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VOOR & NA

Februari 2015
Nadine Burggraaf, inspecteur bij onze Lande-
lijke Inspectiedienst Dierenbescherming, 
bezocht enkele maanden geleden een weiland 
waar twee shetlanders stonden. Volgens buurt-
bewoners werden de dieren verwaarloosd en 
waren hun hoeven veel te lang, wat erg pijnlijk 
is. Bij een van de pony’s was de situatie zelfs 
zo ernstig, dat lopen bijna niet meer mogelijk 
was. “De dieren waren daarnaast erg schuw 
en lieten zich niet vangen,” herinnert Nadine 
zich. “Ook het onderzoek door een dierenarts 
verliep moeizaam. De eigenaar zag de ernst 
van de situatie echter niet in. Hij dreigde zijn 

dieren zelfs naar de slacht te brengen als hij 
niet met rust werd gelaten.” Hierop schreef de 
dierenpolitie een proces-verbaal uit en gaf onze 
inspecteur hem opdracht om de verzorging van 
de dieren in orde te maken. Deed hij dit niet, dan 
zouden er nieuwe maatregelen volgen. Toen 
gebeurde er iets wat niemand had zien aanko-
men; nog voordat het papierwerk rond was, ont-
ving Nadine bericht dat de pony’s vrijwillig aan 
een zorgboerderij in de buurt waren afgestaan. 
“We hadden de eigenaar er al een paar keer op 
gewezen dat hij zijn dieren niet goed verzorgde,” 
vertelt Wouske Heynen, activiteitenbegeleidster 
bij de zorgboerderij. “Blijkbaar heeft hij zich 

gerealiseerd dat het zo niet langer kon. Want 
nadat de LID-inspecteur en dierenpolitie waren 
geweest, vroeg hij ons of wij zijn shetlanders wil-
den overnemen. We stemden direct in. Eindelijk 
konden we Smokey en Porgy, zoals we ze noem-
den, een veilig onderkomen bieden.” Aanvanke-
lijk leek het goed te gaan, maar na drie weken 
werd Smokey plotseling erg ziek. “We hebben 
de dierenarts laten komen, maar die kon al niets 
meer voor hem doen. Smokey overleed nog  
diezelfde dag aan koliek.”

Lees op pagina 39 hoe het nu met  
Porgy gaat.
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‘De eigenaar  
dreigde Porgy naar 
de slacht te brengen’
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TOEGEWIJD
In Zuidoost Brabant werkt de Dierenbe-
scherming nauw samen met Dierenopvang-
centrum De Doornakker en de dierenambu-
lance. Ons kantoor grenst aan het asiel en 
dus maken we veel dierenleed van dichtbij 
mee. Dat komt in allerlei vormen voorbij. 
Van aangereden dieren die zijn opgehaald 
door de dierenambulance tot kittens van 
verwilderde zwerfkatten en dieren die zijn 
achtergelaten door hun baasje. 

Regelmatig komen we gedumpte dieren 
tegen die zulke ernstige medische klach-
ten hebben, dat ze al lang behandeld had-
den moeten worden. Vorig jaar zwierf 
Engelse Springer Spaniël Femke rond met 
mammatumoren bij haar tepels. Na een 
oproep op Facebook kregen we veel reacties 
en donaties voor de operatie die Femke 
nodig had. Hartverwarmend! Ons asiel 
heeft jaarlijks meer dan € 160.000,- aan 
medische kosten voor dit soort dieren, dus 
die bijdragen waren meer dan welkom.

De groep gedumpte dieren is kwetsbaar. 
Vaak zie je dat hun vertrouwen in mensen 
is geknakt. Sommige zijn afwachtend of 
angstig, andere juist fel. De opvangmede-
werkers en vrijwilligers gaan met ieder dier 
aan de slag. Gelukkig hebben we veel kun-
dige en toegewijde mensen die met alle 
dieren stappen kunnen zetten, zodat het 
vertrouwen stukje bij beetje terugkomt. 

In een ideale wereld zouden alle huisdieren 
goed verzorgd worden. Zo lang dat Utopia er 
niet is, zetten wij ons in voor dieren in 
nood. Uw financiële steun maakt ons werk 
in alle hoeken van het land mogelijk. En in 
de zomermaanden, de drukste periode van 
het jaar, hebben we dat harder nodig dan 
ooit. Meer hierover leest u vanaf pagina 6.

Vivian Jansen
Communicatieadviseur 
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost
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De meeste mensen kennen 
wolven alleen uit sprook

jes, het lied van drs. P en de 
dierentuin. Nu er een wolf 
over onze landsgrenzen is 
gekomen, merken we dat 

we weinig weten over hun 
leefwijze. Kunnen we nog 

wel in de bossen wandelen 
en lopen onze huisdieren 
gevaar? Vijf wolvenken

ners geven in het boek  
De wolf is terug antwoord 

op alle vragen over wolven. 
Ze vertellen over hun 

gedrag, geschiedenis in 
Europa en maken je 

nieuwsgierig naar wat het 
kan betekenen als een wol
venpopulatie zich hier ves

tigt. Moeten we bang zijn 
of juist blij dat wilde dieren 

hier (weer) willen leven?

We mogen vijf exemplaren 
van De wolf is terug weg

geven. Wilt u er eentje ont
vangen? Stuur dan een 
mail naar win@dieren
bescherming.nl o.v.v. uw 
naam en adresgegevens.

BOEK  
DE WOLF  
IS TERUG

5 X
win!

INSPECTIEDIENST ZESTIG PUPS  
BIJ HANDELAAR WEGGEHAALD

LEF IN HET
LAB PRIJS  
VOOR
SUE GIBBS

Een van onze inspecteurs van de  
Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming en een agent van de  
dierenpolitie hebben onlangs in een 
loods achter de woning van een han-
delaar in het Brabantse Hilvarenbeek 
zestig pups gevonden. Na onderzoek 
door een dierenarts bleek dat de leef-
tijden van de hondjes niet overeenkwa-
men met die in hun paspoorten. Ook 
hadden veel van de pups dikke buikjes 
door wormen en constateerde de die-
renarts dat sommige dieren een zieke 
indruk maakten. Ze zijn in opdracht 
van RVO.nl, onderdeel van het ministe-
rie, meteen overgebracht naar een vei-
lig opvangadres. Hier krijgen ze nu de 
medische zorg die ze nodig hebben 
en wordt nader onderzoek gedaan 
naar hondsdolheid. Tot die tijd blijven 
ze in quarantaine. Er zal ook een 
onderzoek plaatsvinden naar de gege-
vens in de paspoorten en de echtheid 
van de documenten. De handelaar kan 
een proces-verbaal tegemoet zien.

In Nederland worden jaarlijks 
honderdduizenden proefdieren 
ingezet. Om medicijnen en vac-
cins te testen, maar bijvoorbeeld 
ook om te bepalen of producten 
veilig zijn. Met de Lef in het Lab-
prijs maakt de Dierenbescher-
ming zich sterk om onderzoek te 
stimuleren dat  bijdraagt aan de 
vervanging, vermindering en ver-
fijning van dierproeven. Dit jaar 
gaat de Lef in het Lab-prijs naar 
Sue Gibbs. Zij bedacht een  
huid-op-een-chip model dat het 
mogelijk maakt om complexe 
huidziekteprocessen te bestude-
ren en nieuwe medicijnen te tes-
ten. Dankzij dit model is het 
gebruik van proefdieren niet meer 
nodig. Het publiek kon via de site 
van de Dierenbescherming stem-
men op vier genomineerden.

IK ZOEK BAAS  
ONAFSCHEIDELIJK DUO
Fifi en Emmy zijn echte gezelschapsdames. Heel verschillend van 
karakter, maar ze vullen elkaar perfect aan. Fifi wordt enthousiast van 
Emmy, die op haar beurt veel moediger is met haar vriendin in de buurt. 
Emmy kruipt graag bij je (of beter gezegd: ze gaat bovenop je liggen), 
met Fifi ernaast. De dames zijn allebei acht jaar en dus al redelijk op 
leeftijd, maar nog behoorlijk energiek en altijd in voor een lolletje. Bent 
u op zoek naar een leuk koppel dat u graag vergezelt tijdens lange wan-
delingen? Kijk op de website Ikzoekbaas.nl voor meer informatie.

4 | DIER ZOMER 2015 
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Op 1 april kwam er na 31 jaar 
een einde aan de Europese 
melkquotering. Voortaan zijn 
melkveehouders voor de pro-
ductie van melk niet meer aan 
een quotum gebonden, maar 
mogen ze zoveel produceren 
als ze willen. Dat klinkt wel-
licht positief, maar de afschaf-
fing van de melkquotering 
gaat wél ten koste van het die-
renwelzijn. Er wordt namelijk 
een afzetgroei verwacht van 
15 à 20 procent, die gepaard 
zal gaan met flinke schaalver-
groting van de bestaande 
melkveebedrijven. Als hieraan 
geen voorwaarden worden 
verbonden om het dieren-

welzijn te waarborgen, is de 
koe het kind van de rekening 
en zullen steeds minder koei-
en weidegang krijgen. En dat 
terwijl weidegang noodzake-
lijk is voor het welzijn van de 
dieren. Alleen buiten in de wei 
kunnen ze tenslotte hun 
natuurlijke gedrag vertonen. 

Wat kunt u doen? Om te 
voorkomen dat de koe defini-
tief in de stal verdwijnt, pleit 
de Dierenbescherming voor 
regelgeving rondom weide-
gang. Ook als consument kunt 
u helpen om koeien in de wei 
te houden door te kiezen voor 
zuivel van koeien die weide-

gang hebben gehad. Als u 
melk en kaas met weidegang-
garantie koopt, te herkennen 
aan het weidezegel, weet u 
zeker dat de dieren minstens 
honderdtwintig dagen per 
jaar, zes uur per dag in de wei 
hebben gestaan. Bij biologi-
sche producten krijgt u die 
garantie vanzelfsprekend ook.

facebook.com/deDierenbescherming

Schapen zijn in de lente topzwaar. Veel dieren 
zijn drachtig en hebben een dikke vacht. Ze 
komen zodoende regelmatig op hun rug terecht 
en kunnen zichzelf niet meer omrollen. Een 
schaap dat te lang in deze houding ligt, zal  
overlijden omdat de longen in de verdrukking 
komen. Ziet u een schaap op de rug? Kom dan 
in actie! In een kort filmpje op onze website  
Dierenbescherming.nl laat Erik Goemans, 
inspecteur van onze Landelijke Inspectiedienst 
Dieren bescherming, zien hoe dat moet. 
Het bericht Help een schaap terugrollen. Red  
z’n leven! bereikte via Facebook bijna een half 
miljoen mensen en werd maar liefst 3.000 keer 
gedeeld. Het was daarmee tot nu toe het popu-
lairste bericht van 2015.

VRIJWILLIGSTER JEANNETTE 
KROMKAMP IS KANJER VAN GOUD

AFSCHAFFING MELKQUOTUM 
DESASTREUS VOOR WELZIJN KOE

Voor het RTL4-programma 
Kanjers van Goud bracht 
Loretta Schrijver onlangs een 
bezoek aan Dierenbescher-
ming OverGelder. Tijdens dat 
bezoek werd dierenambulan-
cemedewerker Jeannette 
Kromkamp verkozen tot  
Kanjer van Goud. Ze ontving 
uit handen van Frank Dales, 
directeur van de Dieren-
bescherming, en Loretta  
de Gouden Wimpel van de 
Nationale Postcode Loterij. 
Ook kreeg ze een cheque ter 
waarde van € 25.000. “Ik had 
het absoluut niet aan zien 
komen,” aldus Jeannette. “Ik 
voel me vereerd, maar word er 
ook verlegen van. De Dieren-
bescherming heeft zo veel 
toegewijde mensen, die mis-
schien nog wel meer tijd ste-
ken in het werk dan ik. Deze 
prijs is dan ook niet alleen 
voor mij, maar voor alle vrijwil-
ligers die dag in dag uit klaar-
staan om het welzijn van 
dieren te verbeteren.” De che-
que die Jeannette heeft gekre-
gen, zal ten goede komen aan 

het werk van de dierenambu-
lance: “We zijn een vrijwilli-
gersorganisatie en hebben 
niet altijd geld om materialen 
aan te schaffen. Met dit bedrag 

kunnen we spullen kopen die 
ons werk op de dierenambu-
lance vergemakkelijken en, 
belangrijker nog, het welzijn 
van de dieren verbeteren.”

FACEBOOK  
HELP EEN SCHAAP 
TERUGROLLEN!

Als dit hondje langs -
komt keer ik héél  
mijn spaarpot om :)  
@Dierenbescherming

@behoudoudelanden 6 apr. 2015
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HET VERHAAL  
VAN SPEEDY
Ons covermodel Speedy is net 
twee jaar geworden en werd 
eind maart het asiel binnenge-
bracht. Zijn eigenaar heeft 
afstand van hem gedaan, omdat 
Speedy niet goed overweg kon 
met zijn nieuwe huisgenoot, ook 
een katje, en zijn territorium 
begon af te bakenen. Speedy 
zit nu een paar maanden in het 
asiel en heeft alle medewerkers 
en vrijwilligers voor zich gewon-
nen. Hij is dan ook heel sociaal 
en ontzettend lief. Om de katten 
in de opvang wat extra aandacht 
te geven, komt er elke dag een 
groepje vrouwen op bezoek: de 
‘kroelmoeders’. Nu de zomer in 
aantocht is, de asielen volstro-
men en veel vrijwilligers op 
vakantie gaan, krijgen niet alle 
dieren elke dag de aandacht 
die ze nodig hebben. Dat geldt 
ook voor Speedy, die juist zo 
dol is op knuffelen.



HOOFDARTIKEL
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Jaarlijks komen er meer dan 40.000 dieren in de 
opvangcentra van de Dierenbescherming terecht. 

Sommige zijn ziek of zwervend aangetroffen, 
andere gedumpt of afgestaan. Nu de zomer in 

aantocht is, stromen de asielen traditiegetrouw vol 
met kittens en huisdieren die door hun eigenaren 
zijn achtergelaten. Asielmedewerkers zetten zich 

liefdevol in om deze dieren de zomer door te helpen, 
maar de financiële gevolgen van volle 

opvangcentra wegen zwaar.

ZOMERDRUKTE 
IN DE ASIELEN

Dieren achtergelaten en gedumpt
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T ijdens de zomermaanden is 
het elk jaar opnieuw topdruk-
te in de opvangcentra van de 
Dierenbescherming en wor-
den er gemiddeld 13.500 die-
ren opgevangen. “Het komt 
dus écht voor dat mensen op 

vakantie gaan en hun huisdier dumpen of 
achterlaten, hoe moeilijk dat misschien ook 
te geloven is,” aldus Riekske Willems, die als 
teamleider verantwoordelijk is voor de 
opvang van alle dieren in de regio Brabant 
Zuid-Oost. Zodra de vakantieplannen zijn 
gemaakt, gaan mensen op zoek naar tijdelijke 
opvang voor hun huisdier. Maar pensions blij-
ken te duur of zijn vol en zodoende belanden 
veel dieren op straat. “Daarnaast worden we 
vanaf mei tot het einde van de zomer over-
spoeld met zwerfkatjes die nergens anders 
terechtkunnen. De medewerkers en vrijwilli-
gers van de Dierenbescherming zetten zich 
dag en nacht in voor deze dieren en geven ze 
voeding, medische verzorging en heel veel 
liefde. Tegelijkertijd doen ze hun best om zo 
snel mogelijk een baasje voor ze te vinden.”

Want hoe je het ook wendt of keert, een 
opvangcentrum is geen natuurlijke omgeving 
voor een dier. Vooral de eerste periode dat een 
dier in een asiel verblijft, ervaart het veel 
stress en raakt het snel uit balans. Dat kan 
worden veroorzaakt door het gemis van het 
baasje en de vertrouwde omgeving, maar bij-
voorbeeld ook door de aanwezigheid van 
andere dieren en vreemde geluiden en geu-
ren. Ook als een dier lange tijd in een opvang-
centrum zit, spelen er allerlei factoren die 
stress veroorzaken, zoals verveling en gebrek 
aan beweging en mentale uitdaging. “Uiter-
aard willen we niets liever dan dat de dieren 

het fijn hebben tijdens hun verblijf,” beaamt 
Riekske. “We helpen ze met medicatie bij ziek-
te en met trainingen en intensieve begelei-
ding als ze moeten worden gesocialiseerd. 
Voor honden hebben we onder meer een uit-
laatprogramma. We nemen ze elke dag ten 
minste vier keer een half uur mee naar bui-
ten. Daarnaast bieden we ze mentale uitda-
ging met behulp van afleidingsmaterialen en 
spelletjes, die we vaak zelf maken. Verder 
hebben we een speelweide, waar ze kunnen 
graven, snuffelen en spelen. Ook voor onze 
katten hebben we allerlei speeltjes om ze te 
vermaken en komt er elke middag een sociali-
satieteam langs om met ze te spelen, te knuf-
felen en ze indien nodig te laten wennen aan 
een leven met mensen, zodat ze beter plaats-
baar zijn in een gezinssituatie.”

Gedragsstoornissen en ziekten
Ondanks alle inspanningen van medewerkers 
en vrijwilligers, kan niet worden voorkomen 
dat veel honden en katten in een opvangcen-
trum vroeg of laat klachten krijgen. Die overi-
gens heel verschillend van aard kunnen zijn. 

‘In de zomer is er een 
piek in opvang en een 
dal in plaatsing van 
dieren. De kosten 
lopen dan snel op’
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HOOFDARTIKEL

UIT DE PRAKTIJK#1
ZELFS IN DE DRUKSTE  
PERIODEN GENIETEN

Karin Wagemakers, manager 
dierenopvangcentrum ’t Noord-
broek Almelo: “Voor onze hon-
den hebben we vijf speelweides om te 
ravotten en een overdekte hal voor trainingen. 
De katten huisvesten we stressvrij en we 
knuffelen ze zo vaak mogelijk. In de zomer is 
dat lastig, omdat we dan niet kunnen terugval-
len op stagiairs en veel vrijwilligers op vakan-
tie zijn. Ons kleine vaste team draait in die 
periode dan ook veel overuren. Neemt niet 
weg dat ik zelfs in de drukste perioden erg 
geniet van het feit dat ik een positieve bijdra-
ge mag leveren aan het welzijn van zowel die-
ren als mensen.”

2.904
honden

In de zomermaanden vangen  
we de volgende dieren op:

9.207
katten

1.452
konijnen, knaagdieren en vogels



HOOFDARTIKEL
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Een dier wordt door de  
dierenambulance of een 
particulier binnengebracht 
en gaat vervolgens twee 
weken in quarantaine. 
De reden hiervoor is twee-
ledig; binnen deze periode 
uiten zich de meeste ziek-
ten die dieren eventueel 
onder de leden hebben en 
bovendien wordt een dier 
pas na twee weken eigen-
dom van de Dierenbescher-
ming. Voor die tijd valt het 
onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente en mag 
het niet worden herplaatst. 
Gemeenten betalen om die 
reden een wettelijk ver-
plichte bijdrage voor het 
opvangen van zwerfdieren. 
Deze bijdrage schiet echter 
vaak tekort. In de wet staat 
dat er voor twee weken 
betaald moet worden, ter-
wijl bijvoorbeeld katten in 
ieder geval vier tot zes 

weken in de opvang verblij-
ven. Deze kosten financiert 
de Dierenbescherming zelf. 
Binnen vijf dagen na bin-
nenkomst worden dieren 
altijd door een dierenarts 
onderzocht en geënt, 
gechipt en geregis
treerd. Zelfs als een dier 
wordt opgehaald door de 
eigenaar, wordt het 
gechipt. Zodra duidelijk is 
dat het dier gezond is, mag 
het naar de plaatsingsruim-
tes, van waaruit wordt 
gezocht naar een (nieuw) 
thuis. Indien de oorspron-
kelijke eigenaar zich niet 
meer meldt, wordt er een 
contactadvertentie voor 
het dier geplaatst op de 
site Ikzoekbaas.nl. Als het 
dier wel ziek blijkt te zijn of 
afwijkend gedrag vertoont, 
wordt het verplaatst naar 
een tussenruimte.

WAT GEBEURT ER  
ALS EEN DIER BIJ HET 
ASIEL BINNENKOMT?

UIT DE PRAKTIJK#2
150 KITTENS  
OPGEVANGEN

Franca Krijnsen, dierver-
zorger kattenafdeling Die-
renbeschermingscentrum 
Amersfoort: “Voor en tijdens de 
zomer komen er veel meer dieren 
binnen dan de rest van het jaar. Dat 
hangt deels samen met het kittensei-
zoen. Vorig jaar hebben we ongeveer 
150 kleintjes opgevangen, dus dat 
belooft wat voor deze zomer. Ook 
lopen er met mooi weer meer dieren 
op straat, die door de dierenambu-
lance naar ons worden gebracht. We 
doen er alles aan om de dieren in 
ons opvangcentrum sociaal te maken 
of te houden richting mensen, omdat 
het de kans op adoptie vergroot. In 
de zomer zijn we wat dat betreft nóg 
afhankelijker van onze vrijwilligers. 
Maar zelfs met deze toppers, komen 
wij als vaste verzorgers dan niet 
onder overwerken uit.”
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Riekske: “Zo staan herders erom bekend dat 
ze na verloop van tijd stereotiep gedrag gaan 
vertonen, waarbij ze bijvoorbeeld onophoude-
lijk rondjes lopen in de kennel, terwijl  
staffords zich gaan vervelen en frustratie 
opbouwen. Maar er zijn ook dieren die in 
zichzelf gekeerd raken, het een beetje opge-
ven. Ze kruipen weg in een hoekje en komen 
nauwelijks nog overeind. Heel zielig om te 
zien.” Waar honden bij langdurig asielverblijf 
vooral gebukt kunnen gaan onder gedrags-
stoornissen, kampen katten vaker met chro-
nische stress en gezondheidsproblemen. Ze 
kunnen letterlijk ziek worden als ze te veel 
stress hebben. Elly von Jessen, beleidsmede-
werker dierenhulpverlening bij de Dieren-
bescherming, vergelijkt het verblijf van een 
dier in een opvangcentrum wel eens met een  
ziekenhuisopname. Ze zegt: “Het haalt je uit 
je vaste structuren en gewoonten. Je wordt  

’s morgens wakker gemaakt op een tijdstip 
dat je eigenlijk nog wilt slapen, want het is 
tijd voor ontbijt. De rest van de dag lig je om 
je heen te kijken, tot de arts tijd heeft om je 
te zien. Zolang het nodig is leg je je daarbij 
neer, maar het moment dat je weer naar je 
eigen, vertrouwde omgeving mag, kan niet 
snel genoeg komen.”

Vicieuze cirkel
Een belangrijk deel van het werk van Riekske 
is er daarom op gericht om te voorkomen dat 
dieren lang in het asiel blijven zitten: “We 
doen wat we kunnen om ze snel naar een 
nieuw baasje te begeleiden. Maar desondanks 
zijn er dieren die op den duur problemen 
krijgen door het verblijf in een asiel. In de 
zomermaanden is het risico daarop het 
grootst, omdat de opvangcentra dan vol zit-
ten en we het zó druk hebben, dat we de die-
ren niet altijd de aandacht kunnen geven die 
ze nodig hebben. Ga maar na, we werken met 
450 vrijwilligers tegenover zeventien betaalde 
krachten. De meeste vrijwilligers gaan in de 
zomer op vakantie en stagiairs zijn er in die 
periode niet, waardoor de werkdruk vooral 
op de schouders van de vaste werknemers 
terechtkomt. Dat is af en toe best pittig.” En 
dan is er nog een bijkomend probleem. Want 
terwijl de asielen in de zomer volstromen 
met gedumpte en achtergelaten dieren, is de 
doorlooptijd in deze periode beduidend lan-

ger dan de rest van het jaar. Riekske: “Mensen 
willen op vakantie en stellen de aanschaf van 
een huisdier uit. Logisch natuurlijk. Helaas 
betekent dat wel dat we elk jaar opnieuw in 
een vicieuze cirkel terechtkomen, met een 
piek in opvang en een dal in plaatsing.” De 
kosten lopen hierdoor op, veel dieren blijven 
langer zitten en lopen zodoende meer risico 
om ziek te worden, wat weer resulteert in 
hogere medische kosten. “Om deze cirkel te 
doorbreken en onze asieldieren ook tijdens 
de hec tische zomermaanden de verzorging 
en begeleiding te bieden die ze nodig hebben, 
zou extra geld en mankracht heel welkom 
zijn. Het kan het welzijn van onze dieren 
alleen maar ten goede komen. En dat is waar 
we het uiteindelijk allemaal voor doen,” 
besluit Riekske.

Wilt u helpen met een gift tijdens de  
drukke zomermaanden? Kijkt u dan op  
Dierenbescherming.nl/zomeractie.

‘Het komt dus écht 
voor dat mensen op 
vakantie gaan en  
hun huisdier dumpen 
of achterlaten’

Hoe je het ook wendt of 
keert, een asiel is geen 
natuurlijke omgeving 
voor een dierFO
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UIT DE PRAKTIJK#3
KANS OP EEN  
NIEUWE TOEKOMST

Anke Ward, dierenarts  
bij Dierenbeschermings-
centrum Limburg: “Ik ben  
24 uur per dag bereikbaar voor dieren die 
hulp nodig hebben. Over hun achtergrond 
is zelden iets bekend. Dat deze dieren een 
kans krijgen op een goede toekomst, 
geeft me veel voldoening. Het is prachtig 
om te zien hoe ze opknappen door onze 
zorg en na een tijdje naar een nieuw huis 
gaan. In de zomer hebben we het vele 
malen drukker dan de rest van het jaar, 
voornamelijk door de vele kittens en hoog-
drachtige poezen die binnenkomen. De 
uitgaven zijn in deze maanden dan ook 
aanzienlijk hoger en qua mankracht is het 
altijd puzzelen. Maar weet je wat het gek-
ke is? Als de winter zich dan weer aan-
dient en we even op adem kunnen komen, 
begint het bij mij al snel weer te kriebelen 
en verlang ik terug naar drukte.”



DOE EEN 
ZOMERDONATIE
op dierenbescherming.nl/zomeractie

Iedereen een dierenbeschermer.

IKWIL
EEN
THUIS
Iedere zomer vangen wij duizenden 
achtergelaten dieren op in onze 
asielen. Dit kan niet zonder uw hulp.

Daarmee zorgen we er samen voor dat al deze dieren goed 
de zomer doorkomen en klaar zijn voor een nieuwe start.
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Colette de Jong is bijna veertien jaar werkzaam als districtsinspecteur voor de Landelijke  
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de noordelijke provincies. Daarvoor was ze lange  

tijd vrijwillig afdelingsinspecteur voor de Dierenbescherming. Ze treedt dagelijks op tegen  
dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Al op jonge leeftijd was ik vrijwillig afdelings-
inspecteur. Ik vond het een kick om het wel-
zijn van dieren te verbeteren. En dat is nog 
steeds zo. Ik zou ook nooit iets anders willen 
doen, al is dit werk mentaal zwaar. Elke dag 

word ik geconfronteerd met dierenleed. Waar ik het meeste 
moeite mee heb, zijn de mensen die hun dieren uit het zicht 
zetten. Die er wel klaar mee zijn, maar het lef niet hebben om 
hulp te zoeken. Ik heb het meegemaakt met een jonge moeder, 
die haar twee honden had laten doodhongeren. Ze woonde in 
een keurige wijk en had haar leven ogenschijnlijk op orde. 
Maar ondertussen had ze op een dag besloten om haar dieren 
geen eten en drinken meer te geven. De melding kwam van 
buurtbewoners die een overleden hond hadden zien liggen. Ik 
ging naar het huis en trof niet alleen een dode hond in haar 
tuin, maar ook een in de schuur. ‘Ik dacht dat jullie nooit zou-
den komen. Twee weken geleden hoorde ik ze nog piepen,’ zei 
een buurman doodleuk. Moet je nagaan; hij had ons kunnen bel-
len om dit te voorkomen. Ik werd zó boos, dat ik ben weggelopen 
om even op adem te komen. Later ben ik teruggegaan om het 
verhaal van de vrouw te horen. ‘Wil je weten wat ik denk?,’ vroeg 
ik haar. ‘Op een dag trok je het niet meer. Je dacht, ik leg die 
honden uit zicht, dan lost het probleem zich vanzelf wel op. En 
ik gok dat je dat ongeveer drie maanden geleden hebt besloten’. 
Ze begon onbedaarlijk hard te huilen, en gaf het onmiddellijk 
toe. Maar wat haar beweegredenen ook zijn geweest, hoe diep ze 
ook in de problemen zat, ik kan niet begrijpen dat mensen tot 
zoiets in staat zijn. Zij heeft haar dieren wekenlang horen pie-
pen van de honger en toch heeft ze ze aan hun lot overgelaten. 
Een ander verhaal dat me erg aangegrepen heeft, is dat van 
twee honden die vermagerd en verwaarloosd in een huis zou-

den zitten. Toen ik in de woonkamer van de eigenaar stond, 
bekroop me een naar gevoel. Er stonden twee kasten met kleed-
jes erover en ik realiseerde me: dit zijn geen kasten, dit zijn 
benches. Ik trok de kleden weg en daar zaten twee magere 
Amerikaanse buldoggen in een dikke laag stront. Ze waren  
volledig vergroeid door maandenlange opsluiting en hun  
spiermassa was verdwenen. Ik heb direct een machtiging aan-
gevraagd om ze weg te halen en uiteindelijk zijn ze op een vei-
lige plek terechtgekomen. 

Tot tranen geroerd
Nog een zaak met zo’n mooie afloop is die van een ezel. Ik trof 
hem samen met zijn vriendinnetje verwaarloosd aan in een 
weiland. Dat vriendinnetje was er zo slecht aan toe, dat ze ter 
plekke werd geëuthanaseerd. De ezel heeft moeten toekijken 
toen dat gebeurde. Ik bleef maar tegen hem zeggen: ‘Ik weet 
nog niet hoe, maar ik zorg dat jij het goed gaat krijgen’. Uitein-
delijk heb ik hem kunnen plaatsen op een prachtige locatie 
waar ik ’m nog vaak heb bezocht. Er was één moment dat me 
elke keer opnieuw tot tranen roert. Ik stond bij hem, toen hij 
heel plotseling zijn hoofd tegen me aanlegde. Hij deed dat met 
zo’n intensiteit, dat ik voelde dat hij weer wist wie ik was en 
zich herinnerde wat ik voor hem had gedaan. Helaas is hij 
inmiddels overleden, maar dankzij ons heeft hij gelukkig nog 
wel een fijne tijd gehad.
Soms voelt ons werk als een druppel op een gloeiende plaat; 
dierenleed zal nooit verdwijnen. Maar als ik 
terugdenk aan het ezeltje, en hoe hij nog heeft 
kunnen genieten, dan is dat alles wat ik nodig 
heb om weer te beseffen dat wij écht een ver-
schil maken.

‘Hij moest toe 
kijken toen zijn  
vriendinnetje werd  
geëuthanaseerd’

‘Ze waren volledig vergroeid  
door maandenlange opsluiting  
en hun spiermassa was weg’

INSPECTIEPRAKTIJKEN

‘Gelukkig zijn ze  
op een veilige plek 
terechtgekomen’

DOE EEN 
ZOMERDONATIE
op dierenbescherming.nl/zomeractie

Iedereen een dierenbeschermer.

IKWIL
EEN
THUIS
Iedere zomer vangen wij duizenden 
achtergelaten dieren op in onze 
asielen. Dit kan niet zonder uw hulp.

Daarmee zorgen we er samen voor dat al deze dieren goed 
de zomer doorkomen en klaar zijn voor een nieuwe start.
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Staatssecretaris van Economische Zaken  
Sharon Dijksma (44) lijkt hard op weg om de 

geschiedenis in te gaan als de diervriendelijkste 
bewindspersoon aller tijden. Ze kondigde onlangs 

een ‘huisdierenlijst’ aan, feitelijk een verbod om 
bepaalde zoogdieren als huisdier te houden. Ook 
roept ze optredens van wilde dieren in circussen 

een halt toe en wil ze het verminken van dieren in 
de veeindustrie aan banden leggen. DIER sprak 

met haar en vroeg of ze het tij mee heeft. Of dat ze 
gewoon in staat is ijzer met handen te breken…

‘HET BEGINT 
MET INNERLIJKE 
OVERTUIGING’ 

Sharon Dijksma

 ZOMER 2015 DIER | 15 



16 | DIER ZOMER 2015    

INTERVIEWINTERVIEW

Het antwoord begint met een 
harde lach. Ze heeft een 
vriendelijk gezicht en pret-
ogen. Diplomatiek legt ze uit 
dat de belangrijke stappen 
die worden gezet om het wel-
zijn van dieren te verbeteren, 

te danken zijn aan een combinatie van facto-
ren. “Het begint met innerlijke overtuiging. Je 
moet écht ergens voor willen gaan. Dieren-
welzijn is voor mij een vooraanstaand thema. 
Als je dit onderwerp in een portefeuille hebt 
op het departement waar ik nu zit, dan heb je 
de gelegenheid om iets te bereiken. Een kans 
die je moet grijpen.” 

Jongste kamerlid ooit
De gedrevenheid spat ervan af bij Dijksma, 
die 21 jaar geleden de Haagse politieke arena 
betrad als het toen jongste kamerlid ooit. 
Toch blijft ze bescheiden en benadrukt ze dat 
het niet alleen haar verdienste is dat er de 
laatste tijd veel is bereikt voor dieren. “De 

Barbaarse praktijken
“Gruwelijke, barbaarse praktijken! Ik heb bin-
nen de Europese Unie de kat de bel aangebon-
den en gezegd: ‘Jongens, we moeten samen 
optreden om dat uit te gaan bannen’. Onze 
textiel- en kledingbranche wil wel meedoen. 
Dat is ook de snelste route, want voordat we 
het in WTO-verband (de Wereldhandelsorga-
nisatie, red.) goed hebben geregeld, zijn we 
jaren verder.” Ook hier wordt de betrokken-
heid van Dijksma duidelijk. Tien minuten 
voordat DIER met haar spreekt, heeft ze nog 
een Duitse televisieploeg te woord gestaan 
over deze kwestie. “Ja, ik ben dan zéér bereid 
zo’n interview te doen, omdat ik hoop dat 
daarmee de druk op het onderwerp in Europa 
toeneemt en mensen gaan handelen.” 

“Ik heb de maatschappelijke context welis-
waar mee, maar om dingen politiek voor 
elkaar te krijgen, heb je natuurlijk ook meer-
derheden in de Kamer nodig. Gelukkig zijn 
die er. Je merkt gewoon dat in het parlement 
ruimte is om diervriendelijke maatregelen te 
nemen.” Je zou haast gaan denken dat de  
Dierenbescherming er niet meer toe doet. 
Desgevraagd is haar antwoord duidelijk: 
“Zonder al het werk dat jullie verzetten, zou 
het nooit lukken!”.

Frustratie
Helaas duurt het vaak alleen heel lang voor-
dat er regels komen om dierenwelzijn te  
verbeteren. Dijksma zegt de frustratie daar-
omtrent goed te begrijpen. Meer dan twintig 
jaar geleden begon de Dierenbescherming 
namelijk al met felle campagnes tegen het 
houden van exotische dieren. “Jullie werk is 
als de druppel die de steen uitholt,” reageert 
ze bemoedigend. “Als ik zeg dat het maat-
schappelijk tij is gekeerd, dan is dat iets dat de 
Dierenbescherming en anderen op hun conto 
mogen schrijven. Er is draagvlak voor de nieu-
we regels en dat heeft een reden. Waarom  
vinden mensen wat ze vinden? Omdat de  
Dierenbescherming heeft gelobbyd, actie-
gevoerd en bewustwording heeft gecreëerd.” 

Volgens de staatssecretaris duurt het zo lang 
voordat er nieuwe regels zijn, vanwege de 
enorme weerstand die er ontstaat bij houders 
van dieren. Of dat nou beroepsmatig is of uit 
liefhebberij. Het vooruitzicht dat dieren die 
daarvoor niet geschikt zijn, niet meer mogen 
worden gehouden, leidde tot een storm van 
kritiek bij allerlei hobbyverenigingen. Dat-
zelfde zie je volgens Dijksma ook bij een 
ander onderwerp dat haar aan het hart gaat: 
de manier waarop dieren worden aangepast 
aan de omgeving waarin ze leven door licha-

‘Je moet kinderen 
leren verantwoorde-
lijkheid te nemen en ze 
duidelijk maken dat 
dieren afhankelijk van 
je zijn. Dat leer ik mijn 
kinderen zelf ook’
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combinatie van de persoon, de tijd waarin je 
leeft en de omgeving waarin je opereert, 
maakt het mogelijk.” Dierenwelzijn komt vol-
gens haar steeds centraler te staan in de keu-
zes die mensen maken. “Of het nu gaat om 
voedsel of bijvoorbeeld onze kleding.” Dat 
laatste illustreert ze met de commotie die 
recentelijk ontstond nadat beelden opdoken 
van het levend plukken van de wol van  
angorakonijnen in China.
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melijke ingrepen toe te passen. Het gebeurt 
volop in de vee-industrie. 

Krulstaart
Sharon Dijksma vindt dat je met dergelijke 
ingrepen de intrinsieke waarde van het dier 
aantast en weet dat ze daarin niet alleen 
staat. “Mensen willen ook graag varkens met 
een krulstaart zien of kippen met een snavel.” 
Dus verbiedt ze bijvoorbeeld het snavelkap-
pen in 2018 en zal in 2016 al het koudmerken 
van runderen verboden zijn.

Op de vraag wat Dijksma zélf haar grootste 
succes vindt, zegt ze dat het de optelsom van 
alles is. “Er gebeurt momenteel echt veel.” 
Het verbod op wilde dieren in circussen wil ze 
natuurlijk niet onvermeld laten, maar ook 
haar aandacht voor de problemen met ras-
honden en het voorkomen van impulsaanko-
pen van dieren moeten worden genoemd. 
Huisdieren aanprijzen in etalages mag niet 
meer en meegeven aan kinderen onder de 
zestien evenmin. “Vergeet niet dat je hiermee 
ook een signaal afgeeft aan de verkopers, die 

zich steeds meer zullen realiseren dat we dit 
soort zaken echt met een bedoeling doen.” 
Signalen geven, het komt vaker terug in dit 
gesprek met Dijksma over dierenwelzijn. Over 
de totstandkoming van de huisdierenlijst zegt 
ze bijvoorbeeld: “Ik zeg er inderdaad ook mee 
dat niet alles zonder meer mogelijk is als het 
gaat om huisdieren. Er zijn echt grenzen”.

Levensles
Niet iedereen beseft namelijk direct de ver-
antwoordelijkheden die komen kijken bij het 
verzorgen van dieren. Als moeder ziet ze dat 
thuis vaak genoeg. “Ik heb kippen, en die heb 

De Dierenbescherming was blij 
toen in 1992 bij wet werd beslo
ten dat er een maatregel zou 
komen die paal en perk moest 
stellen aan het houden van aller
lei, vaak exotische huisdieren. 

Opvangcentra voor deze dieren 
zaten bomvol. Veel dieren die niet 
het ‘geluk’ hadden onderdak in zo’n 
centrum te vinden, legden het lood-
je. Ze stierven kort na vangst uit het 
wild, verpieterden bij op geld belus-
te handelaren of bij de op zich vaak 
goedbedoelende baasjes. Talloze 
dieren werden gedumpt. 

Langslepend dossier
Anno 2015 is het niet veel anders. 
De problematiek lijkt zelfs groter te 
zijn geworden. Degoes, eekhoorns, 
wasberen, herten, kangoeroes,  
krokodillen; alles is verkrijgbaar en 
de consument bezwijkt nog steeds 
voor de verleiding. Het is dus maar 
goed dat Sharon Dijksma al snel  
na haar aantreden eind 2012 aan-
kondigde te willen doorpakken op  

NA 23 JAAR IS DE EERSTE HUISDIERENLIJST EINDELIJK EEN FEIT

ik sámen met mijn zoon (11), mijn oudste.  
Bijna iedere dag moeten we hem vertellen dat 
hij er ook voor moet zorgen. Het is een levens-
les. In het begin zijn die kippen nog span-
nend, maar op een gegeven moment is het 
‘gewoon’. En dan komt het erop aan. Je moet 
kinderen leren verantwoordelijkheid te 
nemen en ze duidelijk maken dat dieren 
afhankelijk van je zijn. Daarom vertel ik bij-
voorbeeld dat als het warm is, de kippen 
meer drinken en je dan dus wél voor vers 
drinkwater moet zorgen. “Kijk, wij kunnen 
naar de koelkast lopen, maar die kip niet, 
weet je,” luidt de nuchtere constatering van 
de geboren Groningse. 

Haar man is volgens haar strenger dan zij, 
waardoor het toch nogal eens voorkomt dat 
ze de verantwoordelijkheid van zoonlief over-
neemt en in haar spaarzame vrije tijd het kip-
penhok staat uit te mesten. “Ook als het 
shitweer is en hartstikke koud. Tja, dat doe ik 
dan gewoon, want het moet.” Opkomen voor 
het welzijn van dieren; Sharon Dijksma vindt 
het belangrijk, zowel privé als zakelijk. 

dit langslepende dossier. 23 jaar 
om tot een maatregel te komen was 
lang genoeg!

De eerste lijst
Het duurde nog tot februari van dit 
jaar voordat het zover was: een eer-
ste lijst van zo’n honderd zoogdie-
ren die geschikt zijn bevonden om 
te worden gehouden. Zijn we er 
dan? Nee, nog lang niet, maar de 
kop is eraf. Van sommige dieren 
staat nog niet definitief vast of ze 
straks door particulieren in gevan-
genschap kunnen worden gehou-
den of dat alleen specialisten onder 
strenge voorwaarden dat mogen 
doen. Daar wordt de komende tijd 
nog secuur naar gekeken, belooft 
de staatssecretaris. 

Vooralsnog tevreden
De bewindsvrouw stelt de lijst vast 
op voordracht van een commissie 
die deze samenstelt, en zegt toe 
zich in te spannen om deze zo 
objectief mogelijk en wetenschap-
pelijk onderbouwd te laten zijn. 

Gekeken wordt onder meer naar de 
natuurlijke behoeften van een dier 
en in hoeverre die in gevangen-
schap tot hun recht kunnen komen. 
Ook speelt een rol of een dier wel-
licht ziekten kan overbrengen op de 
mens. De uiteindelijke keuzes zul-
len ongetwijfeld bediscussieerd 
worden, maar de Dierenbescher-

ming is vooralsnog tevreden.  
Als er genoeg ervaring is met de 
sys tematiek van de huisdierenlijst 
voor zoogdieren, komt die er  
ook voor vogels en reptielen.  
De Landelijke Inspectie dienst  
Dierenbescherming krijgt een 
belangrijke rol bij de handhaving 
van de nieuwe regels.

Jos Brink (r) en Frank Sanders waren het in 2000 al met de Dieren
bescherming eens dat er een huisdierenlijst moest komen.

‘Het maatschappe-
lijk tij is gekeerd.  
Dat mogen de 
Dieren bescherming  
en anderen op hun  
conto schrijven’
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GERED!

NASH
Een half jaar geleden werden negen puppy’s 

gedumpt op een parkeerplaats in Limburg. Medewer-
kers van de Dierenbescherming vingen de hondjes op 

en verzorgden ze liefdevol. Inmiddels hebben alle 
pups een nieuw thuis gevonden. Zo ook Nash.

Kartonnen doos
Eind oktober werden in de vroege 
ochtend negen pups aangetroffen 
in een kartonnen doos op een par-
keerterrein in het Limburgse Born. 
Omdat de doos niet was afgesloten, 
konden voorbijgangers ternauwer-
nood voorkomen dat een paar van 
de hondjes een drukke weg op wan-
delden. Om er zeker van te zijn dat 
er niet nog meer puppy’s waren 
ontsnapt, werd de omgeving uitge-
kamd. Ook schakelde de Dierenbe-
scherming de dierenpolitie in, in de 
hoop dat de dader zou worden 
gevonden. Nog diezelfde ochtend 
werden de hondjes gewassen en 
nagekeken door een dierenarts. 
Gelukkig verkeerden ze allemaal in 
blakende gezondheid. Ook aten ze 
goed, waren ze levendig en niet 
bang voor mensen. Voor medewer-
kers van de hondenafdeling was het 
wel even aanpoten. Zij waren vrij-
wel non stop bezig om de hondjes te 
wassen, te voeren en te socialiseren, 
zodat ze gewend zouden raken aan 
een leven met mensen. Intensief, 
maar ook dankbaar werk. Bianca 
van Sas van Dierenbescherming 
Limburg ontfermde zich over de 
puppy’s. Ze vertelt: “De kleintjes 
hebben twee weken bij ons in het 
opvangcentrum doorgebracht. Ze 
hadden veel aandacht nodig, dus 
het waren drukke dagen. Maar we 
hebben enorm genoten. Ze waren 

speels, vrolijk en reuze schattig. We 
vonden het allemaal jammer toen ze 
weggingen, maar gelukkig zijn ze 
goed terechtgekomen.” Bianca 
onderhoudt nog steeds contact met 
de gezinnen die de hondjes hebben 
geadopteerd. Waaronder met Werner 
en Marjan, die Nash in huis namen.

Gezin weer compleet
“Op televisie zagen we dat er een 
nestje pups was gedumpt,” zegt 
Werner. “Hoewel onze vorige hond 
toen net was overleden en we nog 
erg verdrietig waren, wisten we 
direct dat we een van deze hondjes 
een thuis wilden bieden. We bena-
derden de Dierenbescherming, en 
mochten langskomen voor een 
gesprek.” Marjan: “Het was toen 
snel duidelijk dat Nash met ons 
mee zou gaan. Hij kwam op ons af 
gelopen en week vervolgens niet 
meer van onze zijde. Wij hoefden 
dus niet meer te kiezen, hij koos 
voor ons.” Inmiddels woont Nash 
een half jaar bij Werner en Marjan, 
en hoort hij er helemaal bij. “Het  
is een erg rustige, stabiele hond. 
Sociaal ook. Hij is het liefst altijd  
bij ons,” aldus Werner. “Elke dag 
maken we lange wandelingen met 
hem en we nemen hem overal mee 
naartoe, zelfs naar de supermarkt. 
Nash heeft ons gezin weer compleet 
gemaakt, dat voelen Marjan en ik 
heel sterk.”
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 ‘Wij hoefden geen  
keuze te maken,  

Nash koos voor ons’
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Deze ochtend gaat Wim op bezoek bij 
Lilian Caers in het Brabantse Eersel. 
Elk jaar bezoekt hij de mensen die 
hebben besloten om na te laten aan 

de Dierenbescherming. Tussentijds onder-
houdt hij telefonisch contact of via de mail. 
In en rond de woning van Lilian lopen een 
heleboel dieren, waaronder ganzen, vogels en 
drie honden, waaraan ze erg is gehecht. Lilian 
heeft enkele jaren geleden besloten een deel 
van haar bezittingen na te laten aan de Die-
renbescherming. Voor haar was dat een logi-
sche keuze: “Dieren spelen een belangrijke 
rol in mijn leven. De Dierenbescherming 
komt op voor alle dieren die hulp nodig heb-
ben, daar wil ik graag een bijdrage aan leve-
ren. Wim heeft Lilian destijds begeleid bij het 
opstellen van haar testament. Vandaag halen 

TOEGEWIJD EN BETROKKEN
Op pad met relatiebeheerder Wim Koedijk 

Mensen die de Dierenbescherming opnemen in hun testament, laten hun liefdevolle  
zorg voor de dieren voortleven. De Dierenbescherming heeft drie relatiebeheerders, die 
helpen om ieders wensen op een mooie en goede manier vast te leggen. Wim Koedijk is  
er een van. DIER mocht een dagje met hem op pad.

ze herinneringen op aan de vriend van Lilian, 
die enkele jaren geleden volkomen onver-
wacht overleed. “We waren dertien jaar 
samen, toen hij stierf,” vertelt ze. “Een ver-
drietige tijd, waarin ik ook werd geconfron-
teerd met mijn eigen sterfelijkheid. We waren 
allebei nog jong, ik had me nooit zo bezigge-
houden met de dood. Totdat hij er dus plotse-
ling niet meer was. Ik wilde toen graag zwart 
op wit laten zetten wat er met mijn bezittin-
gen moet gebeuren als ik er op een dag niet 
meer ben. Ook vond ik het belangrijk om na 
te denken over mijn dieren, met name mijn 
drie honden. Het is een geruststellende 
gedachte dat ze na mijn overlijden door de 
Dierenbescherming worden opgevangen.” Als 
de koffie op is, maken Wim en Lilian nog een 
wandeling door haar uitgestrekte tuin. De 

zon schijnt uitbundig en de dieren vormen 
een prachtig schouwspel. Daarna is het tijd 
om afscheid te nemen. We gaan op weg naar 
het Twentse dorp Losser.
 
Alles voor de dieren
Onderweg naar Overijssel legt Wim uit dat 
mensen bij het opmaken van een testament 
zelf kunnen bepalen wat er met hun nalaten-
schap gebeurt. “Dat kan aan een specifiek  
dierenwelzijnsproject zijn, bijvoorbeeld het 
inspectiewerk of de opvang van zwerfkatten, 
maar ook aan een dierenopvangcentrum bij ze 
in de buurt.” En omdat de Dierenbescherming 
is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen, red.), is een nalatenschap 
aan de Dierenbescherming vrij van erfbelasting. 
Het geld komt dus volledig ten goede aan de die-
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MEER WETEN?
Wilt u meer informatie over de mogelijk-
heden om na te laten aan de Dieren-
bescherming? Vul dan de antwoordkaart in 
of kijk op Dierenbescherming.nl/nalaten. 

Lilian: ‘Het is een geruststellende gedachte dat de  
Dierenbescherming mijn honden opvangt als ik er op een 
dag niet meer ben’

WAT DOET DE RELATIEBEHEERDER 
NALATENSCHAPPEN
“Wij adviseren mensen bij het opstellen van hun 
testament en beantwoorden alle vragen die 
daarbij naar voren komen,” vertelt Wim Koedijk 
over zijn werk als relatiebeheerder nalaten-
schappen voor de Dierenbescherming. “Ook 
nemen wij na overlijden desgewenst de zorg 
voor de huisdieren op ons. We brengen ze 
onder in een van onze opvangcentra of bij een 
gastgezin, van waaruit ze worden herplaatst.” 
Mensen kunnen aangeven waar hun dier het 
beste past. “Bijvoorbeeld bij een gezin met kin-
deren, of juist liever bij iemand alleen,” aldus 
Wim. “Hoe meer wij over een dier weten, hoe 
beter en sneller we het kunnen herplaatsen.Wij 
doen er dan alles aan om een geschikt nieuw 
thuis te vinden.”

Joyce en Theo: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons 
geld goed zal worden besteed’

ren. “De Dierenbescherming is volledig afhanke-
lijk van giften en donaties; elk bedrag, groot of 
klein, is voor ons heel waardevol,” aldus Wim.

Rond het middaguur komen we aan bij Theo 
Kelner en Joyce Manuel in Losser. Ook zij heb-
ben de keuze gemaakt om hun bezittingen 
aan de Dierenbescherming na te laten. We 
worden hartelijk ontvangen, en in de woon-
kamer maken we kennis met hun katten.  
“We zijn beiden gek op dieren, anders had 
het vast niet zo tussen ons geklikt,” zegt Joyce 
lachend. In 2013 zagen zij in het televisiepro-

gramma De Nalatenschap hoe Wim de nalaten-
schap van een overleden vrouw afwikkelde en 
zich over haar hondje ontfermde. “De zorg-
vuldigheid waarmee hij dat deed, maakte  
diepe indruk op ons,” herinnert Theo zich. Ze 
zochten contact met de Dierenbescherming. 
Voor hun katten was namelijk niets geregeld, 
terwijl ze dat beiden juist zo belangrijk vin-
den. “Een notaris vraagt zelden wat er na 
overlijden met je dieren moet gebeuren. Maar 
op het moment dat de Dierenbescherming je 
begunstigde is, wordt die vraag plotseling 
heel logisch.” Met Wim klikte het direct.  

Joyce: “Dat heb je toch als je een liefde voor 
dieren deelt.” Wim kan dat alleen maar 
beamen: “Als je geen dieren hebt of hebt 
gehad, weet je niet hoeveel liefde en warmte ze 
je kunnen geven”. Theo en Joyce hebben geen 
doelbestemming voor hun nalatenschap: “Wij 
weten dat ons geld goed zal worden besteed, en 
vinden het bovendien een hele fijne gedachte 
dat onze katten goed terechtkomen.” Ander-
half uur later staan we weer buiten en gaan we 
op weg naar huis. De toewijding en betrokken-
heid waarmee Wim zijn werk doet, blijven nog 
de rest van die dag voelbaar.

Wim Koedijk
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Waarom collecteren voor de Dierenbescherming? Omdat  
u van dieren houdt natuurlijk. En omdat u wilt dat de dieren 

in ons land in alle rust en harmonie kunnen leven. Wij 
ontvangen geen overheidssubsidie, dus we zijn volledig 
afhankelijk van de inzet van onze duizenden toegewijde 

vrijwilligers. Zonder hen zouden we simpelweg niet bestaan. 
Dat geldt dus ook voor de vele collectanten die elk jaar in de 
week van de collecte de straat op gaan om geld in te zamelen 

voor de dieren. Alles wat ze ophalen, wordt goed besteed  
en gaat met name naar de asielen en het ambulance  
en inspectiewerk in de regio. Collecteren is dus niet  

alleen leuk, maar bovenal heel zinvol.

Op de volgende pagina’s vertellen mensen over  
hun motivatie om als collectant voor  

de Dierenbescherming op pad te gaan.

NIET ALLEEN 
LEUK, OOK 

ZINVOL

Collecteren voor de Dierenbescherming

OOK COLLECTEREN?
De Dierenbescherming is blij met 
iedereen die wil helpen om het 
welzijn van dieren in ons land te 
verbeteren. En daarbij gaat het 
niet per se om een financiële  

bijdrage; u helpt ons ook door het 
geven van tijd. Bijvoorbeeld als 
collectant. Elk jaar hebben wij  
duizenden mensen nodig die met 
de collectebussen op pad gaan. 
Tijdens de collecteweek mag u 

zelf bepalen hoe vaak en op welke 
dagen u wilt collecteren. 
Lijkt het u leuk om als collectant 
voor de Dierenbescherming  
de wijk in te gaan? Vult u dan  
de antwoordkaart uit de envelop 

in of kijk op onze website  
dierenbescherming.nl/collecte. 
Ook kinderen mogen collecteren 
onder begeleiding van een vol-
wassene. Meer informatie hierover 
op kidsforanimals.nl/collecte.
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 ‘Ik denk dat het met 
name voor jongeren van 

belang is dat ze een 
actieve rol spelen in de 
maatschappij, zonder 

daar direct iets voor 
terug te verwachten’

Kelly Knoors (23) studeert psychologie in 
Leiden. Vorig jaar liep ze voor de eerste 
keer de collecte in haar woonplaats Den 
Haag. In oktober gaat ze weer op pad.

“Dieren hebben altijd een grote rol in mijn 
leven gespeeld. Mijn spreekbeurten op school 
gingen steevast over dieren en ik was vast-
besloten om later iets met dieren te gaan 
doen. Naast mijn studie deed ik al wat vrijwilli-
gerswerk voor de Dierenbescherming, maar 
wilde graag nog meer betekenen. Ik liep al 

een tijdje rond met het idee om collectant te 
worden, maar het leek me best eng om bij 
mensen aan de deur te gaan. Gelukkig viel dat 
in de praktijk reuze mee. Ik kreeg zelfs zó veel 
lieve reacties, dat ik het elke dag leuker vond. 
Mensen waren vooral verbaasd over het feit 
dat ik nog zo jong ben, blijkbaar verwachten 
ze dat niet van een collectant. Maar ik vind het 
juist heel logisch om je in te zetten voor zo’n 
wezenlijk doel als dierenwelzijn. In je puberteit 
ben je nog onzeker en wil je niets liever dan 
ergens bij horen, maar als twintiger ga je je 

ontwikkelen, ontdek je wie je werkelijk bent en 
wat je belangrijk vindt in het leven. Mijn erva-
ring is dat het je leven verrijkt als je je ergens 
voor inzet. Overigens heb ik het gevoel dat 
veel mensen een vertekend beeld hebben van 
vrijwilligerswerk. Alsof je daar alleen voor kiest 
als je geen andere baan of studie hebt, of bent 
gepensioneerd. Maar dat vind ik zo’n onzin.  
Ik denk dat het met name voor jongeren van 
belang is dat ze een actieve rol spelen in de 
maatschappij, zonder daar direct iets voor 
terug te verwachten.”



PORTRETTEN
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 ‘Ik word omringd 
door een toegewijd 
team collectanten. 
De manier waarop 

zij zich inzetten, 
vind ik hart-

verwarmend’

Daniëlle van den Brink (38) coördineert 
de collecte voor de regio Arnhem. Ze 
werkt met een team van zo’n 350 enthou
siaste vrijwilligers. Zelf collecteert ze 
ook al jaren.

“Een van onze vrijwilligers, een mevrouw van 
in de negentig, staat alle dagen van de collec-
teweek van ’s morgens tot ‘s avonds bij de 
ingang van een supermarkt in de buurt. Zij 
haalt heel veel geld op. Logisch, op haar leef-
tijd houd je zoiets alleen vol op karakter en 
daarmee dwing je respect af. Ik word sowieso 

omringd door een erg toegewijd team collec-
tanten. De manier waarop ze zich inzetten, er 
écht voor gaan, vind ik hartverwarmend. Neem 
Trijnie (rechts op de foto). Zij stopt niet bij het 
einde van elke collecteweek, maar haalt het 
hele jaar door geld op voor de Dierenbescher-
ming. Zo staat ze met haar bus bij theatervoor-
stellingen en is ze altijd op zoek naar nieuwe 
collectanten. Cassandra (links op de foto) ver-
gezelt haar vaak. Ze hebben elkaar leren ken-
nen via de collecte en zijn in de loop der tijd 
goede vriendinnen geworden. Ik collecteer 
zelf ook, omdat ik het belangrijk vind om iets 

voor de samenleving te betekenen. Datzelfde 
probeer ik aan mijn kinderen mee te geven. Ze 
zijn nu zes en zeven jaar, maar gaan graag met 
me mee collecteren en weten heel goed waar 
ze het voor doen. Ook loop ik altijd een paar 
avonden met een groepje vriendinnen. Omdat 
we het dan onderweg zo gezellig samen heb-
ben, zeggen mensen vaak dat ze ons al van 
verre horen aankomen. Collecteren is ook 
echt leuk, vind ik. Met weinig inspanning haal 
je een heleboel geld op, waarmee dieren in je 
eigen regio geholpen kunnen worden. Dat 
geeft veel voldoening.”
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 ‘Dit najaar  
ga ik weer  

collecteren en dat 
blijf ik doen, zolang 

mijn gezondheid 
het toelaat’

Aimée Duisterhof (79) collecteerde vorig 
jaar voor het eerst in haar eigen wijk in 
Doetinchem. Ze is blij dat ze op deze 
manier iets voor dieren kan betekenen.

“Mijn hart gaat open voor dieren en kinderen. 
Ze zijn nog zo puur en eerlijk. Het maakt ze 
niet uit of je jong bent of oud, hoe je eruit ziet 
of wie je bent. Als ze genegenheid tonen, dan 
menen ze het ook écht. Toen ik werd gevraagd 
om te collecteren voor de Dierenbescherming, 
hoefde ik daar niet over na te denken. Ik vond 

het eigenlijk zelfs volstrekt logisch. Het geeft 
me de kans om een bijdrage te leveren aan 
het welzijn van dieren en dat is hard nodig. 
Nog veel te vaak worden ze mishandeld of aan 
hun lot overgelaten. De Dierenbescherming 
komt op voor alle dieren in nood. Zelf kan ik 
ook niet lijdzaam toekijken hoe een dier slecht 
wordt behandeld. Vorig jaar liep hier regel-
matig een man met zijn bejaarde hond, waar 
hij altijd tegen aan het schreeuwen en snau-
wen was. Het maakte me zo woedend, dat ik 
op een dag naar buiten ben gelopen en hem 

erop heb aangesproken. Ik vind het een fijne 
gedachte dat dieren die hulp nodig hebben 
door de Dierenbescherming met liefde wor-
den opgevangen in een van de asielen. Ik gun 
ze allemaal een veilig thuis, maar ook de die-
ren die niemand hebben, verdienen aandacht. 
Een fijn en warm mandje en mensen die ze  
af en toe een knuffel geven of een wandeling 
met ze maken. Dit jaar ga ik weer collecteren 
en dat blijf ik doen, zolang mijn gezondheid 
het toelaat.”



‘Je bepaalt zelf  
wanneer je op pad 

gaat. En zelfs  
als je maar twee 

uurtjes loopt,  
is het al goed’

PORTRETTEN

Jeanet van Otterdijk (57) collecteert meer 
dan dertig jaar en is ook coördinator in 
het Brabantse Heeze. Haar dochter 
Brechje (27) liep als klein meisje al mee.

Jeanet: “Ik heb hoogzwanger de collecte  
gelopen en toen mijn kinderen eenmaal waren 
geboren, nam ik ze gewoon mee in de kinder-
wagen. Collecteren is zinvol, maar ook leuk. 
Zodra mensen de deur openen, gunnen ze je 
een kijkje in hun leven. Dat vind ik bijzonder. 
Het geld dat met de collecte wordt opgehaald, 

komt ten goede aan het welzijn van dieren in de 
regio, waaronder het asielwerk. Omdat dat op 
heel transparante wijze gebeurt, heb ik er ver-
trouwen in dat iedere cent goed wordt 
besteed.” Brechje: “Als kind ging ik al met 
mama collecteren en sinds mijn zeventiende 
heb ik een eigen wijk. Mijn vader loopt regel-
matig met me mee. We maken er dan meestal 
een wedstrijdje van. Nemen we allebei één kant 
van een straat en proberen we zoveel mogelijk 
geld op te halen. Ik hoor mensen weleens zeg-
gen dat ze geen vrijwilligerswerk doen omdat 

ze het daar te druk voor hebben. Maar collec-
teren hoeft niet veel tijd te kosten. Je bepaalt 
zelf wanneer je op pad gaat. En zelfs als je 
maar twee uurtjes loopt, is het al goed. We 
worden bijna allemaal opgeslokt door werk, 
sporten, vrienden en onszelf. Het is helemaal 
niet verkeerd om in al die hectiek ook iets voor 
een goed doel te doen. En natuurlijk baal ik als 
het gaat regenen op het moment dat ik met mijn 
collectebus naar buiten loop. Maar het heeft 
ook een voordeel weet ik inmiddels. Als ik drijf-
nat bij mensen aanbel, haal ik veel meer op.”
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Download de offi  ciële Ik Zoek Baas app van de Dierenbescherming. Via deze app 
is overal en altijd te zien welke dieren er in welk asiel, op een nieuw baasje wachten.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN HUISDIER? 

Markeer de dieren waarin u interesse 
hebt als favoriet. Zo kunt u ze later 

eenvoudig terug vinden Filter het aanbod door aan te 
vinken of een dier bijvoorbeeld 
geschikt is om bij kinderen of 

andere dieren te wonen

Wilt u ons werk steunen? Via deze 
knop kunt u heel eenvoudig een 
eenmalige donatie doen via iDeal of 
een machtiging

Ontdek in één oogopslag waar 
de dichtstbijzijnde asielen te 
vinden zijn dankzij de handige 
kaartfunctie

Schakel pushberichten 
in zodat u meldingen 
ontvangt zodra een dier 
in het asiel komt dat aan 
uw voorkeuren voldoet

DOWNLOAD DE GRATIS APP!
Scan de QR code om de gratis Ik Zoek Baas app direct te downloaden.
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LEZERSFOTO’S

KINDEREN MET DIEREN
Kinderen en dieren; samen leveren ze prachtige, vertederende plaatjes op. Dat bewijzen 
de foto’s op deze pagina’s maar weer. Voor het volgende nummer van DIER vragen we u 
foto’s toe te sturen van dieren die genieten van de natuur. In een bos, weiland of gewoon 
bij u in de achtertuin. U kunt ze tot 15 juli sturen naar: foto@dierenbescherming.nl onder 
vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. 

3.

5.

4.

2.1.

1. Allyssa met haar liefdes.
Annemieke Boer, Vlaardingen
2. Onze Sam van drie maanden 
geniet zichtbaar van het eerste 
contact met Loekie. Familie Mols, 
Buggenum
3. Dani & Puma zijn onafscheide-
lijk, oftewel twee handen en poten 
op één buik. Sabina Moira Blom, 
Zandvoort
4. Mika en Juul met onze twee 
honden. Chickie, de kleinste,  
haalde ik zwanger uit het asiel in 
1998. Later beviel ze van Hundje, 
die inmiddels zestien jaar is.  
Chickie overleed in 2012.  
Vivian Jansen, Eindhoven
6. Jamie-Lee, hier met hond Jack, 
is de dochter van een goede 
vriend, die ik wil verrassen. Voor 
een kind is het natuurlijk hartstikke 
leuk om met haar lievelingsdier  
in een blad te staan.  
Laura Nootenboom, Vlaardingen DO
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10.

11.

6.

7.

8.

9.

8. Dit is onze dochter Annefleur met een van onze twee honden  
Donna. Zij is inmiddels dertien jaar. Vanaf haar eerste jaar zijn ze  
grote dikke vrienden. Petra Wobben, Klazienaveen
9. Mijn dochter Lindey en ons lieve kleine hondje Nikkie. Ze zijn maatjes 
voor het leven. Na een heftige start in Bulgarije heeft Nikkie bij ons een 
heerlijk warm en vertrouwd thuis gekregen. Shirley van Rijn, De Lier
10. Disa met poes Sheba, een van onze twee Britse kortharen.
Francis Wilms-Meinster, Heerhugowaard
11. Fay met Tycho. Ans Lepoutre, Doetinchem

6. Dit is een ouwetje uit 2008. Mijn zoon is inmiddels elf jaar en mijn IJslander  
Fengur 27. Toch blijft het een van mijn favoriete foto’s. Het vertrouwen en de liefde 
tussen die twee, ontroert me nog altijd enorm. Noortje Russel, Boijl
7. Onze tiener, Margaux, op haar favoriete plek: op de bank voor de televisie. 
Onze kleine dondersteen, twaalf weken oude Jones, tijdens zijn middagdutje. 
Bianca Steenvoorden, Schoonhoven
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In vergelijking met dieren zijn mensen hartstikke 
monogaam. Als dieren al een langdurige relatie 
met elkaar aangaan, nemen ze het meestal niet zo 
nauw met de echtelijke trouw. En geef ze eens 
ongelijk? Waarom zou je als jong, energiek edelhert 
of stoer paard je pijlen richten op één partner? 
Toch zijn er ook uitzonderingen, dieren die voor 
eeuwig bij elkaar blijven. Al blijft ook dan de 
echtelijke trouw in veel gevallen een heikel puntje. 

EEUWIGE TROUW

links
ZWANEN: LIEFDE VOOR ALTIJD
Bij vogels komt monogamie het vaakst voor. Onder meer raven, spechten en arenden 
blijven levenslang bij elkaar. Datzelfde geldt voor zwanen. Als een mannetje en vrouw-
tje elkaar eenmaal hebben gevonden, laten ze de ander nooit meer los. Zelfs als de 
ene overlijdt, zoekt de achtergebleven zwaan vaak geen nieuwe partner. Er zijn ook 
voorbeelden van gewonde zwanen die door de Dierenbescherming worden opgevan-
gen, na herstel worden uitgezet op een andere plek en later toch weer worden terug-
gevonden bij hun oorspronkelijke partner.

boven
TORTELDUIVEN: OPEN HUWELIJK
Van oudsher wordt de tortelduif beschouwd als het symbool voor tederheid en echtelij-
ke trouw. Deze kleine duifjes liefkozen elkaar inderdaad veelvuldig en hun hofmakerij is 
een heuse romantische aangelegenheid. Het verhaal ging dan ook lange tijd dat de 
duiven na hun eerste partner nooit meer een ander toelaten in hun leven. Inmiddels 
weten we wel beter. Tortelduiven nemen hun echtelijke plicht namelijk niet al te serieus 
en houden er een min of meer open huwelijk op na. De mannetjes laten in som mige 
gevallen zelfs geen kans onbenut andere duifjes het hof te maken.
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boven
BEVERS: HECHT GEZINSVERBAND
Voor de meeste mannetjes in het dierenrijk geldt: hoe meer nakome-
lingen, des te groter de kans op evolutionair succes. Ook vrouwtjes 
kunnen baat hebben bij wisselende partners, omdat een kinder-
schare met een gevarieerd genenpakket de meeste kans heeft op 
overleving. Toch gaan niet alle dieren voor aanzien en over levings-
drift. Neem het verhaal van een alleenstaande bevervader, die na het 
overlijden van zijn vrouwtje de zorg voor zijn kroost vol toewijding en 
liefde overnam. Bevers leven sowieso solitair of in een hecht gezins-
verband en zijn monogaam. Families bestaan meestal uit een paar 
jongen van dit jaar en de voorgaande twee jaren.

rechts
GIEREN: VREEMDGAAN? ONACCEPTABEL!
Deze grote roofvogels hebben lief voor het leven. Ze laten zien hoe 
dol ze op elkaar zijn met acrobatische stunts in de lucht. Vreemd-
gaan is onacceptabel. Wordt er een scheve schaats gereden, dan 
volgen er represailles. Toch paren veel monogame vogels stiekem 
ook met andere partners. Daar zijn diverse redenen voor. Zo is er 
meer genetische variatie, de kans op bevruchting is groter of de 
vogel mag voedsel zoeken in het territorium van de minnaar. Som-
mige minnaars helpen zelfs mee met de opvoeding van de kuikens. 
Toch lijkt er ook echte liefde te bestaan. Onderzoek wijst namelijk 
uit dat de Amerikaanse gier nooit vreemdgaat; de genetische code 
van de kuikens sluit precies aan bij die van hun ouders.

IN BEELD
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WOLVEN: SERIEEL MONOGAAM
Maar zo’n 3 tot 5 procent van de 5.000 
zoogdiersoorten hebben relaties voor het 
leven. Net als pinguïns zijn wolven serieel 
monogaam. Dit wil zeggen dat ze tijdens 
hun leven wel meerdere partners kunnen 
hebben, maar nooit meer dan één tegelijk. 
In principe zal een vrouwtjeswolf altijd 
trouw blijven aan een mannetje, en pas uit-
wijken naar een ander als haar partner uit 
de groep wordt verstoten of overlijdt. Ook 
als hij niet meer in staat is tot de daad, 
omdat hij gewond is of ziek, gaat ze op 
zoek naar een vervanger.



34 | DIER ZOMER 2015    



  ZOMER 2015 DIER | 35    

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

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl*.

Hoe merk ik dat mijn  
hond het te warm heeft?

Komen katten  
altijd op hun  

poten terecht?
Er bestaat  

wel melk en 
yoghurt met  

drie sterren van  
het Beter Leven 
keurmerk, maar 
niet met een of  
twee sterren.  

Hoe komt dat?

Een vis  
in een 

vissenkom:  
is dat niet 

zielig?

&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

Als de slijmvliezen rood zijn, de hond heet aanvoelt, snel 
ademt, niet eet en lusteloos is, heeft hij het te warm. 

Sommige honden gaan bij oververhitting braken. Zorg 
ervoor dat uw dier bij hoge temperaturen altijd voldoen-
de drinkwater en een plekje in de schaduw heeft. Hon-

den kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen. 
Behalve in de voetzooltjes hebben ze nergens zweetklie-
ren. Ze zijn dus al snel oververhit. Om uw dier af te laten 
koelen, kunt u hem nat maken met water, doe dat vooral 
bij kop, oren, hals en poten. Gebruik geen ijskoud water, 

want dan trekken bloedvaten samen en wordt het nog 
lastiger om lichaamswarmte kwijt te raken. Is de overver-
hitting ernstig, dan kan uw dier een hitteshock krijgen. 

Dit herkent u aan snelle hartslag en ademhaling, en niet 
of nauwelijks reageren op prikkels. In dat geval moet u 

direct de dierenarts bellen en beginnen met koelen.

Dankzij hun wendbare lichaam en sterk ontwikkelde even-
wichtsorgaan kunnen katten makkelijk draaien in de lucht en 
landen ze instinctief met hun pootjes op de grond. Daarnaast 
doen hun poten en lichaam dienst als schokdempers. Maar 

toch komen katten niet altijd goed terecht. Als ze van laag val-
len, hebben ze te weinig tijd om zich om te draaien. En ook als 
katten van hoog naar beneden vallen, kunnen ze zich ernstig 
bezeren. Kittens vanaf ongeveer zes weken oud kunnen al op 
een gecoördineerde manier springen. Ook zijn ze vanaf dat 
moment in staat om hun balans te corrigeren tijdens een val.

Als er drie sterren van het Beter 
Leven keurmerk op een verpakking 
melk of yoghurt staan, gaat het om 
biologische zuivel. Biologische pro-
ducten zijn het meest diervriendelijk 
en komen daarmee automatisch in 
aanmerking voor het keurmerk. Er 
zijn momenteel nog geen aparte 
Beter Leven criteria voor de mini-

mum welzijnseisen voor melkkoeien, 
maar de Dierenbescherming gaat 
daar dit najaar mee aan de slag. 
Weidegang voor de koeien zal in 

ieder geval een voorwaarde zijn om 
in aanmerking te komen voor een 
ster. Tegenwoordig komt bijna één 

op de drie koeien nooit meer buiten, 
en dat heeft ernstige gevolgen voor 

het welzijn van de dieren; alleen  
buiten in de wei kunnen ze hun 
soort eigen gedrag vertonen. 

Een ronde, glazen vissenkom is 
inderdaad niet geschikt als huisves-
ting voor vissen. Ten eerste komt er 
door de ronde vorm minder makke-
lijk zuurstof in het water, waardoor 

de kwaliteit snel achteruitgaat. 
Bovendien is er in een vissenkom te 
weinig ruimte om normaal te zwem-
men; een goudvis heeft minstens 

acht keer zijn lengte nodig. Tot slot 
ziet de vis door de bolle vorm van de 
vissenkom alles wat van buiten komt 
als door een vergrootglas en kan hij 
zich niet verschuilen. Een aquarium 

is een alternatief: hier kan meer 
zuurstof in het water komen,  

de vissen hebben ruimte en ze  
kunnen zich verschuilen.
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Vorig jaar herfst vond een voorbijganger in de vroege 
ochtend een gedumpte kitten van vier maanden oud in 
een ondergrondse container. Het luid miauwende katje 
werd bevrijd door medewerkers van de dierenambulan-
ce, die hem overbrachten naar een dierenarts. Daar 
bleek dat zijn heup uit de kom was en zijn achterpoot 
gebroken. Ook zijn oogje was ontstoken. Bij Saskia en 
Salco vond hij zijn thuis.

Gedumpt in een vuilnisbak
Saskia: “Ik las het verhaal van  
Mickey op Facebook. Container-
kitten werd hij genoemd, omdat hij 
door iemand in een vuilnisbak was 
gedumpt. Zo zielig. Hoe kunnen 
mensen zoiets doen? Voor ons was 
meteen duidelijk dat we hem graag 
een thuis wilden bieden.” 
Salco: “We hadden al twee poezen 
Ginger en Sky en kat Lucifer. Omdat 
de dames het wel erg goed met 
elkaar konden vinden, hing Lucifer 
er altijd maar een beetje als derde 
wiel aan de wagen bij. We wilden 
daarom graag nog een mannetje. 
Saskia was erg gegrepen door het 
verhaal van Mickey en nam contact 
op met de Dierenbescherming. 
Daarbij werd ons gevraagd om een 
beeld van onze thuissituatie te 
schetsen. Mickey mocht namelijk 
niet zomaar bij iemand worden 
geplaatst; hij had een speelkame-
raadje nodig, en de voorkeur ging 
uit naar een gezin zonder kinderen, 
waar hij in alle rust zou opgroeien. 
Wij konden hem dat bieden.” 

Complexe breuk
Saskia: “Omdat Mickey een com-
plexe breuk aan zijn achterpoot 
had, moest hij worden geopereerd. 
Bij de operatie werd een pin 
geplaatst, in de hoop dat het bot 
weer aan elkaar zou groeien. Daar-
na had hij anderhalve maand nodig 
om te herstellen bij een gastgezin. 
Al die tijd wisten we niet of wij hem 
zouden mogen adopteren. Ik bleef 
maar bellen om duidelijk te maken 
hoe welkom hij was bij ons. We 
waren dolblij toen we een uitnodi-

MICKEY

ging kregen om Mickey bij zijn gast-
gezin te bezoeken.”

Gemoedelijk met z’n viertjes
Salco: “Toen we bij het gastgezin  
binnenkwamen, wandelde Mickey 
direct naar ons toe. Ook liet hij zich 
gewillig oppakken en aaien. Wat 
nog maar eens duidelijk maakte 
wat we al die tijd al wisten: Mickey 
mocht met ons mee naar huis.”
Saskia: “De ontmoeting met onze 
andere drie katten verliep gelukkig 
ook goed. Al de eerste avond zaten ze 
met z’n viertjes gemoedelijk naast 
elkaar te eten en kroop Mickey gezel-
lig bij Lucifer in de mand. Mickey 
heeft ook nauwelijks tijd nodig 
gehad om te wennen. Hij is aanhan-
kelijk, springt graag op schoot en 
aandacht dwingt hij gewoon af.”
Salco: “Zijn pootje is nog niet hele-
maal hersteld, en dat zal ook mis-
schien wel nooit meer gebeuren, 
maar last heeft hij er niet van. 
Springen, klauteren en rennen;  
Mickey kan het allemaal. Als hij 
weer eens vol energie door het huis 
raast, zitten de dames er meestal 
afkeurend bij te kijken, maar Luci-
fer speelt vrolijk met hem mee.”
Saskia: “De manier waarop Mickey 
naar mij en Salco kijkt, zich laat 
knuffelen en hoe hij van zijn eten 
kan genieten; het lijkt wel alsof hij 
ons wil laten weten hoe dankbaar 
hij is voor het leven dat hij nu leidt. 
En dat terwijl wij omgekeerd 
natuurlijk net zo blij zijn met hem.”

De vermoedelijke dader heeft zich  
bij de politie gemeld. De zaak is in 
behandeling. 
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‘Ik bleef maar  
bellen om duidelijk te 

maken hoe welkom  
hij was bij ons’
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren-
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de samen-
leving die de Dieren-
bescherming nastreeft, 
geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, 
gezondheid en integriteit 
van ieder dier. 

Meldnummer  
dierenmishandeling
144

Klantenservice
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Anke Boomsma,  
voorzitter
Peter Buisman, 
vice-voorzitter
Peter Kasteleyn, lid
Dinand Ekkel, lid
Taco de Groot, lid
Erna Pieters, lid
Lex Vriesendorp, lid

Ledenraad
Anita te Kampe, voorzitter

De leden van de leden-
raad kunt u vinden via: 
dierenbescherming.nl/
ledenraad

Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur

Lidmaatschappen
•  Lidmaatschap  

€ 28,- per jaar
•  Jeugdlid (0-18)  

€ 18,- per jaar

•  Bedrijfslidmaatschap  
€ 100,- per jaar

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: Robin Utrecht | Oplage: 120.000
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.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

KIKKERSPEL + SPRINGTOUW
LEKKER BUITEN SPELEN

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

De zon begint weer te schijnen; kinderen kunnen 
lekker buiten spelen. Touwtje springen wordt  
leuker met een konijn en een wortel. Het kikkerspel 
maakt kinderen niet aan het lachen, voor de klein-
tjes is het ook een goede oefening voor de moto-
riek. Het kikkerspel kost € 6,25 en het springtouw 
€ 8. Beide artikelen zijn verkrijgbaar in Wiekes 
Winkel, waar u nog meer leuke cadeaus vindt. 
Bovendien steunt u met uw aankoop het werk van 
de Dieren bescherming. Kijk op Wiekeswinkel.nl 
voor informatie.

WINNAARS BOEK 
DIERBAAR

WINNAARS DVD 
FACING ANIMALS

De winnaars van de boek van Dierbaar 
uit het vorige nummer van DIER zijn:
• Gerda Bruinsma, Veenendaal
• Joep Timmers, Heerlen
• Jolanda Hovers-Glavimans, Posterholt

De winnaars van de boek van Dierbaar uit  
het vorige nummer van DIER zijn:
• Janneke Kunen, Helden
• Yvonne Dijkstra, Utrecht
• Karin van de Walle, Lochem
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Na het overlijden van zijn maatje was Porgy 
behoorlijk van slag (zie pagina 2). “Hij liet zich 
niet benaderen en was erg schuw. We zijn nu 
een paar weken verder en inmiddels gaat het 
een stuk beter,” aldus Wouske van de zorg-
boerderij, waar jongeren vanaf achttien jaar 
werken met een verstandelijke beperking, 
autisme of psychische problemen. Op de 
boerderij staan onder meer paarden, pony’s, 
geiten en een lama. De jongeren ontfermen 
zich met liefde over deze dieren en daar heeft 

Porgy veel baat bij. Wouske: “We hebben  
Porgy bewust in de buurt van de andere paar-
den en pony’s gezet, zodat hij ze altijd kan 
horen en zien. Dat verzacht het verlies van zijn 
maatje. Ook lopen we regelmatig een rondje 
met hem langs de merries op stal. Dat helpt. 
Hij is allang niet meer zo wantrouwend als in 
het begin en wordt steeds nieuwsgieriger. Wij 
kunnen hem ook gemakkelijk benaderen, wat 
best bijzonder is als je je bedenkt dat de vorige 
eigenaar in zijn auto door het weiland achter 
hem aan scheurde om ’m te vangen.” De zorg-

boerderij ligt in een prachtige, bosrijke  
omgeving, waar de dieren alle ruimte hebben. 
“Porgy mag vrij rondlopen,” aldus Wouske. 
“Het ene moment staat hij te knagen aan een 
baal hooi in de kruiwagen, om daarna in zijn 
stalletje doodgemoedereerd over de grond te 
gaan rollen. Hij is duidelijk in zijn element.” LID-
inspecteur Nadine bracht onlangs een bezoek-
je aan Porgy: “Hij staat er fantastisch bij. Zijn 
hoeven zijn bekapt en weer helemaal netjes. 
Fijn om te zien hoe een beschadigd dier als 
Porgy een mooi nieuw leven krijgt.”

DUIDELIJK IN ZIJN ELEMENT

De zorgboerderij ligt in een 
prachtige, bosrijke omgeving 

waar Porgy vrij mag  
rondlopen en rennen



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 91 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 € 35,8 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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