenwelzijn: wat is er nodig?
Bij de transitie van het landelijk gebied mag dierenwelzijn 
niet worden vergeten. Of gebagatelliseerd, want ‘als een 
kip eieren legt voelt ze zich goed, toch?’. Maar wat houdt 
dat nou eigenlijk in: goed dierenwelzijn? 

NATUURLIJK GEDRAG
Belangrijk element is dat dieren 
natuurlijk gedrag moeten kunnen 
laten zien. Veehouderijdeskundige 
Lisanne Stadig: “Dat de mens 
 dieren al generaties lang houdt 
en selecteert op eigenschappen 
als snelle groei of hoge melk
productie, betekent niet dat de 
behoefte om natuurlijk gedrag te 
vertonen weg is. De diersoorten 
die wij houden, bestaan miljoe
nen jaren en hun gedrag is in de 
loop der tijd geëvolueerd. Dat 
selecteer je er niet uit in honderd 
jaar intensieve veehouderij. Het 
is dus niet zo dat dieren die 
nooit kans hebben gehad om 
een bepaald gedrag te vertonen 
‘niet beter weten en dus een 
 prima leven kunnen hebben’. 
Nee, de behoefte is er altijd.” 

Sommige zijn volgens Lisanne 
zó sterk dat een dier gefrus
treerd schijngedrag kan gaan 
vertonen als het hierin wordt 
belemmerd. Zo gaat een kip die 
geen strooisel heeft om in te 
stofbaden ‘schijnstofbadgedrag’ 
vertonen, een zeug die geen 
nestbouwmateriaal krijgt voor 
het werpen van haar biggen 
‘schijnnestbouwgedrag’ en een 
rund dat geen langvezelig ruw
voer krijgt, gaat met de tong in 
de lucht rollen alsof zij gras in de 
wei afscheurt. 

GOEDE VOEDING
Bij goed welzijn van dieren hoort 
vanzelfsprekend goede voeding. 
Voldoende, smakelijk en met de 
benodigde voedingsstoffen. Ook 
de manier van aanbieden van 

voer moet passen bij de dier
soort. Zo wil een koe graag 
 grazen, en kippen en varkens 
scharrelen en wroeten om hun 
voer te vinden. Ook de mogelijk
heid om als kudde of groep 
 dieren samen te foerageren 
moet er zijn. Dit betekent dus 
voldoende ruimte en voerplek
ken. Ook toegang tot schoon en 
makkelijk opneembaar drink
water hoort hierbij. 

GOEDE LEEFOMGEVING
Een belangrijk vertrekpunt bij de 
discussie over dierenwelzijn is 
dat mensen respect hebben voor 
de integriteit en de intrinsieke of 
eigenwaarde van een dier. “Dat 
klinkt ingewikkeld, maar het gaat 
onder meer over de ‘heelheid en 
gaafheid’ van het dier. Staarten 
couperen bijvoorbeeld is dan 
natuurlijk uit den boze.” Dat hoeft 
ook niet langer, als de leefomge
ving goed is en voldoet aan de 
belangrijkste behoeften, vult 
Lisanne aan. “Een uitloop naar 

buiten of weidegang zijn essen
tiële onderdelen van een goede 
leefomgeving. Dit biedt de dieren 
daglicht en frisse lucht, een 
 gevarieerdere omgeving en meer 
keuze vrijheid. Dieren hebben  
de ruimte en kunnen beter hun 
natuurlijke gedrag te vertonen.” 
Gezondheid wordt vaak apart 
genoemd, maar is een wezenlijk 
onderdeel van goed dierenwel
zijn. In het Deltaplan Veehouderij 
van de Dieren bescherming – de 
allesomvattende visie voor de 
veehouderij – wordt daarom 
veelal uitgegaan van robuuste 
dieren, sterke  rassen, die tegen 
een stootje kunnen. Vaak zijn  
dit rassen die wat minder vlees, 
eieren of melk produceren.

Eigenlijk is welzijn voor dieren 
dus niet wezenlijk anders dan 
voor mensen: we willen allemaal 
dat het ons lichamelijk, sociaal 
en geestelijk goed gaat. Een 
‘positieve mentale staat’, voor 
mens en dier.

lijk gelijktijdig in Den Haag gewerkt aan 
een convenant over een dierwaardige 
 veehouderij en moet er ook nog een  
‘Landbouwakkoord’ worden gesloten. Uit
gangspunt bij die wetgeving zou moeten 
zijn dat  dieren niet worden aangepast aan 
de stal, maar dat het omgekeerde de norm 
is. “Dát noem je dus diergericht ontwer
pen,” licht Lisanne toe, “en dat is feitelijk 
ook onze inzet bij de gebiedsprocessen.”

VOOR MENS, NATUUR EN DIEREN
“We willen via gerichte campagnes en 
 duidelijke informatie voor bijvoorbeeld 
beleidsmakers en politiek laten zien dat je 
rekening kunt houden met mens, natuur  
én dieren. We komen met zogeheten 
 winwinwin oplossingen.” Volgens haar is 
duidelijk dat de omschakeling naar een 
dierwaardige veehouderij een proces van 
jaren is, maar de contouren moeten nu al 
worden geschetst. “Ze staan in ons Delta
plan  Veehouderij, al waken we voor maat
regelen die weliswaar een oplossing zijn 
voor bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, 

Er moét wat gebeuren  
om het landelijk gebied 
meer in balans te krijgen 
en overbelasting door 
onder meer de uitstoot van 
ammoniak te reduceren
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Wilt u ook diervriendelijk stemmen op 
15 maart? Check dan de verkiezings
programma's van de partijen van uw 
voorkeur en ontdek wat zij doen om het 
welzijn van dieren te verbeteren. 

Stem voor dierenwelzijn

maar problemen op het gebied van dieren
welzijn niet oplossen.” Het gaat dan om 
puur technische ‘trucjes’ zoals het plaatsen 
van luchtwassers op stallen. Dan zuiver je 
de lucht misschien die de stal verlaat, maar 
daar binnen blijft het een ongezond klimaat 
voor de dieren. 

VERKEERDE INVESTERINGEN
Lisanne: “We moeten voorkomen dat we 
plannen maken die over drie jaar de prul
lenbak in kunnen. Plannen, waardoor we de 
verkeerde investeringen doen. Investerin
gen die nu een goed idee lijken te zijn, 
maar die dierenwelzijn verslechteren. Dan 
moeten dezelfde boeren die veel voor hun 
kiezen hebben gehad over een aantal jaar 
opnieuw grote investeringen doen. Als ze 
daar überhaupt nog geld voor hebben. Voor 
ons staat vast dat we nu in Nederland een 
kans hebben om het eindelijk goed te rege
len. Als we dat niet doen, lossen we de crisis 
van morgen niet op. We weten immers dat 
er meer problemen zijn dan stikstof. Denk 
aan dierziekten en het gevaar van een 
 nieuwe pandemie, zoals de serieuze drei
ging door vogelgriep. De transitie is van ons 
allemaal. Van boswachter, boer, buurvrouw 
en terreinbeheerder, maar ook van koeien, 
varkens en kippen.”

GRAADMETER
Volgens Steven Elders, lobbyist bij de 
 Dierenbescherming, zijn de komende ver
kiezingen een soort graadmeter voor wat 
Nederland vindt, en of we de transitie die 
we hebben ingezet zien zitten. We kiezen 
de Provinciale Staten en zij kiezen vervol
gens de Eerste Kamer. In die Eerste Kamer 
hangt het er vanaf of de plannen van het 
kabinet daadwerkelijk kunnen worden 
 uitgevoerd, waarna de provincies het moe
ten gaan doen. Plannen kunnen worden 
tegengehouden als de samenstelling van de 
Eerste Kamer veel verandert.

GOUDEN KANSEN
Steven: “Het is voor de Dierenbescherming 
vanzelfsprekend dat in het plan van stik
stofreductie, waar we niet omheen kunnen, 
vooral rekening moet worden gehouden 
met dierenwelzijn en een goed verdien
model van de boer. Of lokale verkiezingen 
ooit zo belangrijk zijn geweest? Als je het 
over dierenwelzijn hebt, liggen hier gouden 
kansen. Pakken we hier nu niet goed in 
door? Dan hebben we over een paar jaar 
weer hetzelfde probleem.”

NATUURHERSTEL EN STIKSTOFREDUCTIE
Volgens collegalobbyist Michiel de Wit 

 worden de Provinciale Statenverkiezingen 
onderschat: “Omdat het voor de gemiddelde 
burger niet heel zichtbaar is wat provincies 
doen. Maar ze zijn verantwoordelijk voor 
beleid dat van invloed is op dieren, met 
name in de natuur en landbouw. Op het 
beleidsterrein natuur ligt een grote verant
woordelijkheid bij provincies voor fauna
beheer en alle mogelijke maatregelen voor 
preventie en bestrijding van schade door in 
het wild levende dieren. Dat gebeurt nu nog 
onnodig vaak door afschot. Op het beleids
terrein landbouw is het stikstofdebat 
 actueel. Natuurherstel en stikstofreductie 
zijn twee kanten van dezelfde medaille. En 
zowel bij landbouw als natuur is de nood 
hoog, want het provinciale beleid hiervoor 
heeft een verregaande invloed op gehouden 
dieren in de veehouderij, op wilde dieren in 
de natuur en op de biodiversiteit.”

VERBINDENDE ROL
“Waarom deze verkiezingen juist nú zo 
belangrijk zijn? Vanwege de polarisatie  
op landbouw en natuur. Ik zie de Dieren
bescherming als een redelijke stem, die ver
bindend kan zijn op dat terrein. Ook omdat 
we zelf vanuit het Beter Leven keurmerk 
nauw samenwerken met de agrarische 
 sector en veehouderij.”

WOLFWERENDE MAATREGELEN
“Eén van de hete hangijzers is de wolf. De 
subsidies voor wolfwerende maatregelen 
om vee te beschermen en de vergoeding 

voor schade: het wordt geregeld op provin
ciaal niveau. Iedere provincie kiest zijn 
eigen beleid voor subsidies en vergoedingen. 
Die zouden interprovinciaal afgestemd 
moeten worden. En wat ons betreft zijn die 
subsidieregelingen zo ruimhartig mogelijk 
voor zowel beroeps als hobbymatig gehou
den dieren, komen ze aan reële kosten 
 tegemoet en is er goede ondersteuning  
door wolvenconsulenten van de provincie. 
Maar ook zou het nemen van maatregelen 
voorwaarde moeten zijn voor schadevergoe
dingen, wat nu vaak nog niet het geval is. 
Allemaal keuzes voor de provincies.”

NOTA MET AANBEVELINGEN
Overigens gaan de lobbyisten van de 
Dieren bescherming na de verkiezingen 
direct aan de slag met een zogeheten ‘visie
document’, een nota met aanbevelingen  
op het gebied van dierenwelzijn voor de 
nieuwe provinciebestuurders. Inzet is een 
provinciaal beleid dat bijdraagt aan een 
fauna inclusieve, biodiverse samenleving en 
een duurzame, dierwaardige veehouderij.”

Inzet is een provinciaal beleid  
dat bijdraagt aan een fauna-inclusieve, 

biodiverse samenleving en een duurzame, 
dierwaardige veehouderij

B
EE

LD
 D

E
B

O
R

A
H

 V
A

N
 D

E
R

 S
C

H
A

A
F



12 | DIER VOORJAAR 2023

HOOFDVERHAAL

Win-win-win oplossingen

Rundveehouderij
Voor de rundveehouderij van de toe
komst moet het onderscheid tussen  
de huidige melkvee, vleesvee en kalver
houderij verdwijnen. Nu leggen bedrijven 
zich nog toe op één van de drie. De 
rundveehouderij is straks in de visie van 
de Dierenbescherming overgestapt op 
sterke, robuuste dubbeldoel rundvee
rassen die tegen een stootje kunnen; 
runderen die zowel geschikt zijn voor 
melk als vleesproductie. Alle rundvee 
krijgt dan jaarrond weidegang. Er is  
een diergericht ontworpen vrijloopstal 
beschikbaar. Koeien kunnen altijd zelf 
kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. 
Doordat alle dieren voldoende ruimte 
hebben, is onthoornen niet meer nodig.
Kalveren in de rundveehouderij blijven 
op z’n minst drie maanden bij hun moe
der. Op het melkveebedrijf blijven kalfjes 
van geboorte tot slachtleeftijd, of ze 
komen op een leeftijd van minimaal drie 
maanden op andere bedrijven waar ze 
weidegang krijgen. In een VrijLevenStal 
kan dit allemaal. Geen sprookje, dergelijke 
stallen bestaan al. Met een minimale uit
stoot van stikstof doordat urine en mest 
gescheiden blijven. In het weiland uiter
aard, maar ook in de stal, waar de ont
lasting dagelijks wordt uitgezeefd. De 
boeren zijn enthousiast en merken dat 
een dergelijke stal ook rendeert. De dieren 
zijn gezonder en de bouwkosten lager dan 
van een traditionele ligboxenstal.

Voor de Dierenbescherming is het welzijn van de dieren topprioriteit. Nu, na de verkiezingen en 
straks ook bij de transitie van het landelijk gebied. Maar we willen onze ogen niet sluiten voor 
andere belangen, zoals ecologische en economische. Simpel vertaald: voor een boer moeten 

oplossingen haalbaar en rendabel zijn en natuur en veehouderij moeten weer in balans komen met 
het milieu. En dat kán vaker dan weleens wordt beweerd. Er zijn win-win-win oplossingen. 

Het gaat er straks om dat we het stikstofprobleem oplossen, een ‘verdienmodel’ voor boeren 
 hebben en tegelijkertijd dierenwelzijn naar een zo hoog mogelijk plan trekken. Pas dan kunnen we 

verder. De Dierenbescherming presenteert een aantal van haar ideeën op dit gebied.

Het wensenlijstje
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Varkenshouderij 
In de varkenshouderij van de toekomst 
 worden ook de varkens gehouden in stallen 
die diergericht zijn gebouwd, met aparte 
gebieden om te eten en drinken, rusten, 
wroeten en mesten. Mest en urine worden 
direct gescheiden en afgevoerd. De robuus
tere zeugen krijgen per worp niet meer big
gen dan ze zelf groot kunnen brengen. De 
zeug mag na de zoogtijd weer naar de groep 
met andere zeugen. De biggen blijven zo lang 
mogelijk in de kraamopfokhokken, en worden 
ook daarna zo min mogelijk gemengd en 
 verplaatst. Alle varkens van jong tot oud heb
ben een uitloop naar buiten. Omdat de hou
derij voorziet in de belangrijkste behoeften 
van de varkens, komt staartbijten niet meer 
voor en hoeven staarten niet gecoupeerd te 
worden. Ook hier zijn voorbeelden bekend 
van stalsystemen met uitloop waarbij geen 
extra belasting van milieu en omgeving 
hoeft plaats te vinden. De toepassing van 
een heus varkenstoilet is in dit verband veel
belovend; een aparte plek in de stal om te 
mesten en urineren, waardoor ammoniak 
afneemt. Op die manier kan in de rest van 
de stal stro worden gegeven om te liggen 
en te wroeten. 

Pluimveehouderij 
In de pluimveehouderij van de toekomst ver
dwijnt langzaam maar zeker het onderscheid 
tussen de huidige leghennen en vleeskuiken
houderij doordat gebruik wordt gemaakt van 
robuuste dubbeldoelrassen. Dit zijn kippen die 
worden gehouden voor zowel eieren als vlees. 
Een eerste stap in die richting is het gebruik 
van minder productieve vleeskuiken en leg
henrassen. Alle dieren krijgen toegang tot een 
uitloop. Er is een diergericht ontworpen stal 
beschikbaar, met aparte gebieden om te 
 rusten, eten, drinken, scharrelen of stofbaden. 
De dieren komen uit in de stal en blijven hun 
hele leven op hetzelfde bedrijf. Het vangen 
gebeurt zo diervriendelijk mogelijk, dus niet 
langer bij de poten gepakt en in kratten gepropt. 
Belangrijk milieuprobleem in de pluimveehoude
rij is de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt door de 
scharrelende dieren. De Dierenbescherming 
ziet daarom veel heil in de ontwikkeling van  
een zogenaamde ‘mestschuifel’; een soort zeef 
die de mest uit het strooisel filtert. Hiermee 
 worden zowel fijnstof als ammoniak geredu
ceerd, en de kippen kunnen een dikkere laag 
strooisel  krijgen om in te scharrelen.
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ONZE MENSEN, ONS WERK

Nooit geweten
“Mijn vriend en ik kwamen terug van 
vakantie toen een poes met haar kleintjes 
in onze tuin zat. Ik gaf ze eten, tot de mama 
zich op een dag niet meer liet zien. De 
 kittens waren toen zo’n zeven weken oud 
en wij namen ze in huis. Ik had me tot die 
tijd niet gerealiseerd dat er zoveel katten in 
ons land een zwervend bestaan leiden.”

Niemand zorgt voor ze
“Zwerfkatten zijn vaak ongewenst. Niet 
 zelden gaat het om huiskatten die zijn 
gedumpt en noodgedwongen een zwervend 
bestaan leiden. Niemand die naar ze omkijkt 
of zich bekommert om de ellende waar  
deze dieren zich in bevinden. Het zette  
me ertoe aan om vrijwilligerswerk voor de 
Dierenbescherming te gaan doen. Ik begon 
in het asiel, in 2009 startten we met de 
zwerfkattenwerkgroep.”

Vijftig uur per week
“Naast mijn baan als informatiearchitect 
ben ik zo’n twintig tot dertig uur per week 
kwijt aan de zwerfkattenwerkgroep, in  
de zomer kan dat oplopen tot vijftig uur. 
Dan is er weinig ruimte meer voor een 
 sociaal leven. Vorig jaar was extreem druk. 
Het grootste probleem waren de volle 
 asielen; de dieren die we vingen konden 
nergens terecht.” 

Vertrouwde omgeving
“Ik denk dat niet veel mensen weten dat er 
zó veel verwilderde katten rondlopen in ons 

Nu de chip- en registratieplicht voor katten in zicht is, zullen veel meer zoekgeraakte  
dieren met hun eigenaar worden herenigd en het aantal zwervende katten afnemen.  

De Dierenbescherming zet zich al jaren in om het zwerfkattenprobleem beheersbaar te 
maken. Door ze te vangen, te neutraliseren en terug te plaatsen in hun eigen omgeving, 

 terwijl voor kittens een thuis wordt gezocht. Lisette van Kemenade is vrijwilliger voor de 
zwerfkattenwerkgroep in Tilburg en omgeving. DIER ging een dagje met haar mee.

'Weinig mensen weten dat er  
zó veel zwerfkatten zijn'

Lisette van Kemenade, vrijwilliger zwerfkattenwerkgroep

‘Zwerfkatten zijn vaak 
ongewenst. Niemand die 

naar ze omkijkt of zich 
bekommert om de ellende 
waar ze zich in bevinden.’

Kittens socialiseren
“Verwilderde kittens zetten we niet terug in 
de natuur, we proberen ze te socialiseren. 
Tot zo’n twaalf weken kunnen ze vaak nog 
wennen aan een leven bij mensen thuis  
en daar streven we dan ook naar. Mocht  
dat niet meer lukken, dan zoeken we een 
alternatief. Bijvoorbeeld op een boerderij, 
waar ze vrij kunnen rondlopen, maar wel 
iemand hebben die ze eten geeft en in de 
gaten houdt.” 
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WAT DOEN  
ZWERFKATTENWERKGROEPEN?
In Nederland worden ruim drie miljoen 
katten als huisdier gehouden. Helaas 
nemen niet alle kattenbezitters hun 
 verantwoordelijkheid serieus, met als 
gevolg ongewenste nestjes en op straat 
gedumpte katten. Dit levert overlast op 
voor de omgeving, maar ook voor de 
 dieren is het leed niet te overzien. 
 Castreren en steriliseren kan veel 
 ellende voorkomen. Dankzij zwerfkatten
teams door het hele land worden er  
jaarlijks  duizenden katten geholpen met 
de TNRmethode, waarbij ze worden  
ingevangen (Trap), onvruchtbaar 
gemaakt (Neuter) en teruggeplaatst 
(Return). De katten gaan terug naar  
hun vertrouwde plek, voor kittens wordt 
na sociali satie bij gastgezinnen via het 
asiel een thuis gezocht.

land. Ze zijn schuw, dus je komt ze niet snel 
tegen. Met onze werkgroep vangen we kat
ten in, neutraliseren ze, waarna ze terug 
mogen naar hun vertrouwde omgeving. 
Gesteriliseerde dieren zijn rustiger en 
 moederpoezen hoeven zich niet meer te ont
fermen over de twee tot drie nestjes die ze 
jaarlijks voortbrengen. Het kost ze al zoveel 
moeite om eten te zoeken, laat staan dat ze 
ook nog voor hun kleintjes moeten zorgen.”
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 Herenigd
Op een bedrijventerrein 
in Moergestel lopen een 
poes en vier kittens. Drie 
wandelen al snel de vang
kooi in, maar mama en 
een vierde kitten gaan 
ervandoor. Met de melder 
spreekt Lisette af dat de 
vangkooi blijft staan. Later 
die dag wordt de moeder 
gevangen en de volgende 
ochtend het laatste klein
tje. Omdat er in het asiel 
geen ruimte is, mogen ze 
met Lisette mee naar huis 
tot er een plekje voor ze 
wordt gevonden.

 400 katten en kittens per jaar 
“Jaarlijks vangen we zo’n vierhonderd 
 zwervende katten en kittens. Ons werk
gebied is door de jaren heen groter gewor
den. Een positief teken; op de plek waar we 
begonnen in 2009, zijn steeds meer katten 
geneutraliseerd, en dus ver menigvuldigen 
ze zich niet meer,” aldus Lisette.

 Binnenkort verhuist hij 
“Salim liep al jaren zwervend rond in 
 Tilburg. Toen hij er steeds slechter uit  
ging zien, trokken omwonenden aan de bel. 
Hij heeft FIV, ofwel kattenaids. Omdat hij 
een relaxte kater is en binnen kan leven,  
is er geen besmettingsgevaar. Binnenkort 
verhuist hij naar een collega. Dat gun ik 
hem zo."

 Met een grote boog  
Lisette en collega Fenna hebben een melding ontvangen  
over een landgoed waar dertig tot veertig katten zouden rond
lopen. Ze plaatsen vangkooien, maar de katten wandelen er 
met een grote boog omheen. Na een uur wachten, geven ze 
het op. Morgen weer een nieuwe kans. 

 Naar de boerderij 
“Zes kittens werden gevangen in een dorpje vlakbij de 
 Belgische grens. Twee verhuizen binnenkort naar een boer
derij, voor de rest zoeken we nog een plekje. De mamapoes 
is gesteriliseerd en teruggeplaatst in haar vertrouwde omge
ving. Omwonenden hebben toegezegd haar te verzorgen.”
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PORTRETTEN

Aan liefde voor hun dier geen gebrek, maar geld voor de dierenarts  
is er niet meer. Om deze mensen een steuntje in de rug te bieden, 

 organiseerde de Dierenbescherming op 21 januari een hartverwarmende 
pilot, waarbij dierenbezitters met een smalle beurs gratis of voor  
een klein bedrag hun kat, hond of konijn konden laten chippen,   

inenten, ontwormen en nakijken door een dierenarts.  
En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 

Ruim 70 dieren krijgen 
gezondheidscheck

Hulp voor mensen met beperkt budget

Hoewel concrete cijfers ontbreken, 
komt achterstallige zorg bij huis
dieren vaker voor. “Veel mensen 

hebben tijdens de pandemie een huisdier 
genomen,” stelt Ellen Quanjer, manager 
Opvang & Vervoer bij de Dierenbescher
ming. “Omdat de vraag naar dieren in die 
periode zo hoog was, zijn veel van deze 
 dieren slecht gefokt en hebben ze lichame
lijke gebreken. Tel daar de inflatie, oorlog 
in Oekraïne en energiecrisis bij op en je 
hebt een perfect storm met als resultaat dat 

veel mensen de zorg voor hun huisdieren 
niet meer kunnen veroorloven.”

VERVOLGAFSPRAAK
Mensen met een HaarlemPas of Voedselbank
Pas hoefden niets af te rekenen voor de 
behandeling van van hun dier tijdens de pilot 
in buurtcentrum De Wereld in de Molen
wijk in Haarlem. Eigenaren zonder deze pas 
betaalden € 2,50 per consult. De dieren
artsen zagen vooral problemen met gebit 
en huid. Indien nodig werd voor verdere 
behandeling een afspraak op een later 
moment met de dierenarts gemaakt, 
 bijvoorbeeld voor castratie en sterilisatie. 
Ruim zeventig huisdieren kregen tijdens de 
pilot op 21 januari een gezondheidscheck. 

Op deze pagina’s vertellen initiators en 
direct betrokkenen over het geslaagde 
 initiatief, dat alle potentie heeft om verder 
uitgerold te worden. 

Anonieme schenking
De pilot werd mede mogelijk gemaakt 
dankzij een anonieme schenker die een 
grote donatie wilde doen en graag een 
bijdrage leverde aan deze dag. 
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‘Buu was nog niet 
 ingeënt, gechipt en 

gevaccineerd. Prijzige 
ingrepen, die ik voor me 

uit bleef schuiven.’

Enver Cihan heeft een administratieve 
functie bij het UWV. Hij is met zijn kit-
ten Buu naar het buurthuis gekomen 
voor een controle bij de dierenarts. Buu 
wordt ingeënt en gechipt en krijgt op 
een later moment nog een afspraak bij 
de dierenarts voor de sterilisatie.

“We zagen Buu en waren verliefd. Ik heb 
nooit eerder een huisdier gehad, maar het  
is zó leuk. Elke ochtend maakt Buu me wak
ker, hij is dol op knuffelen en super speels. 
Fanatiek ook, dus we stoeien veel samen. 

Zijn naam komt van een animatieserie waar 
ik als kind graag naar keek. Een van de 
 personages, Buu, had een M op zijn voor
hoofd, mijn Buu heeft dezelfde tekening op 
zijn kopje. Dus die keuze was snel gemaakt. 
Ik hoorde van dit initiatief via mijn moeder, zij 
had een affiche zien hangen. Voor ons is het 
een redding. Buu was nog niet ingeënt, 
gechipt en gevaccineerd. Prijzige ingrepen, 
die ik een beetje voor me uit bleef schuiven. 
Natuurlijk had ik het sowieso gedaan, ik 
weet hoe belangrijk het is, maar de hoge 
kosten hielden me tegen. We zijn de 

 anonieme schenker, die deze dag met een 
grote gift mede mogelijk heeft gemaakt,  
dan ook heel dankbaar. We leven in moei
lijke tijden. De hoge gasprijzen hakken erin, 
terwijl ik Buu wel het mooiste leven wil 
geven. Hij is nu vijf maanden, dat hij vandaag 
de zorg krijgt die in zijn jonge leven zo belang
rijk is, voelt goed. Na het consult mocht ik  
nog wat spullen voor hem uitzoeken. Ik ga 
met een grote glimlach, voerbakje, mandje, 
een zak houtsnippers én een speeltunnel 
naar huis.”
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‘We wisten dat er 
behoefte was, alleen 
niet hoeveel mensen 
zouden reageren. Na 
een bericht op social 
media stroomden de 
aanvragen binnen.’

Ellen Quanjer is Manager Opvang & 
Vervoer bij de Dierenbescherming en 
ziet de zorg voor huisdieren vaker in de 
knel komen. Met een groepje collega’s 
bedacht en organiseerde ze de pilot die 
mensen met een smalle beurs helpt bij 
de zorg voor hun dier. 

“We merken dat steeds meer mensen 
de financiële ruimte niet hebben om hun 
dieren goede zorg te bieden. Aan liefde 
en toewijding ontbreekt het meestal niet, 
maar als je amper geld hebt om je bood

schappen te doen, wordt de stap naar een 
dierenarts groot. Met maatwerk proberen 
we als  Dierenbescherming oplossingen te 
bieden. Onze Maatschappelijke Hulpteams 
helpen hierbij, en deze pilot natuurlijk ook. 
We hadden geen idee wat we konden ver
wachten van deze dag. We wisten dat er 
behoefte was, alleen niet hoeveel mensen 
zouden reageren. Twee middagen hebben 
we in de omgeving van het buurtcentrum 
geflyerd, maar er gebeurde weinig. Pas toen 
het asiel in Zandvoort een bericht op social 
media plaatste, ontplofte het en stroomden 

de aanvragen binnen. De kneepjes van 
het dierenbeschermersvak leerde ik in het 
MiddenOosten, de Emiraten, waar ik bij een 
dierenkliniek werkte en een asiel heb mogen 
opbouwen. We begonnen met een paar 
schuurtjes in een steengroeve, maar het duur
de niet lang voordat we 7000 dieren per jaar 
opvingen. Een fantastisch avontuur, dat me 
bovenal leerde hoé belangrijk het is om met 
passie te werken en je ergens met hart en ziel 
voor in te zetten. Deze pilot is een voorbeeld 
van wat mogelijk is als je ergens in gelooft. 
Mooi dat we dier én mens kunnen helpen.” 
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PORTRETTEN

‘We ontvangen mensen 
in onze praktijk die  
hun eigen eten amper 
kunnen betalen, laat 
staan dat voor hun 
dieren. Schrijnend.’

Chantal van der Mije heeft een dieren-
artspraktijk in Zandvoort. Ze bezoekt 
wekelijks het nabijgelegen asiel van 
de Dieren bescherming om er medi-
sche zorg te bieden. Toen ze hoorde 
over de pilot voor minima, zegde ze 
haar medewerking direct toe. 

“Je gunt mensen het geluk van een huis
dier, maar tegelijkertijd verdienen dieren 
het om terecht te komen bij mensen die 
de verantwoordelijkheid, tijd en kosten 
kunnen dragen. Het gaat niet alleen om 
regelmatige controles bij de dierenarts, 

maar ook om geestelijk welzijn en voeding. 
We ontvangen mensen in onze praktijk 
die hun eigen eten amper kunnen beta
len, laat staan dat voor hun dieren. Dat is 
schrijnend. Juist daarom kan ik niet vaak 
genoeg benadrukken hoe belangrijk het  
is om goed na te denken over de aanschaf 
van een dier, het is een enorme verant
woordelijkheid. Ik werk veel samen met 
Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. 
Ik kom er zelf vandaan, ben altijd omringd 
geweest door dieren en mijn  eerste stage 
tijdens mijn studie liep ik daar. Wekelijks 
ben ik in het asiel om  dieren medische 

zorg te bieden, maar de verzorgers komen 
ook vaak naar mijn praktijk met dieren 
die we röntgen, steriliseren, castreren 
en soms helaas moeten laten inslapen 
omdat ze ondraaglijk lijden. Toen ik werd 
gevraagd voor deze pilot, was ik meteen 
enthousiast. Ik vind het belangrijk dat 
we hulp bieden aan mensen die het wat 
zwaarder hebben in de maatschappij. 
Deze dag is veelbelovend. Alle mensen 
die met hun dier zijn gekomen, stralen 
en zijn dankbaar. Laten we hopen dat dit 
mooie initiatief hierna verder kan worden 
uitgerold.”
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PORTRETTEN

'Dit is een mooi   
voorbeeld van hoe  
zinvol preventieve  

hulp aan mens  
en dier kan zijn’

Evelien van Scheppingen werkt al  
26 jaar bij de Dierenbescherming.  
Ze zette onder meer een dierennood-
fonds op voor Amsterdam en deed 
huisbezoeken voor de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming. 
Inmiddels is ze coördinator maat-
schappelijke dierenhulp. 

“In mijn huidige functie behandel ik hulp
vragen van dierenbezitters die de zorg 
voor hun dier niet meer goed aankunnen. 
Doel is om in overleg oplossingen te 
zoeken en te voorkomen dat een situatie 

verder escaleert. Omdat ik regelmatig bij 
mensen achter de voordeur kom, zie ik 
hoe zwaar ze het soms hebben. Met de 
praktische zorg voor de dieren, maar ook 
omdat ze het financieel niet meer kunnen 
bolwerken. Van dierenartsen om ons heen 
horen we ook steeds vaker dat mensen met 
een modaal inkomen, die normaal gespro
ken altijd keurig voor controles met hun 
dier naar de praktijk kwamen, nu verstek 
moeten laten gaan. Voor de pilot verzorg ik 
de intakes en ontvang iedereen die z’n dier 
wil laten nakijken. Het zijn bijna allemaal 
mensen die echt wel weten wat bij de dage

lijkse zorg komt kijken, maar financieel klem 
zitten. In sommige gevallen kunnen we 
onze hulp breder trekken. Zo sprak ik een 
mevrouw met drie hondjes. Ze was slecht 
ter been en erkende dat wandelen met 
haar dieren steeds lastiger wordt. Ik ga 
haar in contact brengen met de collega’s 
van ons project Dierenbuddy, waarmee 
we ondersteuning bieden bij de dagelijkse 
zorg voor dieren, bijvoorbeeld door de 
honden uit te laten. Die mevrouw was dol
blij. En dat geeft mij ook weer voldoening. 
Het bewijst nog maar eens hoe zinvol pre
ventieve hulp aan dier én mens kan zijn.”
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‘Mensen reageren lief,  
 dankbaar. Sommigen 
 beginnen te huilen, zo blij 
zijn ze dat ze hun dier einde-
lijk kunnen laten nakijken.’

Ariane Walberg werkte jarenlang in  
het asiel van de Dierenbescherming  
in Zandvoort. Nu is ze Coördinator 
 Vervoer in het gebied Noord-Holland 
Zuid. Ook werkt ze als vrijwilliger  
voor de Landelijke Inspectiedienst 
 Dierenbescherming.

“Omdat we merken dat steeds meer mensen 
moeite hebben om hun dier goede zorg te 
geven, hebben we een – zoals we het zelf 
noemen – hulpverlenersclubje opgericht, 
met asielmedewerkers, dierenartsen en 

 collega’s vanuit het preventieteam, waarmee 
we regelmatig brainstormen. De basis voor 
de pilot werd hier gelegd, omdat we niet 
alleen op afstand hulp wilden bieden. Ik 
kom regelmatig bij mensen over de vloer die 
hulp zoeken voor hun dieren, en weet dus 
vrij goed wat ze nodig hebben. Zo’n idee als 
deze pilot, en dat uitwerken, ligt helemaal 
in mijn straatje. Je moet het zo zien; dankzij 
deze dag kunnen we een heleboel katten 
steriliseren en castreren, dat scheelt het 
asiel volgend jaar in de nesten kittens die ze 
opvangen. Er zijn al zoveel dieren die niet 

de juiste zorg krijgen, laten we zorgen dat er 
niet nog meer bij komen. Vanaf het moment 
dat we de pilot bij mensen onder de aan
dacht brachten, werd ik dag en nacht gebeld 
en kwamen er appjes binnen. We hebben 
uiteindelijk 32 afspraken kunnen plannen, 
voor zo’n 70 dieren. Dat is boven verwach
ting en biedt perspectief voor een vervolg. 
Want de behoefte is groot, zoveel is duide
lijk. Mensen reageren lief, dankbaar. Sommi
gen beginnen te huilen, zo blij zijn ze dat ze 
hun dier eindelijk kunnen laten nakijken. Dat 
is precies waar we het voor doen.”
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LEZERSFOTO’S

Op een snikhete zomerdag ging onze pup Teun onder de parasol 
verkoeling zoeken en viel ter plekke in een diepe slaap.
Jeannine Hesselberth-Aarts, Tilburg

Ter plekke in slaap

Rare slapers

Pops was een straatkat, ze werd aan ons cadeau gedaan en is voor 
altijd gebleven. Idolaat van alles wat met eten te maken had, ze jatte 
zelfs spruitjes. Nadat ze de restjes uit de pan had gehaald, moest ze 
even uitrusten en tja, dat deed ze regelmatig in de pan. Helaas te 
vroeg gestorven, maar door haar vreemde gedrag toch een erg 
 dierbaar katje geweest. Han Schiet, Groningen

Opgekruld in de koekenpan, balancerend tussen twee stoelen of casual leunend  
tegen een deurpost aan. Onze dieren kiezen de raarste plekken om er even lekker  

bij te gaan liggen. En het gekke is; het ziet er vaak nog comfortabel uit ook.  
Begint u ook spontaan te gapen bij het zien van de relaxte foto’s op deze pagina’s?

Uitrusten in de panTwee zitplekken tegelijk
Raycka, onze Heidewachtel, kan overal slapen, zelfs op twee zitplaatsen 
tegelijk. Pieter Boone, Doorn

Ondeugende, maar superlieve Macho ligt hier heerlijk te slapen! 
 Normaal gaat hij tegen zijn grote zus Maxi aan liggen, maar die was  
even buiten. Rianne de Jong, Lemmer

Heerlijk!
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Wandelen in de natuur, terwijl de zon opkomt en de ochtend
dauw een betoverende wereld met blinkende pareltjes toont; 
het levert de mooiste plaatjes op. Maakte u al eens voor dag 
en dauw een foto van uw dier of een vroege vogel (niet persé 
letterlijk…) in de natuur? Mail deze dan vóór 30 april 2023  
naar foto@dierenbescherming.nl, o.v.v. uw naam, woonplaats 
en een begeleidend tekstje en wie weet ziet u uw foto dan op 
deze plek terug.

VOLGEND NUMMER: OCHTENDSTOND

Sam dacht vast dat hij wel mee mocht op vakantie en besloot alvast de 
koffer te vullen. Nellie de Bock, Maarheeze 

Op vakantie

Sinds ik thuiswerk is Fauda samen met haar zusje Flora de hele  
dag aan mijn zijde. Werken wordt alleen wel een beetje lastig zo. 
Ilse de Groot, Rotterdam

Lastig werken

Onze Clumber Spaniel Beer was na het spelen van vermoeidheid over 
de leuning van de bank, met de bal in zijn bek, in slaap gevallen. Dit is 
een dierbare herinnering aan hem, hij is in november gestorven op bijna 
vijftienjarige leeftijd. We missen hem. Yvon Couzy, Markenbinnen

Bal in bek

Onze Cooper als kitten. Hangend in de krabmeubel. Het leek hem 
wel comfortabel. Maria Vlot, Varsseveld

Henkie had een drukke dag! Greetje Dorn, Leeuwarden

Lekker hangen

Druk
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INTERVIEW

We zijn bijna allemaal opgegroeid in een tijd waarin het eten en drinken van dierlijke 
 producten normaal is. Wetenschappers voorspellen echter dat veganistisch de 

 norm wordt en volgende generaties zich zullen afvragen hoe we ooit dieren konden 
 consumeren. Antropoloog Roanne van Voorst schreef er een verhelderend boek over;  

Ooit aten we dieren, waarvoor ze sprak met boeren, haar eigen consumptiegedrag onder 
de loep nam en met een optimistische blik een beeld van onze toekomst schetst. 

Weet je nog wanneer je besloot  
dat dit boek er moést komen?
“In een Amerikaans café dronk ik een 
 cappuccino met koemelk en las een 
kranten artikel over tienduizenden stiertjes 
die waren afgemaakt na de geboorte,  
omdat ze niet bruikbaar zijn voor onze 
melk industrie. Een absurd gegeven; we 
 zorgen dat koeien bijna nonstop zwanger 
zijn, maar als ze een mannetje krijgen, 
laten we dat afmaken, omdat wij het 
 hebben bestempeld als ‘restafval’.” 

Wat ging er toen door je hoofd?
“Ik realiseerde me dat ik dit verhaal allang 
kende, of had kunnen kennen: het was 
immers publieke informatie, en ik at al 
jaren geen vlees, deed onderzoek naar 
 klimaatveranderingen. Ik had alleen niet wil
len weten dat het consumeren van melk ook 
voor immens lijden zorgt. Dat fascineerde 
me, mijn kopinhetzandgedrag, en het boek 

dat volgde, reflecteert mijn zoektocht naar 
begrip. Wij zouden nooit gezonde dieren 
versnipperen, vergassen of neerschieten.  
En toch doen we er bijna  allemaal aan mee, 
door de vlees en zuivel industrie financieel 
te steunen.”

Wat heeft je tijdens je research het 
meest verbaasd?
“Exacte cijfers lopen uiteen, maar de  
meest conventionele statistieken die ik  
kon vinden, uitgegeven door de zuivel  
en vleesindustrie, schatten het aantal 
 landbouwdieren dat elk jaar wordt geslacht 
op 66 miljard. Dat zijn koeien, varkens en 
andere boerderijdieren, maar bijvoorbeeld 
niet de vissen die we vangen voor consump
tie. Tellen we alle dieren die we eten, dan 
wordt het aantal geschat op 150 miljoen per 
dàg. Onwerkelijk!”

Je was zestien jaar toen je stopte met 
het eten van vlees. Waarom wilde je dat?
“Dat had te maken met het feit dat ik paard
reed. Ik was verliefd op mijn verzorgpaard, 
en vond het ingewikkeld dat mijn moeder 
weleens paardenvlees bij de slager kocht: 
dat wilde ik niet meer. Maar langzaam 
begon het me te dagen dat dit onderscheid 
gek was: waarom niet het paard, maar wél 
de koe in dezelfde wei? En waarom dat 
 varken, maar niet de kat die ik zo graag op 
schoot hield en knuffelde?”

Hoe verliep vijftien jaar later de 
 ‘overstap’ naar een veganistisch leven?
“In stapjes, met horten en stoten, want ik 
wist niet altijd hoe. Ik probeerde vast te 
houden aan dezelfde recepten en gewoon

ten als voorheen, maar dán plantaardig. 
Achteraf zie ik dat ik dat vooral deed omdat 
ik het moeilijk vond om buiten de norm te 
vallen. Lastig om tegen mijn partner van 
toen te moeten zeggen dat ik ons lievelings
gerecht niet meer wilde eten, en dus pro
beerde ik hetzelfde te maken, maar dan 
zonder room en ei, wat natuurlijk niet 
 lukte. Later leerde ik op een andere manier 
koken. Er ging een wereld voor me open.”

Je ontmoette mensen die dier vriende-
lijke keuzes maken. Wie inspireerde je?
“Een Engelse koeienboer, die enorm van 
zijn dieren hield en lange tijd geen kwaad 
zag in het feit dat hij ze molk. Tot hij zich 
realiseerde dat de melkindustrie veel van 
koeien verlangt. Ze worden ieder jaar kunst
matig geïnsemineerd, omdat ze steeds 
zwanger moeten zijn om melk aan te 
maken, maar vervolgens wordt het kalf  
na de geboorte bij ze weggenomen, terwijl 
dat de moeders veel stress oplevert. Hij 
 realiseerde zich; als ik écht van mijn dieren 
houd, hoe kan ik ze dit aandoen? Inmiddels 
leven nog enkele koeien bij hem, maar 
alleen om rustig oud te worden, en verdient 
hij zijn geld als tuinier. Een indrukwekkend 
verhaal, want er is moed nodig om je stand
punt en je leven zó om te gooien.”

Welke lessen wil je je dochter meegeven?
“Zij is nu twee jaar, en ik ben me ervan 
bewust dat ze opgroeit in een wereld waar
in we dieren eten. Hoewel ik thuis geen 
vlees koop of iets in koemelkboter klaar
maak, krijgt ze straks wellicht bij een klas
genootje een boterkoekje aangeboden. Daar 
kan ze dan mee experimenteren zonder 

Roanne van Voorst, antropoloog en schrijver

‘We voelen ons steeds  minder 
 comfortabel met de bio-industrie  

die we zelf hebben gecreëerd’

Boek: Ooit aten we dieren
Roanne van Voorst is 
antropoloog, schrij
ver en onderzoeks
journalist. Van haar 
hand verschenen 
onder andere de 
boeken De beste 
plek ter wereld en 
 Jullie zijn anders als 
ons. De wereldwijde 
rechten van Ooit aten we dieren zijn ver
kocht aan een Amerikaanse uitgeverij.
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'Over dierenliefde hoef ik 
mijn dochter niets te leren. 
Zij houdt van alle dieren, 
zoals kinderen nu een-
maal doen voor we ze leren 
 categoriseren in huisdieren 
versus gebruiksdieren'

schuldgevoel of het idee dat ze iets doet wat 
niet mag. Als ze ouder is, mag zij haar eigen 
keuzes maken. Al hoef ik haar over dieren
liefde niets te leren. Zij houdt al van álle 
dieren, zoals kinderen dat nu eenmaal doen 
voor we ze leren categoriseren in huis
dieren versus boerderij en gebruiksdieren.”

Wij behoren tot de generatie die het 
gaat meemaken dat onnodig dierenleed 
in grote delen van de wereld verboden 
wordt, schrijf je.
“Ik zeg níet dat het eten van dieren overal 
ter wereld zal stoppen. Alleen op plekken 
waar plantaardige alternatieven toeganke
lijk en betaalbaar worden. Nederland is zo’n 
plek. Groenland, waar ik lange tijd veld
werk deed onder de Inuit, bijvoorbeeld niet. 
Daar leven mensen van zeehondenvlees en 
zijn vegaburgers niet te krijgen. Maar inder
daad, ik geloof dat het onnodig pijn doen 
van dieren radicaal gaat afnemen. We leren 
steeds meer over hoe dieren pijn en stress 
beleven, én we voelen ons steeds minder 
comfortabel met de massale bioindustrie 
die we zelf hebben gecreëerd.” 

Je eindigt met het hoopvolle besef dat 
als een relatief kleine groep mensen 
stopt met het eten van vlees en zuivel 
we de ergste gevolgen van klimaat-
verandering kunnen tegengaan. 
“De cijfers fluctueren, maar veel studies 
 wijzen op hetzelfde feit: je hoeft geen meer
derheid te zijn om iets radicaal te verande
ren. Als zo’n drie procent van een groep vol 
overtuiging een idee verspreidt, zie je vaak 
dat dat wordt overgenomen door veel  
meer mensen. En zodra je bij dertig procent 
komt, start het rimpeleffect. Dan gaan  
niet alleen pioniers mee, maar ook de 
 conservatiever ingestelden. Mensen vinden 
verandering lastig, maar het blijkt nog veel 
lastiger om buiten de groep te vallen.”

B
EE

LD
 J

E
A

N
N

E
T

T
E

 H
U

IS
M

A
N



26 | DIER VOORJAAR 2023

GERED

Langhaarkonijn Theodoor werd gedumpt in 
een park, waar toevallige voorbijgangers hem 
vonden. Net op tijd, want zijn vacht was zo 
ernstig verklit, dat hij hevige pijn leed en het 
zonder hulp niet veel langer had gered. 

Net op tijd 
gevonden

“Mensen die hun hond uitlieten, 
zagen een konijn in een park in 
Rhoon huppen. Ze hebben hem 
gevangen en bij ons gebracht,” 
vertelt Saskia Burgering van 
Dierenopvangcentrum Het 
Knaagspoor in Ridderkerk.  
“Hij was er slecht aan toe. Aan 
de bovenkant van zijn staart zat 
een nare wond, waarschijnlijk 
door het afbreken van een grote 
klit. De wond hebben we 
schoongemaakt en behandeld 
met zalf. Hij kreeg pijnstilling 
en antibiotica. Ook de rest van 

zijn vacht was totaal vervilt. Het 
kopje en de voorpootjes kon hij 
zelfs nauwelijks nog bewegen 
omdat de haarklitten aan elkaar 
waren gegroeid.” 

AAN DE BETERENDE HAND
Hoe lang Theodoor, zoals de 
 verzorgers hem noemden, 
 zwervend rond heeft gelopen, is 
volgens Saskia lastig te zeggen. 
Maar omdat niemand hem eer
der had opgemerkt en hij nog 
tam was, is de kans groot dat hij 
al ernstig verwaarloosd was 

Zijn vacht was zo  
ernstig verklit dat hij 
het zonder hulp niet 

langer had gered

GERED
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toen hij werd gedumpt. Inmid
dels is Theodoor aan de beteren
de hand.

WORKSHOP TRIMMEN
Saskia: “Zijn vacht groeit mooi 
aan en hij laat meer en meer van 
zijn vriendelijke karakter zien. 
Als je hem rechtstreeks bena
dert, vindt hij het nog spannend, 
maar zodra je hem voor je  
hebt gewonnen, is hij zó lief. 
Theodoor laat zijn vacht ook 
makkelijk behandelen, niet 
onbelangrijk bij een langhaar

konijn.” Een nieuwe eigenaar 
voor  Theodoor krijgt in het 
opvangcentrum indien nodig een 
workshop trimmen, zodat hij 
nooit meer hoeft te doorstaan 
wat hij heeft meegemaakt. Want 
helaas komt het maar al te vaak 
voor; mensen die een konijn aan
schaffen, maar zich niet reali
seren wat daarbij komt kijken. 
“Alleen al bij ons zijn afgelopen 
jaar ruim vierhonderd zwerven
de konijnen opgevangen, slechts 
achttien werden door hun eige
naar opgehaald,” aldus Saskia. 

NIET OPGEWASSEN
Konijnen worden vaak gedumpt 
als blijkt dat de zorg intensiever 
is dan verwacht, maar in de 
natuur hebben tamme dieren 
geen schijn van kans. Ze zijn 
niet opgewassen tegen slechte 
weersomstandigheden en 
gebrek aan eten. Ook het gevaar 
van roofdieren is reëel. Bij een 
confrontatie weet een tam 
konijn niet waar het naartoe 
moet vluchten. Ze zijn ook  
niet gewend aan de grassen  
en kruiden die ze buiten tegen

Overweegt u een huisdier? 
Doe eerst de Dier & Mens Wijzer
Langharige konijnen zoals  Theodoor 
 hebben intensieve zorg nodig. De vacht 
moet tenminste wekelijks worden gebor
steld en eens per twee maanden geknipt. 
 Verder zijn aandacht voor nageltjes, gebit, 
huisvesting en algeheel welzijn heel belang
rijk. Konijnen zijn sociale dieren en hebben 
een soortgenoot nodig om gelukkig te leven. 
Overweegt u om  konijnen aan te schaffen? 
Met onze Dier & Mens Wijzer ontdekt u 
 welke dieren passen bij uw levensstijl en wat 
bij de zorg komt kijken. Doe de test op  
dierenmenswijzer.dierenbescherming.nl. 

komen, en sterven aan ver
giftiging of trommelzucht.”

BETERE TIJDEN
Voor Theodoor breken nu hope
lijk betere tijden aan. Hij ziet  
er na zijn welverdiende spa
behandelingen in het opvang
centrum weer bijna uit als  
de Teddy  Widder, ofwel het 
langhaar konijn, dat hij is. Klaar 
voor een nieuwe toekomst dus. 
Bij mensen die begrijpen wat 
konijnen nodig hebben om een 
gelukkig leven te leiden.B
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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.

Hoe maak ik mijn tuin lenteklaar?

Ze kunnen evenals mensen sociale 
banden aangaan. Is een dier hiertoe in 
staat, dan is ook een vorm van jaloezie 
mogelijk. Relaties zijn belangrijk en 
die willen we beschermen. We zien 
het bij honden, die al onrustig kunnen 
worden als hun baas een andere hond 
aandacht geeft, maar ook bij mono
game vogels wanneer de exclusiviteit 
doorbroken dreigt te worden. Bioloog 
Frans de Waal schreef een verhelde
rend boek over emoties bij dieren en 
wat ze zeggen over onszelf; Mama’s 
laatste omhelzing. 

Het zijn solitaire dieren, die elkaar 
alleen tijdens de paartijd tussen 
februari en april tolereren. Het 
mannetje graaft dan liefdestunnels 
om een vrouwtje te zoeken. Hij 
vindt zijn weg omdat zij hoge piep
geluiden maakt en een specifieke 
geur verspreidt. Het zijn de enige 
keren dat de mannetjesmol zich 
buiten zijn territorium waagt. Stuit 
hij tijdens zijn tocht op een andere 
gang, dan voelt de mol of er al een 
soortgenoot in zit. 

Hoe vinden  
mollen elkaar?

Vlinders, vogels, insecten en andere wilde dieren trekken steeds vaker naar 
bewoonde gebieden, op zoek naar voedsel en beschutting. Daar kunnen onze 
 tuinen en  balkons een belangrijke rol spelen. Met planten voor vlinders, zoals 
lavendel, een nestkast voor vogels en een bladerhoekje voor egels helpt u dieren 
al. Op dierenbescherming.nl/tuintips meer ideeën om uw buitenruimte aantrekke
lijk voor dieren te maken.

Kunnen dieren 
 jaloers zijn?
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Van eind februari tot halverwege april leggen padden en 
andere amfibieën zoals kikkers en salamanders de 
gevaarlijke weg af van hun winterverblijf naar de poelen  
waar ze werden geboren en hun eiersnoeren afzetten. 
 Tijdens deze tocht moeten ze vaak drukke wegen overste
ken.  Vrijwilligers van de Dierenbescherming helpen pad
den om deze reis veilig af te leggen. Lijkt het u leuk om te 
helpen? Kijk op dierenbescherming.nl/
paddentrek of er een padden
werkgroep bij u in de 
buurt zit.

Hoelang duurt de paddentrek? 

Konijnen komen hulpeloos en blind ter wereld. Zonder  
de bescherming van hun burcht zouden ze ten prooi 
 vallen aan roofdieren, zoals vossen en hermelijnen.  

Hazen zijn bij de geboorte veel verder in ontwikkeling.  
Ze kunnen goed zien en hard rennen en zijn dus niet 

afhankelijk van een plek waar ze zich kunnen verschuilen. 
De hang naar vrijheid die hazen hebben, maakt ook  

dat ze nooit zijn verworden tot huisdieren. 
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Waarom hebben konijnen wel 
een hol en hazen niet?



WIJ ZIJN DIERENBESCHERMERS

Het vrijwilligerswerk van Gerrit en Daisy 
Gerrit en Daisy de Zwart werken als vrijwilligers in het dieren-
opvangcentrum van Vlaardingen. Ook vangen ze als gastgezin 
honden op die in een asielomgeving niet kunnen wennen.  
Sinds november zorgen ze voor Kyla, een hond die twee zware 
operaties nodig had om een normaal leven te kunnen leiden. 

Gerrit: “Na het overlijden van onze Duitse Dog Lavinia, besloten we geen 
hond meer te nemen. Het verdriet om haar was zo groot, dat wilde ik niet 
nog een keer doormaken. Daisy en ik werkten al een tijd in het opvangcen
trum op de hondenafdeling, waar we van dichtbij zien wat een vreemde 
omgeving met dieren kan doen. Zo ontstond het idee van gastopvang. Kyla 
op de foto is de eerste hond die we in huis namen. Ze had een kapotte 
meniscus en gescheurde kruisbanden in beide achterpoten. Ze was  
niet op haar gemak in het asiel en bleef maar ijsberen in haar kennel.” 
Daisy: “Veel honden zijn angstig. Dat uit zich op allerlei manieren. Voor 
Kyla gold dat ze onophoudelijk trilde en van mannen wilde ze niets 

weten. Inmiddels is ze bij ons op haar gemak.” Gerrit: “Ik vraag me nog 
regelmatig af waarom sommige mensen dieren nemen. Als je er niet 
voor kan of wil zorgen, begin er dan niet aan. Neem de hond die laatst 
vijf dagen door het  Kralingse Bos in Rotterdam heeft gezworven. Het 
vermoeden is dat ze als fokteef werd gebruikt en na de geboorte van 
haar pups uit een auto is gegooid. Ze is heel bang, met name voor auto’s 
en wantrouwt mensen.” Daisy: “Na twee operaties en revalidatie, waarbij 
Kyla volledige rust moest houden, is zij nu bijna klaar voor adoptie. We 
hadden niet verwacht dat onze eerste opvanghond meteen zo intensief 
zou worden. Maar we doen het met liefde.” Gerrit: “Net als het asiel
werk. Dieren krijgen er alle zorg die ze nodig hebben, maar wij kunnen 
ze wat extra aandacht geven en dat voelt goed. Stiekem heb ik ook meer 
met dieren dan mensen, in mijn omgeving stond niemand raar te kijken 
toen ik vrijwilliger werd.” Daisy: “Dieren kunnen er niets aan doen dat 
ze in het asiel zitten. Als wij ze dan met een beetje liefde, een wandeling 
en schone mand zó blij kunnen maken, geeft dat veel voldoening.”
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‘We werken in het asiel  
en  weten wat een vreemde 
omgeving met dieren  
kan doen. Kyla was er zó 
angstig dat we haar thuis 
opgevangen hebben.’
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IN BEELD

Behouden papegaaien
Papegaaien worden weleens omschre
ven als de mensen van de dierenwereld 
en behoren tot de intelligentste vogels 
op aarde. Ze zijn vriendelijk, wonderlijk 
slim, kunnen spellen en tellen en zijn in 
staat om menselijke geluiden te imiteren, 
al zullen ze dat in het wild niet gauw 
doen, zélfs niet als ze in contact komen 
met mensen. Ook opmerkelijk: ze kun
nen de verleiding van iets lekkers op 
 korte termijn weerstaan voor een betere 
beloning op een later moment. Dat is uit
zonderlijk, omdat ze niet alleen controle 
over een directe impuls moeten hebben, 
maar ook in staat zijn om een afweging 
van de beloning ten opzichte van de 
wachttijd te maken, iets wat maar weinig 
dieren kunnen. 

Lang niet alle dieren leven louter op instinct zoals eeuwenlang werd  
gedacht, maar hebben een verbazingwekkend brein. Van olifanten, dolfijnen 

en apen wisten we dat al langer, maar er zijn ook minder voor de hand 
 liggende soorten die indruk maken. Zoals ratten, schapen, bijen én honden, 

die zich in de loop van de tijd steeds meer naar de mens hebben geschikt  
en zo enorm aan intelligentie hebben gewonnen. 

Knappe koppen

Papegaaien kunnen  
de verleiding van iets 

lekkers op korte 
 termijn weerstaan 

voor een betere 
 beloning op een  

later moment
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Empathische  
olifanten
Als het gaat over intelligentie, 
mogen olifanten niet ontbreken.  
De dieren hebben een bijzonder 
goed geheugen, leren hun leven 
lang en zijn meesterlijk in het 
oplossen van problemen. Zo zijn er 
situaties bekend waarin olifanten 
bomen op elektriciteitsdraden 
gooien om te ontsnappen uit een 
omheining. Ook herkennen ze 
elkaar vaak tientallen jaren later 
nog. Misschien is dat wel hun 
mooiste eigenschap; de empathie 
richting hun groep en andere 
 dieren. Vrouwtjesolifanten, die 
samenleven in hechte groepen, 
waken na het overlijden van een 
kuddegenoot dagenlang bij het 
lichaam. Ze proberen het dier  
op te tillen en te begraven, en 
keren vaak jaren terug naar de plek 
waar het stierf. Daarnaast kunnen 
 olifanten waken over mensen die 
gewond zijn, dieren in nood helpen 
en zelfs troosten.

Tellende bijen
Wat maakt een dier intelligent? 
Een belangrijke graadmeter is  
de verhouding tussen lichaams
grootte en hersenomvang. De 
 dolfijn bijvoorbeeld heeft vijf keer 
meer hersenen dan je op basis van 
zijn gewicht zou verwachten. Ook 
het ver mogen om werktuigen te 
gebruiken, ruimtelijke oriëntatie en 
geheugen spelen een rol. Neem 
bijen die schijnbaar moeiteloos de 
kortste route langs honderden 
bloemen nemen en hun soort
genoten met een dans laten weten 
waar de nectar te vinden is. Hoe
wel het bijenbrein zo klein is als 
een sesamzaadje, kan het diertje 
ook tellen en afbeeldingen van 
gezichten uit elkaar houden. Het 
boek The mind of a bee laat aan de 
hand van bijzondere experimenten 
zien dat het hierbij niet gaat om 
instinctief of kuddegedrag, maar 
om individuele intelligentie.
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IN BEELD

Kletsende kraaien
Dierengeluiden, zoals gezang of 
gehuil, kunnen even complex en 
functioneel zijn als mensentaal. 
Kraaien 'praten' hoofdzakelijk met 
familieleden, maar bij het vergaren 
van voedsel zoeken ze interactie 
met vreemden, vermoedelijk over 
het gebruik van gereedschap. Een 
test, waarbij een kraai stenen uit 
doosjes haalt om een stokje te 
bemachtigen dat hij nodig heeft om 
een lekker hapje te krijgen, laat 
zien waar de vogel écht toe in staat 
is. De kraai analyseert het raadsel 
voordat hij aan de slag gaat. De 
opdracht voert hij vervolgens staps
gewijs uit. Hoe hij zijn beloning 
 uiteindelijk te pakken krijgt, is 
 wonderbaarlijk slim. Dat kraaien 
ook eigenhandig verstopt voedsel 
op een later moment kunnen terug
vinden, verbaast dan ook niet. 
 Sterker; ze weten zelfs hoelang  
het ondergronds houdbaar blijft.

Sociale ratten
Ratten kunnen zichzelf uit 
 muizenklemmen bevrijden, 
weten de uitgang in een dool
hof te vinden en de verschillen 
in talen te onderscheiden. 
Behalve slim, zijn ratten sociale 
dieren. Ze hebben zelfs ver
gelijkbare capaciteiten als 
 mensen. Ze spelen met elkaar, 
kwijnen weg als ze lang alleen 
zijn, laten zwakkere ratjes in 
een competitie soms  winnen 
en bevrijden  liever een opge
sloten soort genoot dan dat ze 
een lekker hapje eten, wat aan
geeft dat ze empathie voelen. 
Ook kunnen ze goed risico's 
inschatten en vertonen ze 
gewelddadig gedrag als hun 
 omgeving  overbevolkt raakt.
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 Schapen onthouden 
minstens vijftig 

gezichten en bouwen 
vriendschappen op

Apen, chimpansees in het bij
zonder, behoren tot de slimste 
dieren op aarde. Ze weten hun 
omgeving te manipuleren in  
hun eigen voordeel, zijn even 
intelligent als een mensenkind, 
gebruiken gereedschappen en 
jagen gezamenlijk. Ze kunnen 
niet praten, maar ze zijn wel in 
staat om gebarentaal te leren, 
deze grammaticaal perfect toe 
te passen en te gebruiken om 
met mensen te communiceren. 
Soms zijn ze zelfs slimmer dan 
wij. Zo versloeg een vijfjarige 
chimpansee bij een experiment 
een groep volwassenen bij 
geheugenspelletjes. Opmerke
lijk: schapen kunnen dan weer 
problemen oplossen waartoe 
apen niet of nauwelijks in staat 
zijn. Ze onthouden ook min
stens vijftig gezichten, bouwen 
vriendschappen op, hebben 
een indrukwekkende planten
kennis, zijn sterren in ontsnap
pen en voelen emoties aan. 

Emotionele  
schapen



34 | DIER VOORJAAR 2023

JONGE DIERENBESCHERMERS

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.

‘Als ik de baas was, 
zou iedereen die afval 
op straat gooit vijftig 

cent moeten betalen’
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Noa Incontri (9) woont met haar ouders, zusje Zoë en 
twee katten in Honselersdijk. Ze zit op turnen en musical-
les. Ook is ze dol op lezen, vooral boeken over dieren. 

‘Mijn kat Yoyo is ondeugend  
en nieuwsgierig, net als ik’

Heb je huisdieren?
“Ja, twee katten. Giada is al achttien jaar, 
Yoyo kwam er vorig jaar bij. Ze blaast naar 
hem, en ze heeft lang niet altijd zin om te 
 spelen. Maar soms liggen ze wél samen te 
slapen. Giada was een straatkat, mijn ouders 
hebben haar uit Italië meegenomen. Yoyo heb 
ik uit het nestje mogen kiezen. Hij was ondeu
gend en nieuwsgierig, dat ben ik zelf ook.”

Wat betekenen ze voor jou?
“Ze zijn lief en troosten me als ik verdrietig ben 
of ziek. Dan geven ze kopjes en komen bij me 
liggen. Als ik later groot ben, wil ik ook dieren. 
Liefst twee of drie honden. Niet meer, want als 
ik dan ook kinderen heb, wordt het een beetje 
druk. Ook wil ik vogels, maar dan wel in een 
grote volière in de tuin, zodat ze voldoende 
ruimte hebben.”

Welke dieren vind je nog meer lief?
“Konijnen, omdat ze zo klein, schattig en 
 pluizig zijn. Bij mijn geboorte kreeg ik een 
knuffelkonijn, Titi, die heb ik nog steeds. Ik 
zou zelf ook graag konijnen willen, maar onze 
tuin is te klein. Spinnen en wespen vind ik 
minder, daar ben ik een beetje bang voor.”

Maar je hebt wel een insectenhotel  
in de tuin?
“Ja, want insecten zijn heel belangrijk. In het 
hotel kunnen ze uitrusten, slapen en honing 
maken. We gingen een keer naar zee. Daar 
zaten een heleboel lieveheersbeestjes, ook 
in het water. Met een zandvormpje haalde ik ze eruit en legde ze in de holte  
van schelpen om te drogen en bij te komen. Daarna vlogen ze weg.”

Vind jij dat we goed voor dieren zorgen?
“Niet iedereen. Sommige mensen schoppen naar duiven. Daar zeg ik wat van. Ook 
als ik mensen zie die afval op straat gooien, spreek ik ze aan en vraag zo lief mogelijk 
of ze het in de prullenbak willen gooien. De meesten zeggen dan ‘oké’. Als ze dat 
niet doen, raap ik het voor ze op. Ik heb een stok met een scherpe punt, en daarmee 
verzamel ik afval.”

Als jij het voor het zeggen had, dan…
“Zou ik iedereen die troep op straat gooit en het niet opruimt, vijftig cent laten 
 betalen. Niet alle mensen hebben voldoende geld, maar degenen die dat wel 
 hebben, kunnen we vragen vogels te helpen met een vogelsnackbar, die ze makkelijk 
zelf maken in hun tuin.”

De Dierenbescherming  
helpt kinderen graag bij het 

 vergroten van hun kennis over 
dieren met leuke activiteiten, 

voorlichting op scholen, 
 spelletjes, 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.

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 Stapboekje boordevol 
korting voor leuke gezinsuitjes naar 

pretparken en musea, en een 
 activiteitenkalender met nieuwe 

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

word-lid-met-gezin.  
Hier leest u ook hoe een bestaand 
lidmaatschap kan worden omgezet 

voor het hele gezin.

Educatie en  
voorlichting

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 de 
introductie volgen quizvragen en 

filmpjes over diverse dierenthema’s. 
De kinderen spelen in teamverband. 

Een les duurt ongeveer 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/gastlessen.
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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.

Vinnie en zijn zusje werden enkele 
uren na elkaar gevonden bij het 
Zuider park in Rotterdam. Omdat ze 

allebei rond de acht weken oud 
waren, moésten ze wel uit 

hetzelfde nest komen en 
dus zijn achtergelaten. 
Onbegrijpelijk, maar 
we maken het vaker 
mee. Gelukkig von
den we snel een 
nieuw thuis voor de 

pups, waar ze nu een 
hoopvolle toekomst 

tegemoet gaan. 

Broer en zus

Stichting De Wildebrasjes biedt permanent 
onderdak aan konijnen die te wild zijn voor 
een leven bij mensen thuis, maar zichzelf  

niet kunnen redden in de natuur. Hier mogen 
ook de halfwilde konijnen die wij opvangen op 
een mooie plek oud worden. De Stichting is 
eveneens betrokken bij ‘Project Wild konijn’  
– in samenwerking met Waterleidingbedrijf 
PWN en onze Wildopvang in Krommenie – 

dat (half)wilde konijnen doorplaatst naar 
 duingebieden. De uitgezette dieren doen  

het goed. Er zijn zelfs hele kolonies,  
van Amsterdam tot Limburg, die nu leven  

zoals ze dat het liefste doen.

Het was een vreemde gewaarwording voor de 
bemanning van het schip Marietje Deborah toen 
de luiken van het ruim werden geopend. Tussen 
de lading uit Turkije bleek een verstekeling te zit
ten. De cyperse kat, die veertien dagen zonder 
eten en drinken in het ruim verbleef, had de 
overtocht wonderwel doorstaan. Hendrik, 
 vernoemd naar een van de redders, was alleen 
erg mager. Het team van onze dierenambulance 
droeg de verstekeling over aan het asiel, waar 
ze in quarantaine werd geplaatst. Daar kan het 
poesje tot rust komen en haar buikje rond eten. 
Als blijkt dat Hendrik in Turkije geen baasje 
heeft, wordt ze waarschijnlijk geadopteerd door 
de eigenaar van de Marietje Deborah.

Bijzondere  
verstekeling
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GERED

Ze had twee weken  
zonder eten en drinken  
in het ruim gezeten

Uit hetzelfde nest  
en gedumpt

GERED

Wildebrasjes
STICHTING
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CROWDFUNDING

Ze was brood-
mager, haar vacht 
zat vol viltplekken 
en ze had een  
slecht gebit

Een verzorger van het dieren
opvangcentrum in IJmuiden  
trof op een parkeerplaats een 
bench met een gedumpte  
kat die in slechte gezondheid 
verkeerde. Ze was broodmager, 
haar vacht vol viltplekken en  
ze had een slecht gebit én 
 nierbekkenontsteking. Ze  
kreeg de naam Jenny en werd 
liefdevol opgevangen en ver
zorgd in het asiel. Maar om 
haar er bovenop te helpen,  

was geld nodig. Een crowd
fundactie voor Jenny bracht 
 vervolgens € 1.665 bijeen, 
 voldoende om de dierenarts
kosten te betalen. 

Gedumpt in een bench

Wij ontvingen een hulpkreet van een 
uit de hand gelopen liefde. De eigena
ren van 23 katten hadden dan wel de 
beste bedoelingen met hun dieren, 

toch was de zorg ze boven het hoofd 
gegroeid. Omdat onze asielen zo 

goed als vol zaten, werden de katten 
over meerdere locaties verdeeld. De 
kosten van het vervoer werden deels 

vergoed door – vrienden van – de 
eigenaren. Maar daarmee waren  
de medische zorg en opvang niet 

gedekt. Via onze social media kanalen 
vroegen we om hulp. De opbrengst 

van € 1.193 kwam vervolgens volledig 
ten goede aan deze groep dieren.  

Die inmiddels allemaal zijn gechipt, 
gevaccineerd, ontwormd, ontvlooid  

en geneutraliseerd. Klaar voor  
hun nieuwe leven. 

Uit de hand 
gelopen liefde

De zorg voor  
23 katten was ze boven 

het hoofd gegroeid

PREVENTIE

DONATIE

BEDRIJVEN HELPEN

Hoe bijzonder is het als jonge 
mensen zich inzetten voor die
ren? Charlotte verkocht haar zelf
gemaakte sieraden en doneerde 
de opbrengst aan het Knaag
spoor, onze konijnen en knaag
dierenopvang in Ridderkerk.

Sieraden  
voor dieren

Sjoukje Drager was een dierenvrien
din in hart en nieren. Voordat ze over
leed, gaf ze aan dat ze in plaats van 

bloemen bij haar uitvaart een gift voor 
de Dierenbescherming wenste.  

Zo werd een mooi bedrag bijeen
gebracht, dat haar kinderen afrondden 

naar € 500. Dit wordt gebruikt, naar 
Sjoukjes wens, om mensen bij te staan 
die de kosten voor de dierenarts niet 
kunnen betalen. Een liefdevol idee 

waar wij graag aan meewerken.  
Een mooi voorbeeld leest u in de 
 portrettenreeks vanaf pagina 16.

Zie hier het enthousiaste team Techniek en Materieel 
van Brandweer Kennemerland dat onze honden
kennels in het nabijgelegen dierenopvangcentrum 
flink onder handen nam.

Flink onder handen

In hart en nieren

DONATIE



38 | DIER VOORJAAR 202338 | DIER VOORJAAR 2023

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
Chantal Vergouw (voorzitter),  
Karin Broekhuizen, Marije Eleveld,
Franck Meijboom, Nicolien van den 
Biggelaar, Johan van Hoof

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: 
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 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  
CBFkeurmerk 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, 
scholenvoorlichters en dieren
ambulancerijders. U bekijkt alle 
vacatures bij u in de regio op 
 dierenbescherming.nl onder het 
kopje ‘Vacatures’.

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 BooKoremans  
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.

‘Het werk op de dieren-
ambulance geeft me  
een heleboel energie. Op  
zaterdagochtend spring ik 
uit bed, zóveel zin heb ik 
om aan de slag te gaan.’

HR manager Charlotte werkt als 
vrijwillig dierenambulancerijder  
in Rotterdam
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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.
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Baasjes over Nicky

Nicky (8) kwam in het asiel 
terecht omdat haar vorige eige
naar niet meer voor haar kon 
 zorgen. Bij onderzoek bleek dat 
de oogdruk van beide ogen veel 
te hoog was. Nicky had hier veel 
last van. Ook de oogdruppels die 
ze kreeg, maakten het niet beter. 
Om haar van de pijn te verlossen, 
moesten haar oogjes worden 
 verwijderd. Nicky herstelde goed 
van de operatie. Haar verzorgers 
stonden er versteld van hoe snel 
ze zich wist aan te passen aan  
het feit dat ze niets meer ziet. Een 
liefdevol thuis voor Nicky werd het 
volgende doel.

Marius en Agnes: “Sinds half 
november woont Nicky bij ons. 
We kwamen haar tegen op de 
website van Ik zoek baas. Dat ze 
blind is, vonden we geen pro
bleem. Onze vorige hond is op 
latere leeftijd ook blind geworden, 
dus daar hadden we ervaring 
mee. Bij ons mag ze in alle rust 
haar oude dag slijten. Natuurlijk 
bestaat de kans dat we geen jaren 
meer van haar kunnen genieten, 
maar we beschouwen elke dag als 
een cadeau. En uiteindelijk is 
afscheid nemen van je dieren 
altijd moeilijk, of je ze nou drie of 
veertien jaar bij je hebt gehad. De 
eerste dagen liet Nicky gelaten 
over zich heenkomen, maar na 
een aarzelend begin kwam ze los. 
Nu geniet ze tijdens onze wande
lingen van de natuur, als ze maar 
kan snuffelen, dan is ze tevreden. 
We denken dat ze ook niet goed 
hoort, dus haar neusje is extra 
belangrijk. Ons gezelschap zoekt 
ze steeds vaker, ze ligt graag 
tegen je aan te slapen. Nicky lijkt 
heel blij, dat is fijn om te zien. Ze 
loopt nog wat voorzichtig, maar 
kent de weg in huis steeds beter.”

Blinde Nicky ‘We beschouwen  
elke dag met haar  

als een cadeau’



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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