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ACHTER DE SCHERMEN

“Met onze editor Bas Galesloot ben ik de scènes voor De Grote 
 Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje aan het monteren. Dieren spelen 
een belangrijke rol in het leven van kinderen. Wij wilden daarom graag  
in het verhaal een dier  centraal stellen en zochten contact met de 
 Dierenbescherming. Samen besloten we het podium dat deze film  
biedt te gebruiken voor een belangrijke boodschap. Namelijk dat veel 
mensen in een opwelling een dier aanschaffen, zonder te beseffen wat 
daarbij komt kijken. We hebben dat gegeven op natuurlijke wijze in het 
verhaal verwerkt. Een van de Pieten komt met een konijn thuis. Hij heeft 
het meegenomen uit de etalage van een dierenwinkel in Spanje. Terwijl 
hij er gelukkig mee is, waarschuwen andere Pieten hem; een konijn heb 
je niet voor even, maar voor zijn hele leven. En bij de zorg voor een dier 

komt nogal wat kijken. Ik ben zelf een grote dierenvriend, altijd geweest. 
Als er een dierenambulance voorbijrijdt, kan ik het niet nalaten om mijn 
duim omhoog te steken. Hoe zou het met het  welzijn van dieren in ons 
land zijn gesteld zonder een organisatie als de Dierenbescherming? 
Met deze film willen we benadrukken hoe belangrijk het is om goed  
voor dieren te zorgen. Onze doelgroep is tenslotte de toekomst; als  
wij kinderen dat bewustzijn op een leuke, speelse manier kunnen 
 bijbrengen, is dat toch prachtig?”

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje draait vanaf  
6 oktober in de bioscoop

Naam Lucio Messercola Functie Film- en Televisieproducent  
Datum Maandag 9 augustus, 12.00 uur

Locatie Montageruimte in Amsterdam waar de laatste hand wordt  
gelegd aan De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje.  

De film kwam tot stand met medewerking van de Dierenbescherming.



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 giften 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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‘Ik zet me graag in voor een  
wezenlijk doel als dierenwelzijn’
Mede door de opbrengst van de collecte kan de Dierenbescherming 
zich onvermoeibaar blijven inzetten voor een diervriendelijke samen
leving, waarin het welzijn van dieren net zo vanzelfsprekend is als van 
mensen. En precies dát is de motivatie van onze trouwe vrijwilligers om in 
de collecte week tussen tussen 3 en 9 oktober op pad te gaan. Staat er 
een collectant aan de deur en u kan wat missen, dan is dat heel welkom. 
Dat mag contant of via uw telefoon door het scannen van de QR code.

3 OKTOBER: START COLLECTEWEEK

Halsbanden om ‘ongewenst 
gedrag’ van een hond te ‘corrige
ren’ zijn de Dierenbescherming 
al jaren een doorn in het oog.  
De prikhalsband mag sinds 1 juli 
2018 gelukkig niet meer en vanaf 
1 januari 2022 is ook de stroom
halsband verboden. Honden op 
deze pijnlijke manier corrigeren 
is onnodig, veroorzaakt stress  
en kan ongewenst gedrag zelfs 
versterken. In plaats van een 
stroomband adviseren we 

 eigenaren met 
hun pup of direct 
na de aanschaf van een 
volwassen hond op cursus te  
gaan (zie dierenbescherming.nl/
hondenscholen voor informatie). 
Er blijft wel een uitzondering 
mogelijk bij diergeneeskundige 
handelingen, voor politie en 
 marechaussee en voor het gebruik 
van elektrische afrastering. 

Verbod op  
stroombanden 

WETGEVING

GERED

Deze kleine eekhoorn is onlangs door vrijwilligers van de 
 dierenambulance opgehaald. Hij liet zich zo oppakken en dat 
is niet ongewoon voor verdwaalde jonge eekhoorns die op 
zoek zijn naar warmte en voedsel. Soms 
klauteren ze zo aan een broekspijp 
omhoog, op zoek naar hulp. Let wel 
op! Hun tandjes zijn vlijmscherp, 
ze kunnen er hele noten mee 
 kraken. Het blijven wilde dieren 
en van schrik kunnen ze nog wel 
eens bijten. Een dikke handdoek 
of handschoenen ter bescher
ming zijn verstandig.

Handschoenen aanbevolen

#dierenambulancezuidoostbrabant

Succesvolle campagne vaccineren huisdieren
VOORLICHTING

Deze zomer voerden we een voorlichtings
campagne over het belang van het vaccineren 
van huisdieren. Dat was hard nodig, want 
momenteel is slechts 55% van de honden, 
25% van de katten en 16% van de konijnen in 
ons land ingeënt, terwijl de vaccinatiegraad 
gemiddeld genomen 70% moet zijn om 
 groepsimmuniteit te bereiken. Jaarlijks 
 vaccineren wij maar liefst 10.500 honden, 
 katten en konijnen in onze asielen, wat hoge 
kosten met zich meebrengt. Daarom hebben 
wij als onderdeel van de voorlichtingscampagne 
met Tikkie voor een Prikkie om donaties 
gevraagd. Dat leverde een prachtig bedrag  

van € 30.000 op. Om nóg meer huisdier
eigenaren te bereiken en onze krachten te 
bundelen, werkten we voor de gelegenheid 
samen met de KNMvD, de beroepsorganisatie 
voor dierenartsen en Stichting Zwerfkatten 
Nederland. Onze  posters en folders lagen in 
ruim 1.500 dierenartspraktijken. Ook hebben 
we via YouTube en onze eigen social media 
kanalen ruim één miljoen mensen bereikt met 
een voorlichtingsvideo. We hopen dat nu nóg 
meer dierenbezitters beseffen wat de nare 
gevolgen kunnen zijn als ze hun huisdier niet 
laten vaccineren en de keuze maken om het 
wél te doen. 

Iedereen die onze campagne 
heeft gedeeld en  gesteund  
met een gift: hartelijk dank!
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Jaarlijks vangen we veel gedumpte  
en afgestane konijnen op in onze 
 asielen. Zoals Freddie het konijn  

in De Grote Sinterklaasfilm.  
Dit kost een heleboel geld. Daarom 
roepen wij jonge dierenvrienden op 
om in actie te komen. Bijvoorbeeld 
door zelfgebakken koekjes, tekenin
gen of kaarten te verkopen of statie
geldflessen te verzamelen en in te 

leveren bij de supermarkt. Ze helpen 
daarmee dieren in nood en kunnen 

zelf toffe prijzen winnen. 

Meer weten? Ga naar  
sint.voordierenbescherming.nl  

en start een actie! 

HELP KONIJNEN IN NOOD!

Glansrol voor  
Freddie het konijn  

in ‘De Grote 
 Sinter klaasfilm:  

Trammelant in Spanje’ 

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant 
in Spanje met Robert ten Brink, 
 Martien Meiland, Chris Tates en  
Freddie het konijn draait vanaf  

6 oktober in de bioscoop.

De Dierenbescherming voelt zich gesteund 
nu er meer draagvlak lijkt te zijn om dieren 
wettelijk te beschermen tegen onnodig lijden 
of zelfs sterfte tijdens transport op hete 
dagen. In de Tweede Kamer werden twee 
moties aangenomen die veetransport boven 
de 30 ̊ C onmogelijk maken en de wachttijd 
bij het slachthuis moeten beperken tot  
maximaal vijftien minuten. De strijd is echter 
nog niet gestreden. Minister Schouten van 
Landbouw houdt vast aan de vrijblijvende 
afspraken die er nu zijn. Gelukkig hebben 
we een brede achterban weten te mobilise
ren die bijna € 30.000 bijeenbracht om 
onze campagne een nieuwe impuls te geven. 
Met billboards rondom de Tweede Kamer en 

het tonen van het hittestressfilmpje op het 
grote scherm in Den Haag Centraal kunnen 
politici er niet meer omheen. Want naast uit
voering van de aangenomen moties blijven 
we onder meer knokken voor een verplichte 
verlaging van het aantal dieren aan boord 
van de vrachtwagens vanaf 21 ̊ C. Bij die 
temperatuur beginnen ze namelijk al last te 
krijgen van hitte.

Dierenambulancerijders Hans en 
Daniëlle kregen een melding van 
enkele jonge eendjes die vastzaten 
in een duiker. Een loopplank leek 
de beste optie. Met een paar hou
ten planken timmeren ze er eigen
handig eentje. Waarop  Daniëlle  
in haar waadpak de brug in het 
water plaatste. De pulletjes 
 snapten gelukkig direct wat de 
bedoeling was en binnen een paar 
minuten zwom het hele gezin weer 
vrolijk verder.
#heldenzondercape  
#ookvooraluwtimmerwerk

Steun voor wetgeving hittestress 
LOBBY

Van alle  
markten thuis

FACEBOOK
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We blijven knokken voor een 
verplichte verlaging van het 
aantal dieren aan boord van 
de vrachtwagens vanaf 21˚C
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HOOFDVERHAAL

Zij laten zien dat  
het anders kan

Deltaplan Veehouderij Awards voor inspirerende koplopers

Het moet anders.  
Met het dier als middel
punt. En met aandacht 

voor duurzaamheid.

Toegegeven, het lijken misschien 
 geromantiseerde taferelen uit de tijd 
van Ot en Sien en van ver vóór de 

opmars van de intensieve veehouderij, maar 
in werkelijkheid schuilen achter deze vor
men van veehouderij vaak vooruitstrevende, 
innovatieve bedrijven en ideeën die anno 
2021 gewoon bestaan en worden toegepast. 
Ondernemingen in en rond de veehouderij 
die in de praktijk nu al laten zien dat het 
anders kan. Precies volgens de route die de 
Dierenbescherming schetst in haar vorig 
jaar gepresenteerde Deltaplan Veehouderij; 
via zogeheten transitiepaden die alle leiden 
naar een veehouderij die in 2050 geheel 
 uitgaat van de behoeften van het dier. 

MISSTANDEN
Het Deltaplan Veehouderij is eigenlijk meer 
een visie, een stuk dat de discussie over de 
noodzakelijke veranderingen in de veehou
derij levendig wil houden en aanjagen. Er 
gaat immers bijna geen week voorbij of het 
nieuws wordt gedomineerd door misstanden 
in slachthuizen, de natuur die lijdt onder een 
deken van stikstof of de zoveelste stalbrand 
in een megastal. De prijs die Nederland 
betaalt voor goedkoop vlees is duidelijk vele 
malen hoger dan het etiket in de supermarkt 
vermeldt. Het moet echt anders. Met het dier 
als middelpunt. En met aandacht voor duur
zaamheid. Niet als loze kreet, maar óók als 
betekenisvolle bijdrage aan de oplossing van 
problemen op het gebied van het milieu.

KOPLOPERS IN HET ZONNETJE
Dat betekent dus dat de Dierenbescherming 
nog zo’n dertig jaar lang de aandacht voor 

een stuk papier levendig moet houden. En 
dat gebeurt. Vooralsnog zichtbaar voor 
‘ingewijden’, maar daar gaat ongetwijfeld 
verandering in komen. Bedoeling is om  
met een zekere regelmaat inspirerende 
 bijeenkomsten te houden en die onder 
meer als platform te gebruiken voor de uit
reiking van een nieuwe prijs: de Deltaplan 
Veehouderij Award. Vier stuks, voor ieder 
transitiepad één en bedoeld om koplopers 
in het zonnetje te zetten.

HAKKEN IN HET ZAND
Dat dat begin juli voor de eerste keer 
gebeurde aan de vooravond van het zoveel
ste boerenprotest op het Malieveld in Den 
Haag was toeval, maar tegelijkertijd ook 
veelzeggend. Want het contrast kon bijna 
niet groter. Sommige boeren lijken de 
 hakken in het zand te zetten en claimen 
het recht om te mogen blijven produceren, 
anderen willen gewoon duidelijkheid en 
niet alléén verantwoordelijk worden gehou
den voor onder meer de stikstofcrisis. Begrij
pelijk, maar aan de andere kant staat dan de 
groep die de handschoen lijkt op te pakken, 
die de hand aan de ploeg wil slaan, om in 
landbouwtermen te blijven. Daaronder ook 
een aantal boeren die tijdens een digitale 

Varkens en kippen krijgen voer van de heerlijkste restjes of mogen als vanouds lekker 
wroeten. Koeien genieten van alle ruimte in een frisse, schone stal waarin ze vrij mogen 

rondlopen en liggen zoals ze willen. Stierkalfjes worden niet direct afgevoerd naar  
de mesterij, maar grazen naar hartenlust in natuurgebieden. Even verderop kunnen 

mensen in de boerderijwinkel vervolgens terecht voor eerlijke producten ‘van dichtbij’. 
Met aandacht voor mens, dier en milieu je boterham verdienen, mooi toch?

bijeenkomst van de Dierenbescherming 
vanuit een professionele studio vol spanning 
afwachtten wat een vakjury vond van hun 
nominaties voor de uit te reiken awards.

RICHTING DUURZAME VEEHOUDERIJ
Een vakjury, want gevormd door een 
 deskundig en gemêleerd gezelschap uit 
onder meer het bedrijfsleven en de over
heid, voorgezeten door Annechien ten 
Have, die de trouwe lezer van DIER zal ken
nen als de enige varkenshouder in Neder
land met twee sterren van het Beter Leven 
keurmerk. “Ik werd enthousiast van de 
gesprekken met de genomineerden,” zegt 
ze. “Het zijn allemaal supergemotiveerde 
mensen die stappen hebben gezet en blij
ven zetten richting een diergerichte, duur
zame veehouderij. Ze leggen de focus op 
wat er wél kan. De gesprekken gaven ons 
als jury echt nieuwe energie.”

HOUTEN TROFEE
Geen gouden bekers of enorme geldbedra
gen uit naam van de Dierenbescherming 
voor de winnaars, wel een flinke dosis 
erkenning en waardering in de vorm van 
een houten trofee en een professioneel 
gemaakte videoreportage. Alle goed bruik
baar om nog meer draagvlak te krijgen voor 
hun bezigheden bij onder meer politici, 
klanten en investeerders.

DIER ging bij de gelauwerden op bezoek 
voor een praatje en een plaatje. Op de 
 volgende pagina’s leest u de weerslag van 
deze inspirerende en soms ook fascinerende 
bedrijfsbezoeken. 
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De eerste onderscheiding is voor  
een concept dat een diervriendelijke 
veehouderij uitstekend in de praktijk 
brengt door niet alleen uit te gaan van 
de behoeften van de koe, maar ook 
een forse bijdrage te leveren aan een 
schoner milieu door ammoniak- en 
methaanreductie. Het concept voor de 
VrijLevenStal met zogeheten ‘Bedding-
Cleaner’ is bedacht door het bedrijf 
Hanskamp uit Doetinchem.
 
Geestelijk vader Henk Hanskamp bracht 
zijn jeugd door op een boerderij met melk
vee en combineert nu zijn technische know 
how en enthousiasme als innovator om een 
bijdrage te leveren aan een duurzame melk
veehouderij waarin de koe weer centraal 
staat. “We moeten veel meer in de huid van 
het dier kruipen en ons afvragen wat het nu 
eigenlijk nodig heeft,” vindt Henk. Als je zélf 
in de stal in Stolwijk staat, waar zijn eerste 
VrijLevenStalconcept wordt toegepast, is 
onmiddellijk duidelijk wat hij bedoelt. De 
koeien liggen vredig te herkauwen in een 
ruimte zonder beton, staal en roosters. 
“Voor de koeien wordt een optimaal leef
klimaat gecreëerd. Ze liggen niet ingeklemd 
tussen buizen en lopen niet boven hun 
eigen riool, maar hebben de keuze waar en 
hoe ze gaan liggen in het (strand)zand.” Dat 
zand is niet alleen een ideale ondergrond, 
maar zorgt er ook voor dat de urine weg
loopt en via een ingenieus drainagesysteem 
wordt opgevangen. “En, minstens zo 
belangrijk: de koeienvlaaien worden door 
het zand gepaneerd en veranderen in een 
soort kroketjes als de machine ze eruit 
 filtert.” Henk demonstreert de Bedding
Cleaner; een machine die het zand zeeft 
waardoor de koeienpoep eruit wordt 
gehaald en een schone bedding  overblijft. 
Het ei van Columbus en bedacht tijdens  
het thuiswerken in coronatijd. Doordat de 
koeienplas niet wordt gemengd met poep 
ontstaan er in de stal geen ammoniak en 
dus ook geen stikstof. “En zijn de koeien 
veel gezonder,” vult Henk aan. “In deze stal 
worden ze met gemak twee jaar ouder.” Hij 
is blij met de Award. “Het is een duidelijke 
erkenning en helpt mij om politiek draagvlak 
te vinden voor de VrijLevenStal.”

AWARD 1: DE VRIJLEVENSTAL

Gepaneerde  
poep en  
gezonde koeien

‘Voor de koeien wordt een optimaal 
leefklimaat gecreëerd. Ze staan 
niet ingeklemd tussen buizen 
 boven hun eigen riool en kunnen 
gaan liggen zoals ze zelf willen.’
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De prijs die bij het tweede 
transitiepad hoort, beloont 
een bedrijf dat het tegengaan 
van voedselverspilling op 
 unieke wijze demonstreert in 
het Limburgse Veulen. Het 
gaat om de ultramoderne dier-
voederfabriek Nijsen, waarvan 
de buitenkant niet verraadt wel-
ke verrassing de bezoeker bin-
nen te wachten staat: enorme 
fabriekshallen die afgeladen 
vol staan met bakken snoep, 
brood, koekjes en ja zelfs over-
heerlijke luxe bonbons. 
 
“Je zou er gerust eentje van kun
nen nemen, maar het mag helaas 
niet,” zegt Karel van der Velden. Hij 
is business development manager 
bij Nijsen en legt verbaasde bezoe
kers uit dat grofweg een derde van 
het voedsel dat wordt geprodu
ceerd niet wordt gebruikt. “Dood
zonde,” vindt hij, “want als je de 
voeding stoffen eruit kunt halen, 
heb je de basis voor hoogwaardig 
voedsel.” In dit geval voor dieren. 

‘Er is nog veel winst  
te behalen bij het 
tegengaan van 
voedsel verspilling. 
Wij verwerken  
afgekeurde koeken, 
brood, bonbons  
en snoep tot hoog
waardig veevoer.’

In de fabriek staan allerlei zelf 
ontwikkelde machines die de pro
ducten verwarmen, filteren, smel
ten, drogen, enzovoort. Tot er een 
bruikbare grondstof ontstaat. De 
berg afgekeurde Luikse wafels – 
want deels verkeerd verpakt – die 
Karel laat zien, kunnen onbewerkt 
al door varkens worden gegeten, 
maar uiteindelijk zullen ook deze 
koeken onherkenbaar worden. 
Een hal verderop herinnert niets 
meer aan het snoepgoed en de 
chocolade. Daar liggen bergen 
gereed product; veevoer dat in 
korrelvorm naar de klant kan, 
zoals Kipster, het leghennen
bedrijf met drie sterren van het 
Beter Leven keurmerk van de 
Dierenbescherming. “Dit voer is 
sinds kort ook verkrijgbaar voor 
de particulier*,” vertelt Karel. 
Ook hij is in zijn nopjes met  
de waardering van de Dieren
bescherming. “Het helpt ons  
om door te gaan op dit pad en 
nieuwe mogelijkheden te onder
zoeken. Ik hoop dat de  politiek 

bijvoorbeeld gaat inzien dat er nog 
veel meer winst te behalen is bij 
het tegengaan van verspilling. Dat 
bespaart landbouwgrond én geeft 
invulling aan de circulaire land
bouw die we zo graag willen.” Het 
opheffen van het huidige verbod 
om reststromen van bijvoorbeeld 
de horeca te gebruiken zou wat 
Karel betreft dan een belangrijke 
stap zijn.

*verkrijgbaar in de webshop van 
de Dierenbescherming

AWARD 2: DIERVOEDERBEDRIJF NIJSEN

Luxe bonbons in kippenvoer



12 | DIER HERFST 2021

HOOFDVERHAAL

‘Liever geen melk  
en vlees van koeien 
die in megastallen 

nooit met hun poten 
in het gras hebben 

gestaan. Bij ons is het 
duidelijk waar  
de producten 

 vandaan komen.’

Bij deze categorie gaat het om 
het transitiepad dat voert naar 
onder meer een ijzersterke 
positie van de boer. Die moet 
het niet alleen mogelijk maken 
dat hij een eerlijke prijs krijgt, 
maar ook dat hij daardoor 
geld beschikbaar heeft om te 
investeren in het welzijn van 
zijn dieren. Dat kan volgens de 
oprichter van het Wroetvarken 
Jan Broenink alleen in korte 
ketens. 
 
Geen ‘anonieme’ schijven in de 
kolom tussen boer en uiteindelijke 
afnemer. Dat zijn bij Wroetvarken 
geen supermarkten maar slagers, 
waar de organisatie rechtstreekse 
contacten mee onderhoudt. In zijn 
huiskamer in het Twentse buurt
schap Bruinehaar begint Jan een 
bevlogen betoog over het belang 
van goede afspraken. Niet alleen 
over een vaste prijs, maar ook over 

AWARD 3: HET WROETVARKEN

zaken als de inrichting van de stal. 
Die gelden voor alle zestien aan
gesloten boerenfamilies van het 
Wroetvarkenconcept. Voordat hij 
in de auto stapt om zo’n stal te 
laten zien, vertelt hij waarom hij 
dierenwelzijn zo belangrijk vindt. 
“Kijk, ik ben inmiddels opa en ik 
wil niet dat m’n kleinkinderen 
straks komen vragen waarom ik  
er zo’n zooitje van heb gemaakt.” 
In de stal een paar kilometer 
 verderop waar Jan verdere tekst 
en uitleg geeft, wordt duidelijk dat 
hij daar niet bang voor hoeft te 
zijn. De alerte varkens wroeten 
volop in de dikke laag zaagsel in 
de stal. “Ze maken met hun snuit 
een gleuf en gaan daar dan lekker 
in liggen.” De dieren zijn aller
minst gestrest en vermaken zich 
uitstekend met de rubber laarzen 
van de fotograaf. “Kijk, dat bedoel 
ik nou,” zegt Jan terwijl hij een 
 varken aanwijst dat aan het 

‘Ik wil niet dat m’n 
kleinkinderen straks 
vragen waarom ik  
er zo’n zooitje van  
heb gemaakt. In  
onze stallen mogen 
varkens lekker 
 wroeten en genieten.’

Wroeten in een dikke laag zaagsel
 knoeien is met het zaagsel. Ruim 
 twintig jaar geleden begon hij te 
denken over hoe het anders 
moest in de varkenshouderij en 
ging vol overtuiging aan de slag. 
Jan is trots op wat hij heeft bereikt, 
maar benadrukt dat de ontwikke
ling van het Wroetvarkenconcept 
niet stilstaat. “Er is steeds meer 
belangstelling en de Award van de 
Dierenbescherming gaat daar ook 
weer bij helpen.”
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In het Deltaplan Veehouderij ruimt 
de Dierenbescherming een promi-
nente plaats in voor kwaliteits-
productie voor een zelfvoorzienende 
regio. Daar hoort een eigen Award 
bij en die is met recht verdiend door 
Hans Nieuwenburg en zijn partner 
Tanja Wezendonk. In het Gelderse 
Spankeren wonen ze met hun twee 
kinderen op een boerderij met  
ruim 65 Jersey koeien, 25 stuks 
 jongvee en 55 stieren. Ook hun 
 biologische boerderijwinkel  
De Nieuwenburgt is er te vinden. 
 
In een knus kantoortje vertelt Hans dat 
het voor steeds meer mensen belangrijk 
is om te weten waar hun eten vandaan 
komt. Hij heeft zijn keuze gemaakt toen 
hij bijna zes jaar geleden een droom zag 
uitkomen en de boerderij dicht bij zijn 
ouderlijk huis kon kopen. “Liever geen 
melk en vlees van koeien die in mega
stallen nooit met hun poten in het gras 
hebben gestaan. Bij onze biologische 
boerderijwinkel De Nieuwenburgt is het 
volstrekt duidelijk waar het vlees, de 
melk en de kaas vandaan komen.” De 
winkel levert ook regionaal aan zorg
instellingen op bestelling via de web
shop. Hans is blij met z’n prijs en hoopt 
dat het meehelpt bij het krijgen van wat 
meer erkenning voor zijn manier van 
 boeren. “Niet alleen van financiers die 
zich vooral richten op de grootschalige 
veehouderij, maar ook van de overheid 
met al z’n extra regeltjes voor onze sec
tor.” Hans zet uiteen dat het in de praktijk 
voor kleinschalige bedrijven als dat van 
hem zeker niet altijd even makkelijk is; er 
komt een hele papierwinkel aan vergun
ningen en extra administratie aan te pas. 
Wat dat betreft is hij blij met de samen
werking met organisaties als de Gelderse 
Toren en Natuurmonumenten. Deze stelt 
hem in staat om zijn stierkalveren aan te 
houden en heerlijk ongestoord in een 
prachtig gebied te laten opgroeien. Het 
stel laat de kudde graag zien, samen in 
de wei. “Samen is prima.” Alleen is haar 
te link, lacht Tanja. De dieren zijn zeker 
niet agressief, maar lomp zijn ze wel. Een 
gesneuveld statief van de fotograaf is 
hieraan een blijvend aandenken.

AWARD 4: BIOLOGISCHE  
BOERDERIJ DE NIEUWENBURGT

Stieren in een 
natuurgebied
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Saskia Wannee vierde deze zomer haar vijfentwintig jarig jubileum als vrijwilliger op de dieren-
ambulance in het Gelderse Klarenbeek. Ze had niet verwacht het zo lang vol te houden. Maar ja,  
de tijd vloog voorbij en wennen doet het werk nooit, dat maakt het ook zo mooi. DIER mocht een 
dagje met Saskia en haar collega José op pad. 

Dierenambulancerijder
Onze mensen, ons werk

Onder de wasmand
Een duif is gewond in een tuin aangetroffen. De melders hebben  
de vogel onder een wasmand gezet om hem te beschermen tegen 
andere dieren. “Waarschijnlijk is deze jonge houtduif gegrepen door 
een kat,” concludeert Saskia. Hij heeft nogal wat verwondingen en 
zijn staart is gehavend, maar hij is wel krachtig. Hij wordt naar een 
gespecialiseerde opvang voor duiven gebracht.

Gevonden egel
Saskia en José krijgen een melding van een gevonden egel. Het diertje  
liet zich overdag zien en rolde niet meer op. Saskia kijkt hem na en hij blijkt 
gezond. Ze vraagt het gezin dat de egel vond of zij hem willen uitzetten op 
een veilige plek in het buitengebied en bij te voeren met wat kattenbrokjes. 

Verdwaalde hond
In de berm naast een drukke weg staan een jongen en een meisje 
driftig naar de dierenambulance te zwaaien. Saskia en José aarzelen 
geen moment en stoppen. De jongen vertelt dat ze een verdwaalde 
labrador hebben gevonden die de straat over wilde steken. Gelukkig 
blijkt hij gechipt en kan zijn eigenaresse worden ingeseind. Het duurt 
niet lang voordat ze aan komt gefietst, dolgelukkig dat ze haar hond 
weer in de armen kan sluiten.

Mager, maar alert
Er zit al enkele dagen een postduif in de buurt van een woning. De 
 ringetjes om zijn pootjes blijken voorzien van alle informatie die Saskia 
nodig heeft om het vogeltje thuis te brengen. “Hij is een beetje mager, 
maar kijkt alert om zich heen en zit mooi in de veren, dus dat komt 
goed,” concludeert ze.

14.00 uur 13.00 uur 

16.30 uur 15.15 uur
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METEEN AAN DE SLAG “Op de parkeerplaats  
van de flat waar ik woonde, stond vaak een 

 dierenambulance geparkeerd. Ik wilde altijd al  
iets met dieren doen, en toen wist ik het ineens.  

Ik meldde me aan en kon direct aan de slag.”

TWAALF DIENSTEN PER WEEK “Toen ik 25 jaar 
geleden begon, draaide ik twaalf diensten per week. 
Het was een toptijd, waarin ik veel heb geleerd. Maar 

realistisch was het niet. Wilde ik het langer 
 volhouden, dan moést er iets veranderen. Nu heb ik 

twee vaste diensten, maar als het kan, doe ik er meer.”

VOLDOENING “Ik werkte als dierenartsassistente, 
maar vond daarin geen voldoening. Er was geen 

direct contact met dieren. Nu heb ik dat wel. Ik laat 
me graag verrassen door wat de dag brengt. Dit werk 

is mijn passie, zou niet anders meer willen.”

MANIER VAN HELPEN “We krijgen met veel leed te 
maken, meer dan ik had verwacht. Maar ik kan daar 

goed mee omgaan. Dieren uit hun lijden verlossen is 
uiteindelijk óók een manier van helpen. Omdat ze 

anders in de natuur een pijnlijke hongerdood sterven.”

INHEEMSE WILDE DIEREN “Ik geniet het meest als ik 
bijzondere inheemse wilde dieren in handen mag hou

den. Een koekoek of watersnip midden in de stad, 
wanneer maak je dat nou mee? Of de axolotl, een roze 

salamander, die naast de portiek van een flat werd 
gevonden. Het is een onderwaterdier, dus hoe het 

daar terecht is gekomen, zal altijd een raadsel blijven.”

MOOISTE REDDING “Ik denk nog vaak terug aan het 
zwaantje dat met visdraad vastzat in het riet. Ik hield 

de vader en moeder op afstand, mijn collega ontdeed 
het jonkie van de draden. Toen het was bevrijd, zwom 
de familie weg en klonk er applaus. Er bleken drom
men mensen langs te kant te staan. Voor mij was dit 

een van de mooiste meldingen ooit.”

SASKIA WANNEE

‘Ik laat me graag verrassen  
door wat de dag brengt’
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Gewonde poot
Er is een egel aangetrof
fen met een verwonding 
aan zijn pootje. Saskia 
kijkt hem na onder 
 toeziend oog van de 
kindjes die hem vonden. 
En hoewel hij niet stinkt 
(belangrijk bij het bepa
len van de gezondheid), 
besluit ze hem mee naar 
de opvang te nemen. 
“We zijn er voor dieren, 
maar óók voor mensen,” 
zegt ze. “Deze kinderen 
hebben zich bekommerd 
om het egeltje. Als wij 
hun dierenliefde kunnen 
voeden door ze erbij  
te betrekken en uit te 
leggen hoe we helpen, 
dan doe ik dat graag.”

18.00 uur 

Tegen de winkelruit
Een verdwaalde gans is tegen een winkelruit gelopen. “Waarschijnlijk omdat hij 
zijn spiegelbeeld verwarde met een soortgenoot,” lacht Saskia. Er wordt een 
vogeltas tevoorschijn gehaald waar ze de gans voorzichtig in zetten. Saskia en 
José brengen het dier naar de vogelopvang, van waaruit hij terug de natuur in 
gaat. Eind goed al goed dus. 

19.00 uur 
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‘Het blijft bijzonder 
dat we elkaar  

hebben gevonden. 
Dat je zó’n klik hebt 
en er allebei intens 
van geniet om voor 

dieren te zorgen.’

16 | DIER HERFST 2021

Wim en Carla Kruyt zijn 48 jaar 
getrouwd en gepensioneerd. Samen 
met een oud-collega runnen ze een 
netwerkplatform voor ondernemers in 
de Duin- en Bollenstreek, waar ze met 
hun twee geliefde teckels en een bonte 
verzameling ganzen, eenden, hanen  
en kippen wonen. Een aantal dieren 
adopteerden ze via redeenlegkip.nl na 
een leven in de bio-industrie.

Wim: “We zaten in een oud, gammel vlieg
tuig van Moskou naar SintPetersburg. De 
piloot, pet scheef op z’n hoofd, blouse ver
keerd dichtgeknoopt, vloog  alsof hij een 
straaljager bestuurde. Carla en ik besloten 
ter plekke dat ‘áls we er levend uit zouden 
komen’ het tijd was om ons testament op te 
maken.” Carla: “We leerden elkaar zo’n vijf
tig jaar geleden kennen in een discotheek. 
Ik vond hem wel gezellig.” Wim: “Ik vond 
haar zeer afstandelijk (lacht). Ze was een 
uitdaging, daar hou ik wel van.” Carla: 
“Onze liefde voor dieren is er altijd geweest. 
Wat dat betreft vind ik het zo bijzonder dat 
we elkaar hebben gevonden. Dat je zó’n klik 
hebt en er allebei van geniet om voor dieren 
te zorgen. Dat moet ook wel; als je die liefde 
niet deelt, hou je het niet vol.” Wim: “Ik kan 
me niet anders herinneren dan dat er dieren 
om ons heen waren. De gezelligheid, de 
dankbaarheid die ze je geven, ik zou niet 
zonder kunnen. Op een bepaald moment 
vroegen we ons af wat er met onze dieren 
zou gebeuren als wij er op een dag niet 
meer zijn. Je vrienden kan je er niet mee 
opzadelen, die hebben daar niet om 
gevraagd. We waren al lang lid van de 
 Dierenbescherming en lazen over de moge
lijkheid die de organisatie biedt om  dieren 
na overlijden op te vangen. Je mag daarbij 
je wensen kenbaar maken. Zo willen wij bij
voorbeeld niet dat onze honden uit elkaar 
worden gehaald, maar zullen ze samen 
 herplaatst worden.” Carla: “Onze bezittin
gen laten we voor een deel na aan de 
 Dierenbescherming. Een keuze waar we 
volledig achterstaan. Het is zo belangrijk 
dat er een organisatie is die voor dieren 
opkomt, voor ze klaarstaat als niemand 
anders dat doet.” Wim: “We weten dat ons 
geld op de juiste plek terechtkomt, en dat is 
een geruststellende gedachte.”

Wim en Carla vertellen hun levens-
verhaal in het televisieprogramma  
De Nalatenschap op 13 november om 
16.30 uur op SBS6. De herhaling staat 
gepland voor 21 november om 11.30 uur.
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PORTRETTEN

Bijzondere 
manier  
van geven

Nalaten aan de Dierenbescherming

Mensen hebben uiteenlopende redenen 
om na te laten aan de Dierenbescherming. 
Maar wat ze allemaal met elkaar gemeen 
hebben, is hun liefde voor dieren. Het  
is een drijfveer om het werk van de 
 Dierenbescherming te steunen, ook  
als ze er op een dag zelf niet meer 
zijn. Wim en Carla, Josephine en Ans 
namen de Dierenbescherming op in hun 
 testament. Op deze pagina’s vertellen ze 
hoe ze tot deze keuze kwamen.
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Wanneer u besluit om de Dieren
bescherming op te nemen in uw 
testament, levert u een wezenlijke 
bijdrage aan de bescherming van 
dieren en helpt u ook in de toe
komst met het verbeteren van hun 
welzijn. Uw nalatenschap wordt op 
een effectieve manier besteed, op 
de manier waarop u dat wenst. 
Onze relatiebeheerders adviseren 
bij het opstellen van een testament 
en reiken mogelijkheden aan die bij 

de wensen en situatie passen. Ook 
kan de Dieren bescherming na over
lijden de zorg voor de huisdieren op 
zich nemen. We brengen ze onder bij 
gastgezinnen of in een van onze 
opvangcentra, waarna we een nieuw 
thuis voor ze zoeken. Mensen mogen 
zelf aangeven waar hun dier het  beste 
past. Bijvoorbeeld bij een gezin met 
kinderen, of juist liever bij iemand 
alleen. Wij doen er dan alles aan om 
een geschikte plek voor ze te vinden.

Zorg voor de dieren
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‘Wat me het meest 
aan het hart gaat, 
zijn de dieren die  
je niet ziet. Die 
 verborgen in stallen 
staan en zonder 
enig respect  
worden behandeld.’

Josephine Wouters-Verhulst 
nam in mei afscheid van haar 
man Frans, met wie ze bijna 
zestig jaar samen was. Al op 
jonge leeftijd lieten ze een 
testament opstellen. Hun 
gedeelde liefde voor dieren 
blijkt uit het feit dat ze de 
Dierenbescherming daar 
toen al in opnamen. 

“Ik had graag nog wat mooie 
jaren met mijn man gehad. 
Maar Frans was ernstig ziek en 
lichamelijk op. Ik ben opgelucht 

dat hem verder lijden bespaard 
is gebleven. Frans was een 
levensgenieter, hield van pracht 
en praal, terwijl ik zelf wat 
behoudender was. Kinderen 
wilde ik niet, dat wist ik al op 
jonge leeftijd. Maar mijn liefde 
voor dieren is er altijd geweest. 
Al in de oorlog, ik was nog een 
kind, had ik een hondje waar 
ik idolaat van was. Nog steeds 
ben ik daar dankbaar voor; ik 
denk dat je veel tekortkomt als 
je de liefde van dieren niet kent. 
Wat me het meest aan het hart 

gaat, zijn de dieren die je niet 
ziet. Die verborgen in stallen 
staan en zonder enig respect 
worden behandeld. Waar nie
mand meer naar omkijkt als ze 
hun nut hebben gediend. Frans 
vond dat ook verschrikkelijk, hij 
was net zo gek op dieren als ik. 
Dat moest ook wel. Ik zou nooit 
met een man kunnen zijn die 
die liefde niet deelt. Frans en 
ik hebben samen besloten om 
onze bezittingen aan de Dieren
bescherming na te laten. Kijk, 
wij mensen kunnen een slechte 

start hebben in het leven, maar 
als we onze schouders eronder 
zetten tóch een mooie toekomst 
opbouwen. Voor dieren geldt 
dat niet. Die afhankelijkheid 
maakt dat ik me verantwoorde
lijk voor ze voel. Omdat ik niet 
alleen na mijn dood, maar ook 
nu graag al wat wil betekenen, 
heb ik mijn sieraden laten taxe
ren. De opbrengst is voor de 
dieren. Ik eet er zelf geen boter
ham minder door, terwijl zij onze 
hulp hard nodig hebben.”



‘De Dierenbescherming 
zet zich onvermoeibaar 

in om dierenleed te 
stoppen. Dat we  

op deze manier onze 
bijdrage kunnen  

leveren, voelt goed.’

Meer weten over 
nalaten?
Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden om na te laten 
aan de Dierenbescherming? Kijk 
op dierenbescherming.nl/
nalaten of vul de antwoordkaart 
in op pagina 5 voor een vrijblij
vend gesprek met een van onze 
relatiebeheerders. Zij vertellen u 
graag over de mogelijkheden die 
passen bij uw wensen en situatie.
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Samen met hun geliefde 
 teckel Teuntje dansten Ans 
Minkman en haar man Joop 
door het leven. Twee jaar 
geleden overleed Joop aan 
de gevolgen van kanker. Een 
van de goede doelen die ze 
opnamen in hun testament, 
was de Dierenbescherming. 

“Joop en ik hadden een gigan
tisch fijn leven samen. Doorde
weeks werkten we hard, maar in 
het weekend was het bal. Dan 

gingen we uit. We konden de 
deur achter ons dichttrekken en 
wel zien waar het schip zou 
stranden. We leefden bij vlagen 
groots en meeslepend, maar 
konden ook intens genieten ter
wijl we samen op een kleedje 
aan het strand zaten. Joop ging 
met vage klachten naar de huis
arts. Een paar dagen laten hoor
den we dat hij longkanker had 
en niet lang meer zou leven.  
We hebben heel hard gehuild 
samen, maar diezelfde avond  

zei ik tegen hem: ‘We gaan 
genieten van de tijd die we nog 
hebben en maken van elke dag 
een feest’. Dat hebben we 
gedaan. Makkelijk was dat niet. 
Thuis zorgde ik voor een fijne 
sfeer, maar als ik in de polder wan
delde met Teuntje schreeuwde ik 
het soms uit van pure frustratie. 
De liefde voor dieren zat diep, bij 
ons allebei. Na ons trouwen in 
1971 kregen we onze eerste 
bouvier. Daarna hebben we 
altijd honden gehad. We spra

ken er vaak over hoe belangrijk 
we het vonden om ons steentje 
bij te dragen aan het welzijn van 
dieren. Alle mensen in onze 
omgeving hebben het goed, het 
was een logische keuze om een 
deel van onze bezittingen aan 
de Dierenbescherming na te 
laten. De Dierenbescherming 
zet zich onvermoeibaar in om 
dierenleed te stoppen, dat is 
helaas nog steeds hard nodig. 
Dat Joop en ik op deze manier 
kunnen helpen, voelt heel fijn.”
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LEZERSFOTO’S

Eropuit!

Logan gaat bijna dagelijks mee naar het bos. Maar laatst 
mocht hij mee naar het strand. Wát een feest! Rennen door 
het zand en water, met z’n snuit onder water, en trots op z’n 
vangst van zeeschuim. 
Carla den Nieuwenhoop, Veenendaal

Samen met een goede vriend was  
ik om zeven uur ’s morgens al op pad. 

 Wij waren niet de enigen. Ook meneer de 
vos was vroeg uit de veren.

Sandra Kanters, Ermelo

Met mijn honden  
trek ik er elke dag op 
uit om mooie natuur 
te ontdekken in ver
schillende gebieden 
van Limburg en net 
over de grens. Dit is 
Fox, mijn Australian 
Shepherd. 
Joëlle Boers, Geleen

Ons rescuehondje Girl, 
uit Dubai hierheen 
 gevlogen. We trekken er 
graag op uit om te genie
ten van de natuur. Ze is 
waarschijnlijk gebruikt 
als oefenhond in de 
vechtsport en was er 
slecht aan toe. Ruim 
twee jaar geleden kwam 
ze een weekje proef
draaien en is nooit meer 
weggegaan. Girl kan 
met iedereen overweg. 
Toen de kippen haar 
 botje hadden afgepakt, 
durfde ze het niet eens 
terug te halen. 
Romy van Dinther, Ulft

Bijzondere vangst

Voor dag en dauw

Ontdekkings
tocht

In galop

 

Galopperen over het 
strand op Texel.
Kaylee Tijhuis, Rijssen

Mocht uw hond in de vakantie mee naar  
de camping? Zag u hoog in de lucht de 
vogels trekken of eendjes met hun moeder 
dobberen in de vijver? Op deze pagina’s  
een selectie van alle foto’s die we mochten 
ontvangen van dieren die er deze zomer 
graag op uit trokken.
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Voor het volgende nummer zoeken we foto’s van 
dieren uit het asiel. Hebt u een hond, kat, konijn of 
ander dier via het opvangcentrum, dan zijn wij 
benieuwd naar uw foto en verhaal. Inzendingen 
mogen tot 1 november worden gemaild naar 
foto@dierenbescherming.nl onder vermelding van 
uw naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. 

VOLGENDE KEER: UIT HET ASIEL

Tijdens een heerlijke wandeling water 
tegenkomen; dan moet er gezwommen 

worden. Onze lieve toller Nola.
Gea Lichtenberg, Rijssen

Mijn hond Brover is al vaker mee geweest  
in de vrachtwagen, hij is er gek op om naar 
 buiten te hangen in de wind.
Bryan Hogenboom, Klimmen

Op de uitkijk naar de zee
hondjes aan de Grevelingen 
in ZuidHolland. 
Dana Bezuijen, Melissant 

Moedereend op pad met haar 
vele pulletjes. Er kwam een 
zwaan aan, dus wegwezen!
Jasmijn Amsterdam

ZwemmenNeus in de wind

Vergezichten

Wegwezen!

Noah gaat altijd mee op vakantie in de 
camper. Hij heeft zijn eigen mand, maar 
toch wordt hij vaak betrapt op een stoel.

Ineke de Jager, Zutphen

Betrapt!
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Jaarlijks in week 43 organiseert 
de Dierenbescherming in samen
werking met supermarkten de 
Beter Leven week. Tijdens  
deze week staan Beter Leven 
 producten centraal in supermark
ten en voert de Dierenbescher
ming een publiekscampagne om 
de consument bewust te maken 
van dierenwelzijn bij de aankoop 
van vlees(waren), eieren en melk. 
Dit jaar zal de campagne van  
25 tot en met 31 oktober op lan
delijke radio, televisie, online en 
op digitale abri’s in winkelcentra 
volop te zien en te horen zijn.
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CAMPAGNE

Leef nóg beter en koop 
ruimte voor een dier

Beter Leven week zet in op hoogst haalbare

De Beter Leven week start dit jaar op 25 oktober en is vooral bedoeld om het 
publiek kennis te laten maken met diervriendelijker geproduceerde producten. 

Extra aandacht in de media en de supermarkt, maar hoe bedenk je ieder jaar 
opnieuw een aansprekend thema, hoe krijg je de consument zover om niet 

gedachteloos met het karretje door de winkel naar de kassa te rijden? 



24 | DIER HERFST 2021

CAMPAGNE

Toen de Dierenbescherming in 2007 
begon met het Beter Leven keur
merk, was het idee vooral om een 

zogeheten ‘tussensegment’ te introduceren 
in de supermarkt. Als consument had je in 
die tijd eigenlijk alleen maar de keuze tus
sen ‘gewoon’ vlees of het veel duurdere 
 biologische vlees. Scharrel bestond ook wel, 
maar werd sporadisch aangeboden. Een 
 tussensegment moest er voor gaan zorgen 
dat er ook een optie zou komen voor mensen 
die best iets meer wilden betalen, maar niet 
direct de hoofdprijs. Op die manier zou je 
immers ook iets kunnen betekenen voor het 
gros van de dieren die niet het geluk hadden 
op een biologisch bedrijf op te groeien.

BETER LEVEN DE BASIS
Veertien jaar later begint het Beter Leven 
keurmerk praktisch de norm te worden in 
de supermarkt. Varkensvlees? Minimaal 
met één ster. En  kippenvlees dan? Sinds de 
supermarkten dit jaar aankondigden uiter
lijk eind 2023 alleen nog maar ‘sterrenvlees’ 
te gaan verkopen, maakt het Beter Leven 
keurmerk ook hier straks onderdeel uit van 
het basisassortiment. 

DOORSLAGGEVEND BELANG
Wat koop je nu eigenlijk wanneer je kiest 
voor ‘diervriendelijker’ geproduceerd vlees? 

Als je je verdiept in de criteria van het Beter 
Leven keurmerk duizelt het je al snel. Het 
gaat over transporttijden, medicijngebruik, 
ingrepen en over afmetingen. Dat laatste 
lijkt steeds meer van doorslaggevend 
belang. Dat merk je in het politieke debat, 
maar ook als je het aan de mensen zélf 

vraagt. Steeds vaker hoor je dat dieren niet 
aan hun omgeving moeten worden aangepast, 
maar andersom. De stallen moeten ruimer en 
een mogelijkheid bieden om ook naar buiten 
te gaan. Dán zorg je ervoor dat dieren hun 
natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen.

ZÉLF KIEZEN
Natuurlijk hoef je dan niet af te wachten tot 
zoiets bij wet is geregeld. Juist het Beter 
Leven keurmerk van de Dierenbescherming 
stelt mensen in staat om nu al zélf te kiezen 
voor ruimte. De motivatie voor het centrale 
thema van de Beter Leven week is hiermee 
snel gemaakt, vertelt Liselotte de Rooij. Ze is 
als communicatieadviseur verantwoordelijk 
voor de campagnes. De aanstaande editie 
legt de lat hoog, want zoomt in op het  
drie sterren Beter Leven keurmerk en de 
 hoeveelheid ruimte die de dieren krijgen. 
DIER vroeg Liselotte naar de achtergronden 
van de campagne.

Waarom hebben jullie gekozen voor dit 
thema?
Liselotte: “Ruimte vormt een essentieel 
 dierenwelzijnsaspect binnen het Beter 
Leven keurmerk en een belangrijke basis
behoefte voor het dier, zou je kunnen zeg
gen. Dieren hebben meer ruimte nodig dan 
de wet voorschrijft, vandaar dat dieren die 

‘Ruimte vormt een 
 essentieel dierenwelzijns

aspect binnen het  
Beter Leven keurmerk  

en een belangrijke basis
behoefte voor het dier’

Liselotte de Rooij,
senior communicatieadviseur  

Beter Leven keurmerk

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS
, R

O
B

IN
 U

T
R

E
C

H
T



HERFST 2021 DIER | 25 

Nieuwe stijl  
campagne

Reclamebureau Here kwam  
met een verrassend nieuw 
 concept voor de jaarlijkse  

Beter Leven week. Het was een 
gedurfde keuze, maar al bij de 
eerste schetsen viel alle twijfel 

weg. Deze creatieve vorm is 
 herkenbaar en beklijft. 

Even over Beter Leven… 
Doorgaans worden 2 vleeskippen op de grootte van 

deze krantenpagina gehouden. Ze leven in een stalruimte 
zonder daglicht en zijn vaak van een snelgroeiend ras. 

Door het gewicht krijgen ze pijn aan hun poten en 
hebben vaker antibiotica nodig. Hun natuurlijke

levensbehoe�e wordt volledig ontnomen.

Met 3 sterren Beter Leven hebben de kippen het beter. 
Ze krijgen daglicht in de schuur, hebben

afleidingsmateriaal zoals een strobaal om in te pikken
en ze mogen lekker naar buiten om zich kiplekker te 

voelen door het nemen van een stofbad.
Twee kippen hebben daardoor al gauw 40 keer 

de ruimte van deze krantenpagina.
Beter!

Meer ruimte
om te leven. Beter!

Voor een diervriendelijke samenleving.
beterleven.dierenbescherming.nl

leven op een Beter Leven boerderij dat ook 
krijgen. Het keurmerk werkt op basis van 
een drie sterrensysteem, dat betekent in dit 
geval ook hoe meer sterren, hoe meer ruimte. 
Binnen de campagne stellen we het drie ster
ren Beter Leven keurmerk centraal, waarbij we 
inzicht geven in de hoeveelheid extra ruimte 
voor het dier ten opzichte van wat de wet voor
schrijft. We vinden het belangrijk dat ruimte 
als uitgangspunt bekend is bij het publiek en 
dit thema spreekt ook erg tot de verbeelding. 
Hiermee denken we dat het keurmerk aan 
betekenis wint bij de consument.”

Drie sterren is een stuk duurder, vormt dat 
geen struikelblok? 
Liselotte: “Ik denk het niet. Uiteindelijk is  
het voor ons belangrijk dat het publiek de 
meerwaarde van het keurmerk ziet. Je kunt 
dat het beste uitleggen door de hoogst haalba
re mate van dierenwelzijn binnen het 
 sterrensysteem af te zetten tegen wat de wet 
vereist. Eenmaal bij het supermarktschap zul
len mensen het keurmerklogo herkennen uit 
de campagne en dat is het belangrijkste, nog 
los van het aantal sterren dat staat afgebeeld. 
De extra ruimte bieden we op alle sterren
niveaus, daar hangt uiteraard een ander 
 prijskaartje aan. Dat is logisch, omdat de drie 
sterren boer aan hogere dierenwelzijns eisen 
moet voldoen en dus meer investeert.”

We zien een ‘nieuwe look’, klopt dat?
Liselotte: “Dat klopt, een heel bijzondere. 
Ons reclamebureau Here kwam met een 
verrassend concept in illustratiestijl. Hun 
advies was ook om met deze creatieve vorm 
voor een volledig andere insteek te gaan, 
die herkenbaar is en beklijft. Eerlijkheids
halve was het spannend om voor deze toch 
wel gedurfde stijl te kiezen, maar toen we 
kennismaakten met de eerste schetsen van 
de illustrator, was de keuze snel gemaakt. Ik 
vind het een pakkend concept en de invals
hoek is sterk. Om ruimte tot de verbeelding 
te laten spreken is ervoor gekozen om de 
mediakanalen te gebruiken om de hoeveel
heid ruimte uit te drukken die een dier heeft. 
Dit klinkt nog heel abstract misschien, maar 
als je laat zien dat twee kippen volgens de 
wet kunnen leven in een ruimte ter grootte 
van van een krantenpagina (zie kader), 
 terwijl diezelfde twee kippen onder het  
drie sterren Beter Leven keurmerk bijna 
 veertig keer die ruimte krijgen, dan maak je 
het concreet voor het publiek.” 

Wat kan het publiek verwachten tijdens 
de Beter Leven week?
Liselotte: “We vuren de boodschap op diver
se creatieve manieren af op de consument en 
die puzzelstukjes moeten goed inzichtelijk 
maken hoe ruimte als misschien wel belang

rijkste criterium is ingebed in het Beter 
Leven keurmerk. Daarnaast ondersteunen 
alle supermarkten de campagneboodschap 
op hun eigen communicatiekanalen. Ook 
producenten en aanbieders dragen hun 
steentje bij.”

Zijn er nog dingen die je kwijt wilt?
“Het keurmerk is zo ontzettend betekenis
vol voor miljoenen dieren in de veehoude
rij, kijk naar de vervangingsstrategie van 
supermarkten die afscheid nemen van de 
huismerkkip. De campagne maakt het 
publiek als het goed is nieuwsgierig en dat 
zal idealiter aanzetten om meer te verdie
pen in het eigen consumptiepatroon. Ik 
hoop dat mensen zichzelf de vraag zullen 
stellen: hoe diervriendelijk ben ik bezig als 
ik kijk naar mijn supermarktaankopen en 
hoe leefde het dier in deze verpakking 
eigenlijk? Dat is heel precies na te gaan als 
je kiest voor het Beter Leven keurmerk. Op 
onze website staan de dierenwelzijnscriteria 
voor bijvoorbeeld ruimte vermeld. Tot slot 
zou ik willen zeggen tegen consumenten; we 
hebben wel degelijk invloed op dierenwel
zijn in de veehouderij. Als de vraagbehoefte 
verandert en we zijn bereid meer te betalen 
voor producten met het Beter Leven keur
merk, dan zal de markt hierop inspelen met 
een aangepast diervriendelijker aanbod.” 
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Chloë en haar kitten Charlie werden in een 
tuin gevonden. Gastouder Marijke ving 
ze op. Een week later werd kitten Chrissy 
 moederziel alleen van straat gehaald. Ook 
dit katje was welkom bij Marijke. Mamapoes 
Chloë  nam het magere weespoesje wonder-
lijk snel onder haar hoede en sindsdien 
 vormen ze een mooi gezin met z’n drieën. 

Kleurrijke familie In juni werd de meldkamer van 
de dierenambulance gebeld 
over een moederpoes die met 
een pasgeboren kitten was 
gevonden. De mama bleek erg 
van slag. Ze liet haar kleintje 
drinken, maar verzorgde hem 
niet. Marijke en haar gezin vin
gen Chloë en kitten Charlie op. 
Een paar dagen later kwam er 
weer een telefoontje; er was nog 
een kitten gevonden en door 
mensen bij de meldkamer 
 afgegeven. Of Marijke daar ook 
een plekje voor had. Het jonge 
katje zou ongeveer dezelfde 

leeftijd hebben als Charlie, en 
had één oogje net open. 

ZE GILDE MOORD EN BRAND
“De eerste nacht dat we Chrissie 
opvingen, sliep ik met mijn 
dochter op de bank,” herinnert 
Marijke zich. “Ze was zo angstig 
dat ze moord en brand 
schreeuwde. Mama Chloë vond 
dat maar eng, en wilde niets 
van de nieuwe kitten weten.” 
Chrissie werd daarom in een 
naar Chloë en Charlie ruikende 
deken gewikkeld, warm gewre
ven en tegen Charlie aan gehou

GEREDGERED

campagne
DIEREN- 

DAG
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den zodat ze zijn geur zou 
overnemen. “De volgende och
tend hebben we ze voorzichtig 
bij elkaar gelegd,” aldus Marijke, 
“Chrissie dook op Chloë om te 
drinken, zij schrok daar erg van, 
maar accepteerde het wel. Met 
Charlie klikte het meteen. Ze 
zochten elkaar op, kropen bij 
elkaar en rollebollen nu hele 
dagen samen door de kamer.”

BILLETJES IN DE BOTER
Chrissie is zonder twijfel met 
haar billetjes in de boter geval
len. Ze wordt gewassen en 

 verzorgd door Chloë alsof  
het een eigen kitten is. De 
ondeugende katjes hangen 
ondertussen vrolijk in de gor
dijnen en ‘helpen’ met klusjes 
in huis; inspecteren of de kat
tenbak goed wordt schoonge
maakt en of de vaatwasser wel 
goed wordt in en uitgeruimd. 

HECHTE BAND
Marijke slaat de twee drukte
makers glim lachend gade:  
“Ik vang nu twee jaar kittens en 
moederpoezen op voor het asiel 
in Vlaardingen, waar ik al veel 

 langer als vrijwilliger op de 
 kattenafdeling werk. De kittens 
blijven meestal bij mij tot ze 
twaalf weken zijn en klaar voor 
hun nieuwe leven. Je bouwt in 
die tijd een hechte band met ze 
op, het is dus altijd slikken als 
mijn taak erop zit, ook al weet 
ik dat ze goed terechtkomen. 
Als ik ze dan heb weggebracht 
en alle speeltjes in de woon
kamer zie liggen, kan ik alleen 
maar hopen dat het volgende 
nestje snel komt.”

Dierendag
campagne
Nog steeds worden veel 
dieren zoals Chloë, Charlie 
en Chrissie aan hun lot 
overgelaten, omdat mensen 
niet meer voor ze kunnen of 
willen zorgen. Wij vangen 
deze dieren op, geven ze 
onderdak, (medische) zorg 
en zoeken een nieuw thuis 
voor ze. Meer over onze 
 dierendagcampagne leest u 
vanaf pagina 31.

‘De kleintjes  
rollebollen vrolijk 

door de kamer.  
Moederpoes Chloë 
accepteert Chrissie 

alsof het haar  
eigen kitten is.’
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VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.
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In 1930 werd dierendag voor het 
eerst gevierd. Het idee kwam van 
de Tsjechische Ilse Winter die een 
internationale dag voor dieren 
opperde in een brief naar de voor
zitster van de Internationale Dieren
beschermingsvereniging. Een 
datum was snel beklonken; de 
sterfdag van Franciscus van Assisi, 
de heilige die zich in de twaalfde 
eeuw al bekommerde om minder
beelden, de natuur en dieren. In de 
beginjaren werden er op 4 oktober 
verhalen gedeeld over de relatie 
tussen mens en dier, later werd 
deze dag ook gebruikt om dieren
rechten te promoten. De Dieren
bescherming vraagt op dierendag 
extra aandacht voor dieren die het 
moeilijk hebben. Ook vindt de 
 collecte jaarlijks plaats in de week 
rondom dierendag. 

Hoe fragiel ze ook lijken, sommige vlindersoorten leggen 
duizenden kilometers af. Zoals de distelvlinder en atalanta. 
De zomer spenderen ze bij ons, om in het najaar richting 
ZuidEuropa te vliegen. Voor trekvlinders blijft het bij een 

enkele reis. Ze planten zich daar voort en sterven. De 
 jongen vliegen onze kant op. De eerste vlinders bereiken 

Nederland in mei. Ze leggen eitjes en gaan dan dood. 
Hun nakomelingen zijn tot ver in het najaar te zien. Ze 

halen nectar uit herfstbloemen en maken zich klaar voor 
hun terugreis naar het zuiden, waarmee de cirkel rond is.

Zijn er veel zwerfdieren in ons land?  
En is daar iemand verantwoordelijk voor?

Hoe is  
Wereld dierendag 
ontstaan?

Zijn er ook trekvlinders?Plaats stevige planten en bodem
bedekkers en voorkom los zand waar 
katten hun behoeften in kunnen doen. 

Ze houden niet van de geur van 
citroen. Geschikte planten zijn daarom 
 ooievaarsbek en citroenverbena of leg 
citroenschillen in de tuin. Strooi peper 
of koffiedik in de tuinaarde of sprenkel 
met azijn. De geur van knoflook helpt 
ook. Er zijn bijvoorbeeld korrels op 

basis van knoflookextract verkrijgbaar, 
deze zijn biologisch afbreekbaar.

Ik heb overlast van 
katten in mijn tuin. 

Wat kan ik doen?

Al om vijf uur ’s morgens beginnen ze te krijsen. Ze scheu
ren vuilniszakken kapot en vallen mensen aan. Die zilver
meeuw overwintert in ons land en krijgt vanaf het voorjaar 
te maken met de mantel meeuw die vanuit Afrika komt 
gevlogen. Blijkbaar hebben die twee soorten elkaar  
nogal wat te melden. Veel van het kabaal komt voort uit 
geschreeuw van het ene naar het andere nest; blijf uit  
mijn territorium. Zodra de jonge meeuwen vertrekken en 
verdwaasd op straat rondwandelen, zetten de meeuwen 
hun gekrijs nog een tandje bij. Pas in september, als  
de jongen uitvliegen en de mantelmeeuw weer richting 
overwinterings gebied vertrekt, keert de rust terug.

Waarom maken meeuwen 
 zoveel kabaal?

Het aantal loopt in de vele tienduizenden, waarbij katten en konijnen de grootste 
groep vormen. Jaarlijks vangen onze asielen zo’n 25.000 verdwaalde en gedump
te dieren op. Gemeenten hebben de wettelijke plicht om gevonden voorwerpen, 
waartoe gek genoeg ook dieren behoren, veertien dagen te bewaren, zodat  
de eigenaar tijd heeft om zijn eigendom terug te halen. Honden en katten die 
zwervend op straat worden aangetroffen, moeten om die reden twee weken in  
de opvang blijven. Daarna mogen ze worden herplaatst.



De collectebus van KariAnne van Wijk
Kari-Anne van Wijk is al zo lang ze zich kan herinneren lid van de 
Dierenbescherming. Omdat ze ook een actieve rol wilde spelen 
in de verbetering van dierenwelzijn, collecteert ze jaarlijks voor 
de Dierenbescherming én is ze wijkhoofd. Sinds kort vervult ze 
bovendien de rol van coördinator van het project Dierenbuddy.

“Vorig jaar ben ik voor het eerst tijdens de collecteweek met mijn bus 
voor de ingang van de supermarkt gaan staan. Dat werkte heel goed.  
Na vijf dagen, zo’n twee uur per dag, had ik al €700 opgehaald. Dat het 
koud was en regende, heeft daar vast aan bijgedragen. Mensen waarde
ren het dat je je inzet voor het goede doel. Hoewel ik al jaren lid was van 
de Dierenbescherming, wilde ik ook iets doén. Werken in een asiel of op 
de dierenambulance was geen optie. Daar zou ik ’s nachts van wakker 
liggen, en elke week met een nieuw zielig dier thuiskomen. Mijn kracht 
ligt veel meer in het organiseren van dingen. Ik ben een regelaar, altijd 
bezig, en heel fanatiek. Soms iets té, dat geef ik toe (lacht). In onze 

 vorige woonplaats Haarlem heb ik een jaar of zeven gecollecteerd,  
sinds twee jaar ben ik wijkhoofd in VelsenZuid. Mijn collectanten in  
de wijk houden tijdens de collecteweek bij wie er wel en niet thuis zijn. 
De laatste dag ga ik zelf dan nog met de bus langs alle adressen waar 
gedurende de week niemand opendeed. Mijn hele werkende leven heb 
ik als stewardess en later purser bij KLM gewerkt. Toen ik onlangs met 
pen sioen ging, kwam er ruimte om als vrijwillig coördinator voor het 
 project Dierenbuddy van de Dierenbescherming aan de slag te gaan.  
Ik weet als geen ander hoeveel liefde dieren geven. Senna op de foto is 
onze derde labrador. Zij is zo lief, trouw en aanhankelijk. Met Dierenbuddy 
ondersteunen we chronisch zieke en oudere huisdierbezitters, bijvoor
beeld door de hond een paar keer per week uit te laten. Dat is niet altijd 
makkelijk. Sommige cliënten zijn wantrouwend, leven geïsoleerd, en 
 durven hun dier niet zomaar mee te geven aan onze vrijwilligers. Maar  
als je hun vertrouwen hebt gewonnen, kan je écht iets voor ze betekenen. 
En dat geeft veel voldoening.”

‘Vorig jaar ben ik met 
mijn bus voor de ingang 
van de supermarkt gaan 

staan. Dat werkte heel 
goed. Mensen waarderen 

het dat je je inzet voor 
het goede doel.’
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MEER RUIMTE
OM TE LEVEN.

...BETER!
Even over Beter Leven...

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

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

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

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

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

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

Voor een diervriendelijke samenleving.
Dierenbescherming
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IN BEELD

Om te voorkomen dat dieren in een opwelling worden aangeschaft  
en  vervolgens gedumpt zoals de twaalf weken oude pup Thor staat onze 
dierendagcampagne dit jaar in het teken van verantwoord huisdierbezit, 
met als  thema ‘Een dier heb je niet voor even, maar voor zijn hele leven’. 

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming ruim 1000 dieren op die in de steek 
zijn gelaten, omdat hun eigenaar niet meer voor ze wil of kan zorgen. Deze 

dieren worden als oud vuil aan de kant gezet, aan hun lot overgelaten. 

Het overkwam ook Thor. Een kwetsbaar hondje, dat erg mager en sterk 
vervuild aan de kant van de weg werd gevonden. Met zijn gezondheid 

bleek van alles mis. Thor doorliep een intensief traject via het asiel.  
Pas na drie maanden was de jonge hond klaar voor een nieuw leven. 

Thor werd als  
pup gedumpt

De lange weg naar zijn herstel

campagne
DIEREN- 

DAG
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IN BEELD

Onderzoek door de dierenarts
Thor werd op 4 mei binnengebracht bij het dierenopvang
centrum. Hij was niet gechipt en een eigenaar meldde 
zich niet. Hij werd door een dierenarts nagekeken. Uit 
onderzoek bleek dat hij een abnormale ademhaling  
had en erg benauwd was, veroorzaakt door een long
ontsteking. Met medicatie herstelde hij hiervan. 

Spalken van de poten
Het leven van Thor kende geen fijne start. Eerst werd hij op straat gezet en niet meer 
opgehaald en daarna bleek er ook medisch het een en ander aan de hand. Röntgen
foto’s wezen uit dat beide ellebogen een afwijking hadden, ook wel rachitis genoemd, 
het gevolg van een vitamine gebrek. Thor kreeg daarom hoogwaardig voer, zijn poten 
werden op en af gespalkt en hij had veel rust nodig om goed te kunnen groeien. 
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Socialiseren in  
een pleeggezin
In het opvangcentrum ont
brak het Thor aan niets. Hij 
werd letterlijk en figuurlijk 
op handen gedragen door 
een toe gewijd team van 
medewerkers en vrijwilli
gers. Knuffels en liefde in 
overvloed dus. Maar om 
hem in alle rust te laten 
herstellen besloot asiel
medewerker Amanda hem 
in huis te nemen; “Thor 
was duidelijk niet gesocia
liseerd. Hij was wel heel 
vriendelijk naar mensen 
toe en altijd vrolijk. Maar  
hij sloopte alles, begon  
te gillen als hij andere 
 honden zag en  weigerde 
over bruggen te lopen.  
Bij ons kwam hij in een 
druk gezinsleven terecht 
waar hij werd omringd 
door twee jonge kinderen 
en andere dieren. Ondanks 
zijn angsten ging hij mee  
in die flow. En dat hielp 
hem enorm.”

Thor werd letterlijk 
en figuurlijk op 

handen gedragen 
door een toegewijd 

team van verzorgers
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Medische begeleiding
Hoewel Thor op sociaal gebied grote stappen 
zette, maakte  Amanda zich zorgen over zijn 
gezondheid. Hij at slecht, kwam nauwelijks in 
gewicht aan, had pijn aan zijn gewrichten en zijn 
lymfeklieren waren opgezwollen. Ook was zijn 

bloedbeeld  verstoord. “We hielden hem goed in 
de gaten,” aldus Amanda. “Checkten zijn bloed en 
onze  dierenarts deed alles om te achterhalen waar 
zijn gezondheidsproblemen vandaan kwamen. 
Toch was ik bang dat hij het niet zou redden.”

Liefdevol thuis
Na maanden van onder
zoek en revalidatie, was 
Thor half augustus klaar 
voor adoptie. De exacte 
 oorzaak van zijn klachten is 
nooit duidelijk geworden, 
maar toen Thor een paar 
weken stabiel was, durf
den zijn verzorgers het  
aan om de volgende stap 
te zetten. Bij Amanda  
en haar gezin werd Thor 
overspoeld met liefde en 
aandacht. Hij leerde er 
wennen aan kinderen, 
 honden en konijnen en 
alleen thuisblijven. Thor is 
dol op mensen en aan
dacht, samen spelen en 
wandelen. We gunnen 
hem na alle ellende die hij 
heeft moeten doorstaan 
een heerlijk hondenleven. 

En dat gaat hij krijgen! 
Want het allermooiste 
nieuws is dat we een 
nieuw thuis voor hem 
 hebben gevonden, waar  
hij oh zo welkom is.

Huisdieren worden nogal 
eens impulsief aangeschaft. Al 
gauw blijken ze dan toch niet 
zo goed bij de gezinssituatie 
te passen, zijn de kosten 
hoger dan verwacht en is het 
nieuwtje er  vanaf. De gevolgen 
van zo’n ondoordachte aan
schaf zien we terug in onze 
opvangcentra, waar we veel  
te maken krijgen met afstands
dieren. Of erger nog, dieren 
die gedumpt zijn zoals Thor. 
Omdat de Dieren bescherming 
vindt dat alle huis dieren een 
gelukkig bestaan  verdienen, 
staat onze dierendagcampag
ne in het teken van verant
woord huisdierbezit. Kijk op  
dierenbescherming.nl/ 
dieren-dumpen voor meer 
informatie en mogelijkheden 
om te helpen.

‘Een dier heb je niet 
voor even, maar voor 
zijn hele leven’
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ACHTERGROND

In 10 stappen 
naar de  
juiste match

De zoektocht naar een huisdier

Puppy’s zijn reuze aandoenlijk, en ook voor kittens en 
konijnen gaan we spontaan door de knieën. De Dieren-
bescherming begrijpt de aantrekkingskracht van gezel-
schapsdieren heel goed. Op 28 september startte onze 
dierendagcampagne waarmee we aandacht vragen voor 
 verantwoord huisdierenbezit. Want het verwelkomen van  
een nieuw huisdier is een feest! En dat moet zo blijven. 

B eschouw de zoektocht naar een huis
dier als een project waarbij u niet 
over één nacht ijs gaat. Want welk 

dier past bij uw gezins, leef en woon
situatie, en andersom? Waar wordt ieder
een, inclusief het dier, gelukkig van?  
De Dierenbescherming wil mensen helpen 
de juiste huisdierkeuze te maken en 
 overhaaste beslissingen voorkomen.  
De volgende tien bewustwordingsstappen 
resulteren in de perfecte match.

1. Liefde
Aan welke dieren denken u en uw gezins
leden of huisgenoten? Maak samen een 
overzicht van de dieren die in beeld komen. 

2. Zelfkennis
Bent u sportief, een buitenmens en reislus
tig? Of meer een huismus? Is de Chinese 
vaas heilig? Of mag het tapijt dienst doen 
als krabpaal? Hoe belangrijk is rust in huis?  
Of is er juist behoefte aan bedrijvigheid? 
Mens en dier moeten qua persoonlijkheid 
bij elkaar passen.

3. Praktisch
Bij het verwelkomen van een huisdier 
komen ook praktische zaken kijken. Hoe 
groot is de woning? Is er een buitenruimte? 
Hoe lang zit een hond per dag alleen? Kan 
een kat zich ergens terugtrekken? Is er 
iemand in huis met allergieën? En wat zijn 
de vakantieplannen? 

4. Informatie
Wat is er bekend over welzijn, karakter, 
voeding, tijdsbesteding en levensverwach
ting van een dier? En is er nagedacht over 
de toekomst? Konijnen zijn bijvoorbeeld 
gezelschapsdieren en kwijnen weg zonder 
een soortgenoot. Sommige dieren worden 

oud, is daar twintig jaar later ook nog 
 ruimte voor? 
Tip: op de website van het LICG (Landelijk 
Informatie Centrum Gezelschapsdieren) 
staat per diersoort waardevolle informatie.

5. Financieel
Dieren hebben voer nodig, verzorging, 
inentingen en ze kunnen zomaar bij de 
 dierenarts op tafel belanden. Is er genoeg 
financiële ruimte? Om een voorbeeld te 
geven: een hond kost zo’n € 620 per jaar 
(voer, vaccinaties, ontvlooien, ontwormen) 
en een goudvis € 45 (voedsel en bodem
bedekking). 

Aan de dieren in onze opvangcentra 
zien we dat het matchen van mens en 
dier niet altijd goed gaat. Jaarlijks 
komen er gemiddeld 3800 afstands
dieren bij ons binnen en ongeveer 
8500 zwervend aangetroffen dieren, 
waarvan we geen eigenaar kunnen 
achterhalen. Daarvan zijn ruim  
1000 dieren gedumpt. Ze zitten  
in dichtgeplakte kattenbakken, in 
 stinkende containers, vastgebonden 
aan parkbankjes, zijn bij de kinder
boerderij over het hek gezet of met 
kooi en al in de berm achtergelaten.

1000 dieren gedumpt

B
EE

LD
 D

E
B

O
R

A
H

 V
A

N
 D

E
R

 S
C

H
A

A
F



6. Match
Rond stap 6 begint er een match te ont
staan. Een bewoner van een bescheiden 
appartement zit niet te wachten op een 
energieke hond die dagelijks vele kilome
ters wil maken. Maar in datzelfde apparte
ment zit een oudere kat wél graag op de 
bankleuning. Is er nagedacht over de plek 
van de kattenbak of hondenmand? Kan de 
tuin tegen een graafpartij?

7. Taakverdeling
Als de keuze voor een dier is gemaakt, komt 
het zorgplan. Want wie doet wat? En als u 
alleen woont, kan een familielid of vriend 

de zorgtaken dan overnemen tijdens ziekte 
of afwezigheid? 

8. Benodigdheden
Voordat een dier daadwerkelijk zijn intrede 
doet, moet het een en ander in huis zijn. 
Wat staat er op het boodschappenlijstje? 
Een aquarium, hondenriem, schuilhokjes 
voor de cavia’s, voerbakken? Kortom,  
wat is er nodig voor een onbezorgd huis
dierenleven? 

9. Aanschaf
De zoektocht kan beginnen. In onze 
opvangcentra wachten vele dieren op  

een baasje. Op ikzoekbaas.nl stellen wij  
ze uitgebreid aan u voor. Liever geen 
 asieldier? Dan valt de keuze wellicht op  
een fokker of dierenwinkel. Wees bedacht 
op malafide hondenfokkers en bekijk de 
omstandigheden van het dier kritisch in  
de dierenwinkel. 

10. Hoera!
Het is zover! Als bovenstaande stappen  
zijn doorlopen en alle gezinsleden of  huis
genoten het eens zijn over de keuze, wacht 
het moment suprême en mag u uw dier 
thuisbrengen. Het begin van een mooi en 
hopelijk lang leven samen.

…Of misschien is de conclusie dat dit  
niet het juiste moment is voor een nieuwe 
huisgenoot. Dat hoeft geen leven zonder 
dieren te betekenen. De Dierenbescherming 
is altijd op zoek naar vrijwilligers die asiel
honden willen uitlaten, asielkatten knuffe
len of aan de slag willen als dierenbuddy om 
ouderen en chronisch zieken te helpen bij 
de zorgtaken van hun huisdier(en). Nieuws
gierig? Bekijk de mogelijkheden op onze 
website dierenbescherming.nl/vacatures. 

Doe de Dier & Mens Wijzer op onze  
website en maak kennis met een 
 potentiële match: dierenbescherming.nl/
diermenswijzer.

Doe de test!
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campagne
DIEREN- 

DAG

Bent u sportief, een 
 buitenmens en  reislustig? 

Of juist meer een huismus?  
Mens en dier moeten  
qua persoonlijkheid  

bij elkaar passen.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
heeft  ingezet voor  

de Dieren
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher

ming.nl.

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

ze een verschil maken voor de dieren die afhankelijk zijn van onze hulp.

De dierenambulance kreeg een melding van 
een mevrouw bij wie in het buitengebied een 
eendenkoppel met hun kroost leefde. 
 Normaal leidt de moeder haar  kuikens 
na de geboorte naar het water, maar 
deze familie vertrok niet meteen. Een 
week later bleek de mama verdwe
nen, terwijl de vader niet echt naar 
zijn kinderen omkeek. De belster 
en haar kinderen hadden daarom 
de eendjes onder hun hoede 
genomen en gezorgd voor een 
plek waar ze konden zwemmen. Ook 
zaten ze regelmatig in een ren ter bescher
ming tegen rovers. Het ging de familie aan 
het hart om afscheid te nemen, maar ze realiseer
den zich ook dat een verblijf in de opvang de 
 beste oplossing was; de kuikens waren inmiddels 
handtam en moesten weer verwilderen ter voor
bereiding op hun leven in de vrije natuur. 

Onder moeders vleugels

Een vuilniswagen reed bij de opvang in Vlaardin
gen het terrein op met een meeuw die vastzat ach
terin. Cylene, stoer als ze is, klom de wagen in om 

de meeuw uit een laag vuilniswater te redden. Toen 
Denise hem overnam kreeg ze alle lekkende smur
rie over zich heen en als dank nog een prik van zijn 
snavel. Cylene en Denise droegen de rest van de 
dag een ietwat dubieuze lucht met zich mee. Maar 

de meeuw was veilig en daar ging het om.

Wat een stank!

Dierenvoedselbank Maassluis van Stichting 
Unique had zo’n enorme voorraad kattengrit, 
dat ze een deel aan een goed doel besloten 
te schenken. Wij namen de donatie natuur
lijk maar wat graag in de ontvangst. Toen 

bleek om hoéveel het ging, wisten we dat we 
nog veel meer mensen blij konden maken. 
De zakken werden ingeladen en verdeeld 

onder de asielen. 

Pacino belandde in het opvangcentrum met een grote open 
wond op zijn kop. Ernstig verzwakt had hij rondgezworven, tot  
hij door buurtbewoners was gespot. De wond bleek ontstoken 
en de vele verbandwissels waren pijnlijk en vervelend. Om ze 
draaglijk te maken kreeg Pacino gedurende al zijn behandelin
gen zijn favoriete versnaperingen: liquid snacks. Twee lieve 
 mensen stuurden na een oproep van het asiel een voorraad op  
– speciaal voor Pacino! Hij is inmiddels genezen en vond zelfs 
een nieuw thuis waar hij nu de tijd van zijn leven heeft.

Liquid snacks

Eerlijk delen
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De moederloze eendjes 
kregen een plek om  
te zwemmen 
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De bodemplaat 
werd onder  
de auto uit 
geschroefd

Deze oude dame kwam het asiel binnen met een 
vervilte vacht, die voor een heleboel pijn en onge
mak zorgde. Gelukkig was daar Ilse Lokker, onze 
redder in nood. Zij is naast kattengedragstherapeut 
ook trimster in opleiding en heeft een groot hart 
voor asieldieren. Saartje, zoals wij haar hebben 
genoemd, liet het allemaal gebeuren en bleef rustig 
zitten toen de klitten eraf geschoren werden. 

Eindelijk bevrijd

De tienjarige Jill vond twee kittens, 
moederziel alleen, en besloot zich 

over de kleintjes te ontfermen. 
 Dierenambulancerijders Petro en 
Sabine haalden de twee katjes op  

bij Jill, die extra lang op mocht  
blijven tot de ambulance arriveerde. 
Dankzij haar liefdevolle zorg hebben 
de twee hummeltjes nu een mooie 

toekomst voor de boeg. 
De statiegeldactie  

bij supermarkt PLUS 
Noordzij in Pernis leverde 

een fantastisch bedrag  
op van €653,25 voor 

 Dierenambulance Zuid 
Holland Zuid

Jonge  
dieren

beschermer

In de nasleep van hun avonddienst kregen dierenambulance
rijders Annemarie en Ed een melding die niet kon wachten. 
Nabij een GGDteststraat had iemand een konijn in zijn motor 
ontdekt. Verder rijden was geen optie, het konijn bevrijden 
lukte ook niet zonder hulp. Gelukkig zat het diertje niet vast, 
maar huppelde het zowaar vrolijk over de bodemplaat van  
het motorcompartiment en was onbereikbaar voor onze 
 vrijwilligers. Op zo’n moment komt ons netwerk heel erg  
van pas. Een bekende die bij de Wegenwacht werkt, haastte 
zich naar de locatie. De bodemplaat werd onder de auto uit 
geschroefd, waarop het konijn uit de motor sprong, en door 
Annemarie en Ed werd opgevangen. Daarna kon iedereen 
zijn weg vervolgen. Behalve het konijn natuurlijk, dat werd 
 veilig ondergebracht in het asiel. 

Hulp uit onverwachte hoek

Deze jonge specht had meerdere engeltjes die over hem 
waakten. Na waarschijnlijk een van zijn eerste vliegpogingen 
belandde hij op de rondweg van Eindhoven, waar auto’s met 
hoge snelheid voorbij reden, wonderbaarlijk genoeg zonder 
hem te raken. Onze melders zagen het gebeuren, aarzelden 
niet en plukten de vogel van de weg. In een doos die ze 
 toevallig bij zich hadden, namen ze hem mee naar huis. 
 Vrijwilligers van de dierenambulance haalden de specht op 
en brachten hem naar de vogel opvang, waar hij nu in een 
veilige omgeving mag leren vliegen.

Vliegende start
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SERVICE

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

Website
dierenbescherming.nl

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

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

Directie 
Co’tje Admiraal (bestuurder)

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

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

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

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Marlijn de JagerGerhardt, 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 giften en 

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

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

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

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

De Dierenbescherming voert het  
CBFkeurmerk van het Centraal Bureau 

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

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

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

Wat wij kunnen leren van wolven
Wist u dat in een wolven
gezin iedere wolf wel zes 
keer per uur wordt aange
raakt door een soortge
noot? En dat ze altijd in 
zijn voor een spelletje? 
Dat voor wolven spelen 
zelfs net zo belangrijk is 
als jagen? Sinds 2018 
leven er weer wolven in 
ons land. Maar wat zíjn het 
nou eigenlijk voor dieren? 
Tijdens haar jarenlange 
onderzoek naar het 
gedrag van wolven kwam 
Irene van Eijk tot de con
clusie: deze dieren maken 
zich niet zo druk. Ze leven van dag tot dag en hebben vooral 
behoefte aan rust en ruimte. Bovendien zijn ze zorgzaam en leven 
ze voor hun familie. In Time Out, hét (ont)spannende wolvenboek 
voor de hele roedel, geeft Irene een kijkje in het leven van wolven. 
Het boek staat vol puzzels, knutselprojecten, mindfulness 
 oefeningen en interessante weetjes. U bestelt het voor € 9,95 op 
dierenbeschermingshop.nl, waar u ook terechtkunt voor speeltjes, 
boeken, cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop steunt u het 
werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL
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SHOP & STEUN

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

Hij is er weer!

Lekker slapen

Onze webwinkel

ACTIE

15%
korting

Onze Dierenbescherming kalender 
2022 bevat weer 12 prachtige dieren

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

€ 9,99
ARTIKELNUMMER 10689

Spinnen vangen

Dierendagkorting

Deze diervriendelijke spinnenvanger is een  
ideaal hulpmiddel om spinnen en insecten 

levend te vangen en buiten vrij te laten.

Het is weer bijna Dierendag, daarom hebben we een speciale  
actie voor alle dierenvrienden. U krijgt namelijk 15% korting op de 
categorieën hondenspeeltjes én kattenspeeltjes in onze web
shop met de kortingscode: DIERENDAG21. Deze actie is geldig  
t/m 31 september 2021. En op 1 t/m 4 oktober krijgt u 15% korting 
op het hele assortiment van de webshop met de kortingscode!

Kipster 
circulair 
kippen
voer

Dit kippenvoer is gemaakt van rest
stromen. Denk aan gebroken crackers, 
haverdoppen en overschotten uit bakke
rijen. Met dit voer geeft u uw kippen hun 
oorspronkelijke rol in de kringloop terug.

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

BESTEL VIA DIERENBESCHERMINGSHOP.NL OF BEL 0478 517 574

€ 5,09
ARTIKELNUMMER 

51014

SPEELTOUW MET BAL

  € 5,99  

€ 22,09
ARTIKELNUMMER 

52008

KRABPAAL COCO

  € 25,99  

NIEUW

€ 19,99
ARTIKELNUMMER 10678

Egels zoeken een veilige en beschutte 
plek om de winterslaap succesvol  

door te komen Deze egelmand vormt 
als imitatie van een natuurlijk nest, een 

ideale huisvesting voor een egel.

€ 17,99
ARTIKELNUMMER 90929

  € 19,99  

ARTIKELNUMMER 94319ARTIKELNUMMER 94314

BUGAWAY KORT 30 CM BUGAWAY LANG 73 CM 

€ 9,99€ 16,99
  € 12,99    € 19,99  



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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