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24/7 DIEREN REDDEN

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

15 juni, 11.30 uur
Vrijwilliger Jos en zijn zus Meggie zijn honden-
uitlaters voor het dierenopvangcentrum in 
 Limburg. Ze helpen honden met gedrags-
problemen om hun overmatige energie kwijt  
te raken en hun rust te hervinden waarna ze 
makkelijker plaatsbaar zijn.
Jos wist eigenlijk altijd al dat hij ‘iets’ met hon-
den wilde doen. Toen een eigen hond geen 
optie bleek, besloot hij als vrijwilliger aan de 
slag te gaan. Het toeval wilde; juist op het 
moment dat hij zijn baan als luchtverkeers-
leider vaarwel zei, opende het Dierenbescher-
mingscentrum in het Limburgse Born, vlakbij 
zijn huis. Jos: “Sindsdien loop ik vijf dagdelen 
per week met de honden. Ik geniet hier zo van 
dat ik mijn zus Meggie vroeg een keer mee te 
gaan.” Nu wandelen broer en zus bijna altijd 
samen. Meggie: “In principe werken we halve 
dagen, maar meestal trekken we pas aan het 
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eind van de middag de deur achter ons dicht. 
We gaan net zolang door tot alle honden twee 
keer buiten zijn geweest.” Het is mooi werk, 
vertelt ze, omdat dieren dankbaar zijn. “Je 
bouwt een band met ze op, ziet ze groeien, dat 
vind ik bijzonder,” aldus Meggie. “Neemt niet 
weg dat je blij bent als ze een nieuwe eigenaar 
vinden, ook al weet je dat je ze dan waarschijn-
lijk nooit meer zal zien.” Hoewel Jos en Meggie 
honden geweldig vinden en van wandelen 
 houden, doen ze dit werk naar eigen zeggen 
bovenal voor de dieren: “In het asiel worden ze 
goed verzorgd, maar dan nog zitten ze het 
grootste deel van de dag in hun kennel, terwijl 
ze naar buiten willen. Lopen, spelen, snu�elen, 
hun energie kwijtraken.” Dat geldt ook voor 
Bella, de hond op de foto, die al veel pech 
hee� gehad. Ze leefde in de tuin van haar  
eigenaren en kreeg amper aandacht. Bella 
vond tot twee keer toe een nieuw thuis, maar 
belandde even zo vaak weer in het asiel. 

 Meggie: “Bella is anderhalf, nog jong dus. Ze 
wil niets liever dan buiten zijn, bewegen. Met 
haar maken we lange wandelingen.” Dat het 
werk ook zo zijn voordelen hee� voor de vrijwil-
ligers, kan Jos beamen. “Mijn conditie is met 
sprongen vooruitgegaan,” lacht hij. “Ik wandel 
regelmatig met een goede vriend in de bergen. 
Waar ik voorheen altijd achter hem aan sukkel-
de, ben ik nu eerder boven dan hij.”
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Districtsinspecteur Jan Verkuijl12 ‘De Inspectiedienst is opgericht om 
dieren in nood te helpen. Dat is wat  
we nog elke dag met hart en ziel doen.’
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ACHTERGROND

Leo (71) en Marjon (68) van 
Strien wonen in Breda met 
hun twee sfinxen Amélie en 
Paulette. Ze hebben ervoor 
gekozen om een belangrijk 
deel van hun bezittingen  
na te laten aan de Dieren-
bescherming. Ook is de 
 Dierenbescherming aangesteld 
als executeur-testamentair en 
 zullen de katten, na hun over-
lijden,  worden ondergebracht 
bij een gastgezin. 
 
Marjon: “Ik ben dol op sfinxen, 
altijd geweest. Het zijn ongehoor-
de clowns, zo grappig. Maar ook 
pittig, echte handenbindertjes en 
mooi van lelijkheid. Ruim veertig 
jaar geleden woonden Leo en ik in 
dezelfde flat. Zijn twee oosterse 
katten zag ik regelmatig op het 

balkon lopen. Dat intrigeerde me. 
We raakten aan de praat en lang-
zaam groeide onze liefde. Ik zou 
niet zonder dieren kunnen, Leo 
ook niet. Dat hebben we van huis 
uit meegekregen. We hebben 
regelmatig katten uit het asiel 
gehaald en ik collecteerde meer 
dan twintig jaar voor de Dieren-
bescherming. Dat vond ik heerlijk 
om te doen. Aan de deur hoor je 
de leukste verhalen en maak je 
van alles mee, ook nare dingen. 
Toen ik eens een jack russell in 
de gang strak aan de verwarming 
vastgebonden zag zitten, heb  
ik de Inspectiedienst erop 
 afgestuurd en het konijntje dat bij 
een zieke mevrouw in een klets-
natte kooi zat, nam ik met haar 
toestemming onder mijn hoede. 
Toen ik in 2001 een hartinfarct 

kreeg, kon ik niet meer langs de 
deuren, maar de Dierenbescher-
ming zijn we altijd blijven steunen. 
Enkele jaren geleden werd mijn 
moeder hulpbehoevend. Ze 
woonde op anderhalf uur rijden 
van Breda. Tijdens een van die 
 ritten greep het me naar de keel; 
‘Als we nu een ongeluk krijgen, 
wat gebeurt er dan met onze 
spullen, en de katten?’ Een artikel 
over nalaten aan de Dieren-
bescherming zette me aan het 
denken. Wij hebben geen kinde-
ren; moeten we dan alles schen-
ken aan neven en nichten die we 
toch nooit zien? Dat zagen we 
niet zitten. Ik nam contact op  
met de relatiebeheerder van  
de Dierenbescherming en dat 
voelde meteen zo goed. We 
 hebben er alle vertrouwen in dat 

LEO EN MARJON IN  
DE NALATENSCHAP
Leo en Marjon vertellen hun 
verhaal in het televisiepro-
gramma De Nalatenschap, 
te zien op zaterdag 7 
november om 16.30 uur bij 
SBS6. De herhaling is op 
zondag 15 november.

er na ons overlijden respectvol 
met onze spullen en ons huis zal 
worden omgegaan en Amélie en 
Paulette liefdevol worden opge-
vangen. Dat we nog iets voor 
 dieren in nood kunnen betekenen 
zélfs als we er op een dag niet 
meer zijn, vinden we heel fijn.”

De nalatenschap van Leo en Marjon
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‘We hebben er vertrouwen 
in dat er na ons overlijden 

respectvol met onze spullen 
zal worden omgegaan en de 
ka�en goed terechtkomen’



Mensen die de Dierenbescherming opnemen in hun testament dragen ook in de toekomst bij aan een beter 
welzijn voor dieren. Omdat we volledig afhankelijk zijn van gi�en en donaties is elk bedrag, groot of klein, 

bijzonder welkom. Bij de Dierenbescherming werken twee relatiebeheerders die helpen om ieders  
wensen op een zorgvuldige manier vast te leggen. Ook kunnen wij na overlijden de zorg voor uw geliefde 

 huisdieren op ons nemen. Wij doen er dan alles aan om een geschikt nieuw thuis te vinden.

Wilt u meer weten over nalaten aan de Dierenbescherming, vul dan de antwoordkaart in.  
Of neem contact op met onze relatiebeheerders Jana van Muijden en Agnes van Veen op 088 81 13 066.  

Zij vertellen u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden.
 

LIEFDE VOOR DIEREN LEEFT VOORT

Hier geen antwoordkaart? Vraag dan  
de  brochure ‘Nalaten aan de Dieren-
bescherming’ op via 088 81 13 066.

Nalaten aan de Dierenbescherming
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IS JOUW
ZUIVEL
BETER

beterleven.dierenbescherming.nl
beterleven.dierenbescherming.nl

Zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk is alleen verkrijgbaar bij Jumbo.
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BIOLOGISCH IS VOOR  YARRAH LOGISCH 
Yarrah maakt diervoeding van de hoogste kwaliteit, zonder de natuur onnodig te belasten. 
De ingrediënten in het honden- en kattenvoer komen van biologische boeren en veehouders 
die de wereld graag wat beter maken, zonder chemische kleur-, geur- en smaaksto�en en 
pesticiden. Ook worden er geen conserveermiddelen, geraªneerde suikers of andere 
 sto�en toegevoegd die niet in diervoeding thuishoren. Het assortiment bestaat uit 
 droogvoer, natvoer in blik en kuipje, en snacks. De voeding is zo samengesteld dat er voor 
iedere hond en kat een passend type beschikbaar is met de juiste proteïne- en  vetbalans.  
Yarrah hee� het 3 sterren Beter Leven keurmerk en is verkrijgbaar in onze webwinkel 
 dierenbeschermingshop.nl. Meer info leest u op yarrah.com.

TESTPANEL

Fijnproevers
In de vorige editie van DIER vroegen wij honden- en ka�enbezi�ers zich aan te melden voor een test met 
het biologische, graanvrije voer van Yarrah. We selecteerden daarop tien honden- en tien ka�enbezi�ers  

die het voer gedurende vier weken mochten proberen. Het testpanel bestond uit een gevarieerd 
 dierengezelschap van klein tot groot, van jong tot oud en gezond of met lichte klachten. 

Oog wil ook wat
Suzanne: “De brokjes zien er goed uit, ruiken 
lekker en ook de verpakking vind ik mooi. Voor 
Pitt niet boeiend, maar mijn oog wil ook wat.”

Glanzende vacht
Pascalle: “Ieps vacht is glanzend, zijn  

conditie en energieniveau goed.” 

Zoveel mogelijk biologisch
Karen: “Wij eten zoveel mogelijk biologisch, 
fijn dat er een merk is dat deze mogelijkheid 

ook voor onze kat Kenzi biedt.”

Constant in goede conditie
Monique: “Boy eet erg graag Yarrah. Hij ruikt 
fris, hee� enorme energie en is erg in zijn sas. 

Ik heb hem nog niet eerder zo constant  
in goede conditie gezien!” 

Minder stank
Miriam: “Lowie’s ontlasting blij� goed  

en stinkt minder dan voorheen.” 

Bakje iedere keer leeg
Ingrid: “Storm is dol op de brokken.  

Hij vindt ze erg smakelijk. Zijn bak is echt  
na iedere maaltijd keurig leeg.” 
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ACTUEEL

In de week van dieren-
dag organiseerde de 
Dierenbescherming 
eind jaren negentig de 
Landelijke Open 
Asieldagen om asiel-
dieren te promoten. 
‘Vier dierendag in het 
asiel’ luidde de bood-
schap. Naar scha�ing 
125.000 mensen 
 bezochten een asiel  
en veel van hen namen 
een dier in huis.  
Missie geslaagd dus!

UIT DE OUDE DOOS

CAMPAGNE

Petitie chipplicht voor 
katten overhandigd 
Jaarlijks raken meer dan 
38.000 katten zoek. Dit 
zorgt niet alleen voor vele 
miljoenen aan opvang en 
medische kosten, maar ver-
oorzaakt ook veel verdriet 
bij de eigenaren. Want 
meer dan 83% van de 
gevonden dieren is niet 
gechipt of niet goed gere-
gistreerd en kan zodoende 
niet worden thuisgebracht. 
De Dierenbescherming 
startte daarom in mei een 
petitie om een landelijke 
chip- en registratieplicht 
voor katten te bewerkstelli-

gen. De teller is uiteindelijk 
op 57.156 handtekeningen 
geëindigd. Een fantastisch 
resultaat! Geheel passend 
in deze coronatijd werd de 
petitie digitaal overhandigd 
door Nelleke Hijmans 
(Public A�airs Manager 
Dieren bescherming) aan 
Martijn Helvert (voorzitter 
Tweede Kamercommissie 
Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit). Wij danken 
iedereen die ons gesteund 
hee� door de petitie te 
ondertekenen of door 
 gedane gi�en.

“Of je deze petitie nou steunt vanwege de katten,  
de kosten, de natuur of de volksgezondheid: iedereen 
wint bij een chipplicht,” aldus Nelleke Hijmans

Onze inspecteurs worden regelmatig geconfronteerd met paarden en 
pony’s die niet de juiste zorg krijgen of worden verwaarloosd door hun 
eigenaar. Zij vertellen erover vanaf pagina 10. 

De Landelijke Inspectiedienst 
 Dierenbescherming (LID) kreeg 
 tijdens een van de warmste dagen 
deze zomer een melding binnen 
van een pony die niet meer wilde 
lopen en dus ook niet bij zijn drink-
water kon komen. Een inspecteur 
ging kijken en constateerde dat  
de pony te lange hoeven had en 
waarschijnlijk hoefbevangen was 
(een ontstekingsproces dat kan 
optreden als de hoeven niet op tijd 
worden bekapt, red.). De pony had 
erg te lijden onder de situatie en 
het was voor iedereen duidelijk  

dat het dier zo niet verder kon. 
T ussen dierenarts en eigenaar 
werd de mogelijkheid besproken 
om tot na het weekend te wachten 
met ingrijpen. Op die manier zou 
de pony nog verkocht kunnen 
 worden voor de slacht. Maar voor 
onze inspecteur was dat geen 
bespreekbare optie. “Ik ga hier 
niet weg voordat het dier van zijn 
pijn verlost is,” reageerde hij. 
 Diezelfde avond werd de pony 
geëuthanaseerd, de enige juiste 
keuze in het belang van het dier. 

Hoefbevangen pony 
uit lijden verlost

INSPECTIENIEUWS

Ieder jaar doet de Dierenbescherming mee aan de 
Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee. 
Samen met honderden vrijwilligers ruimen we 
dan de stranden op.  Vanwege corona kan dat 
dit jaar niet zoals we gewend zijn en daarom 
roepen we iedereen op om zelf het strand  
op te ruimen. Daarmee helpt u niet alleen het 
milieu, maar ook  dieren. Tips op noordzee.nl/
strandopruimen. 

Leave nothing but footprints 
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Speciale editie 
Donald Duck in 
opdracht van  
de Dieren-
bescherming 
Dit najaar organiseren we een aantal 
leuke nieuwe activiteiten en initiatie-
ven om kinderen te leren hoe je op 
een respectvolle manier met dieren 
omgaat. Het meest in het oog sprin-
gend is de uitgave van een speciale 
editie van Donald Duck, gemaakt in 
opdracht van de Dieren bescherming 
en bedoeld om aandacht te vragen 
voor dierenwelzijn. Wij zijn supertrots 
op dit nummer voor dierenvrienden. 
Het vrolijke weekblad is immers popu-
lair onder kinderen én volwassenen, 
en hee� een groot bereik. Abonnees 
van Donald Duck krijgen deze spe-
ciale editie thuisgestuurd; leden en 
donateurs van de Dierenbescherming 
 ontvangen het blad als extraatje bij dit 
magazine. Ook worden er exemplaren 
verspreid via asielen, dierenambulan-
ces, hondenscholen en basisonder-
wijs. Voor scholen zijn er bijpassende 
lesbrieven beschikbaar over huis-
dieren, zodat de meester of juf tijdens 
dierendag met de Donald Duck een 
leuke les kan geven. Wie nog geen 
exemplaar hee� weten te bemachti-
gen, kan terecht voor een online 
 versie op dierenbescherming.nl/dd.

De speciale editie  
van het weekblad  
is bedoeld om  
aandacht te vragen 
voor dierenwelzijn

Zo snel mogelijk  
in gesprek  
over concrete  
doelen voor 
verbeteringen

NIEUW! 

Deze editie is gemaakt in opdracht van deVoor echte dierenvrienden!

COLLECTEWEEK

We komen bij u aan de deur
Wel of geen coronacrisis; het redden, opvan-
gen en beschermen van dieren gaat altijd door. 
En precies dát is de motivatie van veel collec-
tanten om ook dit jaar in de collecteweek 
 tussen 27 september en 3 oktober langs de 
deuren te gaan, deze keer vanzelf sprekend op 
anderhalve meter afstand. We zijn hartstikke 

trots dat, zelfs nu alles anders is, zo veel trouwe 
collectanten voor de Dierenbescherming op 
pad gaan. Staat er een collectant bij u aan  
de deur en u kunt wat missen, dan is dat heel 
welkom. Dat kan contant of via uw telefoon 
door het scannen van de QR-code. 

LOBBY

De Dierenbescherming wil 
zo snel mogelijk met de 
supermarkten in gesprek om 
concrete doelen op te stellen 
voor verbeteringen op het 
gebied van vissenwelzijn.  
Vissen moeten vaak een 
langdurige lijdensweg onder-
gaan tijdens vangst, kweek, 
transport en onverdoofde 
slacht, terwijl supermarkten 
een ondergrens kunnen 
bepalen voor het welzijn van 
de vissoorten die in hun 

schappen liggen. Ook 
z ouden supermarkten volle-
dige productinformatie moe-
ten verstrekken, zodat de 
 consument een verantwoorde 
keuze kan maken. Nu is dat 
lang niet altijd het geval, blijkt 
uit inventarisatie van onder-
zoeksbureau Questionmark  
in opdracht van de Dieren-
bescherming. Verder kunnen 
supermarkten kiezen voor 
lokale visserij om daarmee de 
keten te verkorten. Uit de eer-

ste reacties van de supermark-
ten blijkt die bereidheid er wel 
degelijk te zijn, dus de komen-
de tijd gaan we samen met 
 vissenwelzijnsverbeteringen 
aan de slag.

Wel of geen 
coronacrisis; 

het redden, 
opvangen en 

beschermen van 
dieren gaat 
altijd door

Supermarkten  
onduidelijk over welzijn vis
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HOOFDVERHAAL

campagne
HELP ONS 

 REDDEN Paarden en  
pony’s in nood

In donkere stallen en afgelegen weilanden

‘Mensen laten hun  
dieren gewoon creperen, 
simpelweg omdat ze  
geen zin hebben om er  
geld aan uit te geven’
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HELP ONS REDDEN 
Inspecteurs Nadine Burggraaf 
en Jan Verkuijl van de Lande-
lijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming komen veel 
schrijnende situaties tegen. 
Onze dierendagcampagne 
Help ons redden staat daarom 
in het teken van alle moedige 
inspecteurs, asielmedewer-
kers, dierenambulancerijders 
en dierenbeschermers die elke 
dag klaarstaan voor dieren die 
afhankelijk zijn van onze hulp. 
Op dierenbescherming.nl/
helponsredden leest u meer 
over de campagne en moge-
lijkheden om een bijdrage te 
leveren aan ons reddingswerk.

In ons land leven zo’n 450.000 paarden en pony’s. Op maneges, 
boerderijen en bij particulieren. Wat weinig mensen weten, is dat  
er onder paarden en pony’s veel leed is dat veelal blij� verborgen  
in donkere stallen en afgelegen weilanden. Alleen al afgelopen  
jaar kreeg de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ruim 
1.300 meldingen binnen van paarden in nood. En dat is nog maar 
het topje van de ijsberg.

In donkere stallen en afgelegen weilanden

LID Inspecteurs Nadine 
Burggraaf met pony 

Amir en Jan Verkuijl met  
Josje en Kruimeltje



12 | DIER HERFST 2020

De 24 districtsinspecteurs van de 
 Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) maken zich al 

jarenlang sterk voor dieren die worden ver-
waarloosd, mishandeld of aan hun lot over-
gelaten. Dat dat nog steeds hard nodig is, 
blijkt uit de cijfers. In 2019 nam de LID 
5.428 nieuwe meldingen in behandeling 
over verstoord dierenwelzijn; ongeveer een 
kwart daarvan ging over paarden en pony’s. 
“Als je kijkt naar hoe welvarend we zijn en 
de mogelijkheden die we hebben om dieren 
te helpen, is het met het dierenwelzijn  
in ons land niet al te best gesteld,” zegt  
Jan Verkuijl, sinds vier jaar werkzaam als 
 districtsinspecteur voor de LID. “Neem de 
paardenmarkten, waar je al voor € 10 een 
shetlander aanschaft. Dieren die aan het 
einde van de dag niet zijn verkocht,  worden 
voor oud vuil achtergelaten op straat. Dat  
is toch schrijnend? Het maakt de drempel 
om er eentje aan te schaffen laag. Ouders 
kopen een pony voor hun dochter en dat 
dier wordt vervolgens in de achtertuin 
 neergezet. Dat is een half jaar leuk, maar 
dan moeten de hoeven worden bekapt en 
met die kosten hadden ze geen rekening 
gehouden. Vaak wordt zo’n dier dan aan  
z’n lot overgelaten.”

OP HET JUISTE MOMENT
Jan werkte veertien jaar bij de politie,  
de laatste vier jaar als dierenpolitieagent. 
“Het deed me beseffen hóé belangrijk het is 
dat er instanties zijn die zich inzetten voor 
dieren,” vertelt hij. “Helaas kwam er binnen 
de dierenpolitie steeds minder tijd voor 
 dierenwelzijnszaken; noodgedwongen wer-
den we vaker ingezet voor reguliere politie-
taken. En dat terwijl ik me juist graag hard 
wilde blijven maken voor dieren. De kans 
om als inspecteur voor de LID te gaan wer-
ken, kwam dan ook op het juiste moment.” 
Bij het bestrijden van dierenleed werken Jan 
en zijn collega’s  geregeld samen met de 
politie. Is er sprake van een overtreding, dan 
volgt een proces-verbaal en strafrechtelijke 
vervolging. Kan het welzijn van de dieren 
worden verbeterd, dan komen onze inspec-
teurs in actie. Met de inzet van bestuurs-
recht verplichten zij een eigenaar goed voor 
zijn dier te zorgen, wat in veel gevallen tot 
een permanente  verbetering leidt. 

NIET ALTIJD MOEDWIL
Volgens Jan hebben mensen soms geen idee 
dat ze verkeerd bezig zijn: “Het is inderdaad 
lang niet altijd moedwil om een dier slecht 
te behandelen. Zo komen we regelmatig bij 

Districtsinspecteur Jan Verkuijl hee� 
een helder advies voor mensen die 

overwegen om een paard of pony aan 
te scha�en: “Lees jezelf goed in en 

laat je adviseren door deskundigen. 
Wat hee� het dier nodig om een fijn 
leven te  leiden? Is er geschikte huis-

vesting met voldoende plek om te 
schuilen? Wij zien nog te vaak paar-

den en pony’s bij tropische temperatu-
ren de hele dag in de zon staan. Geen 
streepje schaduw om te schuilen; dat 
kan natuurlijk niet. Stel jezelf de vraag 

of je kan voldoen aan de behoe�en 
van zo’n dier. Nu, maar óók op de lange 
termijn. Paarden en pony’s kunnen wel 
dertig jaar of zelfs ouder worden. Dus 
wanneer de dochter die zo graag een 

pony wilde al lang op een brommer 
door de stad rijdt of het huis uit is, 

moeten papa en mama er nog voor 
zorgen. Is die bereidheid er?” 

Meer tips en adviezen op  
dierenbescherming.nl/paardentips.

Helder advies van Jan

‘De Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming 
is opgericht om dieren in 
nood te helpen en dat is  
wat we nog steeds elke  
dag met hart en ziel doen’
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mensen die hun pony op een weiland met 
rijk gras zetten, maar zich niet realiseren 
dat het dier op deze manier in korte tijd 
hoefbevangen kan raken (pijnlijke ontste-
king aan het hoefbeen dat kan  worden voor-
komen door de hoeven op tijd te bekappen, 
red.). Meestal hebben ze überhaupt nooit 
gehoord dat paarden en pony’s bekapt die-
nen te worden. Onlangs nog moest ik in één 
week vier shetlanders laten inslapen, omdat 
ze niet meer op hun benen konden staan 
van de pijn en allemaal hoefbevangen 
waren. De ene  eigenaar gaf te kennen dat 
hij er niet van op de hoogte was dat hoeven 
bekapt moesten worden en de andere was 
verontwaardigd omdat er pas een hoefsmid 
was geweest. Begrijpelijk, maar omdat hoef-
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smid een vrij beroep is en iedereen zichzelf 
zo mag noemen, moet je wel weten wie je in 
huis haalt.”

LATEN CREPEREN
Hoewel er dus veel onwetendheid is, zijn er 
ook mensen die hun dieren moedwillig 
slecht behandelen of verwaarlozen. Jan: 
“We worden geregeld geconfronteerd met 
situaties waarin eigenaren hun dieren 
gewoon laten creperen, simpelweg omdat  
ze geen zin hebben om er geld aan uit te 
geven. Onacceptabel natuurlijk. Voor ons 
staat het welzijn van dieren altijd voorop, 
dus in zo’n geval laten we direct de dieren-
arts komen en kan de eigenaar een proces-
verbaal tegemoet zien wegens het onthou-
den van de juiste zorg aan zijn dieren.  
Weet je, het is heel verdrietig dat het in 
 sommige gevallen zó ver moet komen,  
maar de  Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming is opgericht om dieren in 
nood een helpende hand te bieden en dat is 
dan ook wat we elke dag met hart en ziel 
doen. Bij mij overheerst het positieve gevoel 
daarom bijna altijd, ondanks alle ellende 
die we aantreffen. Omdat ik met eigen ogen 
zie dat wij het leven van een heleboel dieren 
structureel verbeteren.”

‘Die lege blik in hun ogen.  
Hartverscheurend.’

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming kreeg een 
melding binnen via de dierenpolitie over enkele dieren die er 
niet best aan toe zouden zijn. Inspecteur Nadine Burggraaf  
ging poolshoogte nemen en trof op het adres drie pony’s  

in erbarmelijke omstandigheden aan.

Ze hadden slechte hoeven, waren mager, 
zaten onder de blubber en de vacht vol 
klitten. Nadine: “Ze stonden daar maar 
voor zich uit te staren, met een lege blik in 
hun ogen. Er was niets dat ze nog prikkel-
de of uit hun isolement kon halen. Ik vond 
het hartverscheurend.” De dieren bleken 
al op lee�ijd en hadden jarenlang op het 
adres gestaan, gelukkig niet altijd in deze 
slechte situatie. “De eigenaresse vertelde 
dat haar ouders kort na elkaar overleden 
waren. Zonder hun steun kon ze de verzor-
ging voor haar dieren niet meer aan. Voor 
de pony’s was het sneu, maar voor die 
mevrouw ook. Ze realiseerde zich heel 
goed dat ze de grip kwijt was.”  

Voor Kruimeltje, Josje en Amir werd een 
nieuwe plek gevonden op een zorgboer-
derij, Stal Starro (zie pagina 37). Toen 
Nadine het drietal onlangs bezocht, kon 
ze niet anders dan tevreden glimlachen: 
“Ze zien er zó veel beter uit. Hun vacht 
glanst, de manen zijn geborsteld en de 
hoeven netjes bekapt. Ze zijn ook voller en 
ronder. Voorheen stonden ze de hele dag 
in dat vieze,  donkere hok. Hadden ze geen 
enkele afleiding en konden geen kant  
op. Hier krijgen ze aandacht, liefde, 
 beweging, worden ze omringd door 
 soortgenoten en mogen ze het bos in.  
Dit is zoals het altijd zou moeten zijn.”
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‘Als we allemaal hetzelfde 
doel nastreven en mooie 

onderwerpen op de agenda 
ze�en, bereiken we meer  

dan we ooit los van elkaar 
zouden kunnen’

KANDIDAAT WORDEN?
De Ledenraad bestaat uit 25 democratisch gekozen 
leden en hee� een belangrijke stem in de wijze waar-
op de Dierenbescherming zich inzet voor dieren in  
ons land. U bepaalt als lid niet alleen wie aan deze 
Raad deelneemt, maar u kunt zichzelf ook kandidaat 
stellen. Als dierenwelzijn u aan het hart gaat, is dit 
wellicht een mooie kans. Deel uw ervaringen en ken-
nis op het gebied van dieren en hun welzijn, en laat 
uw stem horen. Zorg dat  gi�en op de plek terecht-
komen waar ze het hardst nodig zijn, door de speci-
fieke problematiek in uw regio te delen bijvoorbeeld.

De Ledenraad wordt eens per drie jaar gekozen. 
Hebt u interesse? Tot en met 18 oktober kunt u  
zich kandidaat stellen. Meer informatie vindt u op 
 dierenbescherming.nl/ledenraad.
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PORTRETTEN

Ari Schol werkt als manager  
in de zorg en is vrijwilliger in 
een christelijke boekhandel  
in Utrecht.

“Mijn oma drukte me vroeger op 
het hart om iets goeds voor dieren 
te doen. Dat is me altijd bijgeble-
ven. Drie jaar geleden besloot  
ik mijn ervaring als manager in  
te zetten voor een beter dieren-
welzijn. Nog te vaak wordt 
gedacht dat dieren ons toe-

behoren, dat wij met ze kunnen 
doen wat we willen. Terwijl de 
 aarde ons gegeven is, en dieren 
daar een belangrijk deel van uit-
maken. Binnen de Ledenraad sta 
je in letterlijke zin ver van dieren 
af, maar je kunt wél veel voor ze 
bereiken. Ook ben ik vanuit mijn 
rol als Ledenraadslid voorzitter 
van de  vrijwilligerscommissie,  
een  onderwerp dat me na aan  
het hart ligt. Ik heb veel met 
 vrij willigers gewerkt en ervaren 

hoe belangrijk ze zijn. Zéker voor 
een organisatie als de Dieren-
bescherming; zonder onze 4.000 
vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten zijn we nergens. Toen ik 
me aanmeldde voor de Ledenraad 
heb ik wel nog even goed nage-
dacht of dit was wat ik echt wilde. 
Je verbindt je tenslotte voor een 
periode van drie jaar, een verant-
woordelijkheid die ik serieus 
neem. Nu mijn  termijn bijna ten 
 einde is, kijk ik met trots terug  

op een vruchtbare periode. 
 Binnen de Ledenraad streven we 
allemaal hetzelfde doel na,  zetten 
we mooie onderwerpen op de 
agenda en bereiken we meer  
dan we ooit los van elkaar zouden 
kunnen. Vanuit die gedachte zit  
ik op de juiste plek. De Dieren-
bescherming is er voor de dieren, 
maar zet ook op het gebied van 
duurzaamheid grote stappen.  
Ik heb er veel van geleerd; daar 
ben ik dankbaar voor.”

In november vinden de Ledenraadsverkiezingen van de Dierenbescherming plaats.  
De Raad bestaat uit 25 democratisch gekozen leden en hee� een belangrijke stem in 

de wijze waarop de organisatie zich inzet voor dieren in ons land. U bepaalt als lid niet 
alleen wie aan deze Raad deelneemt, u kunt zichzelf ook kandidaat stellen.

De Ledenraad hee� binnen de Dierenbescherming een belangrijke stem bij het bepalen 
van bijvoorbeeld focus en langetermijnkoers. De Raad vertegenwoordigt de leden en  
is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk 
beleid. Daarnaast zijn er statutaire taken, zoals het goedkeuren van jaarrekening, 

 jaarplan en begroting. De Ledenraad komt minimaal viermaal per jaar in vergadering 
bijeen met de directeur en een afvaardiging van de Raad van Toezicht.  

Daarnaast bestaan er verschillende technische commissies en werkbezoeken  
waaraan leden van de Raad kunnen deelnemen.

Op deze pagina’s vertellen drie Ledenraadsleden over hun ervaringen en motivatie  
om zich op deze manier in te ze�en voor een beter welzijn voor dieren in ons land.

Zij vertegenwoordigen 
uw stem

De Ledenraad



‘Alle leden hebben hun 
eigen expertise; samen 
vertegenwoordigen we een 
breed interessegebied’
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Lisette van Kemenade  
is informatiearchitect bij  
de educatieve uitgeverij 
 Zwijsen. Ze maakt als vrijwil-
liger deel uit van de zwerf-
kattenwerkgroep in Tilburg.

“Wij kwamen terug van vakantie 
toen er een moederpoes en 
haar kleintjes in onze tuin zaten. 
Ik gaf ze eten, tot de mama  
op een dag niet meer kwam 
opdagen. De kittens waren 
zo’n zeven weken oud en wij 
namen ze in huis. Ik had me 

nooit  gerealiseerd dat er zo 
veel verwilderde katten in ons 
land lopen; niemand die voor 
ze zorgt of zich om ze bekom-
mert. Het zette me ertoe aan 
om vrijwilligerswerk voor de 
Dieren bescherming te gaan 
doen, eerst in het asiel en bij het 
bestuur van de afdeling Tilburg, 
later bij de zwerfkattenwerk-
groep. Zes jaar geleden trad ik 
toe tot de Ledenraad. Het leek 
me interessant om mee te den-
ken over dierinhoudelijke zaken. 
Juist omdat ik van de werkvloer 

kom, zie ik wat er nodig is bin-
nen de organisatie. Mijn focus 
ligt op de onderwerpen zwerf-
katten en de belangen van vrij-
willigers, al praat en denk ik ook 
mee over andere thema’s op het 
gebied van dierenwelzijn. Alle 
leden hebben hun eigen exper-
tise; samen vertegenwoordigen 
we een breed interessegebied. 
Ik vind het mooi dat onze 
gesprekken een open dialoog 
zijn en we elkaar altijd serieus 
nemen. In de Ledenraad tref  
je gelijkgestemden. Mensen  

die het beste met dieren voor-
hebben en samen met de 
reguliere organisatie meer voor 
dieren willen bereiken. Ook voor 
jezelf kan het louterend zijn en 
je leert veel. Mijn tweede termijn 
in de Ledenraad zit er bijna op. 
In die zes jaar heb ik ervaren 
dat er meer dierenleed is dan de 
meesten van ons bese�en, maar 
dat er óók een heleboel mensen 
zijn die er iets aan willen doen. 
En dat gee� hoop.”

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS



HERFST 2020 DIER | 17 

Jan Duyvesteyn werkt als 
zelfstandig ondernemer  
in de internationale 
 bloemenhandel.

“Ik heb altijd de behoe�e gehad 
om dieren te beschermen. Ze 
zijn weerloos, hebben geen 
stem; wij moeten voor ze opko-
men. De Dierenbescherming is 
een organisatie die rechten voor 
dieren vastlegt. Heel belangrijk, 
en daar lever ik graag mijn 
 bijdrage aan. Ik vind het bijvoor-
beeld schandalig dat stieren-

vechten op Europees niveau  
nog steeds wordt gezien als een 
traditie, maar ook vivisectie, de 
vee-industrie en veetransporten 
zijn me een doorn in het oog. 
De Dierenbescherming is slag-
vaardig en de veranderingen die 
we bewerkstelligen hebben 
impact op grote groepen dieren. 
Kijk naar de vee-industrie. Enorme 
aantallen kippen, runderen en 
 varkens. Al met kleine verbeterin-
gen help je miljoenen weerloze 
dieren. Tegen mensen die over-
wegen om zich aan te melden 

voor de Ledenraad zou ik willen 
zeggen: doe het. Je leert veel, 
ontmoet geestverwanten en 
maakt de organisatie van dicht-
bij mee. Maar vergis je niet; je 
vergadert op landelijk niveau. 
Dat kan pittig zijn en inhoudelijk 
uitdagend. Dierenwelzijn is een 
complex onderwerp, dat blijkt 
maar weer. De onderwerpen 
gaan diep en de stof is omvang-
rijk. We vergaderen vier keer 
per jaar. Daarnaast zijn er werk-
bezoeken en werkgroepen waar-
aan je kunt deelnemen. Lobby 

en samenwerking met andere 
 dierenbeschermingsgroepen 
hebben mijn bijzondere interesse. 
Op Europees niveau fungeert de 
Dierenbescherming bijvoorbeeld 
als de  leidende Nederlandse 
organisatie. En hoe lastig het 
ook is om onderwerpen op de 
agenda te krijgen met 29 landen 
bij elkaar; veranderingen begin-
nen daar. Mooi dat wij hier onze 
bijdrage aan kunnen leveren.”

‘De Dierenbescherming  
is slagvaardig.  
De veranderingen die  
we kunnen doorvoeren, 
hebben impact op  
grote groepen dieren.’

STEM OP DE  
NIEUWE LEDENRAAD
De Ledenraadsverkiezingen 
vinden plaats van 6 t/m  
15 november. Alle stem-
gerechtigde leden ontvan-
gen begin november een 
stemkaart per post.
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ACHTERGROND

Elke dag Beter Leven
Wederom is het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming uitgeroepen tot veruit  
het grootste duurzame keurmerk in de supermarkt. Ruim 1.800 boeren doen mee en bijna  
alle  supermarkten hebben producten met het Beter Leven keurmerk in de schappen liggen.  
Dankzij het steeds breder wordende assortiment kan de consument nu op elk moment  
van de dag kiezen voor producten met het keurmerk en zo een bijdrage  leveren aan een  
beter leven voor miljoenen dieren.
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Snackmoment
Beter Leven snacks voor thuis 
en steeds vaker ook voor 
onderweg. Hoewel er talloze 
mogelijkheden zijn om te borre-
len zónder dierlijke producten 
of ingrediënten gaat er vrijwel 
geen feestje voorbij of er 
komen snacks op tafel: saté, 
bitterballen, worst en knak-
worstjes op een kinderpartijtje. 
Wie dierenwelzijn belangrijk 
vindt, kiest voor kwaliteit en let 
ook dan op de sterren van het 
Beter Leven keurmerk. 

Van ontbijt tot late night snack

21.30

Avondeten
We zijn inmiddels op z’n minst flexitariër, toch? Die 
enkele keer dat er een stukje vlees bij het avondmaal 
wordt geserveerd, zou dat afkomstig moeten zijn van 
dieren die leefden in een stal waar voldoende aandacht 
was voor dierenwelzijn. Helemaal mooi is het dan wan-
neer er meerdere sterren op de verpakking staan, want 
dan hebben ze ook een fijne uitloop naar buiten gehad. 

18.30
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Lunch 
Een boterham met beleg, glas melk erbij; 
Hollandser kan het niet. Tegenwoordig zijn 
er volop vleeswaren verkrijgbaar met het 
Beter Leven keurmerk. Steeds meer super-
markten verkopen  bijvoorbeeld alleen nog 
kipvleeswaren met een ster. Dan weet u in 
ieder geval dat de kip meer ruimte had en 
een overdekte uitloop naar buiten. En de 
melk? Ook verkrijgbaar met het Beter 
Leven keurmerk, exclusief bij Jumbo. 

Ontbijt
Croissantje, krantje, verse jus, pot koªe en misschien ook een eitje. De 
keuze is reuze, maar pas op! De term scharrelei op de verpakking zegt niet 
zoveel. Het kan gaan om eieren gelegd door een kip die nooit daglicht ziet 
en haar leven slijt in een donkere schuur. Kijk naar de verpakking en alleen 
als er een Beter Leven keurmerk op staat weet u zeker dat het goed zit.

Tussendoor 
Zo rond een uur of vier ’s middags krijgen 
veel mensen trek. Natuurlijk kunt u een 
banaan pakken, of een appel, maar mensen 
die snakken naar soep kunnen in de super-
markt nagaan of hun favoriete smaak er  
al is met de Beter Leven sterren. Want  
ook hier, bij de zogeheten ‘verwerkte 
 producten’, wordt de keuze met het dieren-
welzijnslabel steeds ruimer.

07.30

12.00

16.00

De jaarlijkse Beter Leven week 
hee� als doel om de consument 
duurzame, diervriendelijkere 
 keuzes te laten maken. Liselotte 
de Rooij, verantwoordelijk voor 
alle publiekscommunicatie rond-
om het keurmerk bij de Dieren-
bescherming, vertelt: “We willen 
mensen in deze week vooral 
 duidelijk maken dat ze misschien 
vaker dan ze denken stil kunnen 
staan bij het welzijn van dieren,  
bij wat ze in hun mond stoppen. 
Het eitje tijdens het ontbijt, de 
melk en het broodbeleg bij de 
lunch, het snelle tussendoortje  
bij trek en natuurlijk het stukje 
vlees bij het avondeten, om  
maar wat te noemen.” De achtste 
Beter Leven week gaat van start 
op 19 oktober. 

19 T/m 25 oktober
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HERSTELD

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

JUNI 2020
David en Goliath kwamen ern-
stig vermagerd bij Dierentehuis 
Kennemerland binnen. Op aan-
dringen van de dierenpolitie 
deed de eigenaar afstand van 
zijn honden. Asielmedewerker 
Christel ging met de politie mee 
om ze op te halen. “David, een 
Duitse herder, bleek een graten-
pakhuis. Goliath was ook te 
mager, maar dat viel iets min-
der op door z’n dikke vacht,” 
vertelt ze. De honden werden 
direct gecontroleerd door de 
dierenarts. David bleek nog 
maar 28 kilo te wegen, terwijl 
45 tot 50 kilo een normaal 
gewicht is voor een hond van 
zijn formaat. Er kwam nog een 

waslijst aan klachten bij: smet-
plekken tussen zijn huidplooien, 
uitgedroogde ogen, artrose in 
zijn rug, heupdysplasie, stukken 
vervilte vacht, kale plekken, 
geen bespiering meer en ont-
stoken voetjes. Ook aan de bijna 
twaalfjarige schapendoes 
 Goliath mankeerde het een en 
ander. Hij woog slechts vijftien 
kilo en had vijf tot tien kilo 
zwaarder moeten zijn. Zijn gebit 
was er slecht aan toe. Zijn kaak-
bot lag bloot en de  tanden en 
kiezen die hij nog had, moesten 
getrokken worden. Alleen kon 
dat niet direct, omdat Goliath te 
mager was om onder narcose te 
worden gebracht. Christel ont-
fermde zich over het aandoenlij-

‘David en Goliath 
hebben een heleboel 

behandelingen 
 moeten ondergaan. 

Maar wat we  
ook met ze deden,  
ze bleven  vrolijk  

en lief.’

TOEN
ke duo. “Ze hebben een heleboel 
behandelingen moeten onder-
gaan. Maar wat we ook met ze 
deden, ze bleven vrolijk en 
vriendelijk. De vacht van beide 
honden werd aangepakt. David 
moest twee tot drie keer per 
week in bad om gewassen te 
worden met een speciale sham-
poo. Verder kregen de honden 
gedoseerde voeding; zo’n vijf 
keer per dag een portie speciaal 
voer. Goliath kon niet meer kau-
wen, waardoor hij alles in één 
klap opschrokte en weer in z’n 
geheel uitspuugde. We hebben 
hem uit de hand kleine beetjes 
geweekte brokken gevoerd en 
met veel geduld gezorgd dat hij 
genoeg voeding binnenkreeg.” 

David Goliath
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AUGUSTUS 2020
Na twee weken zagen de vachten 
van de honden er al een stuk 
beter uit. Ook kwamen ze goed 
aan. “Je zag ze opbloeien, omdat 
ze eindelijk genoeg te eten en 
drinken kregen,” aldus Christel. 
David en Goliath genoten ook 
zichtbaar van alle liefdevolle 
aandacht. Over senior Goliath 
maakte Christel zich niet zo veel 
zorgen, maar David was een 
ander verhaal. “Omdat zijn 
 spieren zich niet ontwikkelden, 
kon hij zijn gewicht niet dragen. 
Wat ik ook probeerde, het ver-
beterde niet. Davids achterwerk 
ging steeds lager hangen, waar-
door hij bijna op z’n knieën 
liep.” Ook de dierenarts merkte 

dat het niet goed zat met zijn 
bespiering. Er stond op termijn 
een intensieve heupoperatie in 
de planning, die niet kon door-
gaan zonder de kracht om een 
dergelijke ingreep op te vangen. 
Op deze manier kon David 
eigenlijk überhaupt niet verder 
aansterken. De asielmedewerkers 
en de dierenarts waren ten einde 
raad. De enige optie die nog 
 restte was David uit zijn lijden  
te verlossen. “Hij kreeg vanaf 
het begin al een flinke dosis 
pijnstilling, maar als de dieren-
arts aan zijn heupen en knieën 
zat, merkte je dat hem dat veel 
pijn deed. David had moeten 
opknappen, een tweede kans 
moeten krijgen, maar zijn 

‘We hebben  
Goliath een nieuwe 
toekomst gegeven; 

dat  verzacht  
het verdriet om 

David een  
klein beetje’

NU
lichaam gaf het op. Ondanks de 
pijn heeft hij zijn laatste weken 
veel liefde en aandacht gekregen. 
Bij zijn vorige eigenaar was hij 
waarschijnlijk gestorven van de 
honger,” concludeert Christel. 
Met Goliath bleef het gelukkig 
wel goed gaan; hij werd leven-
diger en gezonder, en een nieuw 
baasje meldde zich. “Omdat ik 
de honden zelf heb weggehaald 
bij hun vorige eigenaar zal ik ze 
nooit meer vergeten. Ik ben blij 
dat we Goliath een nieuwe toe-
komst hebben kunnen geven. Het 
verzacht het  verdriet om David 
een klein beetje,” besluit Christel.
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ACHTERGROND

‘Onze koeien zitten lekker in hun vel’
Weidse graslanden, tevreden grazende koeien. De lucht is blauw en spierwi�e wolken vormen  
een prachtig contrast. In de melkveehouderij geen toestanden als bij de plo�ippen en de varkens 
die met afgeknipte staartjes in donkere betonnen hokken staan. Maar waar zit dán de winst als  
je kiest voor zuivel met een ster van het Beter Leven keurmerk? DIER ging te rade bij enkele 
 pioniers van het eerste uur, de broers Arjan (31) en Jonathan (26) en hun vader Jan Zant (62), 
 melkveehouders in het buitengebied ten noorden van Amsterdam.

Beter Leven boeren: 

Het zijn de dagen van de felle boeren-
protesten, en de discussie over de 
veevoermaatregel van minister 

Schouten is actueler dan ooit. De boeren 
voelen het als misplaatste bemoeienis dat 
de minister tijdelijk wil voorschrijven 
 hoeveel eiwit er in het voer mag zitten om 
zo de stikstofuitstoot te verminderen. Bij 
een dampende mok verse koffie gaat het 
daarom nog niet direct over het werken  
met de nieuwe eisen voor het Beter Leven 

keurmerk. Snel wordt duidelijk dat ook 
deze boeren zich onheus bejegend voelen 
door de regering. Dat verhaal willen ze eerst 
kwijt. En dat mag.

IN HOEK GEDRUKT
Ook de Zants waren met hun trekker aan-
wezig op het Malieveld in Den Haag. “Wij 
zijn er helemaal de mensen niet naar om de 
weg op te gaan om te demonstreren,” zegt 
Jan Zant. “Wij horen op ons bedrijf waar we 

bezig zijn met de dieren en met het gras-
land.” De mannen klinken oprecht boos en 
voelen zich ‘in een hoek gedrukt’. Ze 
 verwachten een visie van de overheid op 
duurzame landbouw, geen bemoeienis met 
hun bedrijfsvoering. “Wij zijn iedere dag 
bezig met een uitgebalanceerde samenstel-
ling van het voer; daar zijn wíj voor opge-
leid. Dit is de omgekeerde wereld,” betoogt 
 jongste zoon Jonathan. 
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BETER VOOR ALLE DIEREN, 
 NATUUR EN MILIEU

Het Beter Leven keurmerk met 1 ster 
voor de melkveehouderij is in april 2019 
gelanceerd en tot nu toe toegekend aan 
een zevental bedrijven. Deze boeren 
 voldoen aan de eisen die het welzijn  
van koeien in de stal ten goede komen: 
bijvoorbeeld verschillende drink- en eet-
plaatsen en voldoende plek om te liggen 
en te lopen. Onder het Beter Leven 
 keurmerk mogen koeien 120 dagen per 
jaar, zes uur per dag naar buiten. Het 
jongvee gaat mee de wei in, wat niet 
altijd gebruikelijk is. Ook zijn er eisen op 
het gebied van milieu en biodiversiteit. 
Zo moet er sprake zijn van bloemrijke 
weiden, behoud van sloten, greppels  
en andere landschapselementen zoals 
wilgenrijen. Hierdoor kunnen boeren-
landvogels, bijen, vlinders en andere 
insecten zich op en rond het erf thuis 
voelen. Beter Leven boeren houden 
rekening met het milieu. Bijvoorbeeld bij 
de samenstelling van het rantsoen van 
de koe door zoveel mogelijk ruwvoer 
zoals gras van eigen land te gebruiken. 
Mest wordt zoveel mogelijk op het eigen 
land gebruikt en er gelden criteria voor 
inrichting van de bedrijfspercelen.
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ACHTERGROND

Inmiddels zijn we vele weken verder en is de 
aangekondigde maatregel naar tevredenheid 
van de boeren én de Dierenbescherming 
teruggetrokken. De gezondheid van de 
 koeien zou te veel in de knel kunnen komen. 
Polarisatie alom. Hoe zouden we volgens de 
melkveehouders Zant dán met elkaar moe-
ten omgaan? “Wat we hier doen is daar toch 
een prachtig voorbeeld van?” Arjan slaat  
een welkom bruggetje naar werken met  
het Beter Leven keurmerk. Hij is daar zeer 

enthousiast over. Wat hem betreft is het voor-
al de samenwerking tussen diverse partijen 
die het zo bijzonder maakt. “We hebben  
dit concept samen met de ketenpartijen 
bedacht. Met onder meer de Dieren-
bescherming, met Jumbo en Farmel (het 
bedrijf dat ‘rauwe’ melk koopt en verkoopt 
van zo’n tweehonderd boeren in Nederland, 
red.). Na een aanloop van ruim twee jaar 
werd de ‘sterrenmelk’ vorig jaar voor het 
eerst exclusief aangeboden in de super-
markten van Jumbo.”

MOOIE KANS
Arjans vader nam het melkveehouderij-
bedrijf van zijn ouders over in 1980. Toen 
nog met zeventien koeien. Zijn oudste van 
drie zoons nam dat bedrijf weer van hem 
over en in 1995 kwam er een tweede locatie 
bij, waar Arjan, de tweede zoon, de boel 
runt met zijn jongere broer Jonathan. Twee 
jaar geleden is daar een compleet nieuwe 
stal verrezen voor 170 dieren. “Een mooie 
kans om een ‘plus’ op je melk te krijgen,” 
stelt Arjan. Zijn vader stelt desgevraagd dat 
het heus niet allemaal beter was, in vroeger 
tijden. “Er is voortdurend nieuwe techniek 
en innovatie mogelijk,” stelt hij. “Als dat 
goed is voor je dieren, moet je het doen.” 
Jan Zant is ervan overtuigd: “Als je de dieren 
goed verzorgt, dan zijn de dieren ook goed 
voor jou.” Een motto dat hij nog een paar 
keer in het gesprek naar voren haalt.

VANWEGE HITTESTRESS
Hoewel het midden op de dag is, staan de 
koeien binnen. “Vanwege de hittestress,” 
legt de jonge boer uit. Het zijn de nadagen 
van de hittegolf die Nederland bijna twee 
weken in zijn vaak benauwende greep hield 
en koeien houden helemaal niet van 
extreem hoge temperaturen. “Daarom gaan 
ze om negen uur ’s avonds de wei in en 
halen we ze ’s morgens vroeg weer naar 
 binnen.” Voor nu komt het goed uit; om te 
zien wat het Beter Leven keurmerk voor 
koeien betekent, is het niet handig als ze 
allemaal in de wei staan.

RUIMTE VOOR DE DIEREN
Wat meteen opvalt in de stal is de ruimte 
voor de dieren. “Ja,” beaamt Arjan, die de 
rondleiding verzorgt, “alle koeien moeten 
sowieso een eigen ligbox hebben.” Dat 
klinkt misschien logisch, maar dat is het 
niet. In een reguliere stal kan het namelijk 
voorkomen dat er meer koeien staan dan er 
ligplekken zijn. Dat heeft de Dierenbescher-
ming met de nieuwe Beter Leven criteria wil-
len voorkomen. De boxen zijn ook royaler 
dan gebruikelijk. Zijn de boxen in reguliere B
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Onder het Beter Leven 
 keurmerk gaan de jonge 
kal�es na twee weken de 
groep in, om vervolgens  
vijf maanden heerlijk  
in het stro te staan en  
te leren van elkaar
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stallen dan te klein? “Ja, eigenlijk wel,” ver-
telt hij. Volgens hem zit ’m dat vooral in het 
feit dat de koe steeds groter is geworden. 
Nog niet eens zo heel lang geleden werden 
in ons land vooral de zwart-wit gekleurde 
Fries-Hollandse koeien gehouden. Een ras 
dat zowel voor de melk- als vleesproductie 
geschikt is; een situatie die de Dieren-
bescherming in haar Deltaplan voor de 
 Veehouderij als wenselijk omschrijft. Volgens 
Arjan werden de beste melkkoeien van dit 
ras eind negentiende eeuw naar Amerika 
geëxporteerd. Daar is verder gefokt en ont-
stond het melktypische Holstein-Friesian 
ras. Dit zijn de koeien die nu in Nederland 
worden gehouden en een stuk groter zijn 
dan de Fries-Hollandse koe van vroeger.

NATUURLIJK GEDRAG
De koeien kunnen in de splinternieuwe stal 
van de Beter Leven boeren veel beter hun 
natuurlijke gedrag laten zien, heeft Arjan 
gemerkt. Dat bestaat er ook uit dat ze nu 
verschillende lighoudingen kunnen aan-
nemen, in het geval van een koe maar liefst 
dertig. “Ze doen het gewoon veel beter; onze 
koeien zitten duidelijk lekker in hun vel.” 
Volgens de melkveehouder zijn de dieren 
stukken gezonder en is de melkopbrengst 
niet alleen hoger, maar ook van betere kwa-
liteit. Nadat hij de fotograaf van DIER nog 
even wijst op een koe die staat te genieten 
bij de – ook onder het Beter Leven keurmerk 
voorgeschreven – roterende koeborstels, 
merk je dat Arjan bijna staat te popelen om 
de hokken te laten zien waar zijn kalveren 
tegenwoordig bivakkeren. Al snel wordt 
 duidelijk waarom. 

BLAKEND VAN GEZONDHEID
Onder het Beter Leven keurmerk wordt niet 
toegestaan dat de jonge kalfjes lang alleen 
staan. “Na twee weken gaan ze bij ons de 
groep in.” Vervolgens mogen de dieren vijf 
maanden heerlijk in het stro staan en vooral 
leren van elkaar. “Dat doen ze echt,” zegt 
een zichtbaar trotse Arjan die wijst op de 
glanzende vacht en het nieuwsgierige 
karakter van de jonge dieren. Ze zien er 
inderdaad blakend van gezondheid uit. Dat 
heeft volgens de boer ook voordelen als ze 
straks de ligbox ingaan. “Dat verloopt alle-
maal veel soepeler dan we gewend waren; 
de dieren zijn een stuk sterker ook.”

DAMES IN OPLEIDING
Buiten de stal staan in het frisgroene gras 
ook nog een aantal kalveren van het bedrijf. 
Zo’n anderhalf jaar oud en dus beduidend 
groter dan de kleintjes binnen. Het zijn nog 
geen koeien die kunnen worden ingezet 

voor de melkproductie. Sterker nog, de 
dames zijn in opleiding. “Ze moeten nog 
leren grazen.” Arjan ziet de verbazing in de 
ogen van zijn gasten en legt uit dat een koe 
voordat ze de wei ingaat eigenlijk gewend is 
aan een gedekte tafel. Nu moet ze zelf haar 
eten binnen zien te krijgen. Dat doet een 
koe door haar tong om het gras te krullen 
en met de ondertanden af te snijden. Ze 
slikt het gras meteen door; kauwen gebeurt 
later. Vele uren per dag zijn ze daar zoet 
mee. “Dat grazen kijken ze hier van elkaar 
af,” vertelt Arjan. Instinctmatig weten de 
dieren wel dat het gras waar ze op lopen 
eetbaar is, maar hoe precies is een kwestie 
van proberen en afkijken hoe de buurvrouw 
het doet. 

IETSJE MEER BETALEN
Het is de bedoeling dat Arjans jongere broer 
Jonathan straks ook een eigen bedrijf krijgt. 
Hij ziet onmiskenbaar de voordelen van een 
stal volgens de principes van het Beter Leven 
keurmerk, maar hoopt dat de consument 
steeds meer bereid zal zijn om een beetje 
meer te betalen voor de diervriendelijker 
geproduceerde melk. “We moeten behoor-
lijk investeren in de stallen en als we dat 
geld niet kunnen terugverdienen, houdt het 
natuurlijk wel een keer op.” Ze zijn daarom 
blij dat een grote partij als Jumbo steeds 
weer laat zien in het project te geloven. 
Vorig jaar was de supermarkt met de 

 Dierenbescherming, Natuur & Milieu en  
de Vogelbescherming nauw betrokken bij  
de markintroductie van het Beter Leven 
keurmerk voor zuivel, dat naast eisen op  
het gebied van dierenwelzijn oog heeft voor  
het milieu en de natuur, waaronder weide-
vogels. In eerste instantie ging het om melk 
en yoghurt en diverse soorten en verpakkin-
gen, deze zomer is daar onder meer karne-
melk bijgekomen. 

VAN HARTE BEREID
De broers Zant en hun vader laten zien  
dat ze van harte bereid zijn om hun koeien 
het best mogelijke te geven. “Echte levens-
genieters zijn het,” zegt vader Zant over de 
koeien. Hij en z’n zonen zijn dat ook, zolang 
ze maar fijn kunnen boeren en voldoening 
halen uit het feit dat hun dieren het zo 
goed doen.B
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De broers Zant en hun 
 vader laten zien dat ze van 
harte bereid zijn om hun 
koeien het best mogelijke  
te geven. ‘Echte levens-
genieters zijn het!’
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GERED

Floris kwam het asiel binnen met een wond 
aan zijn oksel.  Stefan Audenaerd wilde hem 
een nieuw thuis bieden. Maar wat niemand 
had kunnen voorzien, was dat Floris’ herstel 
ruim vij§onderd dagen zou duren.  Stefan 
bleef hem al die tijd bezoeken. Onlangs 
mocht Floris na anderhalf jaar eindelijk  
met Stefan mee naar huis.

Floris “Een vriend raadde me aan 
om een kat te nemen toen ik 
hem vertelde dat ik er weinig 
plezier aan beleefde om alleen 
te wonen,” blikt Stefan terug. 
Een kitten leek hem geen optie, 
omdat hij weinig ervaring had 
met dieren. “Gevoelsmatig ging 
mijn voorkeur uit naar een kat 
uit het asiel,” vertelt hij. “Toen 
ik Floris zag, was hij meteen zo 
enthousiast en lief, dat ik over-
stag ging.” Helaas mocht  Floris 
niet direct mee naar huis. Een 
wond aan zijn poot, onder zijn 
oksel, waarschijnlijk veroorzaakt 

door een halsband waarin hij had 
klemgezeten, moest eerst gene-
zen. “Ik vond het jammer, maar 
het maakte ook dat ik wat extra 
tijd had om me op zijn komst 
voor te bereiden. Helaas liep het 
anders.”

OP DRIE POTEN
Want de paar weken die waren 
voorzien voor zijn herstel, wer-
den er heel wat meer. Zelfs na 
zes maanden was er geen enkele 
verbetering in zijn toestand. 
 Zalven, laseren, medische ingre-
pen, plastische chirurgie; niets 

GERED

‘Zelfs na zes maanden 
was er geen enkele 
verbetering in zijn 
 toestand. Zalven, 
 laseren, medische 
 ingrepen, plastische 
chirurgie; niets hielp.’
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hielp. In november, Floris ver-
bleef toen al bijna een jaar in 
het asiel, was er nog geen enkele 
vooruitgang. “Om moede loos 
van te worden,” aldus Stefan. 
Tot overmaat van ramp kwam er 
rond die tijd een multiresistente 
ziekenhuisbacterie in de wond, 
die niet te behandelen was. 
“Toen viel het woord ‘amputa-
tie’ voor de eerste keer; er leek 
geen andere optie meer. Op  
de dag van de operatie besloot 
de specialist tóch nog een 
poging te wagen. Floris’ poot 
werd gefixeerd om de kans op 

genezing te  vergroten. Vanaf 
toen bewoog hij zich op drie 
poten voort.” 

NIET BENIJDENSWAARDIG
Al die tijd bezocht Stefan Floris 
twee keer per week in het asiel. 
“Hij bleef vrolijk, lief, al had hij 
ook zijn moeilijke perioden. 
Logisch, als je bedenkt wat ze 
met hem hebben gedaan. Hij 
liep maandenlang met een kap 
om zijn nek, bracht veel tijd 
door in een hokje om de wond 
te laten helen, werd gehecht, 
gezalfd, ingezwachteld en kreeg 

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS

shirtjes aan. Iedereen ging tot 
het uiterste om het hem zo 
 comfortabel mogelijk te maken. 
Maar desondanks was zijn situa-
tie niet benijdenswaardig.” De 
dag dat Stefan hem eindelijk op 
mocht halen uit het asiel ging 
de rode loper uit. 

NU IS HET MIJN BEURT
Floris woont inmiddels een paar 
maanden bij Stefan en zijn poot is 
zo goed als hersteld. “Dat had nie-
mand meer durven hopen,” zegt 
hij glimlachend. En het bracht 
hem nog meer, want inmiddels 

werkt hij als vrij williger in het 
asiel waar Floris zo lang verbleef. 
Stefan: “Ruim anderhalf jaar lang 
kwam ik er twee keer per week.  
Ik bedacht me dat ik net zo goed 
elke keer een paar uur extra kon 
blijven om te helpen. Ook al is 
Floris nu thuis, met het vrijwil-
ligerswerk ben ik nooit gestopt. 
Elke zaterdag ga ik naar de 
 kattenafdeling om de dieren te 
socialiseren en dat geeft zo veel 
voldoening. De verzorgers heb-
ben alles gegeven om Floris 
beter te maken. Nu is het mijn 
beurt om wat terug te doen.”

campagne
HELP ONS 

 REDDEN
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LEZERSFOTO’S

Onafscheidelijk

Dit is Peter, mijn man. Hij is slechtziend, zijn blinden-
geleidehond Rody zorgt ervoor dat hij zelfstandig zijn ding 
kan blijven doen. Daarnaast is Rody ook gewoon een hond 
die, net als andere honden, achter een bal aanrent of – als 
je even niet oplet – de zee induikt. De band tussen die twee  
is heel bijzonder. Wendy van der Berg

Niets mooier en liefde-
voller dan de genegen-

heid van je viervoeter. 
Marian Visser

Mijn dochter  
Mahati met ons  
labradormeisje 
 Jezebel. Gewoon een 
momentje ‘jij en ik’.
Linda van der Star

Deze twee. Dikke vrien-
den die elkaar zo goed 
aanvoelden. Ze zochten 
rust bij elkaar, speelden 
met elkaar en als er 
getroost moest worden, 
was Lobo bij mijn zoon 
te vinden. Met intens 
 verdriet hebben we 
 afgelopen augustus 
afscheid van Lobo 
 moeten nemen. We 
koesteren onze momen-
ten met hem, maar 
 missen alles aan hem. 
Patries Stans

A man and his dog

Genegenheid

Jij en ik

Herinneringen 
koesteren

Beste vriend

 

Dit is mijn maatje Ambros. Ik kan 
niet meer zonder hem, hij is mijn 
beste vriend. Emma de Ruijter

De vriendschap tussen mens en dier kan 
heel bijzonder zijn, dat bewijzen deze foto’s.  
Als u zelf dieren hebt (gehad), begrijpt u  
vast wat we bedoelen. We mochten een 
heleboel ontroerende, intieme, lieve beelden 
ontvangen, met al even mooie verhalen erbij.  
Een kleine selectie.
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7.

Omdat we zó veel mooie vriendschapsfoto’s 
 hebben ontvangen, staat volgende keer de  
band tussen dieren onderling centraal.  
Inzendingen ontvangen we graag via  
foto@dierenbescherming.nl o.v.v. uw naam, 
 woonplaats en een begeleidend tekstje. 

VOLGENDE KEER: DIERENVRIENDSCHAP

Deze foto werd genomen op de  
dag voordat we onze hond moesten 
laten inslapen. Ik was zó verdrietig. 

Giggs voelde dat feilloos aan.  
Hij mocht maar zes jaar worden.

Sonja Aartman

Dit lieve hondje Boy is al een tijd niet meer  
bij ons, maar had in zijn leven een unieke band 
met zijn baasje Yossi. Pure liefde. En hij blij� in 
ons hart. Linda van der Burg-Azulai

Een paar maanden geleden hebben wij Tandor (10) 
geadopteerd uit het asiel. Hij verbleef er al bijna  
een jaar. Al snel was hij helemaal gewend bij ons,  
wij zouden hem niet meer willen missen. Afgelopen 
zomer is hij met ons op vakantie naar Oostenrijk 
geweest, waar deze foto werd gemaakt.  
Chantal Roessink en Jarno Spijker

Samen met Boogy om zes uur 
’s ochtends in de natuur. 
Lonneke van Rijswijk

Afscheid

Unieke band

Na een jaar in het asiel

Voor dag en dauw

Met mijn twee honden  
Aussie en Toller op 

 rondreis in Schotland.
Myrthe Foppele

Samen op reis
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ONZE PARTNERS

Van duurzaam naar dierzaam
In 2019 plaatste energieleverancier Greenchoice veertig zonnepanelen op het dak van 

 Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Nu, ruim een jaar later, weten we hoeveel energie het 
asiel hee� opgewekt en wat er met het bespaarde bedrag voor dieren kan worden gedaan.

De filosofie van Greenchoice 
is om zoveel mogelijk lokaal 
energie op te wekken, bijvoor-
beeld door de daken van onze 
asielen in het hele land te 
voorzien van zonnepanelen. 
Om dat te realiseren zet de 
energieleverancier bij iedere 
nieuwe of bestaande klant die 
overstapt een bedrag voor de 
Dierenbescherming opzij. Het 
dak van Dierenopvangcen-
trum Vlaardingen was vorig 
jaar het eerste dat vol kon 
worden gelegd met zonne-
panelen. En met resultaat!  
Sindsdien is er voor meer dan 
€ 3.000 aan energie opgewekt. 
Wat we van het bespaarde 
geld zoal voor dieren kunnen 
betekenen, leest u onder de 
foto’s hiernaast.

DIEREN IN HET ZONNETJE
Dierenliefhebbers kunnen  
bij Greenchoice het  
100% DIERZAAM energie-
contract afsluiten. Voor iedere 
nieuwe of bestaande klant  
die overstapt op dit pakket  
wordt € 50 in zonnepanelen 
geïnvesteerd. Wilt u ook kie-
zen voor groene energie en 
daarmee bijdragen aan de 
verduurzaming van Neder-
land én de asielen van de 
Dieren bescherming?  
In de  bijgevoegde  voucher 
leest u er meer over.  
Of kijk op greenchoice.nl/ 
dierenbescherming, waar  
u ook uw persoonlijke voor-
deel berekent.

SAMEN KIEZEN VOOR DUURZAAMHEID EN DIERENWELZIJN 
Duurzaamheid is een belangrijke en noodzakelijke stap om  
de aarde, mensen en dieren te beschermen. Daarom werkt de  
Dierenbescherming graag samen met organisaties die ook strijden 
voor een duurzame wereld, net als wij.

43 katten een week lang opvangen.  33 honden gedurende 3 maanden voeden.

  De dieren ambulance 125 keer laten uitrijden. Bij 94 dieren een uitgebreide medische check doen.
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IK BEN DIERENBESCHERMER

Dierenvriendin Eefje Algra
De 92-jarige Eefje Algra hee¦ een groot hart voor dieren. Ze is al 
vij¦ig jaar lid van de Dierenbescherming en hee¦ haar sporen als 
vrijwilliger meer dan verdiend. Zo ging ze met lijsten langs de 
deuren in de tijd dat collectebussen nog niet bestonden en in haar 
eigen auto reed ze weekenddiensten voor de dierenambulance. 

“Ik houd van dieren, dat is altijd zo geweest. Dierenleed kan ik niet ver-
dragen. Hoe ouder ik word, hoe harder het me raakt, merk ik. Zelfs 
erover praten vind ik al moeilijk. Mijn moeder en oma hadden het ook, 
die diepe liefde. Voor mij is het altijd vanzelfsprekend geweest dat ik me 
inzette voor dieren. Toen de kinderen nog klein waren, was ik collectant 
voor de Dierenbescherming. Met een groot vel papier ging ik langs  
de deuren. Al het kleingeld dat ik kreeg, de stuivers, dubbeltjes en 
 kwartjes, moest worden nageteld en opgeschreven. En wanneer de 
opbrengst op papier niet overeenkwam met het geld dat in de porte-
monnee zat, legde ik zelf het resterende bedrag bij. Tijdens de collecte-
week liep ik elke dag. Mijn man kookte dan, dat vond ik zo lief. Hij hee� 

me altijd gesteund in wat ik wilde doen voor dieren. Ik heb ook jarenlang 
in de weekenden voor de dierenambulance gereden. Dan haalde ik met 
mijn eigen auto dieren op en bracht ze naar de dienstdoende dieren-
arts. Dieren die niet meer met hun eigenaar konden worden herenigd, 
bleven bij mij. In de, toen nog, strenge winters heb ik honderden broden 
en kadetten gesneden en naar de plekken gebracht waar de vogels 
zaten. Ik hielp ook bij de paddentrek; ons record staat op 515 padden in 
één avond. In het voorjaar beschermde ik vogelnesten op het land en ik 
heb ook nog een tijdje met ezels gelopen. Op mijn 86ste ging ik aan de 
slag als buuf, de voorloper van het project Dierenbuddy, waarbij men-
sen worden ondersteund die zelf de zorg voor hun huisdieren niet meer 
kunnen dragen. Ik kwam in contact met een mevrouw die de longziekte 
COPD had. Zij kon niet meer met haar hondje naar buiten, dus deed ik 
dat voor haar. Vorig jaar werd ik getro�en door een TIA. Sindsdien kan 
ik niet meer zo goed lopen en daarmee hielden de wandelingen op. 
Mijn actieve hulp aan dieren ligt nu stil; hoe erg is dat? Maar alle herin-
neringen zijn me zó dierbaar. Ik heb het al die jaren met liefde gedaan.”

‘Mijn actieve hulp aan 
dieren ligt nu stil; hoe 

erg is dat? Maar de 
herinneringen zijn me 

zó dierbaar. Ik heb het 
met liefde gedaan.’
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IN BEELD

De wolf is terug van weggeweest. De een is hier 
opgetogen over, waar een ander angst  predikt  

en waarschuwt voor nodeloze slachtingen onder 
vee. Die zijn er inderdaad incidenteel geweest. Ze 
zijn te voorkomen, maar we zullen tegelijkertijd 

moeten accepteren dat de wolf nu eenmaal dieren 
doodt om zelf te kunnen overleven. Volgens 

experts is er geen reden om de wolf te vrezen,  
maar ontbreekt het aan kennis over dit  

fascinerende dier. En dat is jammer.

Fascinerend  
roofdier  

maakt comeback

BESCHERMD DIER
Het zullen er nu ongeveer tien zijn volgens de 
schattingen, maar hoeveel wolven er precies  
in Nederland leven is niet bekend. Ze zijn 
beschermd, dus jagen op de dieren is ten 
strengste verboden. Na een afwezigheid van 
anderhalve eeuw werd de wolf zo’n vijf jaar 
geleden in Drenthe en Groningen voor het 
eerst weer gespot. Waarschijnlijk afkomstig uit 
Duitsland. Er zijn op zich genoeg gebieden 
waar de wolf prima kan leven; naast de Veluwe 
bijvoorbeeld ook in de Oostvaardersplassen.
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Er zijn  genoeg  gebieden 
waar de wolf prima  
kan  leven; naast de   

Veluwe ook in de 
 Oostvaardersplassen



34 | DIER HERFST 2020

IN BEELD

B
EE

LD
 B

U
IT

E
N

B
E

E
L

D
, N

A
T

U
R

E
 I

N
 S

T
O

C
K

 

DRAAGVLAK
De mens hee� in principe niets te vrezen van de wolf. Het dier is 
schuw en zal contact met  mensen altijd uit de weg gaan. Er is gelukkig 
steeds meer draagvlak voor de wolf in ons land: 57% van de Nederlan-
ders is  positief over de terugkeer van het roofdier. In Europese landen 
waar de wolf al langer voorkomt vindt zelfs 86% dat de dieren geres-
pecteerd moeten worden.

ENORME AFSTANDEN
Wolven zijn echte lopers. Zwemmen kunnen ze ook als de beste. Zo 
zijn ze in staat om per dag enorme afstanden af te leggen. Dat moet 
ook wel; hun territorium is soms wel 250 vierkante kilometer groot. En 
om te laten merken dat het gebied ‘bezet’ is, worden er sporen achter-
gelaten aan de grenzen van dat territorium. Dat doen ze met speciale 
geurklieren onder de poten, maar ook door te plassen en te poepen.

INSTINCT
Recentelijk doken beelden op  
van een wolf in Nederland die  
een edelhert verorbert. Ze maken 
duidelijk dat de dieren een functie 
hebben in onze natuur. Want ook 
wilde zwijnen, een vos, een das  
en raven aten een hapje mee van 
het kadaver. Overigens grijpen 
wolven meestal de zwakkere 
 dieren en wordt daardoor een 
populatie steeds sterker en gezon-
der. Op veel vlakken vervult de 
wolf in de natuur dus een belang-
rijke rol. Dat een alleen rondtrek-
kende wolf in Nederland schapen 
hee� gepakt staat vast. Als prooi-
dieren niet kunnen vluchten, zoals 
in het wild wel het geval is, blij� 
een wolf dieren doodbijten. Hij 
volgt z’n instinct en reageert op 
de bewegende prooien. Waar 
 wolven in vijf jaar tijd een paar 
honderd schapen hebben gedood, 
doen honden dat vele duizenden 
keren per jaar. Het is dus sowieso 
zaak om schapen goed te bescher-
men. Daartoe bestaat adequate 
afras tering die met subsidie kan 
worden aangescha�.



Op de Veluwe zijn 
in ieder geval vier 

welpjes gezien
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WELPJES GEBOREN
Op de Veluwe lee� inmiddels een 
wolvenpaartje dat in het voorjaar 
voor de tweede keer jongen hee� 
gekregen. Een wolf krijgt meestal 
tussen de twee en zes nakomelin-
gen. Op de Veluwe zijn in ieder 
geval vier welpjes gezien. Na de 
geboorte zijn de kleintjes blind en 
komen ze hun hol niet uit. Pas als 
ze een paar weken oud zijn, gaan 
ze hun omgeving verkennen. Na 
twee jaar zoeken de jonge dieren 
een eigen leefgebied. De welpjes 
van vorig jaar helpen bij het groot-
brengen van hun broertjes en 
 zusjes die dit jaar werden geboren.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
hee�  ingezet voor  

de Dieren-
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher-

ming.nl.

Kittengastgezinnen Laura Derks uit Best en Dette 
 Suppers uit Sittard verzamelden foto’s van hun kittens 
en lieten deze drukken op ansichtkaarten. Per set 
 verkochte kaarten ging € 5 naar de kittencampagne 
van de Dierenbescherming. Tot nu leverde de actie al 
meer dan € 400 op. Het geld zal worden besteed  
aan s pulletjes zoals flesjes, warmteknu�els, snuggels 
en opvangkooien. Ook een set kaarten kopen?  
Stuur een mailtje naar Laura: derksla@gmail.com.

Gastgezinnen in actie

Klusjes- en tuinman Aldert Ketting van knaagdierencentrum  
Het Knaagspoor in Ridderkerk timmerde leuke huisjes en speel-
toestellen voor konijnen en cavia’s. ‘De huisjes van Aldert’ zijn 
onverwoestbaar en superleuk. De prijzen variëren van € 20 tot  
€ 45 en de volledige opbrengst gaat naar Het Knaagspoor.

Huisjes van Aldert

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

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

Een anonieme weldoener zette een 
 pakketje voor de deur van dierenasiel 
De Swinge in Drachten. Blij verrast 

 pakten de medewerkers het cadeau uit. 
Er bleek een groot voerspel voor  

de katten in te zitten. Poes Jo mocht  
het spel als eerste uitproberen en  

vond het geweldig.

Anonieme gever

Sjaak van Ruiten was negentien jaar 
toen hij als vrijwilliger voor de 
 Dierenbescherming aan de slag 
ging. Vij�ig jaar later is hij nog 
steeds het liefst zeven dagen in de 
week actief op de dierenambulance 
van Noord-Holland Zuid. Dochter 
Jessica is erg trots: “Op alles wat hij 
weet, kan, doet en hoezeer zijn hart ligt 
bij alle dieren die hulp nodig hebben of 
net een beetje extra aandacht.” Altijd klaar-
staan voor iedereen met een dierenhulpvraag 
en nu zelf in de spotlights. Eerder was Sjaak al 
geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Nu stonden 
zijn collega’s, leidinggevenden, vrienden en familie 
ineens op de stoep om zijn vij�igjarig jubileum als 
 vrijwilliger te vieren. Hij ontving een beeldje, speciaal 
voor hem gemaakt, en een ingelijste oorkonde, onder-
tekend door de bestuurder. Na de speech was er taart 
voor iedereen. Wij wensen Sjaak nog veel mooie jaren 
op de dierenambulance.

Vijftig jaar 
 vrijwilliger

Uitzonderlijk 
dat we al zo lang 
op iemand als 
Sjaak kunnen 
rekenen bij de 
hulp aan dieren
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Prachtig gebaar

Online bingo

Voor de honden

Zorgmanege Stal Starro, die grenst 
aan het Haarlemmermeerse Bos,  
is er voor mensen en dieren. Er 

wordt een gevarieerde dagbesteding 
aangeboden voor kinderen en 

 volwassenen met een lichamelijke 
en/of geestelijke beperking. Ook 
huisvest de boerderij een vij�igtal 
paarden en pony’s die hier in alle 
rust hun leven mogen leiden. Ook 
Amir, Josje en Kruimeltje, de ver-
waarloosde pony’s die door onze 

inspecteurs van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming 

werden gered (zie pagina 10), 
 worden hier liefdevol opgevangen. 

Bouwmarkt Bauhaus in Hengelo doneerde 
voer en nog veel meer lekkers voor de 

 honden aan Dierenopvangcentrum ’t Noord-
broek in Almelo. Heel attent en fijn dat  

zo veel mensen aan onze dieren denken.

Fotografe Carol Fokkens van Now Shoot Me uit 
Enschede organiseerde onlangs een fotoshoot  
voor huisdieren. Voor € 7,50 mochten de mensen 
die hun dier hadden aangemeld als model één  
foto uitzoeken uit een online galerij. Meer foto’s  
konden tegen bijbetaling worden besteld. De 
opbrengst, ruim € 200, kwam ten goede van  
de  kittencampagne van Dierenopvangcentrum 
Enschede. Iedere zomer vangt het asiel veel kittens 
op; vorig jaar maar liefst 200. De donatie van Carol 
was dus heel erg welkom!

Huisdieren op de foto

De negenjarige Ties Derwort hee� een gulle donatie gedaan 
aan de Dierenbescherming. Na het overlijden van zijn opa  
had hij geld geërfd, met de restrictie dat hij € 2000 daarvan 
zou overmaken naar een zelf uit te zoeken goed doel.  
Ties honoreerde de wens van zijn opa en liet zijn keuze vallen 
op de Dierenbescherming, omdat hij erg begaan is met dieren. 
Een prachtig gebaar, waar wij heel dankbaar voor zijn.

Ties doneerde  
€ 2000 aan de 

 Dierenbescherming 
van een erfenis  

van zijn opa

Liefdevol 
opgevangen

In juni werd er een bingo voor Dierenopvang-
centrum Enschede georganiseerd, volledig 
corona proof. Alles ging online: van het bestellen 
van bingokaarten tot het spel zelf via een 
livestream op YouTube. Zodra iemand bingo  
had, gaf hij dit aan via de chat of WhatsApp.  
De prijzen waren gesponsord. De bingo leverde 
een fantastisch bedrag van bijna € 1200 op!  
De opbrengst wordt besteed aan kostbare  
medische ingrepen van dieren die in het asiel 
 zitten, zoals knie- en gebitsoperaties. 

Amir, Josje en  
Kruimeltje die door  

de LID werden gered, 
zijn bij Zorgmanege 

Stal Starro  
opgevangen
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SERVICE

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

Website
dierenbescherming.nl

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

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

Directie 
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

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

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

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Ina Vaas, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Robin Utrecht Oplage: 150.000  
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers  ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Nalaten aan de Dierenbescherming

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

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

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

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

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

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

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 

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

DIY Voederhuisje
Met het bouwpakket Jinto maakt u gezellig met de (klein)kinderen 
een voederhuis voor in de tuin. Alle onderdelen zijn op maat gemaakt 
en de spijkerplaatsen zijn al voorgeboord. Een speciale werkruimte  
is niet nodig, met een hamertje zet u het gemakkelijk in elkaar.  
Het bouwpakket is verkrijgbaar voor € 12,99 in onze webwinkel 
d ierenbeschermingshop.nl. Waar u ook terecht kunt voor hoogwaar-
dige diervoeding, speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer.  
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

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

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



Jaarlijks zijn er tienduizenden dieren in nood. 
Zij hebben jouw hulp hard nodig. Help je ook mee?

JOSJE WERD 
ZWAAR 
VERWAARLOOSD…
TOTDAT
NADINE 
HAAR REDDE



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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