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Begin december kreeg Dierenbescherming 
Brabant Zuid-Oost een melding van een ver-
zwakte egel, die was gevonden in een schuur 
in Eindhoven. Vrijwilligers van de dierenambu-
lance vingen het diertje op en brachten het 
over naar José Sinx. Zij is al jarenlang werk-
zaam als vrijwilliger voor de Dierenbescher-
ming en verzorgt thuis egels die haar hulp 
nodig hebben. Na binnenkomst weegt José de 
dieren, verwijdert ze eventuele parasieten, 
dient ze medicatie toe en geeft ze voeding. 
“Ja, ook ’s nachts, als dat nodig is,” zegt ze 
lachend. Egels worden regelmatig verzwakt 
gevonden omdat hun nestjes per ongeluk 

 worden omgeschept door mensen, waardoor 
ze eerder uit hun slaap ontwaken dan de 
bedoeling is. Soms raken kleine egels hun 
moeder kwijt, maar zijn ze nog niet sterk 
genoeg om zelfstandig te overleven en ook 
worden ze regelmatig aangereden door auto’s 
of vallen ze ten prooi aan honden of katten.  
De gevonden egels blijven meestal bij José tot 
ze met de dierenambulance kunnen worden 
overgebracht naar het revalidatie centrum in 
Zundert, dat is gespecialiseerd in de opvang 
en verzorging van dieren uit het wild. Zomers 
rijdt er bijna dagelijks een ambulance van de 
Dierenbescherming op en neer, in de winter 
meestal een keer per week. José: “Het kan 

dus zomaar gebeuren dat een egeltje zeven 
dagen of zelfs nog langer bij mij blijft.” Omdat 
egels nachtdieren zijn, is er vaak iets mis als 
ze overdag worden aangetroffen. Dat was ook 
het geval met het egeltje op de foto. “Ze snot-
terde en rook naar ontstekingen. Ik heb anti-
biotica toegediend en bij het rechteroortje een 
paar teken verwijderd,” aldus José. “Gelukkig 
at ze al vanaf het begin goed.” Enkele dagen 
later kon het egeltje door de dierenambulance 
worden overgebracht naar het revalidatie-
centrum in Zundert. 

Lees op pagina 39 hoe het nu met  
de egel gaat.
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‘Omdat egels nachtdieren zijn, 
is er vaak iets mis als ze over-
dag worden aangetroffen’
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VRIJWILLIGERS
Bijna drie jaar werk ik als coördinator voor 
de meldkamer en sinds zes maanden ook 
voor de dierenambulance in het oosten van 
het land. Onze belangrijkste taak is het 
opvangen en verzorgen van dieren in nood, 
bijvoorbeeld omdat ze zijn aangereden, 
slecht worden behandeld of bekneld zijn 
geraakt. Maar ook voor minder acute situa-
ties, zoals het vervoer naar een dierenarts 
of asiel rijden onze ambulances uit. 

Ik vind het heel waardevol dat ik een 
 bijdrage kan leveren aan het welzijn van 
dieren die in een benarde situatie zitten. 
Zoals de zwaan die in december met zijn 
vleugel verstrikt was geraakt in een stuk 
kunstaas. Medewerkers van onze dieren-
ambulance hebben hem met hulp van de 
reddingsbrigade uit het water gehaald. 
Een uitputtende operatie die maar liefst 
vier uur duurde, omdat de zwaan zich niet 
liet vangen. Toen het eindelijk was gelukt, 
hebben we hem overgebracht naar een 
opvangadres, waar hij weer helemaal is 
hersteld, gelukkig. 

Zonder de inzet van onze vrijwilligers 
 zouden we nooit kunnen doen wat we 
doen. Het team in onze regio bestaat uit  
56 enthousiastelingen, maar landelijk zijn 
dat er natuurlijk nog veel meer. Het is een 
verrijking om met vrijwilligers te werken, 
vind ik. Ze hebben allemaal hun eigen 
 verhaal, maar samen streven we één heel 
belangrijk doel na: dieren een beter leven 
geven. Dat schept een band. Daarnaast 
werkt de bevlogenheid waarmee zij hun 
werk doen erg aanstekelijk, zoals u vanaf 
pagina 18 zult lezen.

Cindy Pijnacker
Coördinator dierenambulance  
en meldkamer OverGelder
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KORT NIEUWS

facebook.com/deDierenbescherming

Op het verzoek om via Facebook foto’s in te 
sturen van huisdieren met een blik in hun 
ogen die boekdelen spreekt, werd massaal 
gereageerd. Wendy Berger uit Antwerpen 
deelde deze veelzeggende foto van haar 
hond. 

‘Mag ik weg?’

INSPECTIEDIENST
EXTREEM MAGERE HOND 
BIJ BAAS WEGGEHAALD 

Leuke reacties op het artikel  
over mijn werk in #DIER van  
@Dierenbescherming. Ik pas 
 weliswaar door de brievenbus,  
met dank aan #SonjaBakker ;)

Marloes Langers @M_Langers 16 dec. 2015

GRATIS DONEREN  
AAN HET GOEDE DOEL

Omdat er een heleboel mis is met 
de lange afstandstransporten van 
jonge kalfjes, startte de Dieren-
bescherming op 7 december een 
campagne om zo snel mogelijk een 
einde te maken aan het gesleep met 
de pasgeboren dieren door Europa. 
En met succes! Want inmiddels 
heeft de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) besloten 
dat de export van jonge kalfjes over 
lange afstanden niet meer mag. De 
Dierenbescherming is opgelucht en 
blij, omdat het onze kritiek volledig 
bevestigt. Daarnaast treedt de 
NVWA vaker op tegen overtredin-
gen die worden geconstateerd bij 
de import van kalveren, bijvoorbeeld wanneer  
de regels voor rusttijden worden overtreden of 
kalfjes onderweg niet kunnen drinken. De brief 
waarin we Joop Atsma, voorzitter van de Stich-
ting Brancheorganisatie Kalversector, dringend 

verzoeken te stoppen met àlle lange afstands-
transporten van jonge kalfjes, werd door meer 
dan 42.500 mensen ondertekend. Binnenkort 
zullen we de brief met proteststemmen overhan-
digen. Alle ondertekenaars bedankt! FO
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Een inspecteur van onze Lande-
lijke Inspectiedienst Dierenbe-
scherming (LID) heeft samen met 
de dierenpolitie in Kerkrade een 
extreem magere hond met spoed 
weggehaald bij haar eigenaar. Bij 
aankomst roken de inspecteur en 
agent al een sterke ammoniak-
geur. Toen ze na enig aandringen 
binnen werden gelaten, bleek dat 
de woning zwaar vervuild was. 
Overal lagen lege bierblikken en 
hondenpoep en de vloer zat 
onder de urine. Tussen de rom-
mel zat een extreem magere Staf-

ford. Er werd een dierenarts 
bijgehaald, die vaststelde dat het 
teefje ruim zestig procent onder 
haar normale gewicht zat en dat 
de eigenaar, verslaafd aan alco-
hol en drugs, niet in staat was om 
nog langer voor haar te zorgen. 
De hond werd overgebracht naar 
een veilig opvangadres, waar ze 
nu de juiste zorg krijgt. Hopelijk 
lukt het haar om in alle rust weer 
op een gezond gewicht te komen. 
De eigenaar kan een proces-ver-
baal tegemoet zien van zowel de 
dierenpolitie als de LID.
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ONDERTEKENAARS:  
BEDANKT!42.532

4MORGEN is een sympathiek initia-
tief, waarmee iedereen die online 
aankopen doet gratis goede doelen 
steunt. Het idee is eenvoudig: u 
schrijft zich in bij 4MORGEN, shopt 
online bij een van de aangesloten 
webwinkels (waaronder Albert Heijn, 
Wehkamp en Zalando) en een 
gedeelte van uw aankoop wordt door 
de betreffende winkel automatisch 
aan het goede doel van uw keuze 
geschonken, zonder dat het u iets 

extra’s kost. Ook Yardenah Robles-
van Keulen winkelt met plezier via 
4MORGEN: “Mijn donatie gaat naar 
de Dierenbescherming, omdat ik 
 dierenwelzijn belangrijk vind. Het 
systeem is simpel en het winkelt net 
wat lekkerder als je weet dat je met 
jouw aankoop een bijdrage levert 
aan een betere wereld. Ik kan het 
iedereen aanraden.” Meer informatie 
leest u op 4MORGEN.org, waarop 
ook een uitlegfilmpje staat.
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IK ZOEK BAAS ZACHTAARDIGE JOY 
Joy is al op leeftijd, maar dat is 
niet aan haar te zien of te mer-
ken. Ze is lief en vriendelijk en 
net zo zacht van aard als haar 
velletje. Joy is op zoek naar een 
rustig huisje waar ze van haar 
oude dag kan genieten. En dat 
verdient ze, want ze is een enor-
me pechvogel. “Joy heeft al een 
keer lange tijd in het asiel door-
gebracht. Helaas brachten de 
mensen die haar uiteindelijk 
adopteerden haar al snel weer 
terug. En nu zit ze hier voor de 
tweede keer,” vertellen haar ver-
zorgers. Hebt u tijd en ruimte 
voor dit zachtaardige katje? Kijk 
op de website ikzoekbaas.nl 
voor het volledige profiel van Joy.

Is Rokjesdag in aantocht? 
Dan komt de ringslang 
gegarandeerd uit zijn 

 winterschuilplaats 
 tevoorschijn. En als die 

zonnige dagen aanbreken, 
ligt de roodwangschildpad 

vaak te zonnebaden op  
een boomstam in het 

water. Dat u niet ver hoeft 
te reizen om op safari  

te gaan, bewijst  
Het Amsterdamse 

 Beestenboek. Vanaf pagina 
26 leest u er meer over.

We mogen 5 exemplaren 
weggeven van dit leuke 

boekje. Wilt u er een 
 ontvangen? Stuur dan  

een mail naar  
win@dierenbescherming.nl 

o.v.v. uw naam en  
adresgegevens.

BOEK  
AMSTER-

DAMSE 
BEESTEN-

BOEK

5 X

win!

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE
Verdeeld over het hele land 
zijn negentien vrijwilligers van 
de Dierenbescherming in het 
zonnetje gezet omdat ze zich 
op bijzondere wijze hebben 
ingezet voor dierenwelzijn.  
Zij ontvingen allemaal de Ida 
Zilverschoon-prijs, waaraan 
een geldbedrag van € 250 is 
verbonden. Er werd ook een 
projectprijs uitgereikt aan 
DUO, een initiatief van 
 Dierenbescherming Utrecht 
dat ouderen helpt om zo lang 
mogelijk van hun huisdier te 
blijven genieten. Met de prijs, 
een bedrag van € 3.750, kan 
het project in de omgeving 
worden gepromoot, zodat 
meer mensen weten hoe ze 
zich kunnen aanmelden voor 
ondersteuning bij de zorg 
voor hun dier. De Dieren-
bescherming is ongelooflijk 
trots op al haar vrijwilligers 
en hoopt dat de onderschei-
ding meer mensen zal stimu-
leren om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. 

Wilt u meer weten over het 
project DUO? Kijk dan op 
utrecht.dierenbescherming.nl



HOOFDVERHAAL
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MEER RUIMTE  
VOOR WILDE DIEREN

De ‘nieuwe wildernis’ in Nederland
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Het gaat gelukkig veel beter met de natuur dan enkele decennia gele-
den. Allerlei maatregelen lijken hun vruchten af te werpen. Regen is 
minder zuur, rivieren zijn schoner, gebieden mogen verruwen en er 
ontstaat zowaar ‘nieuwe wildernis’. Ook dieren profiteren hiervan. 
Sommige keren zelfs terug na uitgestorven of uitgeroeid te zijn 
geweest. Maar, willen we dat eigenlijk wel? En kan het überhaupt: 
natuur in ons land zoals de natuur het bedoeld heeft?
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Het is opvallend om te zien hoe 
vaak verhalen over bijzondere 
wilde dieren het nieuws halen. 
Het jaar is nog maar een week 
oud of we lezen alweer de eer-
ste berichten: dat het redelijk 

goed gaat met de otters die in Nederland zijn 
uitgezet, nadat de laatste zo’n veertig jaar 
geleden door vervolging en vervuiling van 
zijn leefgebied stierf. Punt alleen is dat er 
minstens vijfhonderd otters nodig zijn om de 
soort in stand te houden en of dat gaat luk-
ken is nog maar de vraag. Inteelt ligt op de 
loer en daarnaast wordt jaarlijks een kwart 
van de dieren doodgereden tijdens de reis 
naar een ander gebied. Daarbij gaat het voor-
al om dieren van een jaar oud, op zoek naar 
een eigen territorium. Gelukkig wordt nu 
werk gemaakt van speciale oversteekplaatsen. 
Maar of het genoeg zal zijn, moet nog blijken. 

‘Onze’ wolf
En wat te denken van de wolf die in maart 
vorig jaar de landelijke journaals haalde. 
Logisch, het was de eerste wolf die sinds 
anderhalve eeuw voet op Nederlandse bodem 
zette. Uiteindelijk wilde het dier toch terug 
naar z’n roedel in Duitsland, kwam onder de 
wielen van een vrachtwagen, stierf en beland-

DE OTTER Nadat de laatste otter zo’n 
veertig jaar geleden in ons land door ver-
volging en vervuiling van zijn leefgebied 
stierf, gaat het nu weer redelijk goed met 
de dieren die zijn uitgezet.

de in een vriezer in Hannover. In januari 
werd duidelijk dat natuurhistorisch museum 
Naturalis in Leiden ‘onze’ wolf gaat opzetten 
en tentoonstellen. Dat het om hetzelfde dier 
gaat, bleek toen zijn DNA overeenkwam met 
dat wat eerder werd aangetroffen op twee 
doodgebeten Groningse schapen. Het verhaal 
over deze wolf vat bijna symbolisch het 
natuurdebat over wilde dieren in Nederland 
samen: verrukking over de ontmoeting, dis-
cussie over de gewenstheid daarvan en onder-
tussen schade voor de schapenboer en de 
onherroepelijke dood door de voortrazende 
moderne tijd. Kan het wel? Natuur in ons 
land zoals de natuur het bedoeld heeft?

Natuurfilosoof
Eén van de belangrijkste denkers in Nederland 
als het gaat over de natuur en onze zienswijzen 
is bioloog prof.dr. Matthijs Schouten. Hij is 
 ecoloog en natuurfilosoof bij Staatsbosbeheer, 
 buitengewoon hoogleraar Ecologie en Filosofie 
van het Natuurherstel bij de Universiteit Wage-
ningen en hoogleraar Natuurbescherming aan 
de Universiteit van Cork in Ierland. Een interes-
sante man, die ruim de tijd neemt om DIER te 
vertellen hoe tijd- en cultuurgebonden de wijze 
is waarop wij mensen naar de natuur kijken en 
ermee omgaan.

Als mens 
moeten we veel 
meer dan nu  
de  neiging 
 onderdrukken om 
ons overal 
mee te willen  
bemoeien

Wat is natuur?
Als je het hem, gezeten in zijn knusse huis-
kamer in een prachtig pand aan een Utrecht-
se gracht vraagt, wordt duidelijk dat denken 
over de natuur nog niet zo eenvoudig is. 
Want wat is natuur? Is dat wat leeft in je ach-
tertuin natuur? Zijn wij mensen en wat wij 
doen onderdeel van de natuur? “Als ik het in 
Wageningen aan de universiteit voorleg aan 
een nieuwe groep studenten, zeg maar de toe-
komstige natuurbeheerders, krijg ik een hele 
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opvatting deel van het hele ecosysteem  
en heeft in zekere zin ook de opdracht voor 
die natuur en de dieren te zorgen,” zegt 
Schouten. De belangen van het ecosysteem 
staan namelijk voorop. 

Terughoudender
Maar wat moet er nu gebeuren dan? De boel 
de boel laten en de natuur z’n gang laten 
gaan? Schouten vindt dat we als mens veel 
meer dan nu de neiging moeten onderdruk-
ken om ons overal mee te willen bemoeien. 
“We leven in een land waarin we werkelijk 
iedere vierkante meter hebben hervormd, 
weer veranderd en daarna opnieuw hebben 
ingericht. Daarbij hebben dieren en de 
natuur vaak het onderspit moeten delven.” 
Hij haalt een oude Joodse wijsheid aan: 
 “Vervolg een wild dier als hij jouw domein 
betreedt, maar jaag hem niet achterna in zijn 
eigen huis!” Het eigen huis van dieren. Waar 
vind je dat in ons kleine kikkerlandje? Voor 
een huis is ruimte nodig. Daar ziet de natuur-
filosoof de crux van het natuurdebat in 
Nederland. Sowieso hecht hij aan het belang 
van een goede verbinding tussen natuur-
gebieden. Dan ontstaat er als vanzelf meer 
ruimte. Ook de Dierenbescherming is groot 
voorstander van dergelijke verbindingszones, 

zodat dieren naar andere gebieden kunnen 
trekken als zij dat willen. Ook halfnatuurlijke 
gebieden moeten we koesteren. Denk hierbij 
aan de natuur die is ontstaan door menselijke 
bemoeienis: heidevelden, maar ook bepaalde 
rivierlandschappen. “Het zijn de schatkamers 
van onze biodiversiteit en nodig om de meer 
oorspronkelijke gebieden te bevolken.” 

Positief gestemd
Op de vraag of Schouten positief gestemd is 
over de toekomst van de natuur in Nederland 
zegt hij volmondig ja: “Mits het debat daar-
over goed wordt gevoerd.” Aan dr. Femmie 
Smit, deskundige bij de Dierenbescherming 
op het gebied van in het wild levende dieren, 
de vraag hoe zij dit debat ziet. Is zij het eens 
met Schoutens stelling dat het vooral over 
ruimte moet gaan? “Ja absoluut,” zegt ze, 
“maar ik wil wel voorop stellen dat er wat mij 
betreft ruimte genoeg is in Nederland. Het is 
maar net hoe je ernaar kijkt. Voorwaarde is 
inderdaad dat we serieus werk maken van de 
verbinding tussen gebieden, het zogenaamde 
Natuurnetwerk, vroeger de Ecologische Hoofd-
structuur geheten. Vanzelfsprekend zijn er 
gebieden waar je geen wilde dieren kunt heb-
ben. Dat is niet in hun belang, maar ook niet  
in het onze.” Femmie geeft aan dat het wat  

hoop verschillende antwoorden.” Volgens 
Schouten blijkt dan dat de wijze waarop we 
natuur zien tegenwoordig gekleurd is door 
persoonlijke ervaringen. Vanuit die optiek kij-
ken we naar de wereld om ons heen. Dat was 
in vroeger tijden wel anders. Er bestond toen 
een beeld van de natuur dat werd bepaald 
door vooral religieuze en culturele uitgangs-
punten. Die zijn nu veel meer vervaagd, ver-
dwenen of naar de achtergrond verdrongen. 

Prachtige kansen
Eigenlijk komt het erop neer dat we in onze 
westerse cultuur de natuur altijd als een 
gebruiksobject hebben gezien. Schouten 
schetst echter een nieuwe fase in het denken 
over de natuur, die prachtige kansen biedt 
voor de dieren die erin leven. “Ik doe onder-
zoek naar de houdingen ten aanzien van 
natuur. Wat we weten, is dat in Nederland op 
dit moment ongeveer twee derde van de men-
sen niet meer vindt dat de natuur zomaar van 
ons is om te gebruiken, en dat er een verschui-
ving is naar een meer ecocentrische richting.” 
Dat laatste betekent dat steeds meer mensen, 
net als de Dierenbescherming, erkennen dat 
de natuur en de dieren die erin leven een 
intrinsieke waarde hebben, los van schadelijk-
heid of nut voor ons. “De mens is in deze 

HET EVERZWIJN
Niet alle dieren krijgen 
oneindig krediet. Dat 
zie je heel duidelijk bij 
de zwijnen. Hun aantal 
moet ‘gereguleerd’ 
worden, door jagers. 
Het is een dubbele 
moraal: we zijn verkik-
kerd op de zwijnen-
biggetjes in hun 
streepjeskostuum  
en willen ze spotten 
 tijdens een fotosafari 
op de Veluwe, maar 
als ze de golfbaan 
omploegen is de lol  
er snel vanaf.

NATUUR TOEN EN NU
Lange tijd vonden we de natuur afzichte-
lijk, weerzinwekkend en eng. “In de klas-
sieke oudheid werd natuur nog vooral als 
ongecultiveerd en onbeschaafd gezien, 
chaos dus, in de Middeleeuwen zelfs als 
goddeloos. We waren immers uit de Hof 
van Eden gestuurd om vervolgens in een 
wereld te komen waar de natuur weerbar-
stig is. Dat begon in de Renaissance en 
de periode daarna te veranderen. Toen 
vond men de natuur vooral foeilelijk. In de 
18de eeuw draait het om: de grote verste-
delijking begon en vanuit die volle, stin-
kende steden, zocht vooral de elite het 
ongerepte, het zuivere, dat ze vonden in 
de wilde natuur. Daarmee begon de grote 
‘Wanderlust’, ofwel de behoefte om de 
natuur in te gaan en daar te recreëren. Dat 
beeld is blijven hangen, want ook tegen-
woordig trekken we er graag op uit om 
alles los te laten, op zoek naar die onge-
reptheid en dat zuivere. Alleen willen we 
dan onderweg geen rottende dierenlijken 
tegenkomen,” verklaart natuurfilosoof 
 Matthijs Schouten, terwijl hij zijn stem ver-
heft als ware hij de geschokte recreant die 
wordt geconfronteerd met de kleiharde 
realiteit die de natuur in al zijn oorspronke-
lijkheid óók is. Ruw, hard en meedogen-
loos. “Daar voel je een lastige frictie. We 
willen wildernis, maar die moet dan wel 
romantisch mooi zijn.”



HOOFDVERHAAL
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de Dierenbescherming betreft sowieso niet  
zo moet zijn dat we dieren gaan herintrodu-
ceren. “Als de omstandigheden er rijp voor 
zijn, komen ze echt wel vanzelf terug.” Soms 
moet je de natuur een handje helpen, maar 
vaker niet. 

Terug in leefgebied
In Europa zijn er desondanks diverse initia-
tieven om wilde dieren terug te krijgen in 
hun oorspronkelijke leefgebied. In Nederland 
zijn we bezig met de eerder genoemde otters, 
de echte wilde kat is uit zichzelf terugge-
keerd in Limburg, maar ook bevers zijn uitge-
zet en doen het erg goed. Zo goed zelfs, dat 
sommigen alweer over een ‘plaag’ beginnen. 
Bevers doen namelijk wat in hun DNA zit: 
zich bemoeien met ‘onze’ waterhuishouding 
door het bouwen van prachtige beverburch-
ten. Dat is blijkbaar wel leuk in bijvoorbeeld 
de Biesbosch, maar niet overal in Nederland.

Randvoorwaarden
“Daarom moet je goed nadenken over rand-
voorwaarden,” vindt Femmie. “Bijvoorbeeld 
over de plek die we grote hoefdieren in Neder-
land willen gunnen. Maar dan ook meteen 
afspraken maken over verkeersveiligheid, ras-
ters en manieren om schade te beperken zon-
der dat je dieren direct doodmaakt. Dat is 
belangrijk! Bij de Dierenbescherming vinden 
we dat je rekening moet houden met ieders 
belangen, want anders krijg je nooit maat-
schappelijk draagvlak om wilde dieren zoveel 
mogelijk hun gang te laten gaan. Als een boer 
de vrees uitspreekt dat wilde zwijnen in zijn 
provincie varkenspest overbrengen, kan ik dat 

afdoen als onzin omdat z’n stal vaak een geslo-
ten geheel is, maar daarmee neem ik z’n angst 
niet weg.” Wat dat betreft zijn we in Noord-
Brabant goed bezig. Hier worden de zwijnen 
getolereerd, terwijl voorheen het beleid uit-
ging van de zogenaamde ‘nulstand’. In Neder-
land mogen in principe alleen op de Veluwe 
en in nationaal park de Meinweg in Limburg 
zwijnen voorkomen. “Weer zo’n voorbeeld van 
hoe wij mensen bepalen of en zo ja hoeveel 
dieren ergens mogen leven.” Femmie ergert 
zich blauw aan een dergelijke benadering.

Selectieve benadering
De benadering van natuur blijkt echter selec-
tief. “De laatste korenwolfjes moesten worden 
gekoesterd, want deze schattige kleine dier-
tjes doen geen vlieg kwaad. Allerlei ander 
‘klein grut’ kan in principe ook doen en laten 
wat het wil. Maar niet alle dieren krijgen 
oneindig krediet. Dat zie je heel duidelijk bij 

de zwijnen. Hun aantal moet dan ‘geregu-
leerd’ worden, door jagers. Het is zó’n 
 dubbele moraal: we zijn verkikkerd op de 
zwijnenbiggetjes in hun streepjeskostuum  
en willen ze per se ‘spotten’ tijdens een foto-
safari op de Veluwe, maar als ze de golfbaan 
omploegen is de lol er snel vanaf.” 

Niet alleen van ons
Toch is ook Femmie positief gestemd over de 
toekomst van de wilde dieren in Nederland. 
“Ze horen erbij en de meerderheid van de 
mensen is het daar inmiddels over eens. Dit 
land is niet alleen van ons, maar ook van de 
dieren die hier wonen. Ik zie het als mijn taak 
om uit naam van de Dierenbescherming 
samen met álle betrokkenen een serieus 
gesprek te voeren over de omstandigheden 
waaronder we naast elkaar kunnen leven. 
Zonder dieren direct te bestrijden. Want dat 
dat kan, daar ben ik van overtuigd.”

‘We hebben  iedere 
vierkante meter 
hervormd, weer 
veranderd en 
daarna opnieuw 
ingericht. Daarbij 
hebben dieren en 
de  natuur vaak  
het onderspit 
 moeten delven’
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DE WOLF Het verhaal 
over de eerste wolf die 
sinds anderhalve eeuw 
voet op Nederlandse 
bodem zette, vat bijna 
symbolisch het natuur-
debat over wilde dieren in 
Neder land samen: verruk-
king over de ontmoeting, 
discussie over de gewenst-
heid daarvan en onder-
tussen schade voor de 
schapenboer en de onher-
roepelijke dood door de 
voortrazende moderne tijd.



WAT DOET DE DIERENBESCHERMING?

DE BEVER Bevers die in Nederland 
zijn uitgezet, doen het erg goed. Zo goed 
zelfs, dat sommigen alweer over een 
‘plaag’ beginnen. Bevers doen namelijk 
wat in hun DNA zit: zich bemoeien met 
‘onze’ waterhuishouding door het bou-
wen van prachtige beverburchten.

Om in het wild levende dieren 
bescherming te bieden, houden we 
onder meer de nieuwste ontwikke-
lingen bij op het gebied van mens-
dierconflicten. Met name innovatie 
die kan worden ingezet om die con-
flicten op diervriendelijke wijze te 
voorkomen. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan lasers om vogels van 
landbouwpercelen te weren en 

natuurlijke barrières om te voor-
komen dat dieren de weg op ren-
nen of in maispercelen hun buik 
rondeten. Deze middelen brengen 
we onder de aandacht van beleid-
smakers. In het geval van wilde die-
ren in het buitengebied betreft het 
dan Provinciale besturen. De con-
flicten zijn uiteraard groter tussen 
mens en dier als het om gebieden 

gaat die wij voor ‘onszelf’ geclaimd 
hebben, binnen de landbouw, infra-
structuur en in steden. Daarom is 
het van belang dat er voldoende 
gebieden in ons land een natuur-
bestemming krijgen en behouden. 
De overheid is zich hier ook van 
bewust en werkt eraan, onder meer 
via het Natuur Netwerk en de N2000 
gebieden. Dit samen met bijvoor-

beeld natuurterreinbeheerders. De 
Dierenbescherming zet zich bovenal 
in voor rust en ruimte in die gebie-
den. Dit doen we door gesprekken 
te voeren met en zienswijzen in te 
dienen bij provincies en natuur-
terreinbeheerders en te onder-
strepen dat het welzijn van dieren 
vooral gebaat is bij een gebied waar 
rust en ruimte de boventoon voeren.
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Het leukste 
dierenweekend    

van het jaar!

6, 7 en 8 mei 2016
Beekse Bergen Hilvarenbeek

www.animal-event.nl

       75 demo’s en shows per dag met o.a.
•             Dog-dance kampioene Birgitte van Gestel 

•             Hondengoeroe Martin Gaus 

•             Knotsgekke hondenrecordpoging 

•             Konijnendeskundige Bernice Muntz

•            Uitgebreid workshop programma voor hond en baas

 20% korting 
Bestel tickets op www.animal-event.nl 

met de actiecode dierae16

10e

editie
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GERED!

GERED: SPIKE
Spike woonde in een gezin met twee pubers. Nadat hun moeder was overleden en de jongste dochter naar 
de middelbare school ging, brachten ze de jonge labrador naar het asiel. Medewerkers en vrijwilligers ont-
fermden zich met liefde over Spike, maar desondanks voelde hij zich er niet op z’n gemak. Gelukkig duurde 
het niet lang voordat hij bij Kirsten, haar man en twee dochters een nieuw thuis vond. 

“Mijn man Jos en ik zijn beiden dol op dieren. 
We zochten naar een hond die goed met kin-
deren om zou kunnen gaan,” vertelt Kirsten. 
Dat het gezin er eentje uit het asiel zou 
halen, stond vanaf het begin vast: “Daar 
wachten zoveel dieren op een nieuwe baas, 
dat het geen optie was om een andere weg te 
bewandelen.” Kirsten kwam Spike tegen op 
de site ikzoekbaas.nl en wist meteen: dit is 
hem. Helaas was hij op dat moment al gere-
serveerd. Toen ze enkele dagen later opnieuw 
op de site keek en zag dat hij weer beschik-
baar was, aarzelde ze geen moment en stapte 
met man en dochters in de auto. De rit naar 
het opvangcentrum duurde meer dan tweeën-
half uur, maar was het absoluut waard.

‘Spike hoort er helemaal  
bij. We zouden hem niet 
meer kunnen missen’

Ongelooflijke lieverd
Kirsten: “Onze eerste ontmoeting met Spike 
was heel bijzonder en de klik was er direct. 
Gelukkig bleek dat wederzijds en mochten we 
hem diezelfde dag nog mee naar huis nemen. 
Inmiddels woont Spike een jaar bij ons, en 
hoort hij er helemaal bij. Elke dag maken we 
lange wandelingen samen. Ik ben niet zo 
goed ter been en merk dat hij erg bescher-
mend is voor mij. Wat ik ook aandoenlijk 
vind, is dat hij elke dag rond het middaguur 
op de bank bij het raam springt, waar hij 
trouw wacht tot onze dochter thuiskomt uit 
school. We zouden Spike niet meer kunnen 
missen. Het is een ongelooflijke lieverd en we 
genieten intens van hem.” Spike met zijn favoriete speelmaatje Rasgo.
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INTERVIEW

Sue Gibbs is als hoogleraar huidgeneratie verbonden aan het VU medisch centrum en de 
Academie voor Tandheelkunde in Amsterdam. Ze is bezig met de ontwikkeling van een 
chip waarmee huidziekten kunnen worden bestudeerd en nieuwe medicijnen getest. 
Omdat er dankzij dit baanbrekende onderzoek geen proefdieren meer nodig zijn, kreeg ze 
de Lef in het Lab-prijs van de Dierenbescherming.

‘PROEFDIERONDERZOEK MAG 
NOOIT VANZELFSPREKEND ZIJN’

Een chip die bij onderzoek de huid vervangt, 
hoe werkt dat?
“We bootsen in ons laboratorium menselijke 
huid na door huidcellen, bindweefselcellen 
en dergelijke samen te brengen in een micro-
chip. Via een soort buizensysteem staan deze 
cellen in contact met de huid, net als de 
bloed- en lymfvaten in ons eigen lichaam.  
De gekweekte huid reageert zodoende op 
 vrijwel dezelfde manier als een echte huid.” 

Waar wordt de kweekhuid voor gebruikt?
“We doen er onderzoek mee naar allerhande 
huidziekten, de behandeling van littekens en 
brandwonden en daarnaast gebruiken we de 
kweekhuid om cosmetica en medicijnen te 
testen. De komende jaren gaan we de chip ver-
der uitbreiden om nóg dichter bij een echte 
huid te komen en zullen we ook andere orga-
nen met aderen op een chip gaan creëren.”

In de toekomst worden er dus hele organen 
nagebootst?
“Feitelijk doen we dat al, de huid is tenslotte 
ons grootste orgaan. Maar inderdaad, er 

‘Ik heb nooit onder-
zoek met proefdieren 
gedaan. Dat was  
niet de makkelijkste, 
maar voor mij wel  
de enige weg’

OVER DE PRIJS
Lef in het Lab is een initiatief van de  
Dierenbescherming. De prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan een wetenschapper  
die zich op bijzondere wijze heeft ingezet 
voor alternatieven voor proefdieren.  
Ook dit jaar wordt de Lef in het Lab-prijs 
uitgereikt in april.

de enige weg. Ik wist dat het anders kon. Toen 
mijn begeleider opperde om diermodellen te 
gebruiken, heb ik dat geweigerd. In plaats 
daarvan ontwikkelde ik modellen waarmee 
we nu onderzoek doen zonder proefdieren. 
Wat dat betreft ben ik ook hoopvol gestemd 
voor de toekomst. Want hoe meer alternatie-
ven er worden ontwikkeld, hoe groter het ver-
trouwen is dat er zo ontzettend veel mogelijk 
is. Overigens denken de meeste mensen met-
een aan de ethische kant als het gaat om dier-
proeven, maar er is ook een wetenschappelijk 
motief. Dierproeven voorspellen namelijk lang 
niet altijd goed wat het effect is op mensen.”

Bij welke onderzoeken geldt dat?
“Als je kijkt naar de genezing van wonden, is 
onderzoek met dieren lang niet altijd zinvol. 
Het immuunsysteem van een muis verschilt 
bijvoorbeeld zoveel van dat van een mens, dat 
proefdieronderzoek weinig zegt over wond-
genezing bij mensen. Datzelfde geldt voor de 

Sue Gibbs:

wordt momenteel elders onderzoek gedaan 
om ook lever, nieren en hart na te maken. Als 
we er gezamenlijk in slagen om die met de 
huid te integreren, kunnen we zien wat het 
effect is van een huidmedicijn op de andere 
organen in ons lichaam. Maar het zal nog 
zeker tien jaar duren voordat we zover zijn.”

U gebruikt nooit proefdieren?
“Klopt. Binnen mijn specialisme bestaat de 
mogelijkheid om modellen te ontwikkelen 
die proefdieren vervangen, en daar heb ik 
heel bewust voor gekozen. Helaas kan de over-
stap niet van de ene op de andere dag worden 
gemaakt en is het onmogelijk om alle dierproe-
ven klakkeloos van tafel te vegen. In bepaalde 
gevallen is er simpelweg geen goed alternatief 
voorhanden, en zullen we wel moéten. Ik vind 
alleen dat proefdieronderzoek nooit een 
 vanzelfsprekendheid mag zijn. Omdat het 
 makkelijker is, of omdat we het altijd zo heb-
ben gedaan. We dienen onszelf elke dag 
opnieuw af te vragen of het ook anders kan.”

Kunt u een voorbeeld noemen?
“In Europa is het verboden om dierproeven  
te doen bij de veiligheidstesten van cosmeti-
sche producten. Er moéten dus wel alterna-
tieven worden ontwikkeld, omdat er vanuit 
de industrie en de samenleving grote druk 
wordt uitgeoefend.”

Hebt u in het verleden wel dierproeven 
 gedaan?
“Nee, nooit, ook niet tijdens mijn studie. Dat 
was niet de makkelijkste, maar voor mij wel 
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‘Ik beschouw het  
als mijn taak om 
 anderen uit te dagen 
na te denken over 
alternatieven’

behandeling van tumoren. Bij een mens 
duurt de groei van een tumor veel langer, 
vaak jaren, dus is het allerminst representa-
tief om de groei van een tumor bij een muis 
een paar weken lang te volgen en daar dan 
harde conclusies aan te verbinden.” 

Wat vindt u ervan dat er nog steeds proef
dieren worden gebruikt?
“Ik denk dat niemand proeven met dieren wil 
doen, maar soms is er geen goed alternatief 
en zullen we wel moeten. Stel je voor dat jij 

zelf of iemand van wie je houdt ernstig ziek  
is en een medicijn krijgt aangereikt dat op 
 dieren is getest. Dan grijp je die kans aan. Dat 
is volstrekt logisch en geldt voor ons bijna alle-
maal, ook voor mij. Ik zal dan ook nooit iemand 
veroordelen die proeven met dieren doet, maar 
ik beschouw het wel als mijn taak om anderen 
uit te dagen na te denken over de alternatieven. 
En ja, het vergt geduld en doorzettingsvermo-
gen om die te ontwikkelen, maar daar staat 
tegenover dat het veel voldoening geeft om iets 
voor mensen én dieren te kunnen betekenen.” 



Ik doneer gratis 
aan de 

Dierenbescherming 
door te winkelen via 

4MORGEN! 
Ideaal toch?

Met elke aankoop bij meer dan 1.000 online winkels waaronder 
Coolblue, Bijenkorf, Zooplus, Thuisbezorgd en Albert Heijn, kun je via 

4MORGEN een donatie ophalen voor de Dierenbescherming. 
Doe je mee?

Registreer je gratis op 4MORGEN en kies de 
Dierenbescherming als jouw goede doel.

Zoek jouw winkel op 4MORGEN.

Ontvang een bedrag op jouw 4MORGEN 
account en steun de Dierenbescherming.

1

2

3
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John van den Broek is sinds 2010 werkzaam als districtsinspecteur voor de  
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in Noord-Holland. Hij treedt  

hier dagelijks op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Een van de zaken die me het 
meest is bijgebleven, is die 
van drie honden in een 
 smerige, donkere schuur. Ze 
zaten aan zware kettingen in 

hun eigen ontlasting en hadden niets te eten 
en drinken. De politie had de dieren ontdekt 
bij een inval in een woning. Mijn collega en ik 
zijn direct in de auto gestapt. We hadden al 
gehoord dat een van de honden net was beval-
len. De kleintjes lagen verspreid in het hooi, 
eentje was er al overleden. Het allerergste was 
dat de moeder niet bij haar pups kon, omdat 
de ketting waar ze aan vast zat te kort was.  
De kleintjes zijn direct naar een dierenarts 
gebracht, waar ze de medische hulp kregen 
die ze zo hard nodig hadden. De moederhond 
hebben we later in bewaring genomen, opdat 
we haar zo snel mogelijk weer met haar pups 
zouden kunnen herenigen. Ook de andere 
twee honden zijn uiteindelijk naar een veilig 
opvangadres gebracht. Later ontdekten we in 
de tuin nog twee overleden honden in een 
kuil. De dieren hadden nooit een naam gekre-
gen, waren niet ingeënt noch gechipt. Simpel-
weg omdat de eigenaar, een oudere man, daar 
het nut niet van inzag. Daarnaast bleek hij een 
groot aantal runderen te hebben, die allemaal 

droogstonden omdat de watersystemen niet 
functioneerden. Het was duidelijk dat hij 
totaal geen respect voor dieren kon opbrengen.

Ongelooflijk smerig
Ik denk dat veel mensen in de veronderstel-
ling zijn dat dit soort praktijken niet voor-
komen in een welvarend land als het onze, 

maar helaas is het aan de orde van de dag.  
Zo zijn we regelmatig op plaatsen waar het  
zo ongelooflijk smerig is, dat we met maskers 
op naar binnen moeten omdat de stank je 
anders naar de keel vliegt. Hoe kunnen men-
sen zo leven, vraag je je af. 

Wilde achtervolging
Ondanks het dierenleed waarmee we te 
maken krijgen, geeft dit werk me veel 

INSPECTIEPRAKTIJKEN

COLUMN

voldoening en voel ik nog steeds pure euforie 
als ik een dier uit een slechte situatie kan 
redden. Neem Arko, die als pup van acht 
weken permanent in een bench was gestopt. 
Toen ik hem voor de eerste keer zag, was  
hij tweeënhalf en speelde zijn hele leven zich 
af in die veel te krappe kooi. Hij kon niet 
rechtop staan, zijn rug was gedeeltelijk 
kromgegroeid en had hij geen bespiering 
meer. Toen ik zijn eigenaar daarop aansprak, 
draaide hij helemaal door. Hij bedreigde me 
en beweerde dat hij een vuurwapen had, 
waarna hij de bossen in vluchtte en uiteinde-
lijk na een wilde achtervolging door de 
politie kon worden gepakt. 
Met Arko is het goed gekomen, gelukkig. Hij 
heeft een nieuwe baas en is na een lang 
revalidatieproces nu politiehond in Duits-
land. Zo’n mooie afloop helpt me om te 
dealen met de zaken die niet goed eindigen. 
Want je zou denken dat het went, maar niets 
is minder waar. Gelukkig heb ik geleerd om te 
relativeren. Dat moet ook wel, want anders 
word je gek. Als ik na een 
zware dag een paar uur met 
mijn honden de bossen in ga, 
kan ik er daarna weer voor 
honderd procent tegenaan.

‘Toen ik Arko voor de 
 eerste keer zag, was hij 
tweeënhalf en speelde zijn 
hele leven zich af in een 
veel te krappe kooi.’

‘De honden zaten aan zware kettingen in 
hun eigen ontlasting.’

‘Nog steeds voel ik  
pure euforie als ik een  

dier uit een slechte  
situatie kan redden’
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PORTRETTEN

De dierenambulancemedewerkers van de 
Dierenbescherming zijn dag en nacht in touw om zieke, 

gewonde en zwervende dieren op te vangen en te 
vervoeren. Jaarlijks komen ze maar liefst zo’n 90.000 

keer in actie. Voor honden, katten, konijnen en 
knaagdieren, maar ook voor kleine in het wild levende 

dieren. Is medische zorg niet nodig? Dan rijden ze naar 
een van onze asielen, waar de dieren worden opgevangen 

totdat er een nieuwe eigenaar voor ze wordt gevonden. 

We zijn blij met alle vrijwilligers op onze 
dierenambulances, die 24 uur per dag, 7 dagen per week 

klaarstaan om dieren te helpen, zonder daar ooit iets 
voor terug te verwachten. Op de volgende pagina’s 

vertellen vier bevlogen dierenambulancemedewerkers 
over hun ervaringen en de motivatie om zich geheel 

belangeloos in te zetten voor dieren in nood.

REDDERS IN NOOD 
Onze vrijwilligers op de dierenambulance



Henk Molenaar en Nicole Terlouw rijden 
sinds een jaar samen op de dierenambu
lance voor Dierenbescherming Rijnmond. 
Ze draaien wekelijks minstens één 
24uursdienst en doen dat met veel 
 plezier, liefde en humor.
Henk: “Ik heb 44 jaar bij de politie gewerkt en 
was net met pensioen toen ik in de krant een 
oproep voor ambulancemedewerkers las. Ik 
heb meteen gereageerd.” Nicole: “Voor mij 
geldt dat het altijd een droom is geweest om 
met dieren te werken. Ik was taxichauffeur, 
maar toen ik de mogelijkheid kreeg om op de 
dierenambulance te rijden, hoefde ik daar niet 
lang over na te denken.” Henk: “We doen dit 
werk nu twee jaar, sinds een jaar rijden we vrij-
wel altijd samen.” Nicole: “In die tijd hebben 

we al veel meegemaakt. Wat we nooit meer 
zullen vergeten, is de redding van een vader-
zwaan. Zijn vleugels waren besmeurd met 
bloed, waarschijnlijk omdat hij door een hond 
was gegrepen. Met veel moeite haalden we 
hem uit de sloot, waarna hij in een opvang-
centrum voor vogels mocht herstellen.” Henk: 
“In principe zit ons werk er dan op. Maar we 
waren zo benieuwd hoe het met hem ging, dat 
we contact hielden met de mensen die hem 
verzorgden. Na een week was hij weer opge-
knapt en vroegen ze ons of wij de zwaan wil-
den vrijlaten.” Nicole: “We zijn teruggegaan 
naar de plek waar we hem hadden gevonden. 
Toen we daar aankwamen, begonnen zijn 
kleintjes meteen te piepen. Dat was een prach-
tig geluid. Nadat we hem hadden losgelaten, 

wandelde de zwaan richting de waterkant, 
waar zijn vrouwtje en kinderen op hem wacht-
ten. Samen gleden ze het water in en zwom-
men weg. Dat was zo’n magisch moment, we 
hadden allebei kippenvel.” Nicole: “Henk en ik 
vullen elkaar goed aan. Als het op het redden 
van dieren aankomt, ga ik nog wel eens te ver. 
Henk fluit me dan terug.” Henk: “Zoals laatst 
toen er een vogel bekneld zat in een dakgoot 
op vijf meter hoogte. Nicole klom zonder 
nadenken een ladder op. Toen heb ik haar wel 
even aan haar jas getrokken. Want ik wist: als 
dat dier in paniek raakt en gaat fladderen, valt 
zij naar beneden.” Nicole: “Henk en ik begon-
nen als collega’s, maar gaandeweg zijn we 
échte vrienden geworden. We hopen dit werk 
nog jaren samen vol te houden.”

‘We begonnen als 
 collega’s, maar zijn 
inmiddels ook échte 

vrienden. Samen 
 hebben we al veel 

 meegemaakt’
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CONTACT MET  
DE DIERENAMBULANCE
Bent u getuige van een dier in nood  
door een ongeluk, mishandeling of ver-
waarlozing, of hebt u direct een diere n-
ambulance nodig? Neem dan contact 
op met het landelijke meldnummer van 
de politie: 144.



‘Nooit eerder heb  
ik zoveel voldoening 

van mijn werk  
gehad als nu’

Toen René Coumans na tien jaar zijn 
baan als bedrijfsleider bij een schoenen
zaak kwijtraakte, wilde hij graag een 
 nuttige invulling geven aan zijn dagen. Hij 
besloot zich aan te melden als vrijwilliger 
bij Dierenbescherming Limburg.
René: “Laatst kreeg ik een berichtje van een 
vrouw van wie de hond ernstig ziek was en die 
we moesten laten inslapen. ‘Je hebt niet alleen 
een hart voor dieren, maar ook voor mensen,’ 
schreef ze. Dat vond ik heel lief. En het klopt. 
Als wij bij mensen thuiskomen en ze moeten 
vertellen dat hun dier is overleden of het niet 
zal redden, beschouw ik het als mijn taak om 

ze te troosten, naar hun verhaal te luisteren. 
Voor mij persoonlijk geldt dat ik dieren in nood 
een beter leven wil geven, of ze bij een uit-
zichtloze situatie een lijdensweg bespaar. 
Want ook dat is onderdeel van ons werk, hoe 
verdrietig dat soms ook is. Ik rijd tenminste 
drie dagen per week op de dierenambulance, 
en zamel daarnaast geld in om onze auto’s te 
onderhouden. Dat begon met een zwaailicht 
op het dak van de ambulance, dat er al twintig 
jaar op zat en een heleboel mankementen ver-
toonde. Ik mobiliseerde mijn vriendengroep en 
startte een actie via social media. Al snel vond 
ik een bedrijf dat ons tegen een kleine vergoe-

ding een nieuwe lichtbalk wilde schenken en 
’m nog op de wagen monteerde ook. Binnen 
no time had ik het bedrag daarvoor bij elkaar 
en toen dat eenmaal was gelukt, had ik de 
smaak pas echt te pakken. Sindsdien benader 
ik bedrijven die ons kunnen helpen en organi-
seer ik veilingen, prijsvragen en acties op 
Facebook. Zo heb ik kunnen regelen dat al 
onze dierenambulances voortaan elke drie 
weken gratis door de wasstraat mogen. Ik heb 
gemerkt dat als je mensen treft die net zoveel 
van dieren houden als jijzelf, er zo ontzettend 
veel mogelijk is. Nooit eerder heb ik zoveel vol-
doening van mijn werk gehad als nu.”
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PORTRETTEN

DIERENAMBULANCES  
STEUNEN?
De kosten voor een dieren-
ambulance om een dag uit te 
 rijden en zieke en gewonde 
 dieren te verzorgen, zijn gemid-
deld € 55. Hierbij zijn we af- 
hankelijk van onze leden en 
donateurs. Wilt u de dieren-
ambulance steunen? Kijk dan 
op dierenbescherming.nl/  
steun-de-dierenambulance.
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‘Geen dag op de  
dierenambulance  

is hetzelfde. Dat  
vind ik heerlijk’

Naast haar studie voor dierenartsassis
tente rijdt Ellen Hauptmeijer sinds enkele 
maanden elke donderdag en vrijdag als 
vrijwilliger op de dierenambulance voor 
Dierenbescherming OverGelder. 
Ellen: “Dit werk doe ik vanuit een grote liefde 
voor dieren. Ik ben opgegroeid met honden en 
wat ik heel bijzonder vind, is dat ze altijd blij 
zijn om je te zien, geen vooroordelen hebben 
en je nemen zoals je bent. Zo houdt een van 
mijn honden absoluut niet van knuffelen, maar 
als ik ziek ben of me niet goed voel, is hij altijd 
de eerste die bij me komt zitten. Het werk op 
de dierenambulance is erg dankbaar, vind ik. 

We redden dieren in nood en herenigen weg-
gelopen honden en katten met hun eigenaar. 
Maar ook als we mensen moeten vertellen dat 
hun dier is overleden, ervaar ik dat als heel zin-
vol. Het geeft rust om te weten wat er met je 
dier is gebeurd. In dat opzicht is het werk niet 
makkelijk, want we worden vaak met dieren-
leed geconfronteerd. Gelukkig kan ik daar 
goed mee omgaan. Al wordt het ook mij wel-
eens teveel. Zo haalden we laatst een hond 
op, die zo extreem mager was dat ik meteen 
volschoot toen ik hem zag. Bij de dierenarts 
bleek dat hij al zes jaar ernstig ziek was, en 
ondraaglijke pijnen leed. De eigenaren waren 

zich van geen kwaad bewust. ‘Maar hij kwis-
pelt toch nog?’ reageerden ze laconiek. Uitein-
delijk hebben we deze hond laten  inslapen, het 
kon niet anders. En hoe gek het misschien ook 
klinkt, mijn hart maakte een sprongetje toen hij 
eindelijk uit zijn lijden was verlost. Geen dag 
op de dierenambulance is hetzelfde. Het ene 
moment halen we een gewonde watervogel uit 
de sloot, om een paar uur later een angstig ver-
dwaald katje van de straat te plukken. Volgend 
jaar ben ik klaar met mijn studie en ga ik op 
zoek naar een baan, maar ik weet nu al dat 
mijn werk als vrijwilliger dan niet stopt. Daar is 
het me veel te dierbaar voor geworden.” 

VRIJWILLIGER WORDEN? 
De Dierenbescherming is 
afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Zonder hen zouden 
we niet bestaan. Wilt u iets voor 
dieren betekenen, bijvoorbeeld 
als  ambulancemedewerker? 
Meldt u zich dan aan via een 
van onze regiokantoren of  
kijk op Dierenbescherming.nl/
word-vrijwilliger.
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LEZERSFOTO’S

ASIELDIEREN
Jaarlijks belanden er tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren in de 
opvangcentra van de Dierenbescherming. Dat je van een asieldier ontzettend veel plezier  
kan hebben, bewijzen de verhalen op deze pagina’s. Voor het volgende nummer van DIER zijn 
we op zoek naar foto’s van genietende dieren. U stuurt ze naar foto@dierenbescherming.nl 
o.v.v. naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. Insturen kan tot 1 april.

1. Ruim vijftien jaar geleden haalde ik onze Fix uit het asiel. Op deze foto zie je goed 
hoe fit ze nog steeds is. Noortje Russel, Boijl
2. Onze asielkat Niels. Hier kan je toch geen nee tegen zeggen?
Marleen van den Dungen, Hilversum
3. Wij hebben Conan als pup geadopteerd. Zijn moeder was hoogzwanger aan haar lot 
overgelaten in een leeg appartement en is met spoed naar het asiel gebracht. Daar heeft 
ze het leven geschonken aan een prachtig nest pups. Ik was niet op zoek naar een pup 
en wilde eigenlijk heel bewust voor een oudere hond gaan, maar toen ik het koppie van 
Conan zag, wist ik het: ‘Die gaat met mij mee naar huis!’. Amanda Noordzij, Tiel
4. Lieve Momo uit het asiel. Yvonne Slof, Arnhem
5. Opvangkittens Tibbe en Twiggy kunnen niet zonder elkaar. Anja van Seters, Tilburg

1.

5.

2.

3.

4.
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6. Dit zijn Bartje en Bonno, twee broertjes. Ik kwam 
ze tegen op ikzoekbaas.nl en ben blij dat ik voor ze 
kan zorgen. Al zorgen ze stiekem ook een beetje 
voor mij. Cindy Akkermans, Eindhoven
7. Muis woonde samen met negentien andere 
 katten, maar was niet gelukkig. Ook in het asiel 
voelde ze zich niet op haar gemak. Nu is Muis 
 eindelijk op haar plek en dól op aandacht en eten. 
Voor mij is ze een geschenk. Ik had me geen beter 
katje kunnen wensen. Roos Köll, De Bilt
8. Ik zag Moeika, een oudje van vijftien jaar, in het 
asiel. Ze was bang en wilde niet eten. Met veel 
geduld heb ik haar vertrouwen gewonnen. Vijf jaar 
heeft ze bij me gewoond. Toen werd ze ziek en 
moest ik tot mijn grote verdriet afscheid van haar 
nemen. Sandra Middeldorp, Kerkrade
9. Dunya is onze adoptiehond. Een lieverd, heel 
leergierig en energiek. We hebben veel trainingen 
met haar gevolgd en dat heeft haar goed gedaan. 
Ze is een verrijking van ons leven.  
Ben en Petra Verhooren, Houten
10. Eind 2013 kwam deze pechvogel voor de 
zoveelste keer in een asiel terecht. We maakten 
een wandeling en besloten hem mee naar huis te 
nemen. Een reis naar Friesland, wat een avontuur. 
De eerste periode was een strijd, totdat Laiko door-
had dat wij het beste met hem voorhadden. Inmid-
dels zijn we twee jaar verder en genieten we van elk 
moment. Jade Erkelens & Devit, Drachten

6.

9.

10.

7.

8.



NAAM 
Apoline Los

FUNCTIE
“Sinds anderhalf jaar 
ben ik als vrijwillig bege-
leider verbonden aan  
de jeugdclub van de 
 Dierenbescherming. 
Voor de kinderen 
 worden er maandelijks 
 educatieve activiteiten 
met of over dieren 
 georganiseerd. Aan  
mij en mijn collega’s de 
taak om er een leuke 
middag van te maken en 
ervoor te zorgen dat 
alles goed verloopt.”

MOTIVATIE
“Ik werk al jaren in de 
 marketingcommunicatie 
en voelde de behoefte 
om mezelf ook in te zet-
ten voor een maatschap-
pelijk doel. Via de Vive 
Vrijwilligerscentrale 
maakte ik kennis met  
de activiteiten van de 
 Dierenbescherming. 
Mijn werk dagen zitten 
meestal overvol, maar 
het is altijd mogelijk om 
één middag in de maand 
vrij te maken voor zoiets 
zinvols als dit. Ik heb zelf 
geen kinderen, maar 
ben wel dol op ze. En 
daarnaast houd ik enorm 
van dieren. In deze func-
tie komt dat op een 
mooie manier samen.”

MOOIE ERVARING
“Het werk is nog leuker 
dan ik had verwacht. De 
uitjes zijn altijd gezellig, 
de kinderen aanstekelijk 
enthousiast en ik vind het 
heel waardevol dat ze op 
een speelse manier leren 
om goed voor dieren en 
voor elkaar te zorgen.  
Als ze je tijdens zo’n dag 
plotseling in vertrouwen 
nemen of je hand pakken, 
dan ontroert me dat.”
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MEELOOPREPORTAGE

Kinderen zijn dol op dieren en willen daar vaak alles over weten. Voor jonge dierenbescher-
mers organiseert de Dierenbescherming daarom door het hele land leuke en leerzame 
uitjes. Apoline Los begeleidt deze activiteiten als vrijwilliger in de regio Rijnland. Omdat we 
benieuwd zijn hoe ze dat aanpakt, kijken we over haar schouder mee.

ste instantie zou denken. “Als we dadelijk aan 
wal gaan, mogen ze met een schepnet diertjes 
uit het water vissen en ze in een waterbakje 
doen om ze te bekijken,” zegt Apoline. “Uiter-
aard zetten we ze daarna voorzichtig weer 
terug.” Ze vertelt dat het belangrijk is om ook 
de verlegen kinderen te betrekken: “Fijn is 
dat ze altijd een vriendje of vriendinnetje 
mogen meenemen naar de uitjes. Vaak is dat 
gratis, soms kost het een paar euro. Dat geeft 
ze houvast. Maar als ik merk dat een kindje 
zich afzondert, ga ik erbij zitten en doen we 
de opdrachten samen.” Rond vier uur is de 
watersafari ten einde en worden de kinderen 
door hun ouders opgehaald. Net op tijd, want 
nog geen vijf minuten later breekt de lucht 
open en komt de regen met bakken uit de 
hemel vallen.

Een maand later, 14.00 uur Samen koken
Een maand na de watersafari staat er een 
workshop vegetarisch koken voor de jonge 
dierenbeschermers gepland. Op een leuke 
locatie, aan de boulevard van Katwijk, zodat 
de kinderen na afloop nog even lekker kun-
nen uitrazen op het strand. Maar allereerst 
gaan ze met kok Jan een paar heerlijke vegetari-
sche gerechtjes klaarmaken. Koken is ontzet-
tend leuk en ook zonder vlees kan je de meest 
fantastische hapjes maken. Dat blijkt ook nu 
weer. De kinderen gaan vol enthousiasme aan 
de slag en mogen daarna hun zelfgemaakte 
creaties lekker zelf opeten. “Na een uitje ben ik 
meestal helemaal gesloopt,” lacht Apoline, 
“maar dat is het absoluut waard. Dit werk geeft 
nog meer voldoening dan ik had gehoopt.”

14.00 uur Op watersafari
“Vandaag doen we met de kinderen een 
watersafari,” vertelt Apoline als we haar ont-
moeten op een regenachtige middag aan de 
oever van de Nieuwkoopse Plassen. “In een 
elektrische boot gaan we varen, op zoek naar 
dieren die in en om het water leven. De kinde-
ren krijgen allemaal een fotopagina, waarop 
dieren en planten staan afgebeeld die in de 
omgeving voorkomen. “Dat kan een eend 

zijn, maar ook een waterinsect dat je in het 
dagelijks leven zelden tegenkomt. De bedoe-
ling is dat we onderweg zoveel mogelijk 
 dieren en planten van de pagina afvinken. 
Kinderen zijn leergierig, en nieuwsgierig 
bovendien. Ze willen zoveel mogelijk informa-
tie opzuigen. Dat is heel leuk om te zien.”

15.00 uur Tussen de regenbuien door
Het is een onstuimige dag en de lucht in de 
verte is dreigend, maar wij houden het droog. 
De gids die ons begeleidt, is een enthousiaste 
verteller en laat de kinderen zien dat er veel 
meer dieren bij het water leven dan je in eer-

ONZE MENSEN, ONS WERK

‘Op een speelse  
manier leren kinderen 
hoe belangrijk het is 
om goed voor dieren én 
voor elkaar te zorgen’

LID WORDEN MET HET HELE GEZIN
Houden uw kinderen van dieren? Dan kunt u nu met het hele gezin lid worden van de Dieren-
bescherming. U ontvangt dan elk jaar het samen op stap-boekje, vol kortingen voor uitjes naar 
musea, dierenparken, evenementen en nog veel meer. Ook krijgt u vier keer per jaar het maga-
zine DIER en drie verrassingen voor de kinderen. Verder wordt u per mail op de hoogte 
gehouden van activiteiten van de Dierenbescherming in de regio. Meer informatie op: dieren
bescherming.nl/wordlidmetgezin. Bent u al lid en wilt u dit omzetten naar een lidmaat-
schap voor het hele gezin? Neem dan contact op met Service & Informatie: 088 81 13 000.
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STADSE DIEREN
Je zou het misschien niet denken, maar ook in drukke steden 
zitten overal dieren. Als je eenmaal weet waar je kijken moet, 

openbaart zich een bijzonder dierenuniversum. Neem 
Amsterdam. In het water zwemmen futen, op IJburg kan je 

ringslangen zien en in Slotervaart kom je vossen tegen. Op deze 
pagina’s een aantal dieren die je misschien niet verwacht  
in drukbevolkte gebieden, maar die er wel degelijk leven. 

BROEDENDE  
BLAUWE REIGERS 
In Amsterdam broeden 1100 
reigerparen in kolonies, waarvan 
de meeste in parken zitten. Vanaf 
januari zijn alle kolonies bezet. 
Eerst komen de mannetjes, die 
onderling om de nesten van het 
voorgaande jaar gaan vechten. Als 
ze een nest hebben veroverd, 
bouwen ze dat op en wachten ze 
op de vrouwtjes. Zodra er eentje 
verschijnt, beginnen de mannetjes 
zich vreselijk uit te sloven. Ze 
zetten hun sierveren op, spreiden 
hun staart en maken een soort 
dansje. Dat alles met veel kabaal. 



IN BEELD

rechts
FLADDERENDE ICARUSBLAUWTJES
Het icarusblauwtje komt veelvuldig voor in de 
stad. Zelfs langs de spoordijken in het centrum 
en op bouwterreinen waar de witte en citroen-
gele honingklaver hoog is opgeschoten, kunnen 
tientallen vlinders rondvliegen. Dit  blauwtje is 
een echte pionier; waar de mensen zandvlakten 
en -hopen creëren voor de aanleg van nieuwe 
wijken en wegen, ontstaan nieuwe leefgebieden 
voor deze vlinder. Van mei tot oktober kan je 
twee generaties van het icarusblauwtje zien 
 vliegen. Twee keer per jaar wordt de cyclus ei, 
rups, pop en vlinder doorlopen.

boven
DRUMMENDE SPECHTEN
De grote bonte specht is de stadsdrummer van 
Amsterdam. Vroeg in het voorjaar beginnen de 
mannetjes met hun concert. Door hard met hun 
snavel tegen een boomstam of tak te roffelen, 
proberen ze hun broedterritorium veilig te stel-
len. Een beetje stadse specht maakt ook dank-
baar gebruik van ander roffelmateriaal, zoals 
verkeersborden en lantaarnpalen. Want hoe 
 harder het geroffel, hoe meer indruk ze ermee 
maken op hun concurrenten.

IN BEELD
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IN BEELD

links
BLAFFENDE VOSSEN

onder
UITBUNDIGE GRUTTO’S
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Een vos is een hondachtige en kan 
ook blaffen. Vaak doet hij dat zacht, 
maar hij kan ook luid keffen en doet 
dat meestal vier keer achter elkaar. 
Ken je dat geluid eenmaal, dan ont-
dek je dat er meer vossen in je omge-
ving leven dan je dacht. Tot in de jaren 
vijftig kwamen er geen vossen voor in 
Noord-Nederland, laat staan in de 
stad. De populatie die er nu woont, 

komt vanuit het Gooi en de duinen, 
waar sinds 1968 weer vossen leven. 
Een enkele maal dringt een vos diep 
in de stad door. In de tuinen grenzend 
aan het Vondelpark worden ze steeds 
vaker gezien. Stadse vossen worden 
meestal gespot door mensen die 
 vervolgens de dierenambulance laten 
komen. Die geeft ze dan een lift, terug 
naar de buitengebieden.

De beste plek in Nederland om in de 
broedtijd het uitbundige gedrag van 
grutto’s te zien, ligt binnen de Amster-
damse gemeentegrenzen, in Water-
land om precies te zijn. Misschien  
is het zelfs wel de beste plek van 
Europa. Of van de wereld.  Eind 
 februari begint het feest. Dan keren 
de grutto’s terug uit Afrika. Eerst 
staan ze nog een beetje bij elkaar te 
kleumen, maar zodra het begin maart 
een beetje lente wordt, gaan ze de 

weilanden onderling verdelen en 
paartjes vormen. Hele groepen 
 zwieren dan luid roepend vlak over je 
hoofd. Op de grond dreigen concur-
renten hevig tegen elkaar, terwijl 
mogelijke geliefden luidruchtig balt-
sen, de staart wijd gespreid om zich 
mooi te maken. Eind maart zijn de 
 territoria verdeeld, de vogels laten dat 
merken door langdurig, luid roepend 
en met zwiepende vleugels boven hun 
grondgebied te vliegen.
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ZONNEBADENDE RINGSLANGEN
Het oostelijk deel van Amsterdam is al 
eeuwenlang een bolwerk voor ringslan-
gen. Toch zijn er maar weinig mensen die 
ze te zien krijgen. Jammer, want zo moei-
lijk is dat niet. Als je maar op het juiste 
moment op de juiste plek bent. Zodra het 
in oktober kouder wordt, kruipt de ring-
slang de grond in. In Amsterdam overwin-
tert hij hoofdzakelijk in de dijken langs het 
IJsselmeer en de spoor- en snelwegtaluds 
in het oosten van de stad, om in het voor-
jaar, vaak begin april, weer tevoorschijn te 
komen. Gegarandeerd liggen de slangen 
dan tussen twee en drie uur ’s middags te 
zonnen op de dijken en taluds waar ze 
hebben overwinterd.



XXXXXXXXXXXXX
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DREIGENDE RIVIERKREEFTEN
Tot 1980 leefden er geen rivierkreeften  
in de Amsterdamse wateren. Nu komen 
er meerdere soorten voor. Zoals de rode 
Amerikaanse rivierkreeft, die in 1973 
voor het eerst werd uitgezet in Spanje. 
Inmiddels wordt ’ie op een groot aantal 
plekken in Amsterdam gevonden, onder 
meer in de grachten. Vooral op regenach-
tige dagen kan je een waar spektakel 
beleven als ze over land trekken, soms met 
wel honderden tegelijk, op zoek naar een 
nieuw leefgebied. Kom je te dichtbij, dan 
steken ze dreigend hun scharen omhoog.
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rechts
DOBBERENDE ZEEHONDEN

boven
DANSENDE FUTEN

IN BEELDIN BEELD

Over deze en zestig andere dieren in de stad leest u in Het Amsterdamse 
Beestenboek. Op pagina 5 verloten we vijf exemplaren van het boek.

Grote oorpluimen, roestbruine bakke-
baarden en jongen met zebrastrepen. 
De fuut is een opvallende verschijning 
in onze stadswateren. Vroeger waren 
de vogels erg schuw, maar tegen-
woordig broeden ze open en bloot in 
de grachten en parkvijvers. Deze ver-
andering heeft vooral te maken met 
de verbeterde kwaliteit van het stads-
water. Met name in het voorjaar is het 

een feest om het baltsgedrag van 
futen te aanschouwen. Geheel syn-
chroon voeren het mannetje en vrouw-
tje een paringsdans uit. Wanneer het 
vrouwtje uiteindelijk het door het man-
netje gevangen visje aanneemt, zijn ze 
getrouwd. Dit bijzondere gedrag is 
vooral goed te zien vanaf de Amster-
damse brug en de bruggen op IJburg.

Een dobberende zeehond voor 
 theater Carré of het Eye Filmmuseum 
is allang geen zeldzaamheid meer. 
Het vermoeden is dat de meeste die 
in de stad worden gezien van de 
 Wadden komen en via de sluizen bij 
IJmuiden het Noordzeekanaal in 
zwemmen.  Er is genoeg vis in het IJ 
en de Amstel, maar zeehonden hou-
den ook van zandplaten waar ze in 
groepjes kunnen verblijven. Die zijn er 

niet in Amsterdam, en daarom gebrui-
ken ze steigers of vlotten bij woon-
boten. Niet ideaal, want daar trekken 
ze zoveel bekijks dat ze eigenlijk nooit 
tot rust komen. Het zou mooi zijn als 
er in de toekomst plekken komen 
waar de dieren ongestoord kunnen 
rusten en zonnen, en misschien zelfs 
jongen geworpen kunnen worden. 
Babyzeehonden worden namelijk 
alleen op land geboren.



dé huisdierenverzekering

Uw huisdier verdient toch 
ook het allerbeste?

Stel uw huisdier wordt ziek of 
krijgt een ongeluk. Dan wilt u de 
beste medische zorg. Ongeacht 
de kosten.

Petplan is de meest complete 
huisdierenverzekering, met uitge-
breide vergoedingen. Bovendien 
gaat declareren heel snel en ge-
makkelijk!

Optimaal gemak voor u en een 
geruststellende gedachte.

Ieder huisdier verdient

Aanbevolen door de dierenarts!

Kijk op www.petplan.nl

FINAL_Dierenbescherming.indd   1 22-01-16   4:47 p.m.
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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*.

Wat is het 
snelste dier 
ter wereld?

&VRAAG ANTWOORD

* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met de klantenservice via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of mail info@dierenbescherming.nl

Op de grond zijn dat de jachtlui-
paarden, die binnen drie seconden 
een snelheid van 96 kilometer per 

uur kunnen bereiken. Ze zijn zo 
snel dankzij hun flexibele wervel-
kolom. Hierdoor kunnen ze hun 
benen heel ver strekken en met 

één stap wel zes meter afleggen. 
De slechtvalk is een van de 

 allersnelste dieren in de lucht. In 
duikvlucht tenminste. Als deze 
roofvogel op zijn prooi af gaat, 

doet hij dat met een duizelingwek-
kende snelheid van 320 kilometer 

per uur. Hij heeft een onnavolgbare 
jaagtechniek, waarbij hij zich recht 

naar beneden laat vallen en zijn 
prooi in één klap doodt. 
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dé huisdierenverzekering

Uw huisdier verdient toch 
ook het allerbeste?

Stel uw huisdier wordt ziek of 
krijgt een ongeluk. Dan wilt u de 
beste medische zorg. Ongeacht 
de kosten.

Petplan is de meest complete 
huisdierenverzekering, met uitge-
breide vergoedingen. Bovendien 
gaat declareren heel snel en ge-
makkelijk!

Optimaal gemak voor u en een 
geruststellende gedachte.

Ieder huisdier verdient

Aanbevolen door de dierenarts!

Kijk op www.petplan.nl
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Verdient de Dierenbescherming  
aan het Beter Leven Keurmerk?

Ben ik verplicht  
om mijn huisdier  
te laten chippen?

Zijn er ook 
vaderdieren  
die voor hun 

kroost zorgen?

Nee. Beleidsmatig werk zoals het ontwikkelen van criteria en het promoten van de  naamsbekendheid 
van het keurmerk kost de Dierenbescherming alleen maar geld. De Stichting Beter Leven Keurmerk 

vraagt wel geld van slachterijen, eierpakstations, vleesverwerkers en supermarkten, maar dit is uitslui-
tend om de uitvoering van intake en borging van het Beter Leven Keurmerk te kunnen bekostigen.

Sinds 1 april 2013 moeten pups binnen zeven weken  
na de geboorte worden gechipt en geregistreerd. Koopt u 
een oudere hond? Vraag of hij gechipt en geregistreerd is. 

Laat dat eventueel controleren, bijvoorbeeld door een dieren-
arts, en geef aan de databank door dat u de nieuwe eigenaar 

bent. Voor katten geldt de wettelijke verplichting nog niet, 
maar is het natuurlijk wel raadzaam. Elk jaar worden in ons 

land zo’n 30.000 huisdieren als vermist opgegeven, met een 
chip is de kans veel groter dat een dier weer met zijn eigenaar 

wordt herenigd. De chip wordt onder de huid  
ingebracht door een dierenarts of bij het asiel. Uw dier  

heeft daar geen last van en kan ’m nooit verliezen. 

Het komt zelden voor dat de 
 moeder zich niet met de opvoe-

ding bemoeit, maar het zijn vooral 
de monogame dieren die de zorg-
taken eerlijk verdelen. Zo bebroe-

den watervogels als zwanen, 
meerkoeten en ganzen om de 

beurt de eieren en zorgen ze na 
het uitkomen ervan samen voor 

voedsel. Ook wolven- en vossen-
vaders delen de ouderlijke taken 
eerlijk met hun vrouwtjes en de 
mannelijke bevers zijn eveneens 
bijzonder zorgzaam. Ze bescher-

men hun baby’s en kunnen  
niet wachten tot ze groter zijn.  

Dan leren de vaders hun kleintjes 
hoe je een dikke boom doorknaagt 
en hoe je van de  takken een dam 

kan bouwen.
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Op 1 januari 2015 fuseerde de Dierenbescherming tot één 
organisatie. Dit jaar krijgt de eenwording daad werkelijk 
vorm en worden de landelijke organisatie en twintig afde-
lingen in het land samengebracht in vier regiokantoren. 
Het doel? Met z’n allen een nóg krachtiger vuist maken 
voor dierenwelzijn. Anke Boomsma, voormalig voorzitter 
van de Raad van Toezicht, was nauw betrokken bij de 
stappen die werden gezet om te komen tot één Dieren-
bescherming. DIER sprak er met haar over.

‘SAMEN STERK VOOR  
DIERENWELZIJN’

T ien jaar geleden bestond de Dieren-
bescherming uit een landelijke 
organisatie in Den Haag en ruim 
tachtig autonome, lokale afdelin-
gen. De periode die daarop volgde 

stond vooral in het teken van veranderingen. 
Door fusies werden de tachtig afdelingen 
teruggebracht tot twintig, waarna ze op  
1 januari 2015 officieel opgingen in één 
 professionele organisatie. “Dit maakt het 
mogelijk om sneller en slagvaardiger op te 
treden en de beschikbare middelen effectie-
ver in te zetten,” verklaart directeur Frank 
Dales. Komende maanden krijgt de nieuwe 
structuur vorm en zullen de afdelingen en 
het verenigingsbureau opgaan in vier regio-
kantoren, in Amsterdam, Den Haag, Eind-
hoven en Zwolle. Vanzelfsprekend gaan deze  
veranderingen niet op voor onze asielen en 
dierenambulances, die ook lokaal dieren-
noodhulp blijven verlenen.

Nog een stap
Anke Boomsma, sinds 2010 voorzitter van de 
Raad van Toezicht bij de Dierenbescherming, 
was nauw betrokken bij de ontwikkelingen 
die hebben geleid tot de eenwording. “Bij 
mijn aantreden trof ik een complexe situatie 
aan,” vertelt ze. “Nadat we van tachtig afde-

‘Mede dankzij  
de aandacht die 
 uitgaat naar onze 
inspectiedienst is 
het bewustzijn rond 
dierenwelzijn de 
afgelopen jaren 
enorm gegroeid’

Dierenbescherming fuseert tot één organisatie
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lingen terug 
waren gegaan 
naar twintig, 
realiseerden we 
ons dat er nog 
een stap nodig 
was om de ster-
ke organisatie 
die we voor ogen 
hadden te reali-
seren. Het voor-
naamste doel 
was om tot een 
zo efficiënt 

mogelijke bedrijfsvoering te komen voor de 
dieren die ons nodig hebben. En natuurlijk 
zijn er verschillen tussen regio’s, ook als je 
kijkt naar de problematiek met dieren, maar 
dat neemt niet weg dat je met een duidelijk 
beleid, goede samenwerking en het delen van 
kennis meer kan bereiken dan wanneer je dat 
versnipperd doet.”

Meer dieren helpen
Anke geeft aan dat ze het vooral belangrijk 
vindt dat elke cent die de Dierenbescherming 
ontvangt wordt gebruikt om het welzijn van 
dieren in ons land te verbeteren. “Alleen al 
om die reden vind ik dat we er goed aan heb-

ben gedaan om als één Dierenbescherming 
verder te gaan. De weg ernaartoe was mis-
schien niet altijd makkelijk, maar op deze 
manier kunnen we wel meer dieren helpen 
en dat is waar het uiteindelijk allemaal om 
draait.” Anke kijkt dan ook vol vertrouwen 
naar de toekomst: “Het mooiste zou zijn als 
de Dierenbescherming op een dag wordt 
opgeheven omdat dierenleed niet meer 
bestaat, maar dat is niet realistisch, helaas. 
Wél kunnen we met die visie in gedachten 
onze taken uitvoeren. Bijvoorbeeld door ons-
zelf nog meer op de preventieve kant van het 
welzijnswerk te richten. Mensen leren hoe ze 
met dieren moeten omgaan, in plaats van 
investeren in opvang en verzorging op het 
moment dat het fout gaat.”

Stokje doorgeven
Hoewel leden van de Raad van Toezicht in 
 letterlijke zin ver van de dieren afstaan,  
zegt Anke veel voldoening te halen uit de 
wetenschap dat de Dierenbescherming met de 
omvorming tot de nieuwe organisatie een nóg 
krachtiger vuist kan maken tegen het onrecht 
dat dieren wordt aangedaan. “Ik ben bijvoor-
beeld erg trots op onze Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming,” zegt ze. “Dankzij 
de aandacht die uitgaat naar het werk van de 

inspecteurs is het bewustzijn rond dierenwel-
zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. En 
aangezien er achter dierenleed vaak mense-
lijke problemen schuilgaan, vervullen we als 
Dierenbescherming óók een maatschappelijke 
functie. Dat vind ik heel waardevol.”

Beter leven
Ondanks de voldoening die ze haalt uit haar 
voorzitterschap, heeft Anke besloten om haar 
functie na zes jaar neer te leggen. “Het werk 
is nooit klaar,” erkent ze, “maar mijn taak zit 
erop, zo voelt dat. We hebben de organisatie 
vormgegeven, die gaat nu draaien. Het is tijd 
om het stokje door te geven aan iemand 
anders. Neemt niet weg dat mijn hart voor 
dieren onverminderd groot is. Dat ik aftreed 
als voorzitter, betekent dus allerminst dat 
mijn betrokkenheid vervaagt. Als lid van de 
Dierenbescherming zal ik mijn hele leven blij-
ven bijdragen aan een beter leven voor dieren 
én voor mensen.”

KRACHTEN  
BUNDELEN
De fusie vormt een belangrijke 
mijlpaal in de geschiedenis 
van de Dierenbescherming, 
die vorig jaar haar 150 jarig 
bestaan vierde. Het besluit tot 
deze verandering werd in 
december 2014 genomen 
 tijdens de Algemene Vergade-
ring. Staatssecretaris Sharon 
Dijksma was hierbij aanwezig, 
omdat dierenwelzijn destijds 
onder haar beleidsterrein viel. 
Ze noemde de Dierenbe-
scherming een partner die 
kritisch meedenkt en refe-
reerde aan het jubileum dat 
werd gevierd. “Een verjaar-
dag is meestal een moment 
om eens goed naar jezelf te 
kijken. En dat heeft u gedaan! 
U gaat vanaf 2015 de krach-
ten bundelen om nog sterker 
te worden voor dierenwelzijn 
in Nederland. En dat kan ik 
alleen maar toejuichen,” 
aldus de staatssecretaris.

‘Trots ben ik ook op het Beter Leven Keurmerk.  
Sinds de  oprichting hiervan in 2007 kregen al meer  
dan vijftig miljoen dieren een beter leven’
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‘We hebben de organisatie 
vormgegeven, die gaat nu 
draaien. Het is tijd om  
het stokje door te geven’

Anke Boomsma neemt  
afscheid als voorzitter van 
de Raad van Toezicht
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‘Ik ben nooit een 
kattenmens geweest. 
Maar toen kwam  
Zorro en was ik in  
één klap overstag’

BIJZONDER DIER

De veertienjarige Zorro werd na het overlijden van zijn 
eigenaresse bij het asiel gedumpt door haar echtgenoot 
omdat hij naar eigen zeggen niets met katten had. Voor 
oude dieren is het vaak moeilijk om nog een nieuw thuis 
te vinden, maar Zorro had geluk. Al na een paar weken 
werd hij geadopteerd door Marjon Zomer en haar gezin. 

Kattenparadijs
Toen de twee oudste katten van  
het gezin Zomer kort na elkaar op 
hoge leeftijd overleden, rook de  
derde van het stel, Miesje, haar kans 
en begon de baas te spelen over de 
kleinste, Luna. “We lazen over katten-
gedrag, wonnen advies in bij de 
 dierenarts en hingen Mies een belle-
tje om haar nek zodat Luna haar aan 
hoorde komen, maar niets hielp,” 
vertelt Marjon. “We hadden mede-
lijden met Luna, die steeds angstiger 
werd en besloten op zoek te gaan 
naar een nieuwe, liefst wat oudere 
kater, in de hoop dat we op die 
manier het evenwicht in ons katten-
paradijs zouden kunnen herstellen.”

Seniorenkamer in het asiel
Marjon: “We bezochten dieren-
opvangcentra, zaten op onze hur-
ken in kattenkamers. Her en der 
kregen we de wind van voren, wer-
den we genegeerd, weggeblazen en 
kregen we klauwen in onze armen. 
Maar alles veranderde toen we op 
een goede dag in een asiel op een 
seniorenkamer stuitten, waar een 
paar suffige, demente katten zaten. 
Ik was al doorgelopen, maar mijn 
man en dochter wilden naar binnen 
en troffen de grote, stoere Zorro. Hij 
was veertien jaar, had een verhoog-
de schildklierwerking en was erg 
mager. Ik was een beetje huiverig, 
maar mijn man en dochter waren 

ZORRO

overstag en dus reserveerden we de 
lieve, oude kater. Van het asiel kre-
gen we nog wel even bedenktijd, en 
bij het avondeten bespraken we het. 
Maar toen was al duidelijk: Zorro 
mocht komen.”

Echte gentleman
Enkele dagen later keerden Marjon 
en haar gezin terug naar het 
opvangcentrum om Zorro op te 
halen. “Hij was er helemaal klaar 
voor,” lacht ze. “Toen mijn dochter 
het deksel van de reismand haalde, 
sprong hij erin en keek alsof hij wil-
de zeggen: ‘Doe het dak maar dicht, 
we kunnen gaan’. Ook in huis was 
hij snel op zijn gemak. Hij kwam de 
mand uit, rekte zich een keer uit, 
geeuwde en ging de boel verken-
nen. Waarbij de kennismaking met 
Miesje en Luna niet bepaald harte-
lijk was. Gelukkig bleef Zorro een 
gentleman. Inmiddels hebben hij 
en Luna een status quo bereikt, 
maar Miesje is nog niet zo ver. Zij 
moet haar plek hervinden, en Zorro 
geeft haar die tijd. Weet je wat ik 
eigenlijk nog het allermooist vind? 
Ik ben nooit een kattenmens 
geweest. Ik tolereerde ze, omdat 
mijn man en dochters zo dol op ze 
zijn. Maar toen kwam Zorro. Die 
eerste avond sprong hij op de bank, 
stapte op mijn schoot, draaide zich 
in een rolletje en viel in slaap. In 
één klap was ik overstag.”
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‘Ik ben nooit een 
kattenmens geweest. 
Maar toen kwam  
Zorro en was ik in  
één klap overstag’
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Service & Informatie
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn,
voorzitter
Dinand Ekkel, lid
Gea Keijsers, lid

Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid

Ledenraad
Anita te Kampe, voorzitter
I  dierenbescherming.nl/
ledenraad

Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur/bestuurder

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

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

Website
dierenbescherming.nl

SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt  
u onze klantenservice bereiken via
088 81 13 000 ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

De Dierenbescherming wordt gesteund door: 

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

COLOFON | Hoofdredactie: Ingrid Oosterveen | Eindredactie: Jan van de Staaij, Annelie Verhagen | 
Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen | Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon | 
Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem | Coverfoto: Eduard Opperman | Oplage: 125.000
Avertenties: 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.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING 
OP SCHOOL

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 toe-
komst bij aan een verbetering van dierenwelzijn. 
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en dona-
ties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te 
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van 
onze relatie beheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Vaak komt dierenleed voort uit onwetendheid. 
Om die reden hecht de Dierenbescherming 
veel waarde aan scholenvoorlichting en educa-
tie. Door het hele land worden gastlessen 
georganiseerd en vertellen vrijwilligers over 
hun werk. Daarnaast zijn er voor het onderwijs 
lesmaterialen ontwikkeld, waarmee leerlingen 
op een speelse manier van alles over dieren 
leren en gaan ze aan de hand van filmpjes, 
foto’s en tekstjes nadenken over de plek die 
dieren in onze maatschappij en leven innemen. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 
Neemt u dan contact op met een regiokantoor 
van de Dierenbescherming bij u in de buurt.

WINNAARS  
YARRAH 

 VERWEN PAKKET

De winnaars van het Yarrah ver - 
wen pakket uit het vorige  nummer  
van DIER zijn:
•  Nans Otten, Groningen 
•  Sandra en Norman Leijtens, Waalwijk
•  Cora en Martien Aerts, Amsterdam 
•  Terri van Tilburg, Achterveld 
•  Wilma en Kees Marijs, Oost-Souburg 
•  Jeroen Leidelmeijer, Amsterdam
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Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144



‘Ze verblijft in een ren met  
huisje, waar ze voer,  
medicijnen en water krijgt’

Januari 2016
Nadat het egeltje was binnengebracht bij het 
revalidatiecentrum in Zundert, kreeg ze medi-
cijnen en een antibioticum, waar ze goed op 
reageerde (zie pagina 2). Volgens Diwi Zager, 
beheerder van het revalidatiecentrum, hebben 
de egels die door de dierenambulances wor-
den opgevangen, vaak last van parasieten 
omdat ze in de natuur in aanraking komen met 

vlooien en teken. Op het moment dat hun 
weerstand lager wordt, krijgen die de over-
hand, met een heleboel narigheid tot gevolg. 
Inmiddels gaat het met het egeltje op de foto 
weer een stuk beter. Ze verblijft in een ren met 
huisje, waar ze verschillende soorten voer, 
medicijnen en water krijgt. Zodra ze weer op 
gewicht is, zal ze worden uitgezet in de natuur. 
“Dieren uit het wild krijgen bij ons een tweede 

kans met als doel om ze zo snel mogelijk hun 
vrijheid terug te geven,” aldus Diwi. “Al acht ik 
de kans klein dat dit egeltje nog in de winter 
kan worden losgelaten. Liever nemen we het 
zekere voor het onzekere en laten we dieren 
pas vrij zodra het buiten niet meer vriest. De 
egeltjes kunnen bij ons in winterslaap gaan, 
wij zorgen er dan voor dat er voldoende eten 
voor ze klaarstaat als ze weer ontwaken.” 

BIJNA OPGEKNAPT
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HELP VERZWAKTE EGELS
Komt u een egel tegen die in rondjes loopt, hoest of 
gestrekt met dichte oogjes ligt? Neem dan contact 
op met een regiokantoor van de Dierenbescherming. 
Is de egel alert, rolt hij op of rent hij weg van u? Dat 
zijn goede tekenen en dan kunt u hem laten zitten. 
Het kan om een vrouwtjesegel gaan die jongen heeft 
en even wil uitrusten. Deze egels ziet u in de zomer 
vaak overdag op een grasveld liggen. Verder kunt u 
als buiten de voedselvoorraden slinken, een schaal-
tje water, pindakaas vermengd met lauw water, 
gedroogde insecten uit de dierenwinkel of ongepel-
de pinda’s in de tuin zetten. Geef egels nooit melk. 
Ze vinden het heerlijk, maar het is gevaarlijk voor ze 
en kan zelfs dodelijk zijn.



Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Billy en Tjerk hebben dankzij de Dierenbescherming een liefdevol 

thuis. Dit is niet altijd zo geweest; de katers komen uit een situatie 

waarin ze ernstig verwaarloosd werden. De Dierenbescherming maakt 

zich hard voor het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog 

veel werk te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er 

40.000 dieren opgevangen en liefdevol verzorgd. Deelnemers van de 

Postcode Loterij: bedankt.  U maakt steun aan de Dierenbescherming 

en meer dan 90 andere organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot 

de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet 

alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 6 miljard euro 

aan goede doelen. De Dierenbescherming heeft sinds 1996 een bijdrage 

ontvangen van € 37,6 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil 

maken, ook in de komende jaren.  Voor een betere, duurzame en 

rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl
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