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OUD, MAAR
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Skip hoopt op nog
een paar mooie jaren

In Beeld
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Achtergrond
KIES VOOR EEN
HAPPY KONIJN

VOOR & NA

‘De eekhoorntjes
wogen 25 gram,
de kans was klein dat
ze het zouden redden’
UIT EEN OMGEZAAGDE BOOM GEVALLEN
Februari 2017
Op 21 februari haalde de dierenambulance van
de Dierenbescherming vier kleine, kale babyeekhoorntjes op in Veldhoven. De boom met
daarin hun nest was omgezaagd, waarna de
pasgeboren dieren op de grond waren beland.
Het nest was niet meer te redden en omdat het
was aangeraakt door mensen, zou de moeder
eekhoorn niet meer terugkomen voor haar
kleintjes. Vrijwilligers van de dierenambulance
brachten de eekhoorntjes daarom over naar het
Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Volgens
Diwi Nieboer, beheerder van het Centrum,
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was de kans aanvankelijk klein dat de eekhoorntjes hun hachelijke avontuur zouden overleven.
“Ze waren nog zó klein, en wogen slechts
25 gram. De vorige keren dat we eekhoorntjes
met een vergelijkbaar gewicht binnen kregen,
hebben ze het niet gered. Kennelijk kunnen wij
de zorg van de moeder voor die héle kleintjes
toch niet goed genoeg nabootsen, hoe hard
we ook ons best doen.” Nadat de eekhoorntjes
door de ambulance waren binnengebracht,
gingen ze de couveuse in en werd in alle rust
begonnen met het toedienen van water en
mineralen. Na vierentwintig uur kregen ze hun

eerste flesje melk. “Ze dronken tien keer per
dag,” aldus Diwi. “Daarvoor gebruikten we
een 1 ml spuitje met een speentje erop. Het toedienen van de melk kon niet te snel gaan, omdat
ze zich dan zouden kunnen verslikken. Na het
drinken, moesten we ze laten plassen. Voor de
verzorgers was het pittig, zij stonden elke nacht
op om de eekhoorntjes melk te geven.”
Benieuwd hoe het nu met ze gaat?
Blader dan door naar pagina 39.

EDITORIAL & INHOUD

GRIJZE SNUITEN
Minie was haar naam. Een gitzwart,
graatmager katje van 17 jaar. Mijn hart
brak toen ik haar zag. Minie was door
onze dierenambulance opgehaald bij
een vuilniscontainer waar ze probeerde
haar kostje bij elkaar te scharrelen.
Gelukkig voor Minie kwam ze terecht in
ons opvangcentrum in het Limburgse
Born, waar de dierenarts concludeerde
dat ze kampte met hart- en schildklierproblemen én chronische niesziekte. Dat
medische rugzakje in combinatie met
haar hoge leeftijd maakte haar kans op
het vinden van een thuis heel erg klein.
Met haar knalgroene ogen keek ze me
aan en pakte me in. Twee dagen later
ging Minie mee naar huis. Ze bleef
eigendom van het dierenbeschermingscentrum, maar mocht haar oude dag
doorbrengen in een rustige, huiselijke
omgeving. De ervaren medewerkers van
de kattenafdeling stonden 24 uur per dag
klaar om vragen te beantwoorden en
zorgden voor regelmatige, medische controle. Minie heeft uiteindelijk zes maanden bij ons gewoond, toen kwam het
moment om afscheid van haar te nemen.
Oudere en zieke dieren zoals Minie
zien we vaak in onze opvangcentra. Als
Dierenbescherming willen wij ze een
mooie, oude dag en de best mogelijke
medische zorg bieden. Dit is kostbaar,
maar wel ontzettend belangrijk. Onze
asieldierencampagne staat daarom dit
jaar in het teken van seniorendieren.
Dieren zoals Minie dus. Trekt u zich
hun lot aan? Steun dan onze campagne
die draait om gouden harten en
grijze snuiten. Vanaf pagina 6 leest
u er meer over.
Saskia Thijssen
Communicatieadviseur Regio Zuid
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WIE GEEFT PECHVOGEL
WILLIE EEN KANS?

In Eindhoven heeft onze inspecteur twee puppy’s opgevangen
die door hun eigenaar te vroeg
bij de moeder waren weggehaald. Ze waren vier weken oud,
terwijl hondjes volgens de wet
pas vanaf zeven weken van hun
moeder mogen worden gescheiden. Na een melding over de
pups ging onze inspecteur bij

de eigenaar langs voor een
controle, waarna hij de hondjes
naar de dierenarts besloot te
brengen. Die constateerde
dat ze in goede gezondheid
verkeerden. Na overleg met de
inspecteur deed de eigenaar
afstand van de jonge hondjes.
Ze zijn inmiddels opgevangen
door twee gastgezinnen.

ziel is. Maar wel eentje die na alle
ellende een muur om zich heen
heeft gebouwd. We zijn voor Willie
dan ook op zoek naar een baas die
duidelijke regels kan stellen, die een
zachte hand heeft en het niet erg
vindt om af en toe naar links te gaan
terwijl ’ie eigenlijk naar rechts w
 ilde.
Willie hoopt te kunnen gaan genieten van zijn oude dag. Hij zou blij
worden van fijne wandelingen met
zijn baas. Met zijn tweetjes genieten
van de omgeving om vervolgens
samen op de bank te ploffen. Willie
wil zijn baas trouwens niet delen met
andere huisdieren, want honden en
katten lust hij rauw.
Wilt u meer weten over Willie?
Zijn volledige profiel vindt u op
Ikzoekbaas.nl.

Vandaag in NRC: een dag zonder
rundvlees bespaart evenveel water als
een maand niet douchen!
Facebook.com/deDierenbescherming, 20 april 17.00 uur

Fantastisch werk

De afgelopen dagen heb ik
meegelopen en gewerkt met de
@dierenbescherming. Ik heb kunnen
zien en ervaren wat een fantastisch
werk ze doen! Deze lieve hond krijgt
een 2e kans #respect #dierenbescherming #dierenleed #verwaarlozing
#animalrescue #postcodeloterij.
#Repost @qtrustfull
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EIGENAAR DOET AFSTAND
VAN MOEDERLOZE PUPS

Daniëlle van den Brink:

‘Collecteren is niet alleen zinvol, maar ook
leuk. Met weinig inspanning haal je een
heleboel geld op, waarmee ook dieren in je
eigen regio geholpen kunnen worden.’
Dit jaar loopt de collecteweek van de Dierenbescherming van
1 t/m 7 oktober. Voorafgaand aan en tijdens deze week zijn veel vrijwilligers nodig. Denk aan mensen die helpen bij de organisatie en
natuurlijk heel veel collectanten. De collecte is een belangrijke bron
van inkomsten. Met de opbrengst kunnen we ons werk blijven
doen en dierenleed bestrijden. Helpt u mee?
Kijk op Dierenbescherming.nl/collecteren voor meer informatie.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT

Willie was vorig jaar een van de
gezichten van onze asieldierencampagne Geef Om Mij. Al zou hij ook
niet misstaan in de campagne van
dit jaar (zie pagina 6), want met zijn
ruim 8,5 jaar is hij aardig op weg om
de status ‘bejaard’ te krijgen. Feit is
dat Willie nog steeds geen thuis
heeft, terwijl zijn mede-modellen van
vorig jaar allemaal goed terecht zijn
gekomen (zie pagina 17). Het leven
van Willie is sowieso een aaneenschakeling van teleurstellingen. Hij
is namelijk niet één, maar twee keer
gedumpt. Door zijn eerste eigenaar
werd hij vastgebonden aan een
boom, zijn volgende baas zette hem
enige tijd later zonder pardon uit de
auto. Dan heeft hij ook nog eens de
pech dat hij niet een van de knapsten is, terwijl hij een heel gevoelige

INSPECTIEDIENST

DRACHTIGE KOEIEN
MASSAAL NAAR DE SLACHT
Om het fosfaatoverschot terug te dringen, gaan dit jaar naar schatting
160.000 koeien vervroegd naar het
slachthuis. Duizenden van deze koeien
zijn drachtig, dus ook hun ongeboren
kalfjes zullen sterven. “Een kwalijke
zaak,” aldus onze programmanager
Bert van den Berg in het Reformatorisch Dagblad. “Zolang het om zieke
of gewonde drachtige dieren gaat, is
het nog te billijken. Maar je praat over
gezonde dieren.” Koeien produceren
via de mest teveel fosfaat. Om die hoeveelheid terug te dringen, is het reductieplan in werking gesteld. Een van de
onderdelen is inkrimping van de vee
stapel. Dit moet een besparing van
2,5 miljoen kilo fosfaat opleveren, wat
overeenkomt met de mestproductie van
160.000 koeien. Boeren die vrijwillig

hun bedrijf beëindigen, krijgen een
premie. Al 500 boeren hebben zich aan
gemeld, die samen meer dan 40.000
dieren hebben. Een boer van wie de
aanvraag wordt toegekend, moet zijn
dieren binnen zes weken afvoeren naar
de slacht, of verkopen voor export. Aangezien gemiddeld 80% van de koeien
drachtig is, zullen dus duizenden ongeboren kalfjes sterven. “Bij grootschalige
slacht is dat onvermijdelijk,” aldus
Bert. “Dat speelde in 2001 bij de ruimingen om verspreiding van de monden klauwzeer te voorkomen. En nu met
het fosfaatreductieplan weer. Wij
hadden liever gezien dat de melkveestapel in Nederland geleidelijk zou
worden ingekrompen, omdat boeren
dan tijd hadden gehad om alleen nietdrachtige koeien te selecteren.”
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SKIP WACHT
OP EEN
KNUFFEL
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Ons covermodel Skip
werd na een aanrijding
gevonden met een gebroken poot. Zijn eigenaar
kon niet worden opgespoord. Hij was er slecht
aan toe en even leek het
erop dat amputatie de
enige optie was. Gelukkig
hebben we Skip kunnen
opereren en is zijn poot
gered. Skip is nu een
bejaarde kater met een
pin in zijn heup. Om te
herstellen heeft hij speciaal voer en omdat hij nog
niet mag lopen, zit hij
voorlopig in een kooi. Het
is niet erg waarschijnlijk
dat iemand Skip zal adopteren zolang hij hier zit.
Daarom zorgen voor wij
voor hem tot hij weer
beter is. En dan komt het
vast goed. Want Skip is
zachtaardig en wil graag
knuffelen. Er moet toch
iemand zijn die net zo
verliefd op hem wordt als
wij en hem een fijne oude
dag gunt?
Meer over Skip leest u
op Ikzoekbaas.nl.
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Geef om eenzame oudjes in het asiel

OUD,
MAAR NIET
VERGETEN

De Dierenbescherming vangt veel oude
dieren op. Omdat deze groep intensieve
zorg nodig heeft en vaak kampt met
medische aandoeningen, is het
moeilijker om nog een nieuw thuis voor
ze te vinden. De Dierenbescherming wil
niet dat dieren op leeftijd wegkwijnen in
de asielen, maar gunt ze juist nog een
fijne oude dag. Om die reden staat de
campagne Geef Om Mij dit jaar volledig
in het teken van de eenzame oudjes.
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HOOFDVERHAAL

Jessica Wetzler met
Juultje (rechts) en Jonah

J

aarlijks vangt de Dierenbescherming in haar asielen zo’n 25.000
dieren op. Ongeveer 5.000 van
deze dieren zijn acht jaar of ouder.
Omdat deze groep vaak afhankelijk
is van intensieve zorg en kampt
met allerhande ouderdomskwalen, is het
beduidend moeilijker om nog een nieuw
thuis voor ze te vinden. Mensen zijn huiverig
voor de medische kosten en het feit dat ze
in veel gevallen vrij snel weer afscheid van
zo’n dier moeten nemen. DIER sprak met
Jessica Wetzler, beheerder van het Dieren
beschermingscentrum in het Limburgse
Born, over de problematiek rond oudere
asieldieren. En hoewel niet alle opvangcentra
met een toename te maken hebben, vangen
Jessica en haar team beduidend meer
seniorendieren op dan voorheen. Het is een
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tendens die enkele jaren geleden inzette,
maar die steeds duidelijker vormen aanneemt. “Waar we eerst incidenteel een oude
kat of hond in ons asiel hadden, worden er nu
heel regelmatig oudjes binnengebracht. Vaak
hebben ze allerhande medische aandoeningen,” erkent ze. “We kunnen onze vinger niet
helemaal leggen op de reden van deze toename. In sommige gevallen overlijdt het baasje
of wordt een dier verstoten vanwege medische kosten die met het stijgen van de leeftijd
hoger worden. Daarnaast kunnen we steeds
betere zorg bieden en leven dieren langer,
met alle financiële gevolgen van dien.”

Sterke interactie
Vijf maanden geleden nam Jessica zelf een
niet plaatsbaar oud hondje mee naar huis,
Juultje. Ze was gevonden in een bos en er

‘Juul heeft ons
laten zien wat een
asielomgeving met
een dier kan doen,
zeker met een oudere
hond zoals zij’
lichamelijk slecht aan toe. Haar achterlijf was
kaal, ze zat onder de vlooien en haar huid
was kapotgebeten. Uit onderzoek bleek dat ze
een aantal tumoren heeft, waaraan ze niet
kan worden geopereerd vanwege haar hartkwaal. Jessica: “De eerste dagen in het asiel
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LOEKI WIL
GENIETEN VAN
DE BUITENLUCHT

Loeki is een achtjarige Boerenfox. Hij had een thuis gevonden,
maar werd door zijn nieuwe
baasjes teruggebracht omdat ze
hem niet konden bieden wat hij
nodig heeft. Loeki heeft altijd los
op een erf gelopen, het zou fijn
zijn als hij weer een thuis krijgt
waar hij kan genieten van de
buitenlucht. Hij is een beetje
verlegen en heeft tijd nodig om
iemand te leren kennen. Loeki is
erg leergierig en gek op bal- en
denkspelletjes. Wij zoeken voor
hem een huis waar hij lekker
veel buiten kan zijn en een
eigenaar die ervaring heeft
met honden. Kunt u Loeki een
plek bieden waar hij lekker veel
buiten kan rond lopen?
Meer over Loeki leest u op
Ikzoekbaas.nl.

dacht iedereen dat Juul zou sterven. Ze was
lusteloos, kwam haar mand niet meer uit en
haar kopje hing naar beneden. Ik heb haar
mee naar huis genomen en liet haar los in de
tuin. Ik zag haar ter plekke opbloeien. Ze
begon te rennen en te springen en was dol
gelukkig. Sindsdien heeft Juul een ware metamorfose ondergaan. Ze is zo blij en dankbaar.
Onze interactie is sterk, juist omdat ze al op
leeftijd is en van alles mankeert. Juul heeft
ons laten zien wat een asielomgeving met een
dier kan doen, zeker met een oudere hond
zoals zij. Ze wilde wel, maar kon er niet meer
aan wennen, ondanks alle aandacht die we
haar gaven.”

Extra hard vechten
Jessica is stellig in haar overtuiging dat
veel dieren in het asiel volledig zijn ont-

heemd en hun nieuwe omgeving als beangstigend ervaren. “Het lijkt natuurlijk in niets op
de thuissituatie waarin ze zich veilig voelen,
ongeacht de liefde waarmee wij ze overladen.
Het grootste deel van de dieren in onze
opvangcentra is dan ook bang en heeft dagen,
soms zelfs weken nodig om de verzorgers te
leren vertrouwen.” Voor de oudjes is dat nog
veel lastiger, omdat zij meestal hun hele
leven op één plek hebben gewoond. Waar
ze zich op hun gemak voelden en werden
verzorgd door mensen die ze door en door
kenden. “Om uit die omgeving te worden
weggerukt en in het asiel terecht te komen,
dat is vreselijk. Je ziet dat ze hulpeloos zijn
en geen idee hebben wat ze met zichzelf aan
moeten. Wij vechten daarom extra hard om
deze oudere dieren nog een paar mooie jaren
te geven.”

Niet wegkwijnen
Voor alle dieren in onze asielen zoeken we
een nieuw thuis. En hoewel de meeste mensen de voorkeur geven aan een jonger dier,
vinden we ook voor onze bejaarden vrijwel
altijd een veilige haven. We moeten er alleen
meer voor doen. Oude dieren vergen bijvoorbeeld extra zorg en extra werk om ze te herplaatsen. Jessica en haar collega’s hebben er
daarom voor gekozen om de senioren in het
Dierenbeschermingscentrum zo veel mogelijk onder te brengen bij gastgezinnen. Dit
zijn vrijwilligers die dieren thuis opvangen,
omdat ze om welke reden dan ook niet in een
asielomgeving kunnen verblijven. Meestal
gaat het om tijdelijke opvang totdat een
nieuw baasje zich meldt, maar bij oudere
dieren wordt vaak gekozen voor een permanent opvangadres. In zo’n geval blijft de hond
ZOMER 2017 DIER | 9

DUCKY VERLANGT
NAAR EEN
MOOIE OUDE DAG
Ducky werd als zwerver op
straat gevonden en is inmiddels
uitgeroepen tot kampioen kopjes-geven in het asiel. Ducky
hoeft niet meer zo nodig naar
buiten, hij vindt het fijn bij mensen die veel thuis zijn. Ducky is
met zijn tien jaar al behoorlijk op
leeftijd, maar spelen doet hij nog
steeds graag. Ducky heeft
beginnende nierfalen. Hij krijgt
daarom speciale voeding en
medicatie. Helaas hebben katten met nierfalen geen lange
toekomst meer. Maar pijn heeft
Ducky niet, en het zou zomaar
kunnen dat hij nog een paar
mooie jaren voor de boeg heeft.
Deze lieverd verdient een fijn
thuis en ziet dat zelf ook helemaal zitten.
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Meer over Ducky leest u op
Ikzoekbaas.nl.

Kosten overnemen
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht,
nemen niet alle gastgezinnen de kosten voor
de verzorging van de oude dieren voor hun
rekening. En dat is begrijpelijk. “Soms zijn
mensen bereid om alle financiële lasten
van ons over te nemen, maar er zijn vanzelfsprekend ook een heleboel gezinnen die die
10 | DIER ZOMER 2017

mogelijkheid niet hebben, terwijl ze deze
dieren wél graag een fijn thuis willen bieden,”
aldus Jessica. “In die gevallen nemen wij de
kosten waar mogelijk van ze over. En dan heb
ik het niet alleen over voeding, maar ook over
medicijnen en eventuele operaties. Bovendien
kunnen deze gezinnen altijd bij ons terecht
met eventuele vragen of onzekerheden.”

Luxe positie
Het spreekt voor zich dat de zorg voor dieren
op leeftijd veel extra kosten met zich mee
brengt. “Het zou daarom mooi zijn als er in
de toekomst meer geld beschikbaar komt voor
de ondersteuning van de asielen, maar ook
voor de gezinnen die oudere dieren in huis
nemen,” beaamt Jessica. “Juist deze dieren
hebben onze hulp zo hard nodig.” Voor de eenzame oudjes is er namelijk geen weg terug.
Dat Jessica en haar team ervoor kiezen om de
bejaarde dieren in hun opvangcentrum zoveel
mogelijk onder te brengen in gastgezinnen,
heeft wel tot gevolg dat ze op andere gebieden

‘Hoewel de meeste
mensen de voorkeur
geven aan een jonger
dier, vinden we ook
voor onze lieve bejaar
den vrijwel altijd een
veilige haven’
zuinig moeten zijn. “En dan verkeren wij nog
in de ‘luxe’ positie dat wij die afweging kunnen maken,” zegt ze. “Lang niet alle opvangcentra kunnen het zich überhaupt veroorloven
om gebruik te maken van gastgezinnen.”

Emotioneel zwaar
Volgens Jessica biedt gastopvang een heleboel
voordelen en geeft het de gezinnen veel

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

of kat eigendom van het opvangcentrum,
maar mag het in een rustige, huiselijke
omgeving van de oude dag gaan genieten.
Jessica: “Neem een kat met een progressieve
nieraandoening zoals Ducky (zie boven). Door
zijn ziekte heeft hij waarschijnlijk nog maar
anderhalf jaar te leven. Een dier met zo’n
vooruitzicht heeft weinig kans om te worden
geadopteerd, terwijl hij geen pijn heeft en
dus nog een fijne tijd kan hebben. Voor ons is
het in zo’n geval geen optie om een dier in
het asiel te laten wegkwijnen, maar opteren
we een gastgezin, waar het nog een paar fijne
maanden of jaren kan hebben.”

HOOFDVERHAAL

ZIJ BIEDEN OUDE ASIELDIEREN EEN THUIS

WEER OPBLOEIEN
Phily Voorhorst: “De Dierenbescherming
doet haar uiterste best voor alle dieren die
hun thuis kwijt zijn en is blij met ondersteuning van gastgezinnen bij moeilijke gevallen.
Vaak bloeien dieren namelijk helemaal op
als ze weer in een thuissituatie zijn. Neem
Bella, ze heeft nierfalen. Haar toestand
gaat achteruit, en we weten niet hoe lang ze
nog heeft. Maar tot het einde mag ze bij ons
blijven. Dieren opvangen die waarschijnlijk
niet lang meer te leven hebben, is dubbel.
Je weet dat het tijdelijk is, maar toch bouw
je een band op. Ik geniet als ik zie hoe zij
genieten, en dat is veel waard. Uiteraard
is het slikken als het einde in zicht komt,
maar ik weet dat we het dier nog een
goede tijd hebben kunnen geven.”

v oldoening. “Wat we vaak terug horen is dat
mensen na het overlijden van het dier twee
dagen verdrietig zijn, maar dat daarna blijdschap en een gevoel van trots overheersen.
Dat ze intens van elkaar hebben genoten,
maar dat het goed is zo. Ze waren voorbereid
op wat komen ging, en kunnen het daarom
sneller een plekje geven. Dat is ook het mooie
van het werk, vind ik. Wij bieden dieren die
door de maatschappij niet meer worden geaccepteerd een helpende hand. Er wordt weleens
gedacht dat wij alleen maar met dieren aan
het knuffelen zijn. Deels klopt dat, maar de
keerzijde is dat wij met een heleboel ellende
te maken krijgen, met dieren die lijden, verstoten en verwaarloosd zijn. Dat is emotioneel
zwaar. Maar het feit dat wij met een beetje
compassie en inzet, nog zó veel voor ze kunnen betekenen, blijft natuurlijk prachtig.”

Beste vriend
Het zal niet verbazen dat Jessica vindt dat
alle dieren in de opvangcentra gelijke kansen

GELUKSMOMENTJES

FIJNE TIJD

Rachel Vos: “Oudere dieren zijn kwetsbaar.
De liefde en zorg die we thuis kunnen
bieden, is van onschatbare waarde. En
je krijgt er zó veel voor terug. Als het moment
van afscheid komt, is dat natuurlijk verdrietig.
Maar iedere dag die een dier op leeftijd
nog kan genieten, is er één. Je beleeft
de tijd intens, met een heleboel geluks
momentjes waar ik met een warm gevoel aan
terugdenk. Mijn meest bijzondere ervaring is
met het Maltezerhondje Okkie, dat bij ons
nog even kwam genieten en direct werd
opgenomen in de roedel. Omdat ze er zo
ernstig aan toe was, hadden we rekening
gehouden met enkele weken. Uiteindelijk
heeft ze nog vierenhalf jaar met volle
teugen van het leven genoten.”

Cindy Adams: “Kater Bieke kwam in het
asiel terecht toen zijn baasjes naar een
bejaardenwoning gingen. Ik nam hem in
huis. Blijkbaar had hij zich jarenlang zó verveeld, dat hij alles openmaakte wat niet kon
worden afgesloten met een sleutel. Boekenkasten, vaatwassers, deuren, je kon het zo gek
niet bedenken. Uiteindelijk is een vrouw van
82 jaar voor de charmes van Bieke gevallen.
Dan Mr. Boston. Hij is twaalf jaar en heeft scoliose aan zijn achterpootjes. In het asiel verdwijnt hij direct onder een dekentje, zo moeilijk
heeft hij het daar. Het is een knuffelbeer, die
ondanks de vergroeiing in zijn achterpootjes
alles kan. En hij zal en moet bij je op bed
slapen. Prachtig toch, dat wij oudere dieren
nog een fijne tijd kunnen bieden?”

verdienen, jong en oud. “Wie zijn wij om te
beslissen over het leven van een dier?,” reageert ze fel. “Wat telt is de kwaliteit. Een dier
mag niet uitzichtloos lijden, daar trekken we
de grens. Als dat betekent dat we een aangereden kat van dertien jaar met een gebroken
poot zoals Skip (zie pagina 6) moeten laten
opereren voor duizend euro, dan gaan we er
gewoon voor.” Dat het loont om oudere dieren
een kans te geven, bewijst ook het verhaal van
de vrouw van bijna tachtig, die naar het asiel
kwam, op zoek naar een jong katje. Jessica:
“In de regel plaatsen wij geen jonge dieren bij
mensen op leeftijd. De kans op ongelukken is
namelijk aanwezig met een kitten of pup die
beweeglijk en speels is. We legden haar onze
bezwaren uit, en ze begreep het. Uiteindelijk
ging deze mevrouw met de kat Joop van elf jaar
naar huis. Twee maanden later belde ze op en
zei: ‘Jullie hebben me de beste vriend van mijn
leven gegeven, ik zou nooit meer zonder hem
kunnen’. Ja, en dat is waar we het voor doen,
het maakt ons werk ongelooflijk bijzonder.”

STEUN DE CAMPAGNE
GEEF OM MIJ

Honden, katten en konijnen; voor alle
25.000 dieren die we elk jaar opvangen, zoeken we een baasje. Voor de
jonge dieren lukt dat het snelst. Ook
voor de oudjes vinden we vrijwel altijd
iemand. Alleen kost dat meer moeite
en geld. De meeste oude dieren ver
blijven gemiddeld zeker drie maanden
in het asiel of een gastgezin. Al die tijd
hebben ze zorg, aandacht en in veel
gevallen ook medicatie nodig. Omdat
wij vinden dat ook oudere d
 ieren nog
een paar mooie maanden of jaren verdienen, draait onze jaarlijkse asiel
dierencampagne Geef Om Mij om hen.
Wilt u onze oudjes nog een mooie tijd
bieden? Op Dierenbescherming.nl/
geefommij leest u hoe u dat kan doen.
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PIETER

Na het overlijden van haar vorige paard, die ze bijna d
 ertig
jaar aan haar zijde had, was Antoinette nog lang niet klaar
voor een vervanger. Maar Pieter, die door onze inspecteur
bij zijn eigenaar was weggehaald, kwam op haar pad en ze
twijfelde geen moment.
te leren hoe hij zich kon ontspannen.
Toen de winter bijna ten einde was en
Pieter naar buiten mocht, verhuisde ze
met hem mee. Urenlang zat ze op een
krukje in de wei. “Ik legde een wortel
op de grond, steeds dichterbij, totdat hij
naar me toe durfde te komen.”

Pieter, eind 2015

“Vanuit het keukenraam kijk ik
elke ochtend naar de paarden. Het
maakt me gelukkig om ze samen in de
paddock te zien staan,” vertelt Antoinette. Toen ze Pieter voor de eerste keer
zag, was hij nog erg mager en getraumatiseerd. Wat hem is overkomen,
weet ze niet. “Maar hij is duidelijk
gepest, en behoorlijk ook,” erkent ze. “
Ik werk al lang met probleempaarden,
heb ook vrijwilligerswerk voor de Dierenbescherming gedaan, en merkte dat
er iets mis was. Pieter had veel onrust
in zijn lijf, was paniekerig en vertoonde
stereotiep gedrag. Dan hield hij z’n
hoofd omlaag, begon te smakken en tilde z’n benen om beurten op. Ook
schrok hij als iemand hem van voren
benaderde en deinsde weg of viel aan.”

Veel te koud
Omdat Pieter zo mager was en
nauwelijks weerstand had, besloot
Antoinette hem op stal te zetten. Bij
haar overburen vond ze een plekje.
Antoinette: “Eigenlijk ben ik daar geen
voorstander van, maar het was hartje
winter en veel te koud voor Pieter.” Elke
dag ging ze een paar keer bij hem langs,
om zijn vertrouwen te winnen en hem

Nu is het klaar
Ook Milo, het paard van haar dochter,
speelt volgens Antoinette een belangrijke
rol. “Als Pieter weer eens begint te
stressen, omdat hij bijvoorbeeld een
geluid hoort dat hij niet kent, dan zet
Milo hem zonder pardon op z’n plek,”
zegt ze lachend. “Alsof hij wil zeggen: ‘nu
is het klaar, normaal doen jij’. Dat werkt.
Pieter wordt er rustig van en even later
zie je ze gemoedelijk naast elkaar in de
bak staan.” Bonita, de shetlander van
haar andere dochter, is volgens Antoinette de baas van het stel. “Een echte kattenkop.” Zij is het speelmaatje van Pieter.
“Die twee rennen elke dag in noodvaart
achter elkaar aan door de wei.”
Dol op aandacht
Pieter woont inmiddels ruim anderhalf
jaar bij Antoinette en haar gezin. “Hij
vindt het onwijs leuk om te spelen,”
zegt ze. “Ik zie hem vaak met een bal in
de weer of hij loopt te jongleren met
een stok door de bak. Hij is ook dol op
aandacht. Maar als het even moeilijk
wordt, valt hij terug in dat stereotiepe
gedrag. Gelukkig gebeurt dat nog maar
zelden. Ik heb sowieso altijd vertrouwen gehad dat het goed zou komen.
Dat moest ook wel, want paarden voelen het als je twijfelt. En waar ik in het
begin niet eens zijn halster mocht
omdoen, komt hij nu uit zichzelf naar
me toe. Zelfs al loop ik alleen even over
het erf naar de brievenbus, dan nog
wandelt hij gezellig met me mee.”

Sinds 2013 werkt de Dierenbescherming samen met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, om dieren zoals
Pieter te herplaatsen die via een juridisch traject in bezit van de overheid zijn gekomen.
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‘Om zijn vertrouwen
te winnen, zat ik elke
dag urenlang op een
krukje in de wei’

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

ZOMER 2017 DIER | 13

PORTRETTEN

Asieldierencampagne 2016

ZIJ VONDEN EEN THUIS
Jaarlijks vraagt de Dierenbescherming in het voorjaar met
de campagne Geef Om Mij aandacht voor de dieren die
noodgedwongen in het asiel verblijven. Vorig jaar deden we dat
voor alle honden, katten en konijnen die meer nodig hebben dan
een liefdevolle verzorging alleen. Bijvoorbeeld omdat ze kampen
met gedragsproblemen of een chronische aandoening hebben.
Negen dieren die toen in onze opvangcentra zaten, fungeerden
als boegbeelden voor de campagne. En bijna allemaal kwamen
ze daarna goed terecht. Alleen Willie wacht nog op een nieuw
thuis (zie pagina 4). We zochten vier van de dieren
op bij hun nieuwe eigenaren.
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Melissa Spruit werkt bij het dieren
opvangcentrum in Rotterdam. Toen
Loekie eind 2015 meer dood dan levend
werd binnengebracht, besloot ze hem
mee naar huis te nemen. Ze raakte echter
zo aan hem gehecht dat ze hem nooit
meer heeft laten gaan.
Melissa: “We schrokken allemaal toen we
Loekie zagen. Hij was gevonden bij de ontruiming van een woning. Zijn vacht was volledig
verklit. Ik ben wel wat gewend, maar zoiets
had ik nog nooit meegemaakt. Toen hij werd
geschoren, bleek hij graatmager te zijn. Loekie
woog nog maar drie kilo, terwijl meer dan het

dubbele een normaal gewicht zou zijn geweest.
Bovendien had hij diarree en was hij uitgedroogd.
Ik werd zo gegrepen door wat hij had meegemaakt, dat ik besloot hem mee naar huis te
nemen. In het begin kreeg Loekie om de drie
uur eten en deed ik hem elke dag in bad, want
hij zat onder de ontlasting. Omdat hij zo mager
was, kromp hij in elkaar van de pijn, elke keer
als hij op zijn zij wilde gaan zitten. Hij kon zichzelf zodoende niet schoonhouden. Desondanks bleef Loekie zo lief en aanhankelijk.
Toen hij drie weken bij me woonde, bleek uit
onderzoek dat hij een parasiet bij zich droeg.
Hij moest daarom in een afgesloten ruimte van

het asiel worden behandeld met radioactieve
medicatie. Ik ging zo vaak mogelijk bij hem
langs, maar dat was natuurlijk veel te weinig
voor een kat die zo van gezelligheid houdt als
Loekie. Ik had het enorm met hem te doen. Pas
na vier weken was hij aangesterkt en mocht ik
hem halen. Vanaf toen kon Loekie eindelijk
weer kat zijn. Inmiddels weegt hij bijna zes kilo
en speelt met mijn andere katten alsof ze nooit
anders hebben gedaan. Zijn vacht glanst weer
en hij is dol op knuffelen. Zodra ik op de bank
plof, weet hij niet hoe snel hij erbij moet komen
zitten. Loekie heeft mijn hart gestolen. Ik kan
hem niet meer wegdenken uit mijn leven.”

‘Toen zijn
vacht werd
afgeschoren,
kwam er een
broodmager katje
tevoorschijn’
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‘Lola hoort bij het
gezin, en blijft bij
ons, wat we er ook
voor moeten doen’
Het leven van Lola was een aaneenschakeling van teleurstellingen. Ze ging van de
ene naar de andere eigenaar, maar er was
niemand bij wie ze mocht blijven. Na bijna
een jaar in het asiel waren daar Richard,
Marieke en hun twee dochters. Zij boden
Lola een thuis.
Marieke: “Omdat onze dochter vaak nogal druk
in haar hoofd is en we merkten dat ze tot rust
kwam elke keer als ze bij de hond van kennissen was, begon bij ons het idee van een eigen
hond te leven. Ik ben zelf opgegroeid met een
mechelaar, toen ik Lola tegenkwam op de site
Ikzoekbaas.nl, was ik meteen enthousiast.
Omdat we geen overhaaste beslissing wilden
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nemen, bleven we nog een tijdje zoeken, maar
elke keer kwam ik toch weer bij haar uit.”
Richard: “We wisten dat Lola een gebruiksaanwijzing had en sterk reageerde op prikkels,
maar voor ons was dat geen belemmering.”
Marieke: “Toch was het in het begin moeilijk.
Elke keer als ik met Lola ging wandelen, was ik
gespannen, omdat ik bang was dat ze zou uitvallen naar andere honden. En zij voelde dat
natuurlijk feilloos aan. Pas toen ik me realiseerde dat het probleem voor een deel bij mij lag,
konden we haar écht helpen. Wat Lola nodig
had, was een sterke leider. We zijn met haar
op cursus gegaan, sindsdien gaat het veel
beter. Ze is kalmer en de zenuwen zijn weg.

Ook onze dochter is beduidend rustiger
sinds Lola er is.” Richard: “We hebben veel tijd
in Lola geïnvesteerd, maar we doen het met
liefde. Ze mag overal met ons mee naartoe,
daar genieten we allemaal van.” Marieke:
“Toen we nog op zoek waren naar een hond,
wisten we al dat we beslist geen pup wilden.
Jonge dieren vinden toch wel een fijn plekje,
terwijl Lola al een jaar in het asiel zat te wachten. Zij had ons zo veel harder nodig. Sindsdien zeggen we elke dag tegen haar dat ze
nooit meer weg hoeft. Ze hoort bij het gezin,
en blijft bij ons, wat we er ook voor moeten
doen. Lola heeft zo vreselijk veel meegemaakt,
ze verdient rust en stabiliteit.”

Bollie en Ares kwamen apart van elkaar
in het asiel terecht met een hardnekkige
allergie. Gedurende hun verblijf raakten
ze zo aan elkaar gehecht, dat werd
besloten om ze niet meer van elkaar te
scheiden. Arjan Pellenkoft en zijn gezin
namen beide dieren in huis.
Arjan: “We hebben altijd asielkatten gehad.
Júist dieren die alles zijn kwijtgeraakt, ver
dienen een fijne plek. Na het overlijden van
onze vorige kat wilden we graag weer een
nieuwe. Op de website Ikzoekbaas.nl kwamen
we Bollie tegen. Bij zijn profiel stond dat hij
samen met zijn maatje Ares geplaatst moest
worden. We zochten beide katten op in het

asiel en daarmee was het eigenlijk meteen
beklonken. Ze mochten nog diezelfde dag mee
naar huis. Dat ze op een graanvrij dieet zitten,
vinden we geen enkel probleem. Hoewel Ares
in het begin nogal mager was, is daar nu geen
sprake meer van. Ares en Bollie zijn trouwens
totaal verschillend qua karakter. Waar Ares
schuchter is en de eerste paar dagen niet
onder de bank vandaan durfde te komen, wil
Bollie niets liever dan de wereld ontdekken.
We komen hem regelmatig bij de ingang van
de supermarkt tegen, waar hij op z’n gemakje
rond zit te kijken. Ook heeft hij weleens de
nacht doorgebracht bij mensen in de straat.
Hij was doodgemoedereerd bij ze naar binnen

gewandeld, terwijl wij hem aan het zoeken
waren. In die zin is Bollie een voorbeeld voor
Ares. Zij vindt alles spannend, totdat ze ziet dat
Bollie het durft en dan probeert zij het ook. In
het asiel was Ares erg angstig. Pas toen ze bij
Bollie werd geplaatst, kwam ze tot rust. In die
zin hangt ze erg aan hem, nu nog. Bollie vindt
het allemaal best. Hij tolereert Ares, maar niet
meer dan dat. Waar we erg om lachen, is dat
Bollie elke dag urenlang op strooptocht gaat,
terwijl hij thuis een ontzettende sul is en maar
wat graag op de bank voor pampus ligt. Katten
zijn eigenwijs, dat vinden we leuk. We genieten elke dag van deze twee.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Júist dieren
die alles zijn
kwijtgeraakt,
verdienen een
fijne plek’
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NIEUWSGIERIGE AAGJES
Niet alleen mensen, ook dieren kunnen reuze nieuwsgierig zijn. Katten met hun neus in
het toilet of pontificaal voor de televisie. Honden die hun snuit onder een schutting weten
te wurmen. We hebben hartelijk gelachen om de vele foto’s van nieuwsgierige dieren die
we mochten ontvangen. Voor het volgende nummer van DIER zijn we op zoek naar foto’s
met als thema ‘waterpret’. U stuurt ze naar foto@dierenbescherming.nl onder
vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje.
1.

2.

3.
1. Deze nieuwsgierige kitten
kwam mijn tuin verkennen.
Simone van den Berg,
Bennekom
2. Twee nieuwsgierige shetlanderneusjes van Dizzee en Tommie. Ze hopen dat er wortels
worden gebracht. Anita Vervoort,
Ouderkerk aan de IJssel
3. Zondagochtend, altijd even
gluren wie er langskomt.
Anke Gjaltema, Opende
4. Tijdens een ‘fotoshoot’ in het
bos was Reza duidelijk afgeleid.
Judith Fick, Wassenaar
5. Zijne Koninklijke Hoogheid
Jonas wil nu toch eindelijk wel
eens weten waar het personeel
zijn aluminiumfolie-propjes
om mee te voetballen verstopt.
Barbara Melchior, Enschede
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5.

4.

6.

8.

7.

11.

9.

10.
12.

6. Onze nieuwgierige oud-Duitse
herder pup Chewie. “Snel afgelei....
oh, kijk een vogel!” Dennis en
Kim van den Berg, Almere
7. Nieuwsgieriger dan mijn
lieve kleine Sandy kom je ze
niet snel tegen. Jessica Hoekstra,
Assen
8. Dit is Zoef. Op deze foto was hij
al dertien jaar, ook al is hem dat
niet aan te zien. Hij is erg nieuwsgierig en zat met zijn neusje bovenop de camera. Letterlijk!
Marlies Hofmans, Amsterdam
9. Bo is een ontzettend eigenwijze lieverd. Wanneer er iets
op tafel staat, hangt ze altijd met
haar voorpootjes op het blad om te
kijken of ze ermee kan spelen.
Jeroen Versteden, Eindhoven

10. Via het kattenluik houdt Bam de
buurt in de gaten. Hij kan zo een
kwartier naar buiten koekeloeren.
Onbekenden die aan de deur
komen schrikken wel eens, maar
moeten daarna enorm lachen.
Annemarie Peters, Leersum
11. Ruby, tien weken oud en
nieuwsgierig naar de inhoud van
elk holletje in het bos.
Marianne Knaap, Rotterdam
12. Elvis is een lieve, onhandige lobbes die altijd in is voor een grapje,
gezelligheid en spelen met andere
dieren op de boerderij. Op het
moment dat zij over de staldeur
gluurt, is haar baasje de paarden
aan het verzorgen. Wat gebeurt
daar? En is er nog wat te eten misschien? Irma Dorenstouter, Zwiggelte
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VERANTWOORDELIJK
“Vroeger hadden we een hond, waar
mijn broer en ik om de week voor
zorgden. Dat deden we heel plichtsgetrouw. Het kwam niet eens in me
op om er niet te zijn in de week dat ik
verantwoordelijk was voor hem.”
BELANGRIJK
“Misstanden met dieren moeten veel
meer onder de aandacht worden
gebracht bij het grote publiek. Dat
kunnen we als Dierenbescherming
alleen bewerkstelligen als we toonaangevend durven zijn en de regie
voeren. Laten zien waar het mis gaat
en hier vervolgens zo snel mogelijk
een einde aan maken.”
TROTS
“Ik ben hartstikke trots op ons Beter
Leven keurmerk. Maar ook op het feit
dat wij onlangs werden uitgenodigd
bij een Nationale Voedseltop. Dat de
Dierenbescherming een rol s peelt als
het gaat om de voedselketen van de
toekomst, vind ik hoopgevend.”
ONDERHUIDS
“Ik betrapte me er laatst op dat ik
onverwacht fel reageerde toen een
vriendin zei dat ze alleen nog scharreleieren kocht en daarmee insinueerde
dat ze goed bezig was. ‘Jij denkt dat
dat eieren zijn van kippen die een fijn
leven hebben gehad?’ hoorde ik
mezelf vragen. Blijkbaar gaat dit werk
onder je huid zitten. Thuis zegt mijn
dochter tegenwoordig regelmatig
quasi verveeld: ‘heb je haar weer met
d’r dieren’ als ik iets vertel.”
AANDACHT
“Onze Berner Sennenhond Olly is een
volwaardig derde kind. Een rustige
lobbes, maar wel eentje die aandacht
nodig heeft, en afleiding. Dat vraagt
veel tijd, daar moet je op voorbereid
zijn als je een huisdier aanschaft.”
GEZELLIG
“Altijd als ik Olly roep, komt hij aanrennen. Zodra ik dan mijn armen uitstrek, rent hij nog een tikje harder.
Dat vind ik zo lief. Olly is ontzettend
gezellig, in alles. Hij wijkt nooit van
mijn zijde. Vroeger lagen de kinderen
thuis achter de deur van het toilet op
me te wachten, nu ligt Olly daar.”
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Femke-Fleur wordt
geïnterviewd voor
het NOS Journaal.

ONZE MENSEN ONS WERK
Vorig jaar maart werd Femke-Fleur Lamkamp aangesteld als directeur bij de Dierenbescherming.
Benieuwd naar wie zij is en wat haar drijft, schoven we bij haar aan tafel en gingen met haar op pad.
10.00 uur Interview NOS Journaal
In het jaar dat Femke-Fleur inmiddels werkzaam is als
directeur bij de Dierenbescherming, bezocht ze een
flink aantal asielen in het land. Vandaag is ze bij
Dierenopvangcentrum Spijkenisse, waar ze allereerst
wordt geïnterviewd door een journalist van de NOS.
Onderwerp van gesprek is de problematiek rond de
import van zwerfhonden uit het buitenland.
11.00 uur Rondleiding dierenopvang
Het interview zit erop. Femke-Fleur laat zich rond
leiden in het opvangcentrum door beheerder Fleur
Bakker. Zij geeft uitleg over hun manier van werken
en de verzorging van de dieren. Met een van de honden gaan we naar het speelveld. Aansluitend maken
we een wandeling en bekijken we de kattenkamers.
“Ik ben er trots op dat de Dierenbescherming zo veel
bevlogen medewerkers en vrijwilligers heeft,” stelt
Femke-Fleur als we anderhalf uur later weer buiten
staan. “Zo’n bezoek als dit raakt me elke keer weer.
Deze mensen zetten zich met ziel en zaligheid in voor
de dieren en staan altijd voor ze klaar. Dat is uniek.”

14.00 uur Onderweg naar Hilvarenbeek
De volgende dag bezoekt Femke-Fleur varkensboerderij Den Elshorst in het Brabantse Hilvarenbeek.
Ze was hier enkele weken geleden al, bij de onder
tekening van de zogeheten Green Deal door het
ministerie van Economische Zaken. Deze overeenkomst biedt Den Elshorst experimenteerruimte om
tot een rendabele bedrijfsvoering te komen. Eentje
die goed is voor dier, milieu, natuur, varkenshouder
én consument. Femke-Fleur wil graag meer weten
over de werkwijze van varkenshouders Ben Bruurs
en Thea Moonen.

‘We vinden het
normaal dat we zo
veel dieren helpen,
terwijl we daar
hartstikke trots
op mogen zijn’

14.30 uur Gesprek varkenshouder
We worden ontvangen door Ben. Hij vertelt over
het roer dat hij en zijn vrouw Thea zeven jaar
geleden volledig omgooiden. “We werken bewust
kleinschalig en benutten de natuur zo optimaal
mogelijk,” aldus Ben. “Onze varkens hebben we
naar buiten gebracht, waar ze ongestoord kunnen
wroeten in de natuur en rollen in de modder.”
Femke-Fleur is zichtbaar onder de indruk. “Het is
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‘De manier waarop deze varkens
leven appelleert volledig aan
mijn gevoel van hoe het zou
moeten zijn,” aldus Femke-Fleur.
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zo makkelijk om voor intensieve veehouderij te
kiezen,” erkent ze. “Om zoals Ben en Thea te durven
innoveren, vernieuwen en het welzijn van de dieren
boven al het andere te verheffen, daar moet je nogal
wat voor over hebben. Ze hebben veel tegenwerking
gehad, maar bleven altijd vooruitkijken. Bewonderenswaardig vind ik dat.”

15.00 uur Natuurwandeling
Ben begeleidt ons naar de uitgestrekte weilanden,
waar we de varkens tevreden luierend in het gras
aantreffen. “Kijk eens wat een prachtig gezicht,”
glimlacht Femke-Fleur. “Dit beeld appelleert volledig
aan mijn gevoel van hoe het zou moeten zijn. Deze
dieren zijn hartstikke gelukkig. Ze leven in hun
natuurlijke omgeving en dat het landschap daar ook
van profiteert, is een mooi neveneffect.” Ze doelt
daarbij op het feit dat de varkens worden ingezet als
onkruidbestrijders. “Ze leggen de grond om, maken
deze ‘zuiver’,” beaamt Ben. “Er worden vervolgens
graan en bloemen ingezaaid, wat goed is voor de
biodiversiteit in het gebied. Op de slecht verteerde
mest komen muizen af en dat trekt weer reigers en
roofvogels. Zo is de cirkel mooi rond.”

17.00 uur Op kantoor
Terug op kantoor in Den Haag. Femke-Fleur legt
wekelijks werkbezoeken af, maar ook intern moet er
flink wat werk verzet worden. “We kunnen en doen
als Dierenbescherming veel, maar laten dat lang niet
altijd zien,” zegt Femke-Fleur. “We vinden het normaal dat we zo veel dieren helpen, terwijl we daar
hartstikke trots op mogen zijn. Dat gevoel wil ik vanuit mijn functie uitdragen. Verder ben ik op zoek naar
samenwerkingsverbanden met andere organisaties
die zich direct en indirect inzetten voor dierenwelzijn. Ook wil ik graag het debat aangaan. Dat wij als
Dierenbescherming in diverse faunabeheereenheden
zitten, en op die manier onze invloed voor dierenwelzijn uitoefenen, vind ik van wezenlijk belang. Dieren
opvangen en verzorgen is onze basis, dat moet goed
geregeld zijn, maar we kunnen nog veel meer doen om
het welzijn van dieren in ons land te verbeteren. Wat
dat betreft ben ik altijd met mijn werk bezig. Er is zo
veel om voor te strijden, dat stopt niet als ik ’s avonds
de deur van mijn kantoor achter me dichttrek.”
Met speciale dank aan Ben en Thea van
varkensboerderij Den Elshorst – www.elshorst.nl

FOTOGRAFIE CLARA MAZÈL

‘Om te durven
innoveren,
vernieuwen en
het welzijn van
de dieren boven
al het andere te
verheffen, daar
moet je nogal wat
voor over hebben’

In gesprek met
varkenshouder
Ben Bruurs.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘De verzorgers in onze
asielen zetten zich met ziel
en zaligheid in voor de
dieren en staan altijd voor
ze klaar. Dat is uniek.’
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‘We troffen Luna in de tuin van haar
eigenaar, in het zonnetje. Ze was graat
mager en kon nauwelijks nog zitten omdat
haar botten zo uitstaken.’

‘Op paardenmarkten schaf je al voor tien
euro een shetlander aan. Dieren die aan het
einde van de dag niet zijn verkocht, worden
voor oud vuil achtergelaten op straat.’

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Jan Verkuijl is sinds december 2016 als districtsinspecteur werkzaam bij de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). In deze functie treedt hij dagelijks
op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.
Ik heb veertien jaar bij de
politie gewerkt, de laatste
vier jaar als dierenpolitieagent. Deze functie deed me
beseffen hoé belangrijk het is
dat er instanties zijn die zich dagelijks inzetten voor dieren. Helaas kwam er binnen de
dierenpolitie minder tijd en ruimte voor
dierenwelzijnszaken en werden we weer
vaker ingezet voor reguliere politietaken.
Terwijl ik me juist graag hard wilde blijven
maken voor dieren. De kans om als inspecteur voor de LID te gaan werken, kwam op
het juiste moment.

Ronduit schokkend
Het is in ons land slecht gesteld met het welzijn van dieren, vind ik. Als je kijkt naar hoe
welvarend we zijn en hoeveel mogelijkheden
we hebben om dieren te helpen, is het ronduit schokkend dat ik nog steeds elke dag zo
veel leed tref. Neem paardenmarkten, waar je
al voor tien euro een shetlander aanschaft. De
dieren die aan het einde van de dag niet zijn
verkocht, worden voor oud vuil achtergelaten
op straat. Het maakt de drempel om er eentje
aan te schaffen heel laag. Ouders kopen een
pony voor hun dochter en zetten ’m vervol-

gens in de achtertuin. Dat is misschien leuk
voor even, maar dan ontdekken ze dat de hoeven regelmatig moeten worden bekapt en met
die kosten hadden ze geen rekening gehouden.
Vaak wordt zo’n dier dan aan z’n lot overgelaten, met alle gevolgen van dien.

Nooit vergeten
Hoewel ik erg nuchter ben, zal ik Luna, een
verwaarloosde bordeaux dog, nooit meer vergeten. We troffen haar in de tuin van haar
eigenaar, in het zonnetje. Ze was graatmager
en kon nauwelijks nog zitten omdat haar botten zo uitstaken. We hebben Luna direct meegenomen en overgebracht naar een veilige
opvangplek. In de weken daarna kreeg ze
ontzettend veel liefde en aandacht en is
werkelijk alles in het werk gesteld om haar

‘Het positieve gevoel
overheerst bij mij bijna
altijd, omdat we het leven
van een heleboel dieren
structureel verbeteren’

erbovenop te helpen, maar het mocht niet
meer baten. Haar organen waren te ernstig
beschadigd. Het was intens triest.

Positief gevoel
Wat we ook vaak zien is dat dieren uitzichtloos lijden omdat ze ziek of gewond zijn, maar
de eigenaren weigeren om het dier naar een
dierenarts te brengen of in te laten slapen. Het
zijn mensen die denken dat ze die keuze
maken uit liefde, maar in feite is het juist heel
egoïstisch om tegen beter weten in te blijven
volhouden. Als ik ze dan op hun verantwoordelijkheden wijs, zeggen ze: ‘Ik heb al dertig jaar
honden, ik weet wat mijn dier nodig heeft en
bovendien, hij kwispelt toch nog?’ Het zijn
situaties die me heel boos maken, al zal ik dat
nooit laten merken. Ik kan sowieso wel goed
afstand nemen van het leed dat we tegen
komen. Het positieve gevoel overheerst bij mij
bijna altijd, omdat we het leven van een heleboel dieren structureel verbeteren. ’s Avonds in
de auto terug naar huis stel ik mezelf vaak de
vraag of ik iets goeds heb kunnen doen voor dieren. Het antwoord daarop is bijna altijd
‘ja’. Dan weet ik; het was een
goede dag.
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ACHTERGROND

Happy Konijn

NIEUW WINKELCONCEPT
VOOR GELUKKIGE KONIJNEN
Ze zijn er in alle soorten en maten: konijnen. Enorm populair en met
hun 1,2 miljoenen vallen ze na katten, honden en ontelbare vissen net
buiten de top 3 van favoriete huisdieren. Maar de medaille heeft een
keerzijde, want ondanks dat konijnen groepsdieren zijn, wordt meer
dan de helft alleen gehouden en belanden er jaarlijks duizenden in de
opvang. Happy Konijn is een nieuw project waarbij verkopers van
konijnen op de winkelvloer niet alleen vertellen, maar ook laten zien
hoe je het wél goed doet.

Autoriteit
Happy Konijn is tot stand gekomen door
een samenwerking van Dibevo, de branche
organisatie voor de huisdierensector, en de
Dierenbescherming. Heel belangrijk, volgens
Peter. “Dat de Dierenbescherming zich aan

Wat veel mensen
niet weten is dat je
een konijn nooit
alleen moet houden,
omdat het dan
vereenzaamt
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dit project heeft verbonden, helpt enorm
bij de geloofwaardigheid,” zo vertelt hij aan
DIER. “Dan ben ik niet meer die joker die
alleen voorop loopt.” Dat het ministerie van
Economische Zaken een financieel steentje
bijdroeg, speelt ook mee.

Handel reguleren
Peter is naast eigenaar van vier vestigingen
van zijn dierenspeciaalzaak Utopia ook voorzitter van de werkgroep Detailhandel van
Dibevo. Niet alleen bij de Dierenbescherming,
ook binnen het ministerie van Economische
Zaken en Dibevo werd al langere tijd
nagedacht over de zorgen bij het houden van
onder meer konijnen. “Omdat er zo veel
konijnen in de opvang belanden, zo’n 5.000,
maar ook het feit dat dat er niet genoeg zijn
om aan de jaarlijkse vraag van 150.000 te kunnen voldoen. Het verbieden van de verkoop
heeft dan weinig zin. Je kunt beter de handel
reguleren, vond men. En bovendien speelde
mee dat je met het aanbieden van konijnen
uit de opvang nog niets hebt gedaan aan de
kennis van het publiek ten aanzien van het
houden van konijnen. Happy Konijn werd
zodoende een breder project dan alleen het
aanbieden van opvangdieren.
Natuurlijke behoeften
Voorlichting aan het goedbedoelende, maar
onwetende publiek moest meer prioriteit
krijgen. Want daar wringt de schoen. “Ik
krijg hier mensen die een konijnenverblijf
in elkaar getimmerd hebben waar Paleis

Soestdijk niks bij is,” zegt Peter. “Ze hebben
zich goed verdiept in de verzorging van de dieren, maar waar het feitelijk om gaat is de groep
die weliswaar de beste bedoelingen heeft, maar
geen idee van de natuurlijke behoeften van
konijnen, de eisen die je moet stellen aan huisvesting of de kosten die gepaard gaan met het
hebben van deze dieren.”

Subtiel ombuigen
“Dan krijg je een vader in de winkel die voor
de verjaardag van z’n dochtertje een konijn
komt uitzoeken en denkt dat het beestje in
een hok van 60 centimeter past. Ik vind het
mijn taak om die houding subtiel om te
buigen.” Ook als dat betekent dat hij de man
moet vertellen dat het misschien beter is om
géén konijn te nemen. Dat voorkomt teleurstellingen, vindt Peter. De eigenaar van de

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

O

nlangs startten vier winkels met
Happy Konijn; een geheel nieuw
winkelconcept dat een voorbeeldfunctie gaat zijn voor
andere dierenspeciaalzaken en
tuincentra waar konijnen worden verkocht.
Peter de Klerck doet mee, maar was met zijn
speciaalzaken Diertotaal Utopia in Zuid-
Holland altijd al een pionier en voortrekker.
Hij deed de halti in de ban, een hondenharnas tegen het trekken van de hond, en vindt
het belachelijk wanneer een guppy als koud
watervis wordt verkocht. “Je moet alleen
oppassen dat je als voortrekker niet voor gek
wordt versleten.”

ZO KRIJGT U EEN
HAPPY KONIJN
1. Geef uw konijn
minimaal één vriendje
Konijnen zijn groepsdieren
en leven niet graag alleen.
Houd daarom minstens
twee konijnen samen.
2. Goede voeding en snacks
Konijnen hebben vezels
nodig. Geef ze daarom
onbeperkt hooi. Vul het
dieet aan met groenten zoals
verse witlof of wortel, maar laat ze
hier langzaam aan wennen. Geef ze daarnaast
wat biks en verwen ze met bijvoorbeeld
gedroogde kruiden.
3. Speeltijd
Konijnen zijn nieuwsgierig
en slim. Bied ze daarom
speelmaterialen aan en
vervang dit regelmatig.
Denk aan een speel
tunnel of doosje om in te schuilen, een balletje
om met hun neus mee te voetballen, of kartonnen rolletjes om mee te gooien.
Meer tips vindt u op
onze website
Dierenbescherming.nl

dierenspeciaalzaak heeft een houding ten
aanzien van de verkoop van konijnen die
eigenlijk precies karakteriseert waar Happy
Konijn om gaat. Ja, het konijn is een verschrikkelijk leuk dier, dat veel kan leren, maar mensen moeten zich ook verdiepen in de aard van
het beestje. “Er heeft eigenlijk nooit iemand
aan de rem getrokken om te vertellen dat het
houden van een konijn iets anders is dan het
houden van een knaagdier.”

Eerste contact
“Het is de plicht van winkeliers om uitleg te
geven over hoe een konijn gehouden behoort
te worden, over hoe een goed verblijf eruit
ziet, wat de natuurlijke behoeften zijn. Dat
’ie continue bezig is met het verzamelen
van grassen en bladeren bijvoorbeeld en
natuurlijk dat je een konijn nooit alleen moet

houden, omdat het dan vereenzaamt. En ja,
dat moet je over zien te brengen als ‘totaalpakket’,” aldus Peter. Happy Konijn staat voor
een houding, een mentaliteit en een missie
van de winkelier, die verder gaan dan het
verstrekken van het informatiemateriaal en
het tonen van de displays met het vrolijke
logo van het project.

Belangrijke stimulans
De Dierenbescherming is blij met Happy
Konijn. Goede voorlichting aan de consument
krijgt hiermee een belangrijke stimulans.
Naast de winkels van Peter de Klerck in
Waddinxveen en Gouda doen ook Groenrijk
in Middelburg en een vestiging van Intratuin
in Maastricht mee. Deze laatste zal helemaal
geen konijnen meer verkopen, maar altijd
naar de opvang verwijzen.

Uitrol
“De uitrol van Happy Konijn is nu aan de sector,” zegt beleidsmedewerker Elly von Jessen
die zich bij de Dierenbescherming onder
meer bezighoudt met verantwoord huisdierbezit. “Het is een eerste voorbeeld van hoe we
verbinding willen leggen met de commerciële
gezelschapsdierensector. Gezondheid en welzijn van dieren zijn dan gedeelde organisatiebelangen. Happy Konijn start met het op kleine
schaal ervaring opdoen. Komt het over,
pakken de ondernemers het goed op, wat
ontbreekt nog aan informatie? Daarna is de
ambitie om dit concept op grotere schaal uit
te breiden en mogelijk te verbreden naar een
diervriendelijker productassortiment dat
bijdraagt aan blije en meer gezonde konijnen
in Nederland. Ofwel: een nieuwe manier van
konijnen houden.”
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Dieren in de tuin

VAN KROEG TOT
KRAAMKAMER

Vogels, vlinders, bijen en egels. Een tuin gaat pas écht leven als er ook dieren
in rondscharrelen. Met een paar simpele aanpassingen krijgt u een tuin waarin
dieren zich thuis voelen. En sluit u zich daarna vooral als tuinteller aan bij
de Jaarrond Tuintelling, een onderzoek waar iedereen aan kan deelnemen.
De gegevens die de tuintellers verzamelen, stellen ons in staat om dieren nog
beter te beschermen en zullen antwoord geven op de fascinerende vraag:
fungeert uw buitenruimte als kroeg, of als een heuse kraamkamer?

MEER KENNIS,
BETERE VOORLICHTING

“Voor ons is het waardevol om
te weten welke dieren rondscharrelen en vliegen in en om onze
tuinen. Met deze informatie kunnen we onze kennis vergroten en
het publiek nog beter voorlichten.
We hopen dat mensen zich met
hun deelname aan de Jaarrond
Tuintelling bewuster worden van
de natuur om hen heen en er ook
naar handelen. Zo worden de
tuinen in Nederland steeds
diervriendelijker,” aldus directeur
Femke-Fleur Lamkamp van de
Dierenbescherming.
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IN BEELD

CREËER EEN DIERENPARADIJS

Met de juiste beplanting, een vijver, insectenhotel en niet
al te veel bestrating tovert u uw tuin om tot een dieren
paradijs. Houd ongeveer één derde bestrating en
twee derde planten aan. Echte vlinderlokkers zijn de
vlinderstruik, sneeuwbal en salie.

VERGEET DE WATERDIEREN NIET

Ook waterdieren mogen niet worden vergeten. Een vijver
met een visvrije zone in de tuin is een goede verblijfplaats
voor salamanders, (kikker)visjes en allerlei insecten. Door
rondom de vijver een rand aan te leggen met opengewerkte
stenen en hout, creëert u ook daar een plek voor insecten
om zich te nestelen. Denk verder aan bomen voor de
vogels en v oldoende bloemen met stuifmeel voor de bijen
en de tuin is een walhalla voor dieren.

VARIATIE IS BELANGRIJK

Zorg voor variatie in aantrekkelijkheid van de begroeiing.
U let daarbij op bloemkleur, bloeitijd, vrucht en vorm van
de plant. Op die manier wordt de tuin het hele jaar rond
fraai voor u en aantrekkelijk in voedselaanbod voor tuin
dieren. Gebruik als afscheiding bij voorkeur een haag,
hierin vinden vogels naast voedsel ook schuil- en broedplekken. Als u toch een schutting heeft staan, kunt u deze
laten begroeien met klimplanten.
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IN BEELD

LIEVER NIET TE ‘NETJES’

Laat bij voorkeur een stukje van uw tuin verwilderen, hier
scharrelen vogels en egels graag tussen om voedsel te
zoeken. Ook insecten vinden hier schuilplekken. Maak uw
tuin niet te ‘netjes’, laat bijvoorbeeld afgevallen blad in de
herfst juist liggen; dit vormt een natuurlijke bescherming
van uw planten tegen de vorst. Daarnaast levert dit
organische stof of compost voor uw planten en ten derde
vinden vogels, egels en andere tuindieren hier voedsel in.

BRON VAN VOEDSEL

Voor vogels, insecten en kleine zoogdieren zoals egels,
eekhoorns en vleermuizen is het in de eerste plaats
belangrijk dat de tuin beschutting biedt. Zo voelen de
dieren zich veilig en krijgen ze de mogelijkheid om te
schuilen en nesten te bouwen. Daarnaast fungeert de tuin
als bron van voedsel voor veel dieren. Dit alles vinden ze
uiteraard niet in een tuin met alleen maar gras en stenen,
maar wel als er een diversiteit aan begroeiing is.

In tuinen waar vogelvoer wordt aangeboden, zitten soms
ook eekhoorns. Ze weten het voer snel te vinden en eten
er graag van. Verder smullen ze van zaden, naturelnoten,
stukjes fruit en groente als komkommer en wortel. Om
eekhoorns in de tuin te krijgen is aansluiting op bomen in
de buurt belangrijk. U kunt de dieren helpen door bomen
of struiken aan te planten (of juist te laten staan), zodat ze
deze als voedselbron en nestplaats gebruiken. Eekhoorns
bouwen meestal een eigen nest, maar maken ook gebruik
van boomholten en dus ook van s peciale nestkasten. Hang
deze op minimaal op 4 meter hoogte en laat de ingang niet
naar het zuidwesten of w
 esten wijzen (wegens inregenen).
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EEKHOORNS IN DE TUIN

WORD OOK TUINTELLER!

Help ons aan een duidelijk beeld van wat
er allemaal rondvliegt en scharrelt in onze
tuinen. Op deze manier kunnen we onze
kennis vergroten en nog betere voorlichting geven. Via de website van Jaarrond
Tuintelling kunt u het hele jaar door tellingen en gedrag doorgeven. Hoe dit precies
werkt, leest u op Tuintelling.nl. U vindt hier
ook een heleboel tips en adviezen om uw
tuin diervriendelijk in te richten.
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IN ACTIE

INSPIRERENDE INITIATIEVEN
Er zijn veel verschillende manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze
pagina’s selecteren we enkele van de initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we
vinden dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

Verlichting dierenartspraktijk
SPONSORING Wat zouden wij moeten zonder mensen
met zo’n groot hart voor dieren? Sinds januari doet onze
dierenarts van kliniek IJsselmuiden naast castraties ook
sterilisaties en kleine ingrepen voor het Dierenopvangcentrum Edo Hammers in Kampen. Om deze operaties te kunnen uitvoeren, hadden we alleen wel goede verlichting
nodig. Meneer Visser van Lichttotaal – die zijn kat bij ons
in het pension brengt – had aangegeven graag wat voor
het asiel te willen doen. Na een belletje bood
hij aan om kosteloos het plafond met
nieuwe verlichting erin te maken. Ook
Klaas van Wanpla schoot te hulp bij het
gereedmaken van de dierenartsruimte.
Wij willen beiden enorm bedanken
voor de sponsoring van de materialen
en hun inzet.

?
Lading speelballen
SCHENKING Asielhond Neron is gek van ballen en was dan ook maar
wat blij met de lading tennisballen die hij onlangs kreeg. Petra van Koten
en Hans Meijs uit Papendrecht zoeken samen met hun shar-pei Yin naar
ballen rondom de tennisvelden en schenken die vervolgens aan ons.
Voor een hond als Neron is dit natuurlijk het balhalla.
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Bent u of kent u
iemand die zich
ook op bijzondere
wijze heeft
ingezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons via
redactie@
dierenbescher
ming.nl.

Fietsen door
Namibië
INZAMELING Lars werkt als
vrijwilliger voor Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Enkele jaren
geleden kreeg hij tijdens een
fietsvakantie een ongeluk en verloor zijn rechterbeen. Na een
revalidatieperiode heeft hij het
fietsen opgepakt en doet hij weer
waar hij zo van geniet: de wereld
vanaf zijn fiets bekijken. Lars
heeft begin dit jaar 1.500 kilometer
door Namibië gefietst, speciaal
voor de dieren die in het opvangcentrum een operatie moeten
ondergaan. Hij kreeg zijn ticket
gesponsord en hoopte voor elke
kilometer minimaal € 1 op te halen.
Met de opbrengst kunnen we weer
een heleboel dieren opereren die
daarna – net als Lars – aan een
nieuw leven kunnen beginnen.

Knutselen
voor
dieren

Megagift van € 500
GIFT Formido en Jumper Vlaardingen hebben de handen ineen geslagen en Dierenopvangcentrum Vlaardingen
verrast met een cheque van € 500. En dat alleen omdat
we onlangs een brutaal oproepje deden voor een nieuwe kruiwagen. Formido en Jumper wilden daarop onze
dieren ook graag verwennen en dat is ze gelukt. Beheerder Babiche Houtman nam de cheque in ontvangst.

INZAMELING
Leerlingen van basisschool
Toermalijn in Duiven
hebben met de verkoop
van zelfgemaakte knutsels
€ 250 ingezameld. Vanuit
een nieuw c oncept mogen
de kinderen meedenken in een ledenraad en
binnen commissies. De leerlingen van Toermalijn
kozen voor de Dierenbescherming als goed doel. De
opbrengst van alle gemaakte werkjes ging voor de
helft naar ons, de andere helft wordt gebruikt voor speelen leermaterialen. Medewerkers van d
 ierenambulance OverGelder uit Klarenbeek namen de cheque in ontvangst, waarbij de kinderen
meteen een kijkje mochten nemen in de dierenambulance. Mede namens
de dieren hartelijk dank voor deze mooie bijdrage aan ons werk.

‘Voor de diertjes!’
“24 december 2014. We zitten in het Antoni van Leeuwenhoek
ziekenhuis en krijgen de diagnose. ‘U heeft uitgezaaide baarmoeder
halskanker en bent niet meer te genezen. Het is uitgezaaid naar
uw botten en een uitzaaiing in uw rechterheup heeft deze zelfs
gebroken. Heeft u hiermee gewoon gewerkt en paardgereden?’”
“Mascha was een bikkel,” vertelt
haar man Eric. “Kort daarvoor
stond ze nog hokken te schrobben
bij Dierentehuis Kennemerland in
Zandvoort waar zij als dierenverzorgster werkte. Ze deed allerlei
soorten werk: van taxichauffeur tot
postbode tot industriële lasser.
Maar de hele dag bij dieren mogen
zijn, dat was haar droombaan. Thuis
had ze drie honden en een demente
kat. Ze had ook een verzorgpaard
waar ze dol op was en veel tijd mee
doorbracht. Thuis zorgde ze niet
alleen voor haar dieren, maar was
ook pleegouder voor haar neefje en
zorgde voor haar moeder die een
beroerte had gehad.”

tief traject. Mascha moest haar
werk bij het dierentehuis stopzetten. Dat deed pijn. Meer nog dan
de pijn die ze in haar heup had
gevoeld. Maar ze bleef lachen,
bleef positief en bleef hopen. Met
een geschoren hoofd was ze net zo
mooi en nog stoerder dan voorheen. Midden in één van haar chemokuren was de collecteweek voor
de Dierenbescherming. Met een
doekje op haar kale hoofd en bolle
rode wangen van de medicijnen
ging ze de straat op. Mensen dachten dat ze collecteerde voor het
kankerfonds. ‘Nee... voor de diertjes,’ zei ze dan met een glimlach.
Die avond gaven de mensen gul.”

Mensen gaven gul
“De laatste tijd voelde zij af en toe
een pijnscheut in haar heup. ‘Misschien wel heupkanker,’ dolde ze
met een collega. Toch was het zo.
Al snel volgde een intensief pallia-

Ongelooflijke moed
“In augustus 2016 werden er uitzaaiingen in haar hersenen geconstateerd. Een zware operatie en de
bestralingen die daarop volgden,
mochten niet baten. Mascha was

uitbehandeld. Na twee jaar keihard
vechten, moest ze de strijd opgeven. Heel even verdween haar glimlach. Maar toen veranderde de
onmogelijke hoop die ze zo lang
had gekoesterd in ongelooflijke
moed: ze maakte zich klaar om te
sterven. Op 12 december in de
vroege middag sloot ze voor het
laatst haar ogen.”
Dierentehuis Kennemerland
Mascha vond bloemenkransen en
linten verspild geld en zette op haar
rouwkaart dat in plaats daarvan gul

gegeven mocht worden aan een
favoriete goede doel of aan Dierentehuis Kennemerland. Ze heeft
daarmee veel geld opgehaald,
genoeg om iets concreets mee te
doen. Medewerkster Agnes Sol
kwam met het idee voor een tweede poort in het hekwerk van het
asiel. De bestaande poort richting
de duinen bevindt zich op een druk
punt en veroorzaakte veel stress bij
de honden. Met de nieuwe poort
aan de andere zijde kunnen de honden in alle rust aan hun wandeling
door de duinen beginnen.
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‘Voorheen dachten
we nooit na over de
mogelijkheid van
een asielhond, en
kijk ons nu eens
dolgelukkig zijn
met Bruno’
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BIJZONDER DIER

BRUNO

Eveline Roux en haar gezin waren al een tijdje op zoek
naar een rashond, toen ze vorig jaar tijdens de asiel
dierencampagne van de Dierenbescherming een spotje
op televisie zagen. Niet lang daarna adopteerden ze
asielhond Bruno uit het opvangcentrum in Almelo.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

“Na het overlijden van onze bejaarde bulterriër Kelly was er met een
baby, peuter en kleuter in huis
lange tijd geen tijd en ruimte voor
een nieuwe hond,” vertelt Eveline.
“Afgelopen jaar begon het verlangen toch weer te leven. We schreven
ons via de rasvereniging in voor een
markiesje. Een ras dat bekend staat
als zachtaardig en rustig. Dat de
wachttijd bijna twee jaar was,
vonden we geen probleem.”

Mijn hart smolt
Eveline is werkzaam bij Goede
Doelen Nederland, waar ze verantwoordelijk is voor de invulling van
de televisiespotjes van Socutera. Een
van die spotjes was onderdeel van
de asieldierencampagne van de
Dierenbescherming en raakte haar
enorm. “Ik begon me af te vragen
waarom we voor een rashond zouden gaan, terwijl er in het asiel zo
veel dieren wachten op een nieuw
thuis,” zegt ze. Op Ikzoekbaas.nl, de
zoeksite voor asieldieren, kwam ze
Bruno tegen, een pup van vijf maanden, afgestaan omdat zijn eigenaren hem niet genoeg aandacht
konden geven. Eveline: “Ik wist het
meteen: ‘dit is hem!’. Nog diezelfde
middag heb ik mijn dochters opgehaald van school en zijn we gaan
kijken. De rit naar Almelo duurde
ruim drie uur, maar was het meer
dan waard. Op de foto was het al
liefde op het eerste gezicht, maar

toen ik Bruno in het echt zag, smolt
mijn hart helemaal.”

Op de achterbank
Bruno heeft twee tandjes die naar
buiten steken. Heel aandoenlijk, volgens Eveline. “Mijn man Dominique
moest daar erg om lachen toen
ik hem vanuit het asiel een foto
stuurde. We hebben die middag een
tijdje bij Bruno gezeten, maar het
was toen natuurlijk allang duidelijk
dat we hem graag wilden mee
nemen. En het mocht. We kochten
ter plekke een bench, kregen honden
voer mee en vertrokken met Bruno
op de achterbank naar huis.”
Weg uit zijn omgeving
De eerste drie nachten sliep Eveline
op de bank in de woonkamer, bij
hem. “Hij was nog zo klein, weggehaald uit zijn omgeving, we wilden
hem niet alleen laten.” Al vanaf die
eerste dag gaat het volgens Eveline
goed met Bruno. “Hij is rustig en ontzettend lief. Onze dochters zijn dol op
hem. Ze laten Bruno mee uit en
spelen elke dag met hem.” Sinds de
komst van Bruno spoort Eveline iedereen in haar omgeving die op zoek is
naar een huisdier aan om naar het
asiel te gaan. “Mooi om te zien wat
zo’n spotje teweeg kan brengen,”
besluit ze glimlachend. “Voorheen
dachten we nooit na over de mogelijkheid van een asielhond, en kijk ons
nu eens dolgelukkig zijn met Bruno.”
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Steun de Dierenbescherming met
uw oude bedrijfs- ICT apparatuur

Uw bedrijf

Met oude ICT apparatuur kan uw bedrijf vanaf nu eenvoudig de
Dierenbescherming steunen. 7Digits bepaalt de restwaarde van uw
ICT-materiaal op basis van actuele marktprijzen. Dit bedrag wordt door
de Dierenbescherming aan 7Digits gefactureerd.
2
Uw oude ICT apparatuur doneren
Heeft uw bedrijf onlangs ICT apparatuur
vernieuwd of gaat u wellicht de cloud in?
De Dierenbescherming kan de restwaarde
van uw oude hardware goed gebruiken!
Door de nieuwe samenwerking tussen
de Dierenbescherming en 7Digits ICT
Remarketing, kunnen alle materialen
die een restwaarde bevatten vanaf nu
worden gedoneerd.
Hoe kan ik hiermee de
Dierenbescherming steunen,
oftewel hoe werkt dit?
7Digits koopt en verkoopt nieuwe en
gebruikte hardware. U maakt een opgave
van alle ICT apparatuur die uw bedrijf
niet langer nodig heeft en wilt doneren.
Wij zullen hiervoor een calculatie
maken om de waarde te bepalen. Deze
waarderings- of restwaarde is wat de
Dierenbescherming ontvangt van 7Digits
namens uw bedrijf. De ICT apparatuur
kan opgehaald worden en krijgt een
nuttige bestemming, zijnde hergebruik of
recycling.
Waardering
Op basis van een inventarisatie wordt de
waarde van uw apparatuur bepaald door
7Digits. Deze inventarisatie kan in overleg
voor u worden uitgevoerd. In bepaalde
gevallen is het zelfs mogelijk de waarde
van te recyclen ICT hardware te doneren.
De opbrengst van de grondstoﬀen
kunnen dan worden ingezet voor
dierenwelzijn.

Logistiek
Transport binnen Nederland kan worden
verzorgd door ons. Het is tevens mogelijk
inpakmaterialen als pallets aan te leveren.
Indien wenselijk kan op locatie assistentie
worden verleend bij zaken als demontage
en beladen.
Datavernietiging en Remarketing
Na ontvangst van de apparatuur zal elke
datadrager van data worden ontdaan.
Harde schijven worden gewist met
bekende protocollen en tapes worden
gedemagnetiseerd d.m.v. een degausser.
Indien gewenst kan hier een getekende
verklaring van worden afgegeven of
zelfs op serienummer nauwkeurig aan
u worden gerapporteerd. Tenslotte zal
de hardware worden schoongemaakt
en getest zodat het gereed is voor
wedergebruik.
Donatie
Zodra bovenstaand proces is voltooid,
zal de waarde uit uw naam worden
overgemaakt aan de Dierenbescherming.

ICT waardering

3

Logistiek

4

Indien u kunt helpen met een ICT donatie
of vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de Dierenbescherming via:
dierenbescherming.zakelijk@
dierenbescherming.nl of
7Digits ICT Remarketing via
dierenbescherming@7digits.nl

Remarketing

5

€
Donatie

Boezemweg 21a | 2641KG Pijnacker | info@7digits.nl | www.7digits.nl | 015 - 750 1015

PROFIEL

GEZOCHT: KANDIDATEN
LEDENRAADSVERKIEZINGEN

In november vinden de Ledenraadsverkiezingen plaats. De Ledenraad bestaat uit 25 democratisch gekozen
leden en heeft een belangrijke stem in de wijze waarop de Dierenbescherming zich inzet voor dieren in ons
land. U bepaalt als lid niet alleen wie aan deze Raad deelneemt, maar u kunt zichzelf ook kandidaat stellen.

E

Duidelijke boodschap
Inge zal zichzelf dit jaar opnieuw verkiesbaar
stellen. Voor potentiële nieuwe kandidaten
heeft ze een duidelijke boodschap: “Als dierenwelzijn u aan het hart gaat, op welk vlak ook,
grijp dan deze kans met beide handen aan. Deel
uw ervaringen en kennis op het gebied van dieren en dierenwelzijn en laat uw stem horen.
Zorg dat giften op die plek terechtkomen, waar
ze het hardst nodig zijn, bijvoorbeeld door de
specifieke problematiek in uw regio te delen,
De verschillen tussen de provincies hebben
namelijk ontegenzeggelijk hun weerslag op
dierenwelzijn. Waar in het ene gebied de
beheersing van zwerfkatten relevant is, speelt
dat in een ander deel van het land helemaal
niet of minder. Die onderlinge verschillen vragen vanzelfsprekend om een gerichte aanpak.
De Ledenraad kan ook op dit vlak haar invloed
laten gelden. Bovendien is er behoefte aan input
van de leden over wat er zoal nodig is en leeft.”
Wat kan u verwachten?
Als lid van de Ledenraad maakt u deel uit
van een interessante en leerzame groep
waar vanuit betrokkenheid en expertise
een actieve bijdrage wordt geleverd aan het
bewaken en bevorderen van de doelstelling
van de Dierenbescherming, en dierenwelzijn
in het bijzonder. De Ledenraad vergadert
minimaal vier keer per jaar. Tevens worden
bijeenkomsten over dierinhoudelijke onderwerpen georganiseerd.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

en vereniging bestaat uit leden.
Binnen de structuur van de Dierenbescherming vormt de Ledenraad
het hoogste orgaan, dat de leden
invloed biedt en de mogelijkheid
om zeggenschap uit te oefenen op de koers
van de organisatie. Inge Wijnberg nam drie
jaar geleden zitting in de Ledenraad van de
Dierenbescherming en is momenteel voorzitter. Ze is in het dagelijks leven dierenarts, als
veterinair specialist werkzaam aan de Universiteitskliniek Paard en daarnaast als senior
adviseur verbonden aan het CEAG . “Ik zou
het persoonlijk heel onlogisch vinden om de
kennis die ik binnen mijn werkgebied heb
opgedaan niet beschikbaar te stellen voor de
Dierenbescherming,” erkent ze. “Dat zou ik
naar mezelf toe niet kunnen verantwoorden.”

‘Gaat dierenwelzijn
u aan het hart?
Grijp dan deze kans’
KANDIDAAT WORDEN?
De Ledenraad wordt eens
per drie jaar democratisch
gekozen. Voor de verkiezing
worden leden van de Dierenbescherming opgeroepen
om zich verkiesbaar te stellen en hun motivatie kenbaar
te maken. Hebt u interesse in
deelname? Tot 15 oktober
kunt u zich aanmelden als
kandidaat. Een informatiepakket vraagt u aan door een

e-mail met uw contactgegevens en lidnummer te sturen
naar ledenraadsverkiezing@
dierenbescherming.nl. U
ontvangt dan binnen enkele
werkdagen het pakket.
Dit bestaat onder meer uit
het profiel, specifieke regels
met betrekking tot de
kandidaatstelling, relevante
statutaire regels over de
taakstelling, een reglement

kiescommissie en een
aanmeldformulier. Voor
kandidaatstelling is het niet
vereist dat u al lid van de
Dierenbescherming bent.
Het is wel vereist dat u zich
met uw kandidaatstelling ook
direct als lid aanmeldt.
Meer informatie vindt u op
Dierenbescherming.nl/
ledenraad
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SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt
u onze klantenservice bereiken via

088 81 13 000

Facebook.com/deDierenbescherming
Twitter.com/Dierbescherming

ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

Instagram.com/Dierenbescherming

ROBIN UTRECHT

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING

AL 5 NIEUWE AMBULANCES. DANKZIJ U!
Begin maart vroegen we uw hulp bij de aanschaf van tien nieuwe dierenambulances. Onze
ambulances rukken zeker 65.000 keer per jaar uit (meer dan 175 keer per dag), door heel
Nederland. De medewerkers en vrijwilligers van de dierenambulance verlenen onder meer
eerste hulp, helpen bij branden waar dieren bij betrokken zijn en vervoeren gewonde, zieke
en gevonden dieren naar een dierenkliniek of asiel. Door het intensieve gebruik zijn een
tiental ambulances in zeer slechte staat. Ook al onderhouden we de wagens nog zo goed,
ze komen niet door de APK. Die móeten we vervangen. U heeft massaal gehoor gegeven
aan onze oproep tot steun. Inmiddels kunnen we, dankzij u, al vijf nieuwe ambulances
aanschaffen. Fantastisch! Zeker als u nagaat dat een ambulance, met brancard, kooien,
uitschuifladder, vangstokken, chipreaders en andere apparatuur, € 40.000 kost.
Op Dierenbescherming.nl/steun-de-dierenambulance vindt u meer informatie en leest
u hoe onze ambulances kan steunen.
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I Dierenbescherming.nl/
klantenservice

Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid
Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid
Directie
Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

Ledenraad
Dierenbescherming.nl/
ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:
€ 58 per jaar (bent u
lid en wilt u dit omzetten
naar een gezinslidmaatschap? Neem contact op
met Service & Informatie)

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van
onze relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten
Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.

• Bedrijfslidmaatschap:
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming
voert incasso’s einde
maand uit.
Rekeningnummer
(IBAN):
NL05INGB0003963156
Incassant ID
Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000
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Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelijke meldnummer van de politie: 144
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.

VOOR & NA

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Eén eekhoorntje
heeft het niet gered.
Zijn broertje en zusjes
doen het gelukkig prima’

WEER BIJNA DE VRIJE NATUUR IN
April 2017
“De kans dat de baby-eekhoorns het zouden
redden, was in die eerste weken klein,” vertelt
Diwi van het Revalidatiecentrum in Zundert (lees
pagina 2). “Op een ochtend zag ik dat de oogjes
van een van de eekhoorntjes dof waren. Dat alarmeerde me. Dit dier mankeerde waarschijnlijk
meer dan alleen het gemis van zijn moeder.”
Jaarlijks worden er bij het Revalidatiecentrum
duizenden dieren binnengebracht door mensen,
allemaal hoopvol dat wij ze kunnen redden. Dat
lukt in veel gevallen, maar niet altijd. Vaak zijn

onze patiënten door menselijk toedoen in de
problemen gekomen. Wat tijdens de periode
daarna voorop staat, is het doel van de opvang:
het dier moet zich in de natuur kunnen redden.
Het eekhoorntje met de doffe oogjes heeft het
niet gehaald. Zijn broertje en twee zusjes doen
het gelukkig prima.” Volgens Diwi zal het nog
minstens een maand duren voordat de dieren
weer de natuur in kunnen. “Pas als ze goed kunnen klauteren en zelf voedsel weten te vinden,
zijn ze er klaar voor,” zegt ze. “Een bos met loofen naaldbomen en voldoende voedselaanbod is

dan het meest geschikt. Zo mogelijk voeren we
ze de eerste tijd na het loslaten nog bij en hangen we op de uitzetlocatie de nestkist waarin ze
tijdens hun verblijf hebben geslapen. Dat zal ze
een makkelijkere start geven.” Officieel is het
verstoten van een nest van een beschermde
diersoort in gebruik strafbaar. Bent u van plan
om te gaan snoeien? Controleer goed of er
geen nesten in de bomen aanwezig zijn. Treft u
een wild dier in nood aan? Neem dan contact
op met dierenambulance bij u in de buurt.
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van

liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig

€ 39,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog veel werk

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode

te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er 40.000

Loterij sinds 1989 al ruim € 5 miljard aan goede doelen geschonken.

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

