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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.

‘We mochten een groep
inheemse vogels uitzetten
in de natuur. Dit kauwtje
vloog niet meteen weg,
maar kwam bij ons zitten.’

BEELD DIERENBESCHERMING

‘De egels bleven
maar binnen
stromen, vaak
wel vijfentwintig
per dag’

Erik
Vrijwilliger op
de dierenambulance
locatie

Gebied Zuid-Holland Zuid
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“Een groep inheemse vogels
was door de Wildopvang in Delft
opgevangen, verzorgd en nu klaar
voor terugkeer in de natuur. Aan
ons de taak om ze op een rustige
plek in een landelijk gebied uit te
zetten. Dit kauwtje vloog niet
direct weg, maar kwam bij ons
zitten terwijl we de andere vogels
vrijlieten. Mijn collegarijder Rien
en ik doopten hem Kareltje. Liefde
voor dieren heb ik altijd gehad. Ik
rijd ook graag auto, ben een mensenmens en houd van het onverwachte. Gooi dat bij elkaar, roer

er een keer doorheen en voilà;
je klimt in de ambulance van de
Dierenbescherming. Deze baan
heeft veel gemeen met mijn eerste
jaren bij de politie, waar ik met
hart en ziel surveillancewerk deed.
En natuurlijk komt het wel eens je
neus uit als je het zoveelste
gewonde vogeltje naar de opvang
brengt, maar vervelen doet dit
nooit. Iedere redding is anders en
de positiviteit van de mensen om
me heen maakt het extra mooi. Zo
zal ik de aangereden kat die we
ophaalden niet gauw vergeten.

Een van de oogjes lag eruit, zijn
schedel was gebroken. We brachten hem naar de dierenarts, maar
dachten dat de verwondingen te
ernstig waren om te overleven.
Toch herstelde het katje, tegen
alle verwachtingen in. Of die keer
dat we na anderhalf uur klooien
met plakband en afgebroken stokjes twee vogeltjes uit een spleet
van vijf centimeter breed en anderhalve meter diep wisten te redden.
Dat zijn de momenten waar ik het
meeste van geniet.”
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ACTUEEL

BETER LEVEN KEURMERK

AMBASSADEUR

Britt Dekker voor de Dierenbescherming
Britt Dekker is actrice, presenta
trice én een ware dierenvriend.
Op haar YouTube-kanalen DierenpraatTV en PaardenpraatTV beantwoordt ze vragen als ‘Wat voor
hond past bij mij?’, ‘Wat kost een
dier?’ en ‘Welke paardenrassen
zijn er?’ en deelt ze nuttige weet
jes. Ook heeft ze meerdere films
en televisieafleveringen op haar
naam staan waarin ze voor dieren
opkomt. Britt heeft er zelf ook een
aantal, waaronder paarden Eve en
George, beagle Matzy en katten
Bram en Saar. Kortom; we zijn blij
dat we haar mogen verwelkomen
als ambassadeur van de Dieren
bescherming. Britt zet zich graag
voor ons in, omdat zij nóg meer
voor dieren wil betekenen. Ze trapt
haar ambassadeurschap af met
een bezoekje aan een van onze
gastgezinnen voor kittens.

Campagne
3-sterren BBQ
Met de zomer voor de deur,
kan de barbecue weer naar
buiten. De Dierenbescherming benut dit moment om
de consument te bewegen
tot diervriendelijkere barbecue-inkopen met de
campagne ‘Meer ruimte om te leven. Beter!’.
Onderzoeksbureau Motivaction deed in 2019 al
een ‘Nationaal BBQ onderzoek’. De conclusie?
Het aandeel vegetarische producten op de grill zal
blijven toenemen, zoals ook het aantal vegetariërs
en flexitariërs groeit. Voor die laatste groep geldt; of
het nu gaat om kip, rund of varken, er is eigenlijk
altijd wel een variant met het Beter Leven keurmerk
voor op de barbecue. Met radiospotjes en een
impactvolle printuiting die de ruimte van dieren in
de veehouderij tegenover dieren met 3 Beter Leven
sterren weergeeft, draagt de Dierenbescherming
bij aan bewustwording. We roepen op dit jaar eens
te grillen met producten die in ieder geval drie
sterren hebben. Dan hebben de dieren immers de
meeste ruimte en kunnen ze lekker naar buiten.

ORGANISATIE

Hebt u het al gezien? De websites van de
Dierenbescherming zijn in een nieuw jasje
gestoken. Een aantal wensen van bezoekers is
al toegevoegd, de komende tijd wordt er hard
gewerkt aan meer verbeteringen. Ook ons
logo is vernieuwd. Het gaat om een kleine
wijziging waarbij kleur en beeldmerk hetzelfde
zijn gebleven. Limegroen is natuurlijk al jaren
de opvallende kleur van de Dierenbescherming, samen met het beeldmerk van de poot
en de hand, die staan voor dier én mens. In
het aangepaste logo springt het beeldmerk er
nog meer uit en is onze naam beter leesbaar.
Deze wijzigingen betekenen overigens niet dat
alle materialen waarop
het oude logo staat de
prullenbak in moeten:
we passen in etappes
aan en gebruiken de
momenten dat iets
op is en vernieuwd
moet worden.
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SAMENWERKING

Nog meer dieren in het zonnetje?
De Dierenbescherming werkt al jaren
samen met Greenchoice op het snijvlak
van duurzaamheid en dierenwelzijn. In
2019 werd dankzij deze samenwerking
het dak van Dierenopvangcentrum
Vlaardingen vol gelegd met zonnepanelen. De energierekening ging zodoende
flink omlaag. En het geld dat we sinds-

dien uitsparen, komt rechtstreeks ten
goede aan het welzijn van de dieren in
de opvang. Dat willen we natuurlijk
voor meer locaties! Bijvoorbeeld voor
Dierenopvangcentrum Gouda en u
kunt ons helpen om dat te realiseren.
Hoe? Dat leest u op greenchoice.nl/
dierenbescherming.

BEELD DIERENBESCHERMING, NATURE IN STOCK, DEBORAH VAN DER SCHAAF,

Website en
logo vernieuwd

PLEIDOOI

Hitteprotocollen
veetransport nog
te vrijblijvend
Minister Staghouwer van Landbouw gaat
voorlopig niets wettelijk regelen voor d
 ieren
die op veetransport moeten tijdens warme
dagen. Daarmee geeft hij geen gehoor aan
onze oproep samen met Eyes on Animals,
maar ook niet aan de aangenomen moties,
om de grens waarboven geen transport
mag plaatsvinden te verlagen naar 30 °C,
en om een maximale wachttijd van 15 minuten bij het slachthuis in te s tellen. Beelden
van Eyes on Animals laten oververhitte, naar
adem snakkende varkens en kippen zien in
bloedhete veewagens tot ze eindelijk worden uitgeladen. Hitteprotocollen werden
de laatste jaren wel iets aangepast, maar
zijn nog veel te vrijblijvend en schieten
tekort. Wij blijven ons daarom inzetten voor
ambitieuze, handhaafbare normen.

DOORBRAAK

Konijnen
niet
bejaagd

Konijnen mogen het komende jachtseizoen niet bejaagd
worden en voor hazen geldt een jachtverbod in de provincies
Groningen, Limburg en Utrecht. Dat heeft minister Van der
Wal van Natuur en Stikstof besloten. We zijn het met haar
eens dat jacht niet de enige oorzaak is van de teruggang van
diersoorten, maar het is natuurlijk wel de maatregel waar
bewust een keuze gemaakt wordt voor het doden van dieren.
Wij blijven daarom onverminderd pleiten voor een totaal
verbod op de plezierjacht.

ADVERTENTIE

ONTVANG GRATIS PROEFPAKKET
Vink u keuze aan en ontvang deze thuis met een
BIOFOOD® brochure en spaarkaart.
❏ BIO BROKVOER HOND
❏ BIO NATVOER KAT
❏ BIO NATVOER HOND

(BIO)LOGISCH HET BESTE!
Voor dier, natuur en milieu
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 duurzaam en diervriendelijk en ondersteunt huid, vacht en vertering.
Meer op: www.biofooddiervoeding.nl.

Mail de bon ingevuld naar info@biofooddiervoeding.nl of
stuur naar: Biofood, Postbus 151, 9200 AD Drachten
Meer info zie www.biofooddiervoeding.nl.
Naam: ���������������������������������������������������������������������������������������
Adres: ���������������������������������������������������������������������������������������
Postcode/Woonplaats:��������������������������������������������������������������
Mail: ������������������������������������������������������������������������������������������
Tel: ��������������������������������������������������������������������������������������������
Maximaal 1 pakket per huishouden
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Inmiddels is het onmogelijke
gepresteerd en worden
honderden hulpvragen
gekoppeld aan duizenden
aanbiedingen

Helpt u mee?
Oekraïners blijken echte dierenliefhebbers: nog nooit hebben we in Nederland
zo’n grote stroom vluchtelingen zien binnenkomen mét hun huisdier(en). Samen
met een groot aantal andere dierenorganisaties zette de Dierenbescherming
daarom het meldpunt ‘Hulp voor dieren
uit Oekraïne’ op, zodat vluchtelingen met
dieren geholpen kunnen worden als ze
Nederland binnenkomen. Met geldige
Europese dierenpaspoorten, medische
hulp, de juiste vaccinaties, praktische
zaken als mandjes en voer en eventueel
tijdelijk onderdak. De hulpvragen stromen
sindsdien binnen.
Wilt u een steentje bijdragen, op
welke manier dan ook? Kijk dan op
hulpvoordierenuitoekraine.nl.
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HOOFDVERHAAL

Meldpunt draait op volle toeren

Hulp voor
dieren uit
Oekraïne

Vanaf het moment dat de eerste
bommen vielen in Oekraïne was
duidelijk: dit wordt een ongekende
ramp. Niet alleen voor mens, maar
ook voor dier. Exacte cijfers zijn er
niet, maar geschat wordt dat zo’n
veertig procent van de Oekraïense
gezinnen huisdieren heeft. Om
nog maar te zwijgen over de vele
honderden dierenopvangcentra
die van de ene op de andere dag
middenin de frontlinie lagen.
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HOOFDVERHAAL

‘Ik werk al voor de
Dierenbescherming,
maar wilde graag nog
meer voor dieren doen’
Dennis, vrijwilliger Meldpunt
‘Hulp voor dieren uit Oekraïne’

Het Meldpunt helpt
vluchtelingen en hun
huisdieren met Europese
dierenpaspoorten,
medische hulp, de juiste
vaccinaties, praktische
zaken en eventueel
tijdelijk onderdak.

Marieke, vrijwilliger Meldpunt
‘Hulp voor dieren uit Oekraïne’

HANDEN INEENGESLAGEN

Al gauw werd vanuit de Europese Unie de
deur opengezet voor vluchteling én huis
dier. En weer wat dagen later meldden in
Nederland de eersten zich. Wat gebeurt er
dan? De Dierenbescherming zou de Dieren
bescherming niet zijn als wij ons het lot
van deze dieren niet zouden aantrekken.
En dus werden de handen ineengeslagen
met partijen die we niet allemaal op deze
pagina kunnen noemen. Van DierenLot tot
de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren en van
het IFAW tot de KNMVD en Stichting bevor
dering Huisdierenwelzijn.
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BERGEN WERK VERZET

Inmiddels is het onmogelijke gepresteerd.
Er is een meldpunt uit de grond gestampt,
‘Hulp voor dieren uit Oekraïne’, waar
bergen werk worden verzet. Dagelijks
zijn betaalde krachten én vrijwilligers in
Almere bezig om de meldkamer te beman
nen. Honderden hulpvragen worden gekop
peld aan duizenden aanbiedingen. En waar
we het allemaal voor doen? Dat vertellen de
verhalen op deze pagina’s.

‘We vonden het belangrijk
om in deze dramatische
situatie iets voor mens en
dier te betekenen.’
Kitty, Manager Dierenhulp
Dierenbescherming

BEELD IRIS ANDRINGA, DIERENBESCHERMING, RAYMOND RUTTING, SHUTTERSTOCK

A

l snel kwam er een vluchtelingen
stroom op gang, die ook Nederland
bereikte. En aan de Poolse grens
zagen we gebeuren wat te verwachten was.
Want wie van ons zou het huisdier achter
laten bij de vlucht uit een oorlogsgebied?
Vele Oekraïners meldden zich met hun huis
dier aan de grens. En werden daar, vanwege
de strenge EU-regels voor het ‘invoeren’ van
huisdieren, in eerste instantie geweigerd.

‘Ik heb geen kamer over
in huis, maar wilde
wel graag klaarstaan voor
vluchtelingen én dieren’

Noodopvang voor vluchtelingen
en hun dieren
Dat we hier te maken hebben met een vluchtelingenstroom die anders is dan andere,
bewijst de situatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Het Rode Kruis heeft, zoals altijd bij ver
gelijkbare vluchtelingencrises, binnen no time een locatie op poten gezet waar mensen
geholpen kunnen worden bij de eerste levensbehoeften. Er zijn veldbedjes, er is eten, de
telefoons kunnen worden opgeladen en er is een speelhoekje voor de kinderen. Ideaal is
het niet, maar het voldoet. Wat er alleen niet is: dierenbenodigdheden.
Mensen met baby’s slapen in een grote sporthal
naast mensen met meerdere honden. Katten verblijven in reismandjes en mogen daar eigenlijk niet uit.
Natuurlijk: hier is vooral oog voor humanitaire hulp.
Maar wat gebeurt er met de dieren? Op een warme
dag, eind maart, meldt zich een vluchtelinggezin met
een grote pitbull. Het dier is gestrest van een lange
reis en in paniek op een voor hem onbekende plek.
Hij draagt een muilkorf, althans, dat moet ervoor
doorgaan, en die blijkt veel te klein. De hond is

benauwd, bang en kortademig. De vrijwilligers,
die dagelijks vanuit het Meldpunt in de Jaarbeurs
aanwezig zijn om dieren te registreren en uit te plaatsen, grijpen in. Een muilkorf? Die is er zo gauw niet,
dus wordt er in alle haast nog eentje gekocht. Om er
vervolgens voor te zorgen dat dit soort spullen nu
standaard op locaties zoals deze liggen. Elk huisdier
dat aankomt in Nederland krijgt zo snel mogelijk de
juiste hulp. Ook als dat betekent dat er even een iets
grotere muilkorf gehaald moet worden.

Elk huisdier dat
aankomt in Nederland
krijgt zo snel mogelijk
de juiste hulp
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HOOFDVERHAAL

UIT DE PRAKTIJK

‘Dieren achterlaten was geen optie’
Vluchtende Oekraïners staan voor een bijna onmogelijke beslissing: laten ze hun dieren
achter, of nemen ze ze ondanks de extra ballast en risico’s mee? Kiezen ze voor het
laatste en zijn ze eindelijk in veiligheid, dan hebben ze vaak geen idee hoe verder.
Meldpunt ‘Hulp voor dieren uit Oekraïne’ is er voor al deze mensen en hun dieren.

Olga heeft hemel en aarde
bewogen om haar katten
mee te kunnen nemen
“Ik houd teveel van mijn katten om ze iets te
laten overkomen.” De Oekraïense Olga laat
er geen gras over groeien. Zij heeft opvang
kunnen regelen voor haar en haar drie katten,
in Utrecht, maar is dolblij dat ze hulp heeft
gehad met de medische zorg.

Alle dierenartsen die meehelpen,
mogen 250 euro per dier declareren
bij het Meldpunt, dat de rekeningen
betaalt met donaties
10 | DIER ZOMER 2022

BEELD DIERENBESCHERMING , MATTY VAN WIJNBERGEN

Olga en haar drie katten wonen in Kiev, en ze heeft
hemel en aarde bewogen om haar dieren mee te
kunnen nemen aan het begin van de oorlog. Logisch,
vindt zijzelf. “Ze zijn heel belangrijk voor me,” vertelt
ze ontroerd. De dierenarts in Utrecht, maar eigenlijk
alle dierenartsen die meehelpen, mogen 250 euro
per dier declareren bij het Meldpunt, dat die rekening betaalt met donaties. Veel dierenartsen rekenen
gereduceerde kosten of brengen de consultkosten
niet in rekening. Maar met een medische check, de
juiste vaccinaties en soms nog medicijnen – zoals
een van Olga’s katten die nazorg nodig heeft voor
het gebit – kunnen de kosten hard oplopen. “Ik ben
blij dat mensen zich melden,” vertelt de dierenarts
die de katten onderzoekt, inschrijft en een paspoort
voor ze regelt. “Lang niet iedereen weet hoe gevaarlijk rabiës kan zijn. Zeker als we hier een grote uitbraak krijgen. We moeten voorzichtig zijn.”

‘In de schuilkelder in
Kiev was Potap heel bang.
Nu is hij weer blij.’
”We hebben bij elk loket aangeklopt, maar voor
dieren kwam de hulp als eerste.” In Brabant
vangt Jos, naast Oksana, die hij al kende, nog
drie andere Oekraïners op. Hulp vragen vindt hij
lastig, vooral als blijkt dat die beperkt geboden
kan worden.
Het loket dat het snelst opengaat, is ‘Hulp voor d
 ieren
uit Oekraïne’. Oksana is dan net in Nederland aangekomen, na een helse vlucht met meerdere mensen in een
auto, en de 25 kilo wegende hond dagenlang op schoot.
Potap, het Oekraïense woord voor ‘aardappel’, was bij
haar in de schuilkelder in Kiev, vertelt ze. De hond is van
haar zoon, maar omdat hij militair is, bleef hij achter in
Oekraïne, waarna Oksana zich over Potap ontfermde.
“In de schuilkelder was hij heel, heel bang,” antwoordt
Oksana, “nu is hij blij.” Jos is opgelucht dat ze hulp krijgen. Hij heeft zelf een terriër en is bang dat Potap ziektes meeneemt. En volgens dierenarts Marnix Snijders,
die het consult aan Oekraïense dieren gratis uitvoert en
alleen de medicijnen declareert, is dat niet zo’n gekke
gedachte. “In Oekraïne komen nog zo’n vijfhonderd tot
duizend gevallen van rabiës voor,” vertelt hij. “In Nederland bestaat de ziekte niet meer, dus het laatste wat je
wil is dat het weer wordt binnengebracht.” Hoe zijn de
Oekraïense dieren er qua gezondheid aan toe? Het verschil is groot, zo blijkt. Sommige dieren gaan jaarlijks
naar de dierenarts, maar andere hebben sinds 2011
geen vaccinaties meer gehad. En áls ze die al hebben,
staan ze in het Oekraïens op een lokaal paspoort: voor
Nederlanders niet te lezen. Het is dus zaak ze zo snel
mogelijk te behandelen.

‘Ik heb haar niet voor niets meegenomen.
Zij is te belangrijk.’
Waar verblijf je als je eenmaal in
veiligheid bent met je huisdier?
Op veel tijdelijke opvangplekken is
het ondoenbaar om zowel mens
als dier de veiligheid en het welzijn
te bieden die ze zo hard nodig
hebben. Angelica, haar moeder
Natali, en het tien maanden oude
hondje Monica vallen met hun
neus in de boter.
Meer dan 4.000 mensen hebben aangegeven een Oekraïens huisdier op
te willen vangen. Maar daar moest in
ieder geval de achttienjarige Angelica
niet aan denken. “Ik heb haar niet voor
niets meegenomen,” wijst ze op hondje
Monica die eenzelfde kleur pakje
draagt als zij zelf. “Ze is te belangrijk.”
Ze komt met haar moeder, hondje en
twee andere vluchtelingen terecht in
Elspeet, bij een liefdevol echtpaar dat
al vijf redhonden heeft geadopteerd en
de ruimte over had. Het is één van de

ruim 800 huishoudens die bij het
Meldpunt hebben aangegeven dat zij
dier en vluchteling samen op kunnen
vangen. Het voorkeursscenario, omdat
je ze niet van elkaar wil scheiden.
“We zijn hier heel blij,” vertelt A
 ngelica
via een handige mobiele app die uit
gesproken Oekraïense zinnen direct
vertaalt naar het Nederlands en andersom. En ook Hermien Bos, die met haar
echtgenoot de vluchtelingen opvangt,
ziet dat dit de juiste oplossing is. “Ze
verzet geen stap zonder haar hondje. Die
gaat zelfs in haar jas mee naar de kerk,
die ze samen met andere Oekraïners
hier in de omgeving bezoekt.”

Ruim 800 huishoudens
hebben aangegeven
dat zij vluchtelingen
met hun dieren samen
willen opvangen
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LEZERSFOTO’S

Smeerpoetsen
Het mag duidelijk zijn: honden zijn kampioen smeerpoetsen. Na onze oproep kwamen
er heus wel foto’s van varkentjes rollend in de modder voorbij, er waren ook een paar
vieze paarden en katten, maar plaatjes van honden van top tot teen onder de viezigheid?
Daarvan kregen we er honderden. Hilarisch, dat zeker! Vooral die onschuldige koppies erbij.
Geniet u mee van een paar ontzettende viezeriken?

Favoriete spot

Onze Yannis, die voor het eerst na een operatie aan zijn voorpoot weer
mocht spelen op zijn favoriete spot: de Montferberg. Hij doorploegde
met zijn snuit zo ongeveer de hele zandafgraving. Martin Riswick, Loil

‘We missen deze smeerpoets’

Dit is Bennie, uit het asiel in Winschoten. Hij verscheen op Ikzoekbaas.nl
en wij waren op slag verliefd. De rit vanuit Tilburg naar Groningen was
een kleine moeite. Helaas hebben wij Bennie een paar weken geleden
in moeten laten slapen op driejarige leeftijd. Veel te jong, we missen
deze smeerpoets enorm. Maartje Duifhuizen, Matthijs en Lana, Tilburg

De sloot in

Dit is Skip. Hij heeft het snel warm en duikt dan het liefst de modderigste sloot in die hij kan vinden, vervolgens steekt ’ie zijn snuit half onder
water. Hij is inmiddels elf jaar, maar blijft het doen. Normaal heeft Skip
overigens witte poten. Els Verheijen, Breda
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Rollen in de modder

Meadow houdt wel van een modderbad. Het is elke keer een uit
daging haar weer schoon te krijgen! Biny van Kammen, Drachten

‘Hij moest en zou erin!’

Zag Igor water, dan moest en zou hij erin! Op deze foto geniet hij op twaalfjarige
leeftijd nog van een heerlijke moddergreppel. Saskia van Bruggen, Bellingwolde

Prachtig!

Ik zag een varken in de modder spelen. Prachtig om te zien!
Karin Nieuwland, Wildervank

Vieze peuk

Een foto van een echte viespeuk, of meer een mooiertje met een vieze peuk.
Martin Schuitemaker, Veenendaal

Met haar maatjes

Maeve is de pup van mijn schoonzusje. Regelmatig krijgen
wij foto’s te zien van deze viespeuk die het heerlijk vindt
om te spelen met haar maatjes in de modder.
Katy Koning, Westzaan

VOLGENDE KEER: BETRAPT!

Onder het zeeschuim

Onze teckel Lodewijk tijdens de vakantie op Texel. Lekker rennen door de
branding, onder het zeeschuim. Astrid Schinkel, Vianen

Kussens aan flarden scheuren, met een toiletrol het
hele huis door razen óf de verbaasde blik van het
hert dat u in de vroege ochtend ‘op heterdaad’
betrapte. Hebt u een dierenfoto die past binnen
het thema ‘Betrapt’, op welke manier dan ook?
Dan ontvangen wij deze graag. Mail uw inzending
vóór 1 juli naar foto@dierenbescherming.nl,
o.v.v. naam, woonplaats en een begeleidend tekstje
en wie weet ziet u uw foto dan op deze plek terug.
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‘Hoe druk je ook bent,
je kan altijd een manier
vinden om wat goeds
te doen voor een ander’
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‘Ik ben fanatiek en altijd
vastbesloten om mijn
opbrengst van het jaar
ervoor te overtreffen’

PORTRETTEN

Collecteren voor dieren

Betekenisvol
én belangrijk
In de week rond Werelddierendag gaan traditiegetrouw duizenden
vrijwilligers op pad om geld op te halen voor de Dierenbescherming.
Dit jaar vindt de collecte plaats van 2 tot en met 8 oktober.
Het geld dat wordt ingezameld tijdens de collecte wordt gebruikt voor
de hulp aan dieren in nood. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers
die als collectant de straat op gaan, zouden we dit niet kunnen doen.
Op deze pagina’s vertellen vier mensen over hun motivatie om zich
belangeloos als collectant of wijkhoofd in te zetten voor dieren.

Desiree Zuidam organiseert
vergaderingen en trainingen
op bijzondere locaties voor
bedrijven én is stewardess. Ze
woont met haar man, kat en
kippen in Bodegraven. Haar
buurvrouw Petra Suddaby is
getrouwd, heeft twee dochters
en bakt vanuit haar keuken
taarten in opdracht. Ze delen
hun liefde voor dieren, en
lopen beiden de collecte in
hun wijk.
Desiree (rechts): “Sinds drie
jaar ben ik naast collectant ook
wijkhoofd. Toen ik werd benaderd
met de vraag of ik dat erbij wilde
doen, hoefde ik niet lang na te

denken. Ik kan prima mensen
enthousiasmeren en het coördi
neren van de week lukt me ook
wel, in mijn dagelijkse leven doe ik
niet anders. Toen ik in de herfst
van 2020 corona kreeg, sprong
Petra bij met het verzamelen van
de collectebussen en de finan
ciële afhandeling. Sindsdien
trekken we samen op tijdens de
collecteweek, en ook daarbuiten.
Ik collecteer omdat ik niet tegen
dierenleed kan. Dit is mijn manier
om iets goeds te doen. We hebben een leuke, toegewijde groep
collectanten in deze buurt. Eén
mevrouw neemt zelfs vrij van haar
werk om zo veel mogelijk kunnen
te lopen. Heel bijzonder. Ik ben

zelf ook nogal fanatiek, en altijd
vastbesloten om mijn opbrengst
van het jaar ervoor te overtreffen.”
Petra: “Desiree en ik delen een
diepe liefde voor dieren. Onze
katten komen allemaal uit een
situatie waarin ze opvang nodig
hadden. Onze kat Elvis spant wat
dat betreft de kroon. Voordat hij
bij ons kwam, leefde hij op straat
in Athene. Hij is inmiddels een
krakende wagen, met een heleboel gebreken en zit absoluut
in zijn reservetijd. Maar van de
negen katten die ik heb gehad, is
hij zonder twijfel de meest karaktervolle. Net een hondje, zo lief.
Niemand in mijn omgeving stond

er raar van te k ijken toen ik
ging collecteren voor de Dierenbescherming. Mijn moeder deed
het vroeger ook al. Wat het makkelijker maakt, is dat ik in deze
wijk ben opgegroeid, ik ken bijna
iedereen. Mensen bij wie ik aan
de deur ga, reageren heel leuk, en
bijna iedereen geeft wel wat. Toen
mijn dochters nog k leiner waren,
liepen ze regelmatig met me mee.
Heel gezellig, en leerzaam bovendien. Ik vind het belangrijk dat ze
zich realiseren dat je hoe druk
je ook bent altijd een manier kan
vinden om iets goeds te doen voor
een ander. Het is een les die ik
graag aan ze meegeef.”
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Daniëlle Robbers woont in
Amsterdam met haar man,
dochters en kat Tom. Ze
collecteert al acht jaar voor
de Dierenbescherming, sinds
zes jaar is ze ook wijkhoofd.
“Ik werk als officemanager bij
vermogensbeheerder IBS. Een
leuke baan, waar ik volop van
geniet. Maar ik ben blij dat ik
als collectant voor de Dieren-

bescherming dat commerciële
deel van mijn leven kan combineren met het emotionele.
Een paar jaar geleden heb ik
even als vrijwilliger op de dieren
ambulance gereden, maar daar
werd ik zó verdrietig van, dat
kon ik helemaal niet aan. De
collecte past me beter. Omdat
er tegenwoordig nog maar
weinig mensen zijn die contant
geld in huis hebben, was de

online collecte afgelopen jaar
een fijne bijkomstigheid. In de
WhatsApp-groep van het werk
zette ik de QR-code van mijn
digitale bus. Toen de eerste
collega doneerde, kon de rest
natuurlijk niet achterblijven.
In no time had ik een leuke
opbrengst en dat smaakte naar
meer. Toch blijf ik evengoed
collecteren in onze wijk. Meestal neem ik mijn jongste dochter

mee, zij vind dat leuk, en ik ook.
Ik ben ervan overtuigd dat als je
liefde voor dieren hebt, je ook van
mensen houdt. Daarom vind ik het
ook zo belangrijk dat mijn dochters opgroeien met dieren. Onze
kat Tom hoort echt bij het gezin,
als ik zie hoe zij met hem omgaan,
maakt me dat heel gelukkig.”
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BEELD ERIK BUIS

‘Ik was vrijwilliger
op de dieren
ambulance, maar
dat maakte
me zó verdrietig.
Collecteren past
me beter.’

Steff Bloch werkt als zakelijk
adviseur bij een autolease
bedrijf. Hij is sinds twee jaar
wijkhoofd en collectant in
zijn woonplaats Lelystad.
“Ik ben al vijftien jaar donateur
van de Dierenbescherming en
heb ook een tijdje als vrijwilliger
in het asiel gewerkt op de katten
afdeling. Nu ik een drukke baan
heb, is de collecte voor mij een

goede manier om een extra
steentje bij te dragen. Sowieso
vind ik het met mijn commer
ciële functie belangrijk om ook
op maatschappelijk gebied een
verschil te maken. De liefde voor
dieren zit diep, dat is altijd zo
geweest. Misstanden in de veeindustrie en broodfokkers die
geen oog hebben voor het
welzijn van hun dieren omdat ze
enkel in geld zijn geïnteresseerd;

verschrikkelijk vind ik dat.
Met mijn vriendin heb ik twee
konijnen en een hond, Truman,
die we uit Spanje adopteerden.
De verantwoordelijkheid nemen
we serieus. Onze konijnen hebben veel ruimte en we werken
beurtelings thuis, zodat we
lekker met Truman naar buiten
kunnen. In onze wijk wonen nogal wat mensen met dieren, zij
reageren eigenlijk altijd heel

positief als ik bij ze aan de deur
kom en geven gul. Collecteren
is niet alleen zinvol, ik vind het
ook écht leuk. Het feit dat
iemand de straat op gaat voor
een goed doel vind ik zelf zó
mooi dat ik altijd geef. Ik ga
ervan uit dat anderen dat ook zo
voelen, en ik in oktober weer
met een mooie opbrengst de
collecteweek kan afsluiten.”

‘Dit is mijn manier
om een extra
steentje voor dieren
bij te dragen’

Collecteert u mee?
De Dierenbescherming is blij met iedereen die wil helpen om het welzijn van
dieren te verbeteren. En daarbij gaat het
niet per se om een financiële bijdrage,
u helpt ook door het geven van tijd.
Bijvoorbeeld als collectant of wijkhoofd.
Elk jaar hebben wij duizenden mensen
nodig die met de collectebussen op
pad gaan. U bepaalt zelf hoe vaak en op
welke dagen u collecteert. Ook al loopt u
een paar uurtjes, dan zijn we al blij.
Lijkt het u leuk om als collectant voor
de Dierenbescherming de wijk in
te gaan? Meld u zich dan aan op
dierenbescherming.nl/collecte.
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ONZE MENSEN, ONS WERK

Petra Berger, scholenvoorlichter

‘De lessen brengen écht iets
teweeg bij kinderen’
Als Dierenbescherming vinden we het belangrijk dat kinderen respectvol met
dieren leren omgaan. Onze scholenvoorlichters verzorgen daarom door het
hele land gastlessen op basisscholen. Petra Berger is een van deze voorlichters.
Zij was op een druilerige vrijdagochtend te gast op De Blink, een school voor
kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Veenendaal.

Baan opgezegd

dieren zat al jong heel diep. Mensen kun
nen elkaar pijn doen en bedriegen, maar
dieren zijn altijd oprecht. Met mijn man en
kinderen heb ik drie honden. Ik kan me
geen leven zonder ze voorstellen.”

“Ik ben jarenlang rijinstructeur geweest.
Tijdens de coronacrisis lag dat een tijd stil
en in die periode besloot ik vrijwilligers
werk te gaan doen. Mijn liefde voor dieren
bracht me bij scholenvoorlichting voor
de Dierenbescherming. Dit gaf me zó
veel voldoening dat ik uiteindelijk mijn
reguliere baan vaarwel heb gezegd om mijn
focus hier op te kunnen leggen.”

Kennis is belangrijk
“Ik wil kinderen laten zien hoe belangrijk
het is dat we goed voor dieren zorgen. Dat
ze weerloos zijn en afhankelijk van onze
zorg. Kennis is daarbij belangrijk. Want hoe
zie je dat een hond of een kat blij is, of
boos? Wat hebben dieren nodig op het
gebied van voeding en vermaak om een fijn
leven te leiden? Maar ook wat we zelf kun
nen doen om dierenleed te voorkomen.”

“Veel dierenleed komt voort uit onwetend
heid, dus educatie is belangrijk. We laten
tijdens de lessen op school filmpjes zien,
geven voorlichting en spelen het dieren
beschermersspel. Ook hebben we een
speciaal ingerichte dierenambulance waar
kinderen in mogen kijken en ervaren hoe
het redden van dieren in z’n werk gaat.”

Iets teweegbrengen
“Het is mooi om te merken dat onze lessen
écht iets teweegbrengen bij kinderen. Dat
ze het ene moment schaterlachen om een
filmpje van biggetjes die door de modder
rollen, en het volgende geëmotioneerd
raken van het leed dat dieren in de veeindustrie treft.”

Geen leven zonder dieren
“Mijn moeder zei vroeger altijd: ‘Petra ligt
vast weer in het hondenhok te slapen’ als
iemand me kwijt was. Dus de liefde voor
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‘Veel dierenleed komt
voort uit onwetendheid,
dus educatie
is belangrijk’
WORD OOK SCHOLENVOORLICHTER
Lijkt het u leuk om op basisscholen te
vertellen over dieren en dierenwelzijn?
Van enthousiaste scholenvoorlichters
hebben we er nooit genoeg. Kijk op
onze website dierenbescherming.nl bij
de vrijwilligersvacatures voor informatie.

Enorme toewijding
“Wat me heeft verrast, is de enorme toe
wijding die vrijwilligers van de Dieren
bescherming hebben. Mensen met fulltime
banen, die elk weekend op de dieren
ambulance rijden of in het asiel hokken
schoonmaken. Ze doen het omdat ze met
eigen ogen zien hoe hard het nodig is dat
zij klaarstaan voor dieren die afhankelijk
zijn van onze hulp. Dat raakt me diep.”

Volstrekt logisch
“Mijn familie en vrienden vinden het vol
strekt logisch dat ik dit werk doe. ‘Echt iets
voor jou’, zeggen ze dan. En ze hangen aan
mijn lippen als ik ’s avonds thuiskom vol
verhalen.”

BEELD ROBIN UTRECHT

Educatie belangrijk

1. Leerzame filmpjes
Kan een varken écht iemand uit het water
redden? Waarom hebben kippen in de veeindustrie zo’n zwaar leven? Tijdens de les
komen deze en een heleboel andere vragen
aan bod. De kinderen kijken geboeid naar
de filmpjes van Petra.

2. Dierenredders in spé
Wat komt er zoal kijken bij het werk van
onze ambulancerijders? Met demonstratiedieren leren de kinderen hoe ze bijvoorbeeld een gewonde hond op de brancard
leggen, zwanen vervoeren in een speciale
tas en controleren of een dier gechipt is.

3. Kom maar op! De dierenambulance heeft speciale
handschoenen om verwilderde katten vast te pakken.

4. Mooie donatie
Met de inzameling van lege flessen h
 ebben de kinderen in
de klas € 56,75 opgehaald voor de Dierenbescherming.
Petra neemt de cheque dankbaar in ontvangst.

5. Voor thuis
Na afloop krijgen
alle leerlingen een
diploma, poster
en een speciale
uitgave van
Donald Duck over
de Dierenbescherming mee naar
huis.
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Asieldierencampagne

Piepjonge katjes in de
‘verborgen asielen’
Het is 1877 als enkele welgestelde dames uit Den Haag beginnen met het opvangen
van huisdieren in nood en natuurlijk is de Dierenbescherming nauw betrokken.
Dat is tot de dag van vandaag het geval. Maar in die vanzelfsprekendheid schuilt meteen
een gevaar. Want, wie kijkt er nog van op? We vinden het heel gewoon; dat opvangen
van ontheemde honden en katten. Dat is het echter allerminst en dat geldt vooral
voor het ‘verborgen asielwerk’ van de Dierenbescherming.
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ACHTERGROND

Asieldieren
campagne in
teken van kittens
Jaarlijks vangt de Dieren
bescherming 3.400 kittens
op, waarvan het merendeel
in de zomermaanden binnenkomt. De kittens worden
gedumpt, afgestaan, achtergelaten of zwerven op
straat. De opvang van een
gezond kitten kost zo’n
150 euro, maar dat bedrag
loopt snel op zodra een
jong katje verzwakt en ziek
bij ons wordt binnengebracht. En dat gebeurt
steeds vaker. Onze asiel
dierencampagne staat daarom dit jaar in het teken van
alle kittens die wij samen met
onze gastgezinnen liefdevol
opvangen en verzorgen.
U leest er meer over op
dierenbescherming.nl/
kittens.

V

erborgen, of minder zichtbaar,
want dit gebeurt niet in een gebouw
van de Dierenbescherming, maar
gewoon bij mensen thuis. Zij vangen met
name de golf jonge katjes op die ieder jaar
weer ons land overspoelt. Daar aandacht
voor vragen is geen makkelijke opgave.
Een speciaal campagneteam is bij de
Dierenbescherming belast met deze
uitdaging en voorlichter Saskia Thijssen
vertelt dat het team iedere keer weer een
‘haakje’ zoekt, zoals zij het noemt.
ROUTINEKLUS

“Om je verhaal aan op te hangen,” legt ze
uit. Het opvangen van kittens is in feite een
terugkerende routineklus. “Daar zijn we
behoorlijk bedreven in en je zou haast ver
geten dat er talloze verhalen te vertellen
zijn.” Ook op de volgende pagina’s zijn ze te
lezen. “Maar laten we bij het begin begin
nen.” Saskia vertelt dat de Dierenbescher
ming zich jaarlijks over ruim drieduizend
kittens ontfermt. Dat kunnen er enkele
honderden meer of minder zijn, maar de

aantallen lijken redelijk stabiel. En het
haakje dan? “Wat momenteel opvalt is dat
de dieren l anger bij ons blijven, mede als
gevolg van de intensieve medische zorg die
ze steeds vaker nodig hebben.” De veelal
 ieren zijn kwetsbaar en met
zeer jonge d
name de kleintjes die zonder moederpoes
zijn gedumpt, hebben nauwelijks weer
stand tegen allerlei ziekten.
OUD VUIL

Hulpeloze jonge diertjes worden gedumpt?
“Jazeker, letterlijk als oud vuil achtergelaten
in containers of in kartonnen dozen aan de
straat gezet; we maken het allemaal mee,”
weet Saskia. Het kittenseizoen begint ook
steeds vroeger in het jaar met moederpoe
zen die in het asiel bevallen van hun klein
tjes of zwanger en wel als zwerver worden
opgevangen. De achtergronden zijn zeer
divers. Eén ding hebben ze echter gemeen
en dat is dat de kittens dus vaak ziek zijn.
In zeker dertig procent van de gevallen
hebben ze intensieve medische hulp nodig.
Omdat ze last hebben van ontstekingen bij

voorbeeld, of omdat gevaarlijke parasieten
de jonge katjes teisteren. “Je moet je voor
stellen dat we normaal gesproken al zo’n
150 euro per kitten uitgeven aan bijvoor
beeld de medische check en vaccinaties,
het ontwormen van de diertjes, chippen
en neutraliseren. Daar komen dus flinke
kosten bij als de katjes ook nog ziek zijn.
Dan praten we in totaal over vele tonnen
per jaar. Enorme bedragen, zeker als je je
realiseert dat de opvang in principe wordt
geregeld door vrijwilligers die daar geen
cent voor krijgen.”

‘Wat opvalt is dat de
dieren langer bij ons
blijven, mede als gevolg
van de intensieve
medische zorg die ze steeds
vaker nodig hebben’
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Eigenlijk moet je zeggen: die er geen
cent voor wíllen, want het gaat om zo’n
450 gastgezinnen die zich tot op het bot
gemotiveerd voelen en zich bereid hebben
verklaard om voor de dieren te zorgen tot
ze bij nieuwe baasjes geplaatst worden. “En
dat kan bijzonder intensief zijn. De kittens
moeten uiteraard gesocialiseerd worden,
maar vergeet niet dat de hele jonge katjes
iedere twee uur de fles moeten krijgen. Ook
’s nachts,” lacht Saskia.

refereert hierbij aan de nieuwe strategische
koers van de Dierenbescherming, die veel
aandacht heeft voor preventie. “Dat begint
bij geboortebeperking,” legt ze uit. “Alle
katten die wij plaatsen, zijn gecastreerd en
gesteriliseerd, maar we willen mensen ook
stimuleren dat te doen met hun eigen kat.
Daarnaast blijven we hameren op een ver
plichting om katten te chippen, net als dat
bij honden het geval is. Op die manier kun
je voorkomen dat de populatie zwerfkatten
verder toeneemt.”

Hulpeloze kittens worden
gedumpt. Letterlijk
als oud vuil achtergelaten
in containers of in
kartonnen dozen aan
de straat gezet.

DOOR MOEILIJKE FASE

HELPEN BIJ EEN OPLOSSING

De Dierenbescherming en haar gastgezin
nen helpen graag om de duizenden kittens
door een moeilijke fase heen te slepen én
ervoor te zorgen dat ze aan het einde van
het traject goed terechtkomen. “Dat neemt
niet weg dat we ons de komende jaren
nadrukkelijker gaan inzetten om te voor
komen dat we met een steeds groter wor
dend probleem komen te zitten.” Saskia

Ook de zogeheten ‘dier sociaal-medewer
kers’ van de Dierenbescherming krijgen
een steeds belangrijkere rol in het voor
komen van dierenleed bij mensen thuis.
Vaak gaat het fout als gevolg van bijvoor
beeld financiële nood, verslavingsproblema
tiek of om mensen die er ineens helemaal
alleen voor staan. “De zorg voor dieren kan
je boven het hoofd groeien, ook al bedoel je

het nog zo goed,” zegt Saskia. “Wij kunnen
dan helpen met het vinden van een oplos
sing. Bijvoorbeeld bij het opvangen en her
plaatsen van een grote groep vruchtbare
katten.” En als er dan toch kleintjes worden
geboren die niet zonder zorg kunnen, dan
mogen ze blijven rekenen op de liefde van
de gezinnen die dienst doen als de verbor
gen asielen van de Dierenbescherming.
“Vanzelfsprekend!,” verzekert Saskia.

GEMOTIVEERD
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BEELD ERIK BUIS, DIERENBESCHERMING, ROBIN UTRECHT,

ACHTERGROND

UIT DE PRAKTIJK

5 kittens, 2 gastgezinnen
Mevrouw K. liet zich omringen door twaalf katten en vijf kittens: Moos, Max, Miesje,
Tim en Teuntje. Maar ze had de zorg voor haar dieren en zichzelf niet in de hand.
Met hulp van de Dierenbescherming werd de leefsituatie voor haar en de dieren
verbeterd. Twee gastgezinnen schoten daarbij te hulp.

Gastgezin Tim en Teuntje

‘De zorg voor de katten
werd haar teveel’
Evelien, coördinator Maatschappe
lijke Dierenhulp: “Mevrouw K. leefde lange tijd op straat. Tot zij terechtkon in een
gedeelde woning van het Leger des Heils.
Hier liet ze zich omringen door twaalf
katten en vijf kittens; Moos, Max, Miesje,
Tim en Teuntje. Maar psychische problemen en een zwakke gezondheid maakten
dat ze de zorg voor de katten en zichzelf
niet meer in de hand had. Gelukkig ontdekte haar dochter onze afdeling Maatschappelijke Dierenhulp. Haar moeder
bedoelde het goed, maar kon de situatie
niet realistisch inschatten. Dat er Giardia
uitbrak, veroorzaakt door een darmparasiet die ook voor mensen besmettelijk is,
hielp niet mee. De katten werden ziek en
de boel vervuilde. Hoewel Mevrouw K.
graag hulp wilde, twijfelde ze over het
traject dat ik voorstelde. Het had dan ook
wat voeten in de aarde, maar u
 iteindelijk
deed ze afstand van acht katten en vijf
kittens. De andere vier werden gesteriliseerd, gecastreerd en gechipt en bleven
bij haar. Mevrouw realiseerde zich dat ze
een goede stap had gezet en ondertekende een document waarin ze belooft de
komende twee jaar geen huisdieren
te nemen zonder toestemming van de
Dierenbescherming. Inmiddels is haar
huis schoongemaakt en krijgt ze begeleiding. Ik ben blij dat het goed gaat en ze
me waar nodig weten te vinden.”

Nanette en Marcel Blitz, gastgezin:
“Het asiel had een groep katten binnengekregen en zocht met spoed een gastgezin voor
Amber en haar drie weken oude kittens Tim en
Teuntje. Mijn man en ik stonden in no time op
de stoep. De katten stonken vreselijk, ik heb ze
in een schone bench gelegd en ontvlooid. De
eerste dagen leken goed te gaan. Maar toen
begon Teuntje moeilijk te ademen en groeide
niet meer. De dierenarts constateerde een
longontsteking en gaf antibiotica. Kort daarna
ging het opnieuw mis. Ik bracht Teuntje naar
de dierenarts en verwachtte hem na een paar
uur op te kunnen halen. Het nieuws dat hij het
niet ging redden, kwam hard aan. Teuntje
had te veel complicaties, de dierenarts en
verzorgers in het asiel besloten hem in te laten
slapen, zodat hij niet langer hoefde te lijden.
Tim en Amber bleven nog vijf weken bij ons.
Bij binnenkomst waren ze niet gesocialiseerd.
Maar onze onverdeelde aandacht deed wonde-

ren. Tim blijkt helaas ook niet zo’n sterk
katje. Hij kwakkelt nog altijd en heeft last van
Giardia. Toch heb ik goede hoop. Hij is nu
groot genoeg en met zijn moeder terug naar
het asiel gegaan, waar hij goed in de gaten
wordt gehouden. K
 ittens, vooral die hele kleintjes, zijn nu eenmaal kwetsbaar. Ik ben blij dat
ik iets voor ze kan betekenen.”

Gastgezin Miesje, Moos en Max
Eva Kelderman, gastgezin: “Ik was in het
asiel toen Miesje, Moos en Max met een aantal
andere katten werden binnengebracht. Miesje
 adden allemaal diarree
bleek véél te klein, ze h
en waren geen mensen gewend. Het drietal
was voorbij de socialisatieperiode, maar met
geduld kan je nog veel bereiken. Ik nam ze
mee naar huis en installeerde ze in de kattenkamer. De eerste twee dagen schoten ze blazend weg zodra ik bewoog. Ik liet ze daarom
met rust en deed alleen het broodnodige,
zodat ze konden aarden. Daarna zette ik een
stoel bij ze neer om een boekje te lezen, ik wilde er gewoon zijn. Zodat ze in hun eigen tempo contact met me konden zoeken. Toen dat
een paar dagen goed ging, zocht ik meer toenadering. Ze waren speels en ondanks hun
angsten, konden ze een balletje of hengel niet
weerstaan. Een aandachtspunt was het voeren. Ze hadden geleerd te strijden voor hun

eten, omdat er meer kapers op de kust waren.
Het had tijd nodig, maar na een paar weken
ging ook dat beter. Het verschil tussen het
moment dat ze binnenkwamen en vertrokken
was enorm. Ze hebben grote stappen gezet en
met de juiste baasjes komt het zeker goed.”
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INTERVIEW

Co’tje Admiraal, bestuurder Dierenbescherming

‘Vol vertrouwen geef ik
het stokje door’
“Never waste a good crisis,” zegt Co’tje Admiraal (64) ergens in het gesprek met
DIER. Het gaat over stikstof, corona, de veehouderij, het gevaar van zoönosen en de
vogelgriep. Er gebeurt immers nogal wat de laatste tijd, maar Co’tje laat zich er niet
door uit het veld slaan. Integendeel: “er zijn altijd kansen om dingen te verbeteren”.
We treffen haar thuiswerkend, met hond Pam (5), om te praten over haar naderende
afscheid als directeur van de Dierenbescherming aan het einde van haar benoemingsperiode. Deze zomer stopt de goedlachse vrouw die positivisme hoog in het
vaandel heeft. “Klopt, voor mij is het glas altijd halfvol.”

GROOT HART VOOR DIEREN

Haar positieve grondhouding kwam ook
van pas toen ze startte bij de Dierenbescher
ming. “Ik trof een ongelooflijk bevlogen en
gepassioneerde groep mensen aan met een
groot hart voor dierenwelzijn. Wat me voor
al opviel was de enorme kennis die bij de
Dierenbescherming aanwezig is. Op alle
vlakken; dierinhoudelijk en op het gebied
van vervoer en opvang bijvoorbeeld, maar
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ook als het gaat om communicatie met
 iteenlopende doelgroepen.” De uitdaging
u
was vooral dat er veel bloedgroepen zijn.
“Dat is ook niet zo verwonderlijk, want
de Dierenbescherming was bij mijn aantre
den nog maar net samengesmolten tot één
organisatie.”
NIEUWE STRATEGIE

“Vroeger bestonden we uit tal van entitei
ten en afdelingen en dat voldeed toen prima,
maar tijden zijn veranderd; er was dus een
nieuwe toekomststrategie nodig,” legt Co’tje
uit. Eentje die verbindt, duidelijkheid ver
schaft en ervoor zorgt dat de nieuwe Dieren
bescherming in de komende jaren haar
rol als autoriteit op het gebied van dieren
welzijn kan versterken. “We zijn aan de slag
gegaan en hebben vastgelegd waar we voor
gaan, met als samenvattend motto: ‘Samen
maken we diervriendelijk vanzelfsprekend’.”
STEEDS PROFESSIONELER

Co’tje zegt er trots op te zijn dat de stip op
de horizon helder is. “Natuurlijk gaan we
door met het verbeteren van de leefomstan
digheden van dieren in de vee-industrie,
maar er blijft ook aandacht voor in het wild
levende dieren en uiteraard bieden we
dierennoodhulp als dat nodig is. Sterker
nog, die wordt steeds professioneler.” Bedoe
ling is dat er meer toekomstbestendige
dierenopvangcentra komen. In Amersfoort
en Born staan ze al, voor R
 otterdam en

 roningen liggen de plannen klaar. De
G
Dierenbescherming integreert daar straks
allerlei faciliteiten, zoals medische voor
zieningen, vervoer en opvang.
DIERENLEED VOORKOMEN

“Ik wil onderstrepen dat we er vooral voor
kiezen om dierenleed zoveel mogelijk te
voorkomen. Preventie speelt een sleutelrol
in de toekomstplannen. Als we met elkaar
zorgen dat dierenleed niet ontstaat, beteke
nen we enorm veel voor talloze dieren.
Maar, als het nodig is, staan we natuurlijk
altijd honderd procent klaar om dieren te
redden. Daar waren we al goed in en dat
blijven we,” benadrukt ze. “Bij dierenleed
moet je trouwens niet alleen denken aan
gedumpte dieren, maar ook aan de verbete
ring van de huisvesting van vee. Daar kun
nen we nog veel betekenen. Met het Beter
Leven keurmerk bijvoorbeeld. Ik ben waan
zinnig blij dat supermarkten vanaf volgend
jaar alleen nog kip met minimaal één ster van
ons keurmerk verkopen. Daarmee krijgen
miljoenen dieren letterlijk een beter leven.”
SAMENWERKING

Co’tje geeft vol vertrouwen het stokje
door aan haar opvolger, wetende dat er een
organisatie staat die op haar taak berekend
is. “Maar samenwerking blijft nodig en
de hulp die wij nu al bieden met collegaorganisaties laat zien dat dat heel goed
gaat.” Ze doelt op het gezamenlijke initiatief

BEELD ERIK BUIS

Z

e stond de pers te woord over de
introductie van zuivel met het Beter
Leven keurmerk, becommentarieerde
de tekortkomingen bij de aanpak van stal
branden en leidde de vorige minister van
Landbouw op dierendag rond in het asiel
van Vlaardingen. Als bestuurder van de
Dierenbescherming maak je het allemaal
mee. Je met hart en ziel inzetten voor de
goede zaak zal niet snel vervelen. Maar na
vier jaar als bestuurder heeft ze besloten
niet voor een nieuwe termijn te gaan. Ze
kijkt uit naar een nieuwe fase in haar leven.
Met partner Peter en hond Pam. “Ik ga
met pensioen en vertrek grotendeels naar
Frankrijk. Ik verheug me er op, tijd hebben
voor elkaar.” Ze is niet bang om in een
zwart gat te vallen na een carrière die wordt
gekenmerkt door een enorme betrokken
heid bij haar werk, voor mens en dier. Eerst
in de zorg als gynaecoloog, bestuurder van
een ziekenhuis, en later dus als belangen
behartiger van dieren.

om een meldpunt te creëren voor vluchte
lingen met een huisdier uit Oekraïne (zie
vanaf pagina 6). Desgevraagd spreekt ze de
hoop uit dat de overheid daarbij meer regie
pakt. “Ik denk dat we laten zien dat er van
uit de markt – bedrijven in samenwerking
met ons dus – mooie initiatieven komen
om dierenwelzijn te verbeteren. Ik heb de
laatste periode contracten kunnen afsluiten
met diverse gemeenten over onze rol bij
dierennoodhulp bijvoorbeeld.” Landelijk
kan het echter beter, meent ze. “De vraag
stukken zijn complex, maar wij helpen
graag. Klimaat, milieu, volksgezondheid en

een gezonde economie; allemaal belangrijk,
maar dat is dierenwelzijn ook.”
RICHTINGBEPALEND

De rol van de overheid is daarom volgens
Co’tje de komende jaren essentieel. “Die
moet richtingbepalend zijn en de kaders aan
geven. De belangen zijn groot; met dieren
wordt geld verdiend, en dierenwelzijn mag
nooit het kind van de rekening zijn. De Die
renbescherming is in ieder geval klaar voor
de toekomst. Ik vind het een voorrecht dat ik
hieraan mijn steentje heb mogen bijdragen.”

‘Klimaat, milieu,
volksgezondheid
en een gezonde
economie; allemaal
belangrijk, maar dat
is dierenwelzijn ook’
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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 verklein ik de
pootafdruk van
mijn hond?

Kunnen
vogels gapen?
Zeker! Alleen hebt u het waarschijnlijk nog nooit gezien. De
hypothese is dat we gapen omdat
het de hersenen koelt, waarna we
beter kunnen nadenken. De duur
van geeuwen houdt verband met
de omvang van het brein; hoe
groter dat is, hoe langer een
geeuw. Duiven gapen in zo’n
0,7 seconde, terwijl een mens er
wel 7 seconden over kan doen.

Hoeveel vrijwilligers heeft
de Dierenbescherming?

De ecologische pootafdruk van
een hond per jaar is vergelijkbaar
met de impact van een autorit naar
Zuid-Italië en terug. Voeding
speelt, evenals bij mensen, een
belangrijke rol; alle honden en katten in ons land eten samen zo’n
10 procent van het vlees dat we
produceren. Maar ook uitwerpselen, huisvesting en accessoires
hebben invloed. Het is dus zaak
om ook voor uw huisdier keuzes te
 inder impact hebben
maken die m
 ilieu. In het herfstnummer
op het m
van dit blad leest u er meer over.

We mogen rekenen op de belangeloze inzet van bijna
4.000 vrijwilligers. Daarbovenop gaan jaarlijks bijna
23.000 collectanten door het hele land op pad tijdens
onze collecteweek in oktober. Zij worden ondersteund
door bijna 2.000 wijkhoofden.

Je zou denken van wel. Toch bestaan er ook rode poezen.
Ze zijn alleen in de minderheid en dat komt door de manier
waarop het rood genetisch wordt doorgegeven. Bij katers
kan het X-chromosoom enkel afkomstig zijn van de moeder,
in haar vacht moet minstens een beetje rood zitten. Hoe
de vader eruit ziet, is niet relevant. Bij rode poezen
ligt dat ingewikkelder. Zij erven twee X-chromosomen,
van hun vader en moeder. En die moeten dan allebei
het rode gen bevatten. Zodoende
is slechts 20 procent van alle
rode katten vrouwelijk.

Zijn raven zo slim als wordt beweerd?
Het zijn absoluut intelligente dieren. Raven hebben een uitstekend geheugen en
probleemoplossend vermogen. Ze gebruiken gereedschappen om hun doel te
bereiken, en kunnen diverse geluiden imiteren, waaronder de menselijke stem. Ze
praten, troosten elkaar, begroeten soortgenoten en begrijpen het verschil tussen
oorzaak en gevolg. Volgens recent onderzoek zijn ze zelfs even slim als mensapen.
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Zijn rode katten altijd katers?

IK BEN DIERENBESCHERMER

De clean-ups van Liselotte
Als jong meisje bevrijdde Liselotte Rambonnet al krabben uit
netten en streed ze voor het behoud van natuurgebieden.
Nog steeds zet ze zich in voor een betere wereld. Liselotte
werkt als onderzoeker bij Universiteit Leiden, is vrijwilliger
bij Museum Naturalis, de dierenambulance, vogelopvang en
paddenpatrouille en gaat elke zondag het water op om afval
uit de Leidse grachten te halen. Met haar initiatief Canal Cups
veroverde ze een plek in de Duurzame 100 van dagblad Trouw.
“Met Canal Cups hebben we in mijn woonplaats Leiden het probleem
van plastic bekers op de kaart gezet. Er werd al twintig jaar bij de
gemeente op aangedrongen om het gebruik van wegwerpbekers te
verbieden, maar er kwam pas beweging in toen we na een feest in de
binnenstad duizenden weggegooide bekers op honderd meter gracht
fotografeerden en die exposeerden. Binnen een jaar stapte Leiden, als
eerste stad van Nederland, over op herbruikbare statiegeldbekers voor
alle evenementen. Tijdens mijn studie Biologie deed ik al onderzoek

naar plastic vervuiling en interviewde ik mensen van over de hele wereld.
Ik vroeg me af hoe de situatie in Leiden was. En die bleek dus niet best.
Plastic soep is een hot topic. We kennen allemaal de schildpadden
verstrikt in visnetten, zeedieren met een maag vol plastic. En toch lijkt
het voor veel mensen een probleem dat ver weg speelt. Terwijl tachtig
procent van het afval in de oceanen afkomstig is van bronnen op het land
en wordt verspreid via rivieren en stedelijke wateren zoals de Leidse
grachten. Met ons project Plastic S
 potter gaan we wekelijks met p
 eddels
en prikstokken de Leidse grachten door. We hebben zo’n vijfhonderd
vrijwilligers die regelmatig mee het water op gaan. Steeds meer mensen
met een eigen kano doen mee, en ook suppers sluiten aan. Tijdens deze
clean-ups verzamelen we afval, maar ook data. Opruimen alleen lost
namelijk niks op. Zodra plastic water raakt, heeft het impact op dier en
milieu. Door onze vondsten in kaart te brengen kunnen we de herkomst
achterhalen, de kraan bij de bron dichtdraaien en die mooie droom van
plasticvrije wateren dichterbij te brengen.”

BEELD ERIK BUIS

‘We verzamelen afval, maar
ook data. Opruimen alleen
lost namelijk niets op. Door
onze vondsten in kaart te
brengen, kunnen we de kraan
bij de bron dichtdraaien.’
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IN BEELD

Zonaanbidders
De eerste zonnestralen na een lange, grauwe winter zijn magisch.
Niets dat beter helpt om nieuwe energie op te snuiven dan de warmte
en het licht van de zon. Ook dieren genieten ervan, voor sommige
soorten is de zon zelfs letterlijk van levensbelang.

Van levensbelang

Het icarusblauwtje ’omhelst’ de zon met zijn vleugels. Het is zijn
motor, die hij nodig heeft om te bewegen en te eten. Ook vliegen
kunnen vlinders pas als hun lichaam warm genoeg is. Zelfs na
een korte vlucht moeten ze eerst opwarmen, want het kleinste
briesje koelt de diertjes af. Gaat de temperatuur richting tropische
waarden? Dan houden vlinders hun vleugels gesloten. Is het
aan de koude kant, dan openen ze hun vleugels onder zo’n hoek
dat invallend zonlicht op hun lijfje terechtkomt. Bij nog lagere
temperaturen klappen ze hun vleugels telkens een beetje verder
uit, zodat elk stukje van hun lijf warmte ontvangt.
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Het icarusblauwtje
is afhankelijk
van de zon
om te kunnen
bewegen en eten

Betere gezondheid

Dieren maken dankbaar
gebruik van de zon om
vitamine D op te nemen.
Essentieel voor sterke botten en tanden, spieren en
een sterk afweersysteem.
Reptielen en zoogdieren
krijgen vitamine D binnen
via voedsel en door de huid
zodra ze in de zon komen.
Een onderzoek met kameleons toonde aan dat dieren
vaker de zon opzoeken als
ze via hun eten te weinig
vitamine D binnenkrijgen.
De zon geeft energie, maar
zorgt dus ook voor een
betere gezondheid.

Vleugels gespreid

Aalscholvers hebben de zon
nodig, onder meer om hun
veren te laten drogen. Ze
duiken graag naar vissen in
het water, maar het verenkleed is niet volledig waterdicht. Daarom zien we ze
vaak met hun vleugels
gespreid in de zon zitten.
Toch zijn er ook vogels die
graag in de zon zitten, terwijl ze nooit het water in
gaan. Hier zijn volgens
wetenschappers verschillende verklaringen voor. Zo
hebben vogels vaak last van
parasieten in hun verenkleed. Door te zonnebaden
worden deze diertjes actiever en kan de vogel de
ongewenste gasten makkelijk te pakken krijgen. Ook
zou zonlicht schadelijke
bacteriën doden.
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IN BEELD

Energiebron

Reptielen zijn koudbloedige dieren en niet
in staat hun eigen lichaam warm te houden. Om toch energie te krijgen, liggen ze
graag in de zon. Daarbij rekken ze zich uit
om zoveel mogelijk zonnestralen op te
vangen. Schildpadden die veel in het
water vertoeven, hebben nog meer profijt
van de warmte van de zon, die ze gebruiken om goed droog te worden, waarna irriterende algen, schimmels en parasieten
op hun lichaam doodgaan of loslaten.

Veel vogels zijn dol op de
zon. Sommige soorten zijn
er zelfs afhankelijk van.
Zoals de gierzwaluw, die
van april tot augustus in ons
land vertoeft om te paren en
te broeden. Dit vogeltje
gebruikt de zon als kompas
tijdens zijn lange reis naar
het zuiden aan het einde
van onze zomer. Of neem
de zandhagedis, wier eitjes
niet zouden uitkomen zonder de zon. Hoe hoger de
temperatuur, hoe eerder
de jonge hagedisjes uit hun
ei kruipen.
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Zon als kompas

Krakende krekels

U kent vast het kenmerkende geluid van
tsjirpende krekels op warme dagen, die
onherroepelijk dat ultieme zomergevoel
oproepen. Maar wist u ook dat de diertjes meer geluid produceren naarmate
de zon harder schijnt? Als krekels het
warm hebben, kunnen ze sneller met
hun vleugels tegen elkaar wrijven en dat
is precies wat dat typisch krakende
geluid veroorzaakt.

Hoe warmer,
hoe meer
geluid

Bescherm uw dier op warme dagen

Dieren genieten graag van de zon. Maar waar we niet altijd bij stilstaan is dat we onze dieren bescherming moeten bieden. Wist u bijvoorbeeld dat er speciale zonnebrandcrème en koelproducten voor
dieren bestaan? Hou uw dier uit de zon tijdens de heetste uren van
de dag, zorg voor vers drinkwater, een koele omgeving of een plek
waar hij kan afkoelen en let er op dat uw hond niet op een hete
ondergrond loopt, zoals asfalt of strandzand. Het kan de zooltjes
verbranden. Meer tips op dierenbescherming.nl/zomertips.
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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.

CROWDFUNDING

Onbezorgd
leven

DONATIE

Lekker knagen
Elke woensdag brengen medewerkers van
café-restaurant Oude Nest in Rijswijk alle
overgebleven groenten naar konijnen- en
knaagdierenopvangcentrum Het Knaaghof.
De dieren smullen er volop van.

Tommie, een jonge kruising labrador/
husky belandde onverhoopt in het
asiel. Ondanks zijn energie en
enthousiasme, merkten we dat hij
soms moeilijk opstond. Ook hoorden
we hem pijnlijk piepen als hij een gekke beweging maakte. De orthopeed
concludeerde dat Tommie patella luxatie
aan beide knieën heeft, wat inhoudt dat
zijn knieschijven loszitten. Een pijnlijke aandoening. Om dit te verhelpen, zijn twee dure
operaties nodig. We gunnen deze spring in het veld
een onbezorgd leven en startten een crowdfundactie
om zijn operaties te betalen. We hebben het benodigde
bedrag van € 2000 bijeengebracht en dus zal Tommie
binnenkort weer volop k unnen rennen en spelen.

Twee operaties om
Tommie weer te laten
rennen en spelen

VRIJWILLIGER

Toby is een enthousiaste hond,
maar heeft ook een angstige,
impulsieve kant. We zochten
voor hem een eigenaar die in
alle rust zijn vertrouwen kon
winnen, want: “Om deze hond
te leren kennen zoals wij hem
kennen, zou je onderdeel
van ons team moeten zijn”.
Enter Dennis, die zich dat
geen tweede keer liet zeggen.
Vanuit Twente kwam hij iedere
week naar onze Dierenopvang
Haarlemmermeer om vrijwilligerswerk te doen, onderdeel
te worden van ons team én om
Toby te leren kennen. Wat een
toewijding! En met succes. Ze
waren al snel dikke vrienden,
waarna Toby eindelijk met
Dennis mee naar huis mocht.
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Toewijding

Links: Monique in Vlaardingen

BELANGELOOS

Naar de kapper
Twee katten in onze opvang in Vlaardingen waren
zo verwaarloosd, dat Monique van Trimsalon-Spirit
uit Heinenoord te hulp schoot. Ze is een ochtend
bezig geweest om deze lieverds klitvrij te maken.
Dankzij Monique kunnen de katten nu weer onbeperkt bewegen, zichzelf wassen en voelen ze zich
stukken beter. Datzelfde geldt voor de katten die bij
Dierenopvangcentrum Spijkenisse werden binnengebracht met een vacht zó vol klitten en ontlasting
dat er niets anders op zat dan ze een flinke knipen scheerbeurt te geven. Dankzij de goede, belange
loze zorgen van kattentrimster Liane zien de dieren er
weer piekfijn uit.

Eindelijk kunnen
ze weer bewegen
zonder pijn

Liane in Spijkenisse

GERED

INZAMELING

Oud-stagiair Charmaine
organiseerde een
inzamelingsactie voor
het asiel in Spijkenisse.
Het leverde een heleboel
fijne spullen op.

Heldendaad

GEPLAATST

Volwaardig
familielid
Voor Senna was het niet
vanzelfsprekend dat zij
geplaatst zou worden. Ze is
al dertien jaar en haar oogjes waren zo ontstoken dat
ze verwijderd moesten worden. Gelukkig trof Senna
het lot uit de loterij bij een
gezin dat haar een thuis
wilde bieden. Senna doet
het ontzettend goed, ze
houdt ervan om te wandelen, slapen en knuffelen en
is dikke vriendjes met het
andere hondje van het
gezin. Een prachtig voorbeeld dat ook oude dieren
of dieren met een handicap, of allebei, een fijn thuis
verdienen en een volwaardig lid van de familie zijn.

Deze moeder en zoon waren er getuige van hoe vier pasgeboren kittens in
een vuilniszak met baksteen en al het
water in werden gegooid. Ze aarzelden geen moment en trokken de zak
uit het water, waarna de zoon achter
de dader aanging. Die kon vervolgens
door de politie worden ingerekend,
terwijl de katjes met een föhn en warme pittenzak werden opgewarmd.
Dierenambulancerijders konden de kittens daarna herenigen met de moeder,
die haar kleintjes gelukkig nog accepteerde. Moeder en zoon waren ontroerd toen ze hoorden dat het gezin
weer compleet was. Een mooie afloop
van een hachelijk avontuur.

Vier pasgeboren
kittens in een vuilnis
zak in het water
in gegooid
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JONGE DIERENBESCHERMER

‘Ik hoop dat mensen
hun dier naar het asiel
brengen als ze er niet
meer voor kunnen zorgen,
dan wordt er een nieuw
baasje voor ze gezocht’
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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.

‘Een leven zonder
dieren lijkt me heel saai’
Emily Kraak (7) houdt van alle dieren. Honden,
konijnen, hamsters en katten in het bijzonder.
Ze woont in Alblasserdam met haar ouders en
dertien dieren in en om het huis. Haar hobby’s
zijn turnen, dansen en kleuren.
Heb je altijd dieren gehad?
“Toen ik geboren werd, was onze hond Dex
er al. Hij is nu tien jaar. Ik speel vaak met
hem en met de hamsters en muizen. In de
tuin hebben we ook kippen en konijnen. Een
leven zonder dieren kan ik me niet voorstellen, het lijkt me heel saai.”
Mama werkt met dieren hè?
Ja, al heel lang. Bij de opvang voor konijnen
en knaagdieren in Ridderkerk. Ze brengt soms
dieren mee naar huis die bij ons mogen
opgroeien en uitrusten van een operatie.
We hebben een keer een heel klein konijntje
gehad, dat met een flesje eten kreeg, zo
schattig. Ik vind het leuk dat wij thuis dieren
opvangen, maar het maakt me soms ook
wel verdrietig als ze weer beter zijn en ik
afscheid van ze moet nemen.”
Help je mama ook?
“Ik geef de dieren eten en mag ze aaien.
Soms ga ik mee naar haar werk, dat is
gezellig. Ik help dan ook met voeren,
was opvouwen en ik speel met de dieren,
zodat ze gewend raken aan mensen.”
Wat zou jij met 1.000 euro voor
dieren doen?
“Dan zou ik genoeg eten, bakjes en
speeltjes voor alle dieren kopen.”
Heb je nog tips voor mensen?
“Goed uitkijken bij het oversteken,
want er worden vaak dieren aangereden, terwijl dat helemaal niet nodig is.
Ook hoop ik dat mensen die niet meer voor hun dieren kunnen of willen
zorgen ze naar het asiel brengen en niet zomaar op straat zetten. Dan kan
er tenminste een nieuw thuis voor ze worden gezocht.”

?

GEZOCHT: JONGE DIERENBESCHERMERS
Hebt u of kent u een jonge dierenbeschermer in de leeftijd tussen
4 en 16 jaar die het leuk vindt om daar op deze plek over te ver
tellen? Laat het ons weten op redactie@dierenbescherming.nl.

Dierenambulance
op school
De Dierenbescherming wil
 inderen handvatten bieden
k
om op een respectvolle manier
met dieren om te gaan. Als
wij ze kunnen laten zien hoe
belangrijk dat is, zullen ze daar
later zelf ook naar gaan hande
len. Daarom komen we graag
langs op scholen.
Onze scholenvoorlichters verzorgen
op diverse plekken in het land leuke,
leerzame lessen. We laten educatieve filmpjes zien, spelen met de
hogere klassen het Dierenbeschermersspel en parkeren onze demonstratie-dierenambulance op het
schoolplein om te laten zien wat er
zoal komt kijken bij het werken op
de dierenambulance. De wagen is
uitgerust met demonstratiedieren en
de kinderen mogen zelf ook meedoen. Deze les is geschikt voor alle
leeftijden (meer op pagina 18 en 19).
Gastles aanvragen?
Bent u zelf leerkracht of wilt u voor
uw (klein)kinderen een gastles op
school aanvragen? Vul dan op onze
website dierenbescherming.nl/
op-school het formulier in. U vindt
hier ook onder meer spreekbeurten
over dieren, anti-verveeltips en
lesbrieven voor in de klas.

Word lid met het hele gezin
Kinderen houden van dieren. Maak
ze dierenbeschermers van de toekomst met een gezinslidmaatschap.
U ontvangt dan onder meer het
Samen op Stap-boekje boordevol
korting voor leuke gezinsuitjes naar
pretparken en musea en een
activiteitenkalender met nieuwe
uitjes per mail. Meer informatie op:
dierenbescherming.nl/
word-lid-met-gezin.
Hier leest u ook hoe een bestaand
lidmaatschap kan worden omgezet
voor het hele gezin.
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SUCCESVOL GEPLAATST

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.

Doorzetter Flora
Begin december kwamen er meerdere meldingen binnen
bij Dierenambulance Brabant Zuidoost van een jong
varkentje dat door de bossen bij Hooge Mierde zou zwerven. Haar oormerken waren uitgescheurd, staartje kortgeknipt, ze was vermagerd, had wonden op haar rug en
hoofd en een enorme navelbreuk, omdat de navelstreng
waarschijnlijk na de geboorte te ruw was losgetrokken.
Het had er alle schijn van dat ze was gefokt voor de vleesconsumptie, maar vanwege haar verwondingen niet
geschikt werd bevonden voor de slacht en door de veehouder was gedumpt. In het asiel werd ze liefdevol opgevangen en geopereerd, waarna ze onder toeziend oog van
de dierenarts goed herstelde. Een maand later vond het
varkentje haar droomplek bij Jan-Pieter en Ilona, die haar
de naam Flora gaven. “Binnen drie dagen had ze het hele
weiland omgeploegd,” vertellen ze lachend.

BEELD ROBIN UTRECHT

Jan-Pieter en Ilona over Flora
Vrijwilligers van de dierenambulance brachten Flora op
een zaterdagochtend in een grote bench naar haar nieuwe
onderkomen. Een riant weiland in het Gelderse Stokkum.
“We kijken met veel plezier terug op de dag dat Flora hier
kwam,” aldus Ilona. “Alle vrijwilligers van de Dieren
bescherming waren zo lief, ze vertelden dat ze haar met
een gerust hart bij ons achterlieten, en de dierenarts die
Flora heeft geopereerd, is ook nu nog enorm betrokken.”
De eerste dagen op haar nieuwe plek liet Flora haar aanwezigheid nadrukkelijk blijken. “Ze is dol op aandacht en
had feilloos door dat er iemand kwam zodra zij begon te
gillen,” lacht Jan-Pieter. Na een week leek ze gewend en
werd ze rustiger. “Ze doet inmiddels niets liever dan wroeten, fantastisch vindt ze dat,” aldus Ilona. “Flora kwam hier
als een roze varkentje, maar vanaf het moment dat ze de
wei in wandelde, is haar snuit non-stop zwart van het zand
geweest.” Omdat varkens groepsdieren zijn, was het voor
Jan-Pieter en Ilona direct duidelijk dat er eentje bij zou
komen. Dat werd Puck. Zij is – nu nog – een stuk groter
dan Flora en heeft een dominant karakter, dus die twee
hadden qua hiërarchie wel wat uit te vechten. “Sinds een
week mag Flora in het grote hok liggen, waar ze eerder
resoluut door Puck uit was verjaagd, en slapen ze samen.”
Flora is sowieso een doorzetter en erg eigenwijs. “Ze weet
wat ze wil en hoe ze dat kan krijgen,” beaamt Jan-Pieter.
Maar volgens Ilona is Flora bovenal loyaal: “Ze heeft in
haar jonge leven al veel narigheid meegemaakt en toch
blijft ze geven. Ze is aanhankelijk, knuffelig en superlief.
Ze heeft onze harten in alle opzichten veroverd.”
Met speciale dank aan de Hobbyvarkenvereniging
(facebook.com/hobbyvarkenvereniging)
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Haar oormerken waren
uitgescheurd. Het leek erop
dat ze was gefokt voor
de vleesconsumptie,
maar niet geschikt werd
bevonden en was gedumpt.
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SERVICE

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

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden?
Neem dan contact op met het lande
lijke meldnummer van de politie: 144
Website
dierenbescherming.nl

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizenden 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 dierenambulancemedewerkers.
U bekijkt alle vacatures bij u in de
regio op dierenbescherming.nl
onder het kopje ‘Vacatures’.

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

Meld u
aan voor
ons testpanel
Het diervoer van Yarrah wordt
geproduceerd met uitsluitend
biologische ingrediënten van
boeren en veehouders die de
wereld graag een beetje beter
maken. Het is daarmee niet
alleen goed voor uw hond of
kat, maar voor alle dieren en
draagt met recht drie sterren
van het Beter Leven keurmerk
van de Dierenbescherming.
Ook alle snacks in het assor
timent van Yarrah zijn vrij van
chemische antioxidanten,
kunstmatige geur-, kleur- en
smaakstoffen en geraffineerde
suikers. Bent u benieuwd of uw

kat of hond de snacks van
 arrah lekker vindt? We zijn
Y
op zoek naar 10 honden- en
10 kattenbezitters die een maand
lang de biologische snacks van
Yarrah willen proberen.
Meedoen?
Stuur een mailtje naar
redactie@dierenbescherming.nl
o.v.v. Yarrah Testpanel en
vermeld daarbij uw persoonlijke
gegevens en de leeftijd, conditie,
eventueel medische gegevens
en foto van uw dier. In het
volgende nummer delen we
de resultaten.

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 volledig 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 relatiebeheerders
graag bij u langs.
Jana van Muijden, Agnes van Veen
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

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

De Dierenbescherming wordt
gesteund door:

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.

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

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

Verkoeling!

LARGE : 90X6O CM

Geef uw hond een aangename en verfrissende
koeling op hete zomerdagen. De mat wordt
geactiveerd door druk en beweging en is
10-15 graden koeler dan de omgevingstemperatuur.

€ 27,99

ARTIKELNUMMER
51055
MEDIUM: 50X40 CM

€ 17,69

€ 14,99

ACTIE

NIEUW

€ 34,49

ARTIKELNUMMER
51057

Help de insecten
Deze insectenhotels zijn speciaal voor
solitaire bijen. Zij zijn essentieel voor
onze voedselvoorzieningen, ze zorgen
immers voor de bestuiving van planten.
Geef de insectenhotels een zonnig
plekje in uw tuin, het liefst in de buurt
van bloeiende planten.

INSECTENBLOK GORGONA

€ 2,99

ARTIKELNUMMER 10290

ALLE
SOORTEN
ONLINE

Yarrah hondenen kattenvoer
Sinds 1992 produceert Yarrah
biologisch honden- en kattenvoer. Bio
is voor Yarrah geen hype, maar een
bewuste keuze om een positieve verandering teweeg te brengen. Geen verborgen ingrediënten, geen chemische
toevoegingen, gewoon zuiver biologisch voer voor honden en katten.

Dierenbeschermer
Hou de hitte uit uw auto met dit kartonnen zonnescherm. Daarnaast maakt u andere mensen bewust om
hun huisdier niet in de warme auto achter te laten.
ZONNESCHERM DIERENBESCHERMING

€ 9,99

ARTIKELNUMMER 97338

INSECTENHOTEL MARCHENAS

€ 15,99

ARTIKELNUMMER 92122

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574

Steun de Dierenbescherming

Producten ontwikkeld met specialisten

Producten afgestemd op uw dier
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Achter
elke
postcode
zit een
verhaal.

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 Dierenbescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dierenambulances 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

U een kans, zij een kans!

