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Lonneke Scholten is sinds
anderhalf jaar vrijwillig Dieren
buddy in Krommenie. Met het
gelijknamige project biedt de
Dierenbescherming ondersteu
ning aan mensen die de zorg
voor hun huisdier niet meer zelf
kunnen dragen, bijvoorbeeld
omdat ze chronisch ziek zijn.
Voor Lonneke is het inmiddels
routine. Elke maandag maakt ze
een lange wandeling met hondje

Billy en haar teckel Plint. Als
 ierenbuddy voor de Dieren
D
bescherming in haar woonplaats
Krommenie helpt ze mensen bij
de verzorging van hun dier. De
eigenaresse van Billy, een jonge
vrouw nog, verloor na een bacte
riële infectie haar benen en delen
van haar handen. “Een drama
natuurlijk. Ineens was ze afhankelijk
van anderen. Ook bij de verzorging
van Billy had ze hulp nodig.”
Sindsdien haalt Lonneke Billy elke
maandagmiddag thuis op. “Meest
al stappen we dan in de auto en
rijden naar het park of het strand.”
Dat die wandelingen niet altijd

even vlekkeloos verlopen, vindt ze
niet erg. “Billy kan wat angstig zijn
en schrikt snel. Hij zet zijn hakken
letterlijk in het zand als hij het even
niet meer ziet zitten,” lacht Lonneke.
“Plint wil op zijn beurt aan iedere
grasspriet ruiken, dus dat schiet
ook niet op. Gelukkig kunnen ze
het goed vinden samen.”
Lonneke was jarenlang muziek
docent, maar chronische migraine
maakte het lesgeven op een mid
delbare school steeds moeilijker.
Sindsdien werkt ze als voice-over
en stemacteur vanuit een opname
studio aan huis. “De beste beslis
sing die ik had kunnen nemen, al

werd mijn wereld daarmee wel
ineens een stuk kleiner,” erkent
Lonneke. Via een buurtapp kwam
ze in contact met het project
Dierenbuddy. Ze meldde zich
aan als vrijwilliger. “Ik weet hoe
belangrijk het gezelschap van een
dier kan zijn. Voor veel ouderen en
chronisch zieken is dat zelfs hun
enige levensgeluk; daar trekken ze
zich aan op. Zonder Dierenbuddy
zouden deze mensen hun dier
moeten afstaan. Dat is toch schrij
nend? Mij kost het een paar uur
tjes per week. Een kleine moeite,
terwijl ik er anderen iets heel
moois voor teruggeef.”
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‘Ik weet hoe belangrijk
het gezelschap van een dier
kan zijn. Voor veel ouderen en
chronisch zieken is dat zelfs
hun enige levensgeluk.’
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ACTUEEL

Online supermarkt Picnic
introduceert haar eigen duur
zame ei onder de naam: ‘eitjes
van Picnic’. Deze eieren komen
van de Kipsterboerderij in Ewijk,
die voldoet aan 3 sterren van ons
Beter Leven keurmerk.

We schreven in de vorige
editie van DIER al over de
dieronterende toestanden
bij veetransporten. De
snikhete zomer van 2018
maakte dat pijnlijk duidelijk.
Op beelden van dieren
welzijnsorganisatie Eyes
on Animals was te zien hoe
hijgende varkens zich met
schuim op de bek tegen de
ventilatoren drukten en hun
koppen naar buiten staken.
Sommige dieren verkeer
den in levensgevaar en

lagen languit op de grond,
de bek wijd open. Aan onze
oproep om dieren in de
vee-industrie niet te laten
stikken en strengere maat
regelen te handhaven is de
afgelopen periode massaal
gehoor gegeven. Maar
liefst 43.788 mensen
tekenden onze petitie
tegen hittestress bij trans
porten, die op 6 mei werd
overhandigd aan het minis
terie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV).

BLIJVEN CONTROLEREN

Eyes on Animals bezoekt
deze zomer opnieuw slach
terijen om na te gaan of nu
wel extra maatregelen wor
den getroffen. De Dieren
bescherming werkt al jaren
regelmatig samen met deze
organisatie om misstanden
in de vee-industrie aan te
pakken. Lesley Moffat,
oprichter en directeur van
Eyes on Animals, vertelt
er verderop in dit blad
uitgebreid over.

Doorbraak in strijd tegen
extreme raskenmerken
Uitpuilende ogen, korte pootjes en overdadige rimpels en
plooien; het is de prijs die ‘mooie’ dieren betalen om aan
onze idealen te voldoen. Met ernstige gezondheidsproble
men als gevolg. U las erover in het vorige nummer van dit
blad. De Dierenbescherming stuurt al jaren aan op een ver
bod op extreme raskenmerken en nu is er een doorbraak.
Want met de onlangs ingevoerde handhavingscriteria voor
kortsnuitige honden wordt het makkelijker vast te stellen
wanneer er sprake is van een overtreding. Met de criteria,
die gelden voor alle honden, ras of geen ras, zijn er nu con
crete mogelijkheden om wanpraktijken bij het fokken van
dieren aan te pakken. Een uitstekende eerste stap, maar wij
hopen dat het daar niet bij blijft. Ons streven is dat er óók
criteria komen voor andere extreme uiterlijke kenmerken.
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Concrete
mogelijkheden
om wanprak
tijken bij het
fokken van dieren
aan te pakken

INSPECTIENIEUWS

Dertien honden in
veiligheid gebracht
Op een adres in de gemeente Tilburg heeft
een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming samen met de politie dertien
honden in beslag genomen. De eigenaar had eer
der al een tijdelijk houdverbod gekregen, waarin
stond dat hij niet meer dan drie honden mocht
bezitten. Desondanks werden er tijdens de
controle vijftien honden aangetroffen, waaronder
acht pups. Dit duidt erop dat de man, ondanks zijn
voorwaardelijke straf en houdverbod, weer was
gaan fokken. Los van het feit dat hij te veel dieren
had, zaten dertien honden in een slechte, smerige
huisvesting. Voldoende reden om ze in beslag te
nemen en naar een veilig opvangadres te brengen.
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor
het verwaarlozen van dieren; de gevolgen zijn nog
niet bekend. In ieder geval moet hij een voorwaar
delijke taakstraf van zestig uur uitdienen.

BEELD ERIK BUIS, DIERENBESCHERMING, DEBORAH VAN DER SCHAAF, SHUTTERSTOCK

43.788

handtekeningen
tegen hittestress
bij veetransporten

win!

UIT DE OUDE DOOS

De Dierenbescherming heeft altijd
veel geïnvesteerd in
voorlichting, voor
volwassenen en
kinderen. Gericht op
het grote publiek of
individuen. Bijvoorbeeld in de vorm van
een cursus, zoals
hier bij een training
EHBO voor Dieren
in 1930.

We zoeken collectanten
en wijkhoofden
Op 29 september gaat de collecteweek van de Dieren
bescherming van start. Het geld dat wordt opgehaald
besteden we aan het beschermen, redden en opvangen
van dieren in nood, ook in de regio waar u collecteert.
U bepaalt zelf wanneer en hoelang u op pad gaat. Veel tijd
hoeft het niet te kosten; met een paar uurtjes helpt u ons al.
Aanmelden kan op dierenbescherming.nl/collecteren.

‘Veel dieren wachten in het asiel op
een thuis. Door te collecteren wil ik
een bijdrage leveren aan hun welzijn
en dat van andere dieren in nood.’
Marjolein Verbeek collecteert voor de
Dierenbescherming in haar woonplaats Rotterdam.

Greenchoice
zet asiel
dieren in
het zonnetje
Er is weer een belangrijke stap
gezet in de verduurzaming van
onze asielen. Onlangs plaatste
Greenchoice veertig zonnepane
len bij Dierenopvangcentrum
Vlaardingen. De Dierenbescher
ming is afgelopen jaar een mooie
samenwerking aangegaan met de
groene energieleverancier, waarbij
Greenchoice voor iedere bestaan
de of nieuwe klant die overstapt
op een 100% Dierzaam pakket
(met 100% duurzame zonne
stroom en bosgecompenseerd
gas) een bedrag van € 50 voor
zonnepanelen op de daken van de
asielen reserveert. Zo gaat de ener
gierekening fors naar beneden en
kunnen we het geld dat we bespa
ren weer inzetten voor de verzorging
van onze asieldieren. Of zoals
marketingmanager Frederieke
Anema van Greenchoice het
verwoordde: “Zo zetten wij de
dieren in het zonnetje”.

5X
boek

De veelzijdige
honingbij
Stephanie Bruneau
is imker, natuur- en milieudocent én kunstenaar. In
haar boek De veelzijdige
honingbij deelt ze haar
passie voor bijen, een
duurzame levensstijl
en haar streven om haar
gezin gezond, creatief
en gelukkig op te laten
groeien. Het boek is
prachtig vormgegeven
en een feest om te lezen.
Vol interessante weetjes,
tips, foto’s, praktische
informatie én makkelijke
recepten met honing.
Wilt u kans maken op
een exemplaar? Stuur dan
vóór 1 juli een mailtje naar
win@dierenbescherming.nl
onder vermelding van uw
contactgegevens.

Meer over het Greenchoice
100% Dierzaam pakket
leest u op greenchoice.nl/
dierenbescherming
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Steun onze asieldieren
campagne #Geefommij
Elk jaar vangt de Dierenbescherming
duizenden honden op die zijn gedumpt,
verwaarloosd of afgestaan. We doen
wat we kunnen om ze weer gezond
en fit te krijgen en een goed thuis voor
ze te vinden. Dit kost veel tijd en geld
voor opvang, medische zorg, voeding
en trainingen.
Helpt u ons om deze kwetsbare
honden er bovenop te krijgen? Meer op
dierenbescherming.nl/geefommij.
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Medische hulp en
professionele begeleiding

Nieuwe
kans voor
beschadigde
honden
De opvangcentra van de
Dierenbescherming vangen
jaarlijks vele honden op die meer
nodig hebben dan een liefdevolle
verzorging. Omdat ze een gedrags
probleem of lichamelijke aandoening
hebben bijvoorbeeld. Met professio
nele training en medische onder
steuning kunnen we deze dieren
er weer bovenop helpen. Alleen
beschikken lang niet alle asielen
over de financiële middelen om
deze begeleiding ook te bieden.

ZOMER 2019 DIER | 7

HOOFDVERHAAL

UIT DE PRAKTIJK #1

Ondervoedde
Saar
ZO KWAM ZE BINNEN

Saar, een rustige kruising Stafford
van zo’n twee tot drie jaar oud, is
door de dierenpolitie in beslag
genomen wegens ernstige ver
waarlozing. Ze was bij binnen
komst in het asiel ondervoed, in
zichzelf gekeerd en heel angstig.
Saar reageerde niet op andere
honden en wist niet wat spelen
was. Ze liet zich wel benaderen
door mensen, maar had geen
idee hoe ze moest reageren op
aanrakingen of aandacht.
ZO HELPEN WIJ HAAR

Wat Saar nodig heeft, is een
heleboel liefde en geduld. We zijn
begonnen met vijf keer per dag
kleine beetjes voer aan haar te
geven om aan te sterken. Haar
verzorgers blijven elke keer wat
langer bij Saar om op die manier
haar vertrouwen te winnen.
Inmiddels is ze bijna op gewicht
en fit en wordt ze steeds meer de
vrolijke, speelse hond die ze altijd
al hoorde te zijn.

D

e populatie dieren in de
opvangcentra van de Dieren
bescherming is de laatste jaren
veranderd. Steeds vaker vangen
we honden op met gedrags
problemen en medische aandoeningen.
Deze dieren hebben intensieve zorg en aan
dacht nodig en het is vaak lastig om een
geschikt thuis voor ze te vinden. Ook kan
een asielomgeving stressvol zijn. Dieren
raken uit balans en ontwikkelen aanpas
singsproblemen naarmate ze er langer ver
blijven. Met als gevolg dat ze nóg moeilijker
plaatsbaar worden. Een vicieuze cirkel dus,
die alleen kan worden doorbroken met pro
fessionele gedragstraining en medische hulp.
IN HET GAREEL

Dat beaamt Karin Wagemakers, manager
van Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek
in Almelo. “Wat we steeds meer zien is dat
mensen via Marktplaats en andere veiling
8 | DIER ZOMER 2019

sites in een impuls een hond kopen, zonder
te weten wat ze nou eigenlijk in huis halen.
Na een paar weken blijkt zo’n dier meer
aandacht en geld te kosten dan ze hadden
voorzien met als gevolg dat ze er weer vanaf
willen. Zo kan het gebeuren dat honden van
de ene naar de andere eigenaar gaan, tot ze
een gedragsprobleem of medische aandoe
ning ontwikkelen en niet meer plaatsbaar
zijn. Dan komen ze bij ons terecht, als
zwerfdier of omdat de eigenaar afstand van
ze doet.” Claudia Stroeve, paraveterinair en
assistent-manager bij ’t Noordbroek herkent
het probleem: “Laatst kregen we een border
collie binnen. Een zwaar onderschat ras, dat
veel beweging en uitdaging nodig heeft.
Krijgt hij dat niet, dan gaat hij zichzelf ver
maken en gedrag ontwikkelen waar mensen
in de regel niet blij van worden. Aan ons de
taak om zo’n hond dan weer in het gareel te
krijgen. Daar is meer voor nodig dan liefde
en aandacht van de verzorgers alleen.”

ZO AANGENAAM MOGELIJK

We doen als Dierenbescherming wat we
kunnen om het de dieren zo aangenaam
mogelijk te maken, maar een asiel kan de
rust van een stabiele thuissituatie natuur
lijk nooit evenaren. In een opvangcentrum
zitten dieren in een kleine ruimte en raken
ze nerveus door de vreemde geluiden,
geuren en aanwezigheid van andere dieren.
Stress is sowieso een probleem in de asielen.
Als je dat kan reduceren, heb je al een
wereld gewonnen. Er zijn volgens Karin en
Claudia diverse manieren om dat te bewerk
stelligen. “Beweging, uitdaging en plezier is
voor asielhonden erg belangrijk. We spelen
en wandelen veel met ze. Verder geven we
ze verrijkingsmaterialen zoals snuffelmat
ten en puzzels, maar ook rust is essentieel.
Als wij mensen maar twee uur slaap per
nacht krijgen, raken we uit balans, bij hon
den is dat niet anders. We creëren daarom
bewust stilte in en rond de kennels, zodat

UIT DE PRAKTIJK #2

Niet
gesocialiseerde
Joe en Fanny
ZO KWAMEN ZE BINNEN

Joe en Fanny van slechts zes maan
den oud, zijn broer en zus en heb
ben een slechte start gehad. Ze zijn
bij hun vorige eigenaar weggehaald
na een inbeslagname. De hondjes
moeten nog veel leren, omdat ze
niet goed zijn gesocialiseerd.
ZO HELPEN WIJ ZE

Joe en Fanny maken al stapjes
vooruit, mede dankzij het trainings
traject van Dutch Cell Dogs. Twee
keer per week worden ze opge
haald en trainen dan drie uur lang
met gedetineerden, waarna ze moe
en voldaan terugkeren naar het
asiel. Het doel van Dutch Cell
Dogs is om asielhonden meer kans
te bieden op een nieuw thuis door
ze te koppelen aan gevangenen.
De training haalt zowel de honden
als de gedetineerden uit hun
isolement. Ook in het asiel worden
Joe en Fanny intensief begeleid.
Zo mogen ze regelmatig bijkomen
in een prikkelarme huiskamer,
worden ze voorgelezen om rust te
creëren en weg te zijn uit de dage
lijkse sleur van het asielleven.

de dieren lekker kunnen slapen en op die
manier al een boel stress kwijtraken.”
BEGELEIDING OP MAAT

‘Honden gaan steeds vaker
van de ene naar de andere
eigenaar, tot ze een gedragsprobleem of medische aan
doening ontwikkelen en niet
meer plaatsbaar zijn. Dan
komen ze bij ons terecht’
Karin Wagenmakers, manager Dieren
opvangcentrum ’t Noordbroek in Almelo

Het dierenopvangcentrum in Almelo heeft de
beschikking over vaste trainers om honden
een behandeltraject op maat te bieden. Karin:
“Wij hebben het geluk dat we kunnen terug
vallen op ervaren mensen en de ruimte en
mogelijkheden om honden met gedrags- of
gezondheidsproblemen in een prikkelarme
omgeving te begeleiden. Ver van de drukte en
onrust van andere dieren. Maar ook wij heb
ben momenteel nog geen geschoolde gedrags
deskundige op de werkvloer, terwijl daar
absoluut behoefte aan is. Wat we wel hebben,
en daar zijn we heel blij mee, is een blokhut
op ons eigen terrein, waar de honden in een
huiselijke situatie kunnen bijkomen van de
hectiek van het asielleven.” Ook beschikt
’t Noordbroek in Almelo over trainingsvelden,
een speelveld en een overdekte hal, zodat er

zelfs bij slecht weer kan worden getraind. Het
is een ‘luxe’ die veel andere asielen niet heb
ben. En daar zit hem nou juist de crux.
FLINKE INVESTERING

Want om asielhonden een tweede kans te
geven, is het noodzakelijk dat opvangcentra
over de middelen beschikken om dat ook
te kunnen realiseren. Een speelweide of
trainingsveld, speeltjes en de ruimte om de
dieren rust te bieden. Ook een eigen gedrags
trainer en dierenarts horen daarbij. Het is
alleen een flinke investering die lang niet
voor alle opvangcentra haalbaar is. Ga maar
na; alleen opvang kost al twintig euro per dag,
tel daar een medische check en gedrags
therapie bij op en je zit op tweehonderdvijftig
euro. “Sommige honden hebben al zoveel
ellende achter de rug dat ze een trauma met
zich meedragen. Dat openbaart zich niet
altijd vanzelf. Alleen met goede begeleiding
van ervaren mensen kan je achterhalen dat
ZOMER 2019 DIER | 9
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UIT DE PRAKTIJK #3

Angstige Sam
ZO KWAM HIJ BINNEN

Sam, een Friese Stabij, heeft géén
fijn eerste levensjaar gekend. Hij
is negatief bejegend door een
vorige eigenaar en fysiek hard
aangepakt. Sam werd in zijn nek
vel gegrepen, op zijn rug op de
grond gelegd en in de bench
gesleurd. Dit heeft diepe sporen
achtergelaten en een angstige,
onzekere hond van hem gemaakt.
ZO HELPEN WIJ HEM

Zijn verzorgers proberen voorzich
tig te lijmen wat kapot is. Sam
maakt wel degelijk stappen. Maar
de ene dag zijn ze wat groter dan
de andere. Naar de mensen die hij
kent en vertrouwt wordt hij steeds
relaxter. Hij moet echter van vér
komen, en er is nog veel werk aan
de winkel.

‘Veel aandacht en tijd zijn
vereisten bij honden die getraumatiseerd zijn, van ervaren
medewerkers die de dieren
door en door kennen omdat ze
elke dag op de werkvloer zijn’
Claudia Stroeve, assistent-manager en
paraveterinair Dierenopvangcentrum
’t Noordbroek in Almelo
10 | DIER ZOMER 2019

MEER SCHOLING NODIG

 robleemgedrag kampt. “Daar kunnen
p
die dieren zelf niets aan doen. Ze komen
uit inbeslagnames, zijn voor gevechten
gebruikt, hebben nooit iemand gehad
die goed voor ze zorgde en dragen een trau
matisch verleden met zich mee.” Van zulke
honden kan je er geen twintig op een rij
zetten. Logisch, want hoe gecompliceerder
de dieren, des te meer ruimte je nodig hebt
om de veiligheid van de honden en die van
de medewerkers te garanderen. “Wij vragen
om die reden ook meer scholing van
onze mensen dan enkele jaren geleden.
Ze moeten vanuit een specialisme kunnen
bijdragen aan het welzijn van de dieren, aan
het reduceren van stress en het verbeteren
van gedrag opdat ze weer plaatsbaar wor
den, want dat is uiteindelijk waar we het
allemaal voor doen.”

Karin vertelt dat die vereiste inherent is
aan het feit dat zo’n zeventig procent van
de honden in het asiel tegenwoordig met

Vanaf pagina 12 leest u hoe onze mensen honden
begeleiden naar een nieuwe toekomst.

ze bijvoorbeeld nauwelijks zijn gesociali
seerd of angstig voor iets wat we niet had
den voorzien,” aldus Claudia. “Als je zo’n
hond uit de kennel haalt, zenuwachtig en
gestrest, maar toch met hem aan de slag
moet, omdat de ingehuurde gedragsdeskun
dige toevallig net die ene dag aanwezig is,
weet je op voorhand dat de kans op succes
klein is. Veel aandacht en tijd zijn in zo’n
situatie zo belangrijk, van gespecialiseerde
medewerkers die de dieren door en door
kennen, omdat ze elke dag op de werkvloer
aanwezig zijn. Alleen zij kunnen achter
halen wat er écht aan de hand is en honden
de hulp bieden die ze nodig hebben. Het is
een investering waar we op dit moment
alleen de middelen niet voor hebben.”

Dit hebben we nodig
Om asielhonden te helpen, is het belangrijk dat we over de juiste middelen
beschikken. Een speelweide of trainingsveld, speeltjes en de ruimte om de dieren
rust te bieden. Ook een gedragsdeskundige en dierenarts horen daarbij.

1. Professionele begeleiders

BEELD JEROEN BOGAERT, ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT

In de asielen werken een heleboel mensen die zich
elke dag inzetten om de dieren naar een nieuw thuis
te begeleiden. Omdat er steeds meer asielhonden
zijn die kampen met een gedragsprobleem, worden
geschoolde gedragstrainers belangrijker. Niet in de
laatste plaats om de veiligheid van dieren en mede
werkers te garanderen. Met interne scholing kunnen
asielen hun mensen leren hoe ze honden op de
juiste manier begeleiden en trainen.

3. Trainingsveld/speelweide

Waar het ene dier baat heeft bij lichaamsbeweging,
wil het andere vooral mentaal uitgedaagd worden.
Een speelweide en trainingsveld helpen daarbij.
Samen bezig zijn voorkomt verveling en zorgt
voor een hechtere band tussen hond en mens.
Het komt daarnaast de conditie en gezondheid ten
goede. Door de positieve ervaringen die de honden
opdoen tijdens de training wordt hun kans op een
nieuw thuis groter.

2. Verrijkingsmaterialen

Honden moeten kunnen bewegen, rennen en spelen,
maar mentale uitdaging is minstens zo belangrijk.
Verrijkingsmaterialen, zoals snuffel- en zoekspelletjes
en puzzels helpen daarbij. Maar ook kauwmaterialen
mogen niet ontbreken. Honden worden er rustig van.
Bij kauwen komt bovendien het hormoon serotonine
in de hersenen vrij, dat evenals bij mensen een geluk
zalig gevoel geeft en het stressniveau verlaagt.

4. Medische ondersteuning

Dog Fun Run:
doe mee!
Om zoveel moge
lijk asielhonden
intensieve zorg en
training te k
 unnen
geven, voert de
Dierenbescherming
de campagne
#Geefommij en
organiseren we op
15 september de
Dog Fun Run.
Een bijzonder event
waarbij honden met
hun baas een par
cours vol leuke en
uitdagende hindernis
sen kunnen afleggen.
Het is meteen een
sponsorloop, waarbij
geld op wordt
gehaald voor de hulp
aan onze asieldieren.
En dat is hard nodig.
Want elk jaar belan
den er duizenden
honden in opvangcen
tra die flink wat pech
hebben gehad. Ze
zijn getraumatiseerd,
verwaarloosd of heb
ben nooit de juiste
medische zorg gehad.
Als Dierenbescher
ming doen we er alles
aan om deze dieren
weer fit en sociaal te
krijgen en u kunt ons
daarbij helpen.
Schrijft u zich bijvoor
beeld in voor Dog
Fun Run, of steun één
van de deelnemers.
Hoe? Dat leest u op
pagina 39 en op
dogfunrun.nl.

Veelvoorkomende problemen bij asielhonden zijn
oor- en huidontsteking, een slecht gebit, obesitas of
juist ondergewicht. Met een dierenarts die veel op de
werkvloer is, kunnen dieren snel worden geholpen.
Ze krijgen hun vaccinaties, inentingen en worden
gesteriliseerd of gecastreerd. Bijkomend voordeel is
dat de arts de dieren goed leert kennen en niet
alleen de lichamelijke conditie, maar ook de mentale
gesteldheid in de gaten kan houden.
ZOMER 2019 DIER | 11

‘Honden in het asiel hebben vaak problemen,
mentaal en lichamelijk.
Als je dat niet aanpakt,
is de kans op een succesvolle plaatsing klein.’
12 | DIER ZOMER 2019

PORTRETTEN

Dierverzorger, gedragstrainer en dierenarts

Op weg naar
een nieuw begin
De Dierenbescherming vangt jaarlijks duizenden honden op die zijn gedumpt,
verwaarloosd of afgestaan. We doen er alles aan om deze dieren weer gezond
te krijgen en ze met trainingen te socialiseren, zodat ze snel een geschikt thuis
vinden. Op deze pagina’s vertellen een dierenarts, gedragstrainer en dierverzorger
over hun inspanningen om asielhonden te begeleiden naar een nieuwe start.

Marianne Brink is dierver
zorger bij opvangcentrum
’t Noordbroek in Almelo. Met
de honden die lichamelijke of
gedragsproblemen hebben,
doorloopt ze een trainings
traject en zoekt daarna een
nieuw thuis voor ze.
Marianne: “Een belangrijk onder
deel van mijn werk is om bescha
digde honden te trainen en een
nieuwe eigenaar voor ze te vin
den. Ik ga altijd van het beste uit,
maar sommige honden zijn zó
getraumatiseerd dat dat lastig is.
Ze verdragen geen aanrakingen
en kunnen het vertrouwen in

 ensen niet meer opbrengen.
m
Vorig jaar werd een hond binnen
gebracht, mishandeld en extreem
bang voor mannen. Ik heb acht
maanden met hem getraind, waar
na hij werd geadopteerd door
nota bene een man en zijn drie
volwassen zoons. Dat het nu zo
goed met hem gaat, geeft veel
voldoening. Sowieso blijft het
bijzonder om een hond met een
gedragsprobleem stapje voor
stapje te zien groeien, weer ver
trouwen te zien krijgen. Honden
in het asiel hebben vaak issues,
mentaal en lichamelijk. Als je dat
niet aanpakt, is de kans op een
succesvolle plaatsing klein. Ik kijk

bij binnenkomst eerst naar hoe ze
zich gedragen, naar eventuele
angsten en ongemakken, en ga
dan met ze aan de slag. Ons asiel
beschikt over een overdekte trai
ningshal en ligt aan de rand van
een natuurgebied, een luxe die
veel andere opvangcentra niet
hebben. Hardlopen, zwemmen in
het kanaal, balletjes gooien of een
parcours in de hal. Samen spelen
vinden ze al zó fijn. Zonder trai
ning zouden honden alleen voor
de dagelijkse wandelingen uit hun
kennel komen, terwijl ze toch echt
meer nodig hebben dan dat. Cliff,
de herder op de foto, kwam in het
asiel nadat hij een schaap had

toegetakeld. Hij was amper geso
cialiseerd, had altijd buiten geze
ten, waar hij zichzelf moest zien te
vermaken. Voor Cliff waren men
sen niets meer dan een object. Ik
heb hem allereerst geleerd dat wij
ook leuk kunnen zijn. Vanuit daar
maakte ik zijn wereld steeds een
beetje groter. Inmiddels kent en
luistert hij naar alle commando’s
en kan hij buiten zonder riem
lopen. Dat was een paar maanden
geleden ondenkbaar. Het vertrou
wen dat de honden me geven, de
liefde en de herkenning, maken dit
werk elke dag de moeite waard.”
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Manuela van Leeuwen werkt
als gedragstrainer in Dieren
opvangcentrum Vlaardingen.
Ze begeleidt er honden met
gedragsproblemen om zo
hun kans op een stabiel
thuis te vergroten.
Manuela: “Mijn man en ik haal
den Tjibbe, een Friese stabij, uit
het asiel. Hij was amper tweeën
half jaar oud, maar had al vijf
eigenaren gehad. Tjibbe ging
gebukt onder een scala van
gedragsproblemen. We hadden
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een hele kluif aan hem. En
hoewel hij altijd een gebruiks
aanwijzing zal houden, gaat het
inmiddels hartstikke goed met
hem. Het was Tjibbe die me deed
beseffen dat ik ook iets voor
andere honden met gedragspro
blemen kon betekenen. Ik had
twaalf jaar als t rainer voor de
hondenschool van de Dieren
bescherming gewerkt, dus erva
ring genoeg. En bovendien: hoe
bijzonder is het als je het leven
van beschadigde dieren weer
glans kan geven? Ik benaderde

het opvangcentrum in Vlaardin
gen met het voorstel om een
trainersgroep te starten. Ze
waren direct enthousiast, want
structureel trainen, daar was
nooit tijd voor geweest. We gin
gen op zoek naar vrijwilligers, die
we een uitgebreide training heb
ben gegeven. Omdat wij veel met
de honden werken, weten we
waar de zwakheden zitten. Daar
gaan we mee aan de slag. Het
doel is dat ze het asiel beter verla
ten dan ze erin kwamen. Het
maakt de drempel voor mensen

om een ‘probleemhond’ te adop
teren lager. Ze weten wat ze in
huis halen en wij helpen ze daar
bij. Twee jaar geleden liep ik tegen
een muur op. De combinatie van
mijn baan als bioloog en de trai
ningen hadden hun tol geëist. Ik
ben er vier maanden uit geweest,
maar ging terug voor Lilly. Een
hond met een boel trauma’s. Ik
heb haar getraind en vervolgens
Lilly’s nieuwe eigenaren intensief
begeleid bij de overgang van het
asiel naar haar nieuwe thuis, waar
ze heel gelukkig is.”

BEELD ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT

‘Omdat wij intensief
met de honden werken,
weten we waar de
zwakheden zitten.
Daar gaan we dan
mee aan de slag.’

‘Ik kijk niet alleen
naar de conditie, maar
óók naar het dier zelf.
Lichaam en geest
zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.’

Dierenarts Claire Laane is
al 23 jaar nauw betrokken
bij Dierenopvangcentrum
Enschede. Sinds 2013 werkt
ze er in vaste dienst.
Claire: “Jarenlang was ik een of
twee keer per week bij het
opvangcentrum om medische
handelingen uit te voeren. Het
maakte de afstand tot de dieren
groot, té groot wat mij betreft.
Nu ik in dienst van de Dieren
bescherming werk en een prak
tijk en operatieruimte in het asiel

heb, staan de dieren weer cen
traal, zoals het eigenlijk altijd
zou moeten zijn. Ik zie hoe ze
binnenkomen en zich ontwikke
len en spreek met de verzorgers
en vrijwilligers. Dat is belangrijk,
want hoe beter je de essentie
van een dier weet te vatten, des
te sneller en beter het geplaatst
kan worden. Ik onderzoek alle
dieren die binnenkomen. Geef
ze hun entingen en vaccinaties,
en behandel eventuele gezond
heidsproblemen. Ik kijk niet
alleen naar de c onditie, maar

óók naar het dier zelf, want
lichaam en geest zijn onlosma
kelijk met elkaar verbonden. Bij
mijn behandelingen werk ik vol
gens het principe fear free,
waarbij je erop aanstuurt het
dier minder stress te laten erva
ren. Daar zijn verschillende
manieren voor. We vouwen bij
voorbeeld een handdoek op,
verstoppen daar brokjes in en
leggen die op de behandeltafel.
De hond is dan zo gefocust op
het vinden van het voer, dat hij
vanzelf minder nerveus wordt.

Dierenarts zijn is een roeping. Ik
vind het nog steeds het mooiste
vak en voel de passie elke dag. Ik
heb hiervoor gekozen omdat ik
dieren wilde h
 elpen, zij blijven
altijd mijn drijfveer, maar ik ben
de mensen erachter ook steeds
meer gaan waarderen. De band
die je met dieren opbouwt is zó
bijzonder. Soms komt er een ziek
dier binnen dat steeds slechter
wordt. Als dat dan uiteindelijk,
tegen alle verwachtingen in,
opknapt, is dat de mooiste
beloning die we kunnen krijgen.”
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LEZERSFOTO’S

Derde generatie

Mijn negen weken
oude teefje Parázs van
het Oetervelt. Ik ben
haar trotse eigenaar,
samen met haar moeder
van acht en oma van
ruim veertien jaar.
 eneraties dus.
Drie g
Petra Veltman,
Maaseik (B)

IJverig

‘Ik kom eraan, mama!’
Wilma Tempelman,
Krimpen aan den IJssel

En jump!
Deze foto is kortgeleden gemaakt in het Beatrixpark in
Schiedam tijdens tijdens een workshop fotografie. We had
den het geluk een hele serie te kunnen maken van een familie
grauwganzen. Ze kwamen aanzwemmen en gingen aan land.
Onder wakend oog van vader en moeder konden de kleintjes
op zoek naar eten. Vervolgens doken zij één voor één het
water weer in en zwommen weg. Wat een feest!
Marga van den Berg, Schiedam

Nieuw leven
De ontluikende natuur, het vrolijke
gekwetter van vogels, jonge dieren die
dartelen in het gras. Wij genieten volop
van vertederende tafereeltjes als deze.

Eerste uitstapje

Zo schattig

Dit babygeitje was twee weken
oud toen ik het fotografeerde in
het Heijderbos. Ik vond ’m zo
schattig dat ik het niet kon laten.
Lynn Swinnen, Mechelen (B)
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Enthousiast

Kleine Mukkie, nu een
grote stoere kater, maar
hij kan nog steeds even
enthousiast spelen.
Ofkje van der Hoek, Utrecht

Dit kalf is nog maar
net ter wereld geko
men en maakt nu al
een uitstapje in de
frisse lucht. Hij ver
schuilt zich achter een
volwassen koe. De
moeder? Dat zullen
we nooit zeker weten.
Snuit tussen staart en
poot. Treffender had
niet gekund.
Robert Hofman,
Heerlen

7.

Instagram@purrminators

Kittens opvangen

Ik vang al jaren kittens op
voor Dierenopvangcentrum
De Doornakker in Eindhoven.
Dit is kitten Lentil in de tuin.
Brechje van Otterdijk, Heeze

Heerlijk banaantje

Hier kreeg Suus een heerlijk
banaantje en lukte het me om
haar op de foto te zetten, net toen
ze haar lipjes aflikte.
Joanna van Beurden, Huizen

Kleine boef

Onze Bono. Hij ziet er schattig uit, maar wat
een boef was hij. Hij kon slopen als de beste!
Twee leren jassen die hij van de kapstok had weten
te trekken, konden daarna de vuilnisbak in.
Marcel Roffelsen en Nicoline Wustenhoff, Abcoude

VOLGENDE KEER: ONDERWEG

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s van
dieren onderweg. In de auto, de bakfiets of rennend
in de bossen. Inzendingen mogen tot 1 juli worden
gemaild naar foto@dierenbescherming.nl, voorzien
van naam, adres en een begeleidend tekstje.

Feestje om te zien

Een futenpaartje met pullen. Twee zitten op
moeders rug en varen mee, terwijl vader een
visje komt voeren. De foto is gemaakt in het
Kardinger Natuurgebied in Groningen. Het was
een feestje om dit te zien en vast te leggen.
Herma Harms, Emmen

Honger!

Het was fijn om even
over ze te moederen.
Toen ze er klaar voor
waren, mochten ze
terug de natuur in.
Janine Epping
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INTERVIEW

Lesley Moffat, Eyes on Animals

Elke verbetering telt
Miljoenen landbouwhuisdieren krijgen niet de bescherming waar zij volgens
de Europese wetgeving recht op hebben. Om daar verandering in te brengen, richtte
Lesley Moffat Eyes on Animals op. Met collega’s en vrijwilligers inspecteert
ze onder meer veetransporten, post ze bij grensovergangen en bezoekt ze
slachthuizen, veemarkten en boerderijen. Misstanden rapporteert ze aan
overheid, wetshandhavers, media en de industrie zelf. “Elke verbetering voor
dieren, hoe klein ook, maakt het voor mij de moeite waard.”

WAAROM HEB JE EYES ON ANIMALS
OPGERICHT?

WAT IS JE DRIJFVEER?

te verbeteren. De manier waarop dat nu
vaak gebeurt, is ronduit schrijnend. Kippen
worden ondersteboven bij de poten gegre
“Ik kom uit Canada en was lange tijd in de
pen en met meerdere tegelijk door een
veronderstelling dat landbouwdieren het in
Nederland beter hadden. Daar worden de
kleine opening in een krat gepropt voor
dieren over duizenden kilometers vervoerd,
de slacht. Wij geven trainingen aan kippen
in veewagens zonder water. Ze komen uitge
vangers om de dieren op een andere, veel
droogd aan, vastgevroren aan de zijwand
zorgvuldigere, manier te vangen. Dat vergt
aandacht en duurt twee keer zo lang, maar
van de truck en niet meer in staat om te
bedrijven als Rondeel en Kipster zijn al
staan. Tot mijn verbazing bleek de situatie
overgestapt, omdat zij bij de productie van
hier minstens zo schrijnend. In Europa zijn
transporttijden dan wel gelimi
hun eieren zoveel mogelijk reke
teerd en is er de wettelijke plicht
ning willen houden met het wel
om dieren om de paar uur te laten
zijn van de dieren. Ons streven is
‘Ik zal nooit met mijn vinger wijzen
drinken, maar ik weet nu dat er
om deze vangmethode op nog veel
of iemand veroordelen, maar bied
een groot verschil is tussen een wet
grotere schaal door te voeren.”
op papier en naleving in de prak
mensen een alternatief om het leven
tijk. Neem de volgeladen trucks
WAAR HOOP JE OP?
van dieren te verbeteren’
met jonge kalfjes, die na een reis
“Natuurlijk zouden we het liefste
van drie dagen in ons land aanko
zien dat iedereen stopt met het
men om direct in een donker hok
consumeren van vlees en zuivel,
te worden geduwd. Waar ze op
waarmee de vee-industrie over
roosters staan, twee keer per dag een
onverdoofd, onder verschrikkelijke omstan
bodig wordt. Maar dat is niet realistisch. Wij
emmertje melkpoeder met water krijgen en
digheden. Met Eyes on Animals hebben
erkennen daarom elk stapje dat wordt gezet
geen enkele afleiding hebben. Het idee dat
we geld ingezameld om bedwelmings
om dieren een beter leven te geven. Zo
ze in hun korte leven nooit zonlicht zullen
apparatuur voor de bedrijven te kopen.
bezochten we een slachterij in Duitsland,
zien, maakt me intens verdrietig.”
We zijn gegaan, samen met een medewer
waar mais werd gestrooid voordat de
ker uit een Nederlands slachthuis. Deze
varkens binnenkwamen. Omdat de dieren
man heeft niet alleen veel ervaring, maar
gefixeerd waren op het voer, vochten ze niet
HOE GA JE DAARMEE OM?
kíjkt naar de dieren, peilt hun gemoeds
meer en waren ze minder gestrest. We heb
“Ik laat negativiteit nooit de overhand
toestand, kalmeert ze. En dat werkt. Dat
ben vervolgens tonnen mais gekocht, en
krijgen. Als iemand na een inspectie blijft
zagen die mensen ook. Voor het eerst reali
aangeboden aan slachterijen in ons land. De
roepen hoe afschuwelijk het was, ga ik daar
reacties waren positief en een aantal zegde
even in mee, maar dan is het klaar. Het levert seerden ze zich hoe wreed ze met dieren
omgaan, en dat het met een beetje aan
toe de mais te gaan gebruiken. Ik realiseer
namelijk niets op en je helpt de dieren er
dacht ook anders kan.”
me dat we de wereld niet kunnen verbete
ook niet mee. Ik probeer juist altijd die stip
ren, maar we kunnen mensen wél de ogen
op de horizon te zien. Mijn doel is om het
gedrag van mensen te veranderen door ze
ZIJN ER OOK POSITIEVE ONTWIKKELINGEN? openen, laten zien dat er veel mis is in de
veehouderij en ervoor gaan om het leven
een alternatief te bieden, en op die manier
“Zeker. We zijn onder meer bezig om het
voor dieren wat draaglijker te maken.”
het leven van dieren te verbeteren.”
leeghalen van kippenstallen in ons land
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“Ik wil veranderingen realiseren en bewust
wording creëren. In de vee-industrie wordt
amper aandacht aan dieren besteed.
Terwijl, als je de moeite neemt om écht
naar ze te kijken, dan doet dat wat met je.
Laatst waren we in het Afrikaanse Ghana.
Honderdvijftig medewerkers uit verschillen
de slachthuizen waren bij elkaar gebracht
om te leren hoe dieren voor de slacht kun
nen worden bedwelmd. Daar gebeurt dat

BEELD ERIK BUIS

OVER LESLEY MOFFAT
Lesley is oprichter en directeur van Eyes on
Animals. Ze groeide op in Canada, waar ze
als jong meisje zag hoe slecht dieren het
hadden in de intensieve landbouw. Ze wilde
niet lijdzaam toekijken en startte een vredes
club op haar middelbare school. Later stu
deerde ze boerderijdierengedrag en werkte
bij diverse opvangcentra. In 2001 verhuisde
ze naar Frankrijk om te werken voor dieren
welzijnsorganisatie Animals Angels. Eind
2008 richtte ze Eyes on Animals op. Sinds
dien voert ze inspecties en controles uit in
landen waar dieren worden vervoerd en
geslacht. Daarnaast geeft ze trainingen over
dierenwelzijn en praat ze met de veesector
over verbeteringen. De Dierenbescherming
werkt regelmatig samen met Eyes on Animals
om misstanden in de vee-industrie aan het
licht te brengen. Dat leidde al meermaals tot
Kamervragen en zelfs wetswijzigingen.
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MEELOOPREPORTAGE

Onze mensen, ons werk

Coördinator paddentrek
Ieder voorjaar trekken padden en andere amfibieën na
hun winterrust richting het water om daar te paren. Dit
is een lange tocht vol gevaren, waarbij de dieren vaak
drukke v
 erkeerswegen moeten oversteken. Om te voor
komen dat ze worden doodgereden, zijn in het hele land
vrijwilligers voor de Dierenbescherming actief om de
padden, maar ook kikkers en salamanders, veilig naar
de overkant te loodsen.
WAT DOET DE PADDENWERKGROEP?

Zodra de avond valt en het buiten begint
te schemeren gaan Rob Koning, coördi
nator van de paddenwerkgroep in Den
Haag, en bioloog Lex Kreffer met een
aantal vrijwilligers op pad. Reflecterende
hesjes aan, emmers en zaklantaarns in
de aanslag. “We zorgen ervoor dat pad
den en andere amfibieën die naar het
water trekken ongeschonden aan de
overkant van de straat komen,” vertelt
Rob. “Door het hele land bieden honder
den vrijwilligers een helpende hand.
De trek is voor padden een gevaarlijke
onderneming waarbij tienduizenden
dieren sneuvelen terwijl ze drukke
wegen proberen over te steken.”
WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE
COÖRDINATOR?

Rob maakt de roosters, werkt nieuwe
vrijwilligers in, verspreidt flyers om
buurtbewoners te informeren, onder
houdt contact met de gemeente, politie
en vervoersmaatschappij HTM en loopt
zelf ook zo’n vier of vijf avonden per
week mee.
HOEVEEL PADDEN WORDEN
GEHOLPEN?

De paddenwerkgroepen in Den Haag
en omgeving zetten jaarlijks zo’n
22.000 amfibieën over; landelijk zijn
dat er rond de 275.000. Zodra de tempe
raturen stijgen, worden eerst de manne

‘Tienduizenden padden
sneuvelen terwijl ze
drukke wegen over
steken. Wij helpen ze.’
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tjes en daarna de vrouwtjes wakker.
Padden gaan wandelen als het buiten
vochtig is, omdat de huid gevoelig is voor
uitdroging. Padden ‘drinken’ ook door
hun huid, niet door hun bek. Verder
moet het een paar graden boven nul zijn.
Padden zijn tenslotte koudbloedige die
ren. Ze komen ’s avonds in actie omdat
de relatieve luchtvochtigheid veel hoger
is dan overdag en ze de minste kans heb
ben op uitdroging. Bijkomend voordeel is
dat ze door hun kleur en trage bewegin
gen in het donker minder opvallen en de
kans dus kleiner is om opgegeten te wor
den.” Eind februari waren de temperatu
ren dit jaar hoog genoeg voor de padden
om te beginnen aan hun tocht. Ze gaan
altijd richting water dat geschikt is, en
daar zijn ze heel kieskeurig in, om
eiersnoeren af te zetten,” aldus Lex. “De
paddentrek duurt ongeveer zes weken,
afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Dit voorjaar vierde de paddenwerkgroep
in de regio Zuidwest haar twintigjarig
jubileum. Het begon ooit met klachten
over de weg op de Laan van Poot in
Den Haag die tijdens het voorjaar toch
wel erg glibberig werd door duizenden
doodgereden padden. Onacceptabel, vond
de Dierenbescherming.

WANNEER LOOPT DE PADDENWERK
GROEP?

Rob en Lex gingen dit jaar met zo’n
veertig vrijwilligers in de regio Den
Haag op pad. “Elke avond zijn er groepjes
actief,” vertelt Rob. “De padden beginnen
ongeveer een halfuur na zonsondergang
te wandelen. Omdat ze zich traag
voortbewegen, laten ze zich makkelijk
pakken. Pas als het seizoen bijna ten
einde is en ze zijn opgewarmd, worden
ze sneller en zie je ze ook weleens
springen. “Tijdens de drukke avonden
weet je sowieso niet wat je meemaakt,”
lacht Rob. “Als we dan met onze zak
lantaarns over de weg schijnen, zie je er
honderden van alle kanten tegelijk
oversteken en moet je hard rennen om
ze allemaal op te vangen.”

Padden zijn nuttige dieren. Ze eten vrijwel
alle insecten die kleiner zijn dan zijzelf.
Daarmee voorkomen ze plagen en romen
ze feitelijk af wat er te veel aan insecten is.

ROB KONING:

‘Padden zijn zo
hulpeloos. Ik zie
het als mijn plicht
om ze te helpen.’
FUNCTIE

“28 uur per week als beoorde
laar CITES-vergunningen bij de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) en
12 uur in een platenzaak.”
LIEFDE VOOR PADDEN

Padden hebben gifklieren waarmee ze vijanden op
afstand houden. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht is het gif niet gevaarlijk voor mensen.

“Padden hebben een slechte
reputatie, terwijl het zulke mooie
en nuttige diertjes zijn. Ze heb
ben prachtige ogen en met hun
kleine handjes en vingertjes zijn
het net kleine mensjes.”
WAAROM DE PADDENTREK?

“Wij mensen veroorzaken veel
dierenleed en schade. Ik zie het
als mijn plicht om daar iets mee
te doen en d
 ieren te helpen.
Padden zijn zo hulpeloos; ze
kunnen zich niet verdedigen.”
ONTLUIKENDE NATUUR

“Het begin van de paddentrek
markeert voor mij de start van
het voorjaar. We lopen in het
donker, maar je ziet de natuur
van dag tot dag veranderen.
Grassen beginnen te groeien,
krokussen komen uit. Ik vind
het mooi om dat zo bewust
te ervaren.”

Bioloog Lex Kreffer was betrokken bij de oprichting van de
eerste paddenwerkgroep in Den Haag. De pad was toen nog
een beschermd dier. Die status is hij inmiddels kwijt.
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BEELD ROBIN UTRECHT

DIERENBESCHERMER

“Ik heb zes jaar op de dieren
ambulance gereden en werkte
daarnaast ruim elf jaar voor de
Dierenbescherming. Sinds
2015 ben ik betrokken bij
de paddenwerkgroep.”
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ACHTERGROND

Koe, natuur en milieu
profiteren van sterrenmelk
Zwart- of roodbonte koeien lopen grazend onder prachtige wolkenluchten, of liggen
tevreden herkauwend in oneindig lijkende groene weilanden. Een prachtig plaatje,
dat enigszins bedrieglijk blijkt. Want veel mensen hebben een beeld van de melk
veehouderij dat niet altijd strookt met de werkelijkheid. Bijna een derde van de
koeien in Nederland komt nooit buiten en ook de dieren die wél weidegang krijgen,
staan het grootste deel van hun leven op stal. Is dat erg?

H

et antwoord moet genuanceerd
zijn; weidegang heeft veel voor
delen voor de dieren, maar feit is
dat de koeien ook veel tijd in de
stal doorbrengen. Omgerekend zelfs zo’n
negentig procent. En dan zijn er volgens de
Dierenbescherming een aantal belangrijke
uitgangspunten om ‘koevriendelijker’ te
boeren waar je rekening mee dient te hou
den. “Gek genoeg zijn die niet wettelijk vast
gelegd, terwijl dat bij andere diersoorten in
de veehouderij meestal wel het geval is,”
aldus Marijke de Jong, programmamanager
voor het Beter Leven keurmerk bij de
Dierenbescherming. Hoe beperkt de ruimte
dan ook moge zijn, bij varkens en kippen
weet de boer bijvoorbeeld wél waar hij aan
toe is wat betreft de voorschriften, maar bij
koeien niet.

ENORME INTENSIVERING

En juist in de melkveehouderij is de laatste
tijd sprake van een enorme intensivering.
Grote bedrijven voelen zich gedwongen de
productie flink op te schroeven om zo het
hoofd boven water te houden. Meer melk
betekent meer koeien, maar ook minder
beschikbare grond voor de dieren, meer mest
en minder ruimte in de stal. “Een koe is een
kuddedier en dat betekent dat ze haar gedrag
vaak afstemt op dat van de andere dieren,”
zegt Marijke. “Daarom moeten alle koeien bij
voorbeeld gelijktijdig kunnen gaan liggen.
Wat je nu ziet, is dat er bedrijven zijn met
meer koeien dan ligplaatsen.” Voor het wel
zijn van een koe is dat verre van optimaal.
TWEEHONDERD NIEUWE EISEN

Het is een voorbeeld van één norm binnen
de bijna tweehonderd nieuwe eisen die de
Dierenbescherming stelt om een ster te
krijgen van het Beter Leven keurmerk.

“Opdat de consument weet dat er aan de
basisbehoeften van koeien is gedacht,”
aldus Marijke. Bij één ster hebben de koeien
naast een eigen ligplaats meer ruimte om te
lopen en te eten, en altijd de beschikking
over vers drinkwater. Halverwege april werd
het vernieuwde keurmerk voor zuivel gelan
ceerd en was er veel media-aandacht. Dat
had ook te maken met de unieke uitbreiding
van het Beter Leven keurmerk met andere
duurzaamheidscriteria. Op het gebied van
natuur en milieu welteverstaan.
MESTOVERSCHOT

“Samen met de stichting Natuur & Milieu
en Vogelbescherming Nederland hebben
we gekeken hoe we in eerste instantie de
melkveehouderij koevriendelijker, maar
vooral ook duurzamer konden maken,” legt
Marijke uit. Dat is hard nodig, want volgens

De koeien hebben behalve
een eigen ligplaats, meer
ruimte om te lopen en te
eten en altijd de beschikking over vers drinkwater

Natuur & Milieu verontreinigt een enorm
mestoverschot al ruim veertig jaar onze
bodem en ons water met fosfaat en nitraat.
Ook de biodiversiteit op graslanden is de
nek omgedraaid zegt de stichting, door
kruiden uit de wei te halen en enkel nog
Engels raaigras te zaaien. Hierdoor is het
aantal boerenlandvogels, zoals de grutto,
drastisch afgenomen. “Het was zeker niet
altijd makkelijk, maar uiteindelijk hebben
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melk met het Beter Leven keurmerk met
één ster aanbiedt.
GOEDE WIL

we een pakket heldere criteria kunnen
formuleren dat voor zowel de natuur als het
dierenleven op en rond de boerderij positief
zal uitpakken,” aldus Marijke.
BEDRIJFSFILOSOFIE

In eerste instantie gaat het om zes boeren
die meedoen aan het nieuwe sterrensysteem
voor zuivel. Suzanne Ruesink uit Aalten in
de Achterhoek is één van hen: “Dit past

Verbreding van het
Beter Leven keurmerk
Met de uitbreiding van de eisen
van het Beter Leven keurmerk
op het gebied van dierenwelzijn
én duurzaamheid zet de Dieren
bescherming een belangrijke
stap naar een totale verbreding
van het sterrensysteem. Het
zal nog even duren, maar de
verwachting is dat binnen
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prima bij onze bedrijfsfilosofie.” Ze vertelt
dat haar dieren sowieso naar buiten gaan
zodra dat kan. “Mijn koeien staan dus al
veel minder op stal dan gemiddeld.” Heel
veel aanpassingen heeft ze niet hoeven te
doen, maar al met al bedroeg de investering
om ‘Beter Leven-proof’ te worden toch een
slordige twintigduizend euro. “Al denk ik
dat mijn collega’s nog dieper in de buidel
hebben moeten tasten.” Dat ze bereid waren
om dat te doen, is zeker ook aan super
markt Jumbo te danken. Marijke de Jong:
“Zij hebben beslist hun nek uitgestoken en
betalen nu een faire prijs om de boeren een
extra vergoeding te geven.” De melk is onge
veer elf cent duurder dan het huismerk van
Jumbo, maar zit met nog geen euro per liter
nog altijd royaal onder de prijs van diverse
andere merken. Jumbo is vooralsnog de
enige supermarkt die de pakken yoghurt en

zo’n vijf jaar ook voor andere
veehouderijsectoren meer
d
 uidelijkheid komt.
“Het is mooi dat het Beter Leven
keurmerk ook duurzaamheids
criteria meeweegt,” stelt Dorien
Ackerman van Natuur & Milieu.
“We hebben hard gewerkt aan
de duurzaamheidseisen voor het
Beter Leven keurmerk met één
ster voor zuivel. We kijken daarin
naar de hoeveelheid mest, het

voer, het gebruik van bestrij
dingsmiddelen, zoals een
verbod op glyfosaat (het
onkruidbestrijdingsmiddel
RoundUp, red.) en energie
gebruik op de boerderij. Boeren
die zuivel leveren voor het Beter
Leven keurmerk zorgen er
bijvoorbeeld voor dat ze het
grootste deel van de mest die
ze produceren op hun eigen
land kwijt kunnen. Daarmee

voorkomen ze een mestover
schot. En om aan het keurmerk
te voldoen, geven de boeren de
koeien zoveel mogelijk veevoer
uit de buurt. Zo min mogelijk
krachtvoer dus, dat van ver komt.
Tot slot werken de boeren die
aan het keurmerk voldoen aan
het energieneutraal maken van
hun bedrijf door zelf energie op
te gaan wekken.”

BEELD ERIK BUIS ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF

‘We hebben criteria
kunnen formuleren die
voor zowel de natuur
als het dierenleven op
en rond de boerderij
positief zal uitpakken’

De Achterhoekse boerin hoopt uiteraard dat
de consument nu gaat kiezen voor haar
melk. “Ik snap dat er veel discussie is onder
consumenten over dierenwelzijn en milieu.
En ook dat er kritiek is. Maar het moet
financieel wel mogelijk worden gemaakt om
te veranderen als boer. Ik zeg weleens tegen
mensen: Wil jij dan zomaar een kwart van
je loon inleveren om bij te dragen aan een
beter milieu?.” Suzanne maakt duidelijk dat
er behalve goede wil nogal wat bij komt kij
ken om mee te kunnen doen aan het Beter
Leven keurmerk. Zo mogen de kalfjes die
later zullen worden gehouden als melkkoe
in hun eerste twee levensjaren de wei in.
Kalfjes die niet worden aangehouden blij
ven straks langer op het bedrijf, ongeveer
twee weken, wat ze sterker en weerbaarder
maakt. Dat is in de melkveehouderij lang
niet altijd het geval, maar onder Beter Leven
voor zuivel met één ster vormt het een dui
delijke eis. En er is meer. Suzanne: “Ik ben
ongeveer tien koeien minder gaan houden
en heb ingrijpende aanpassingen moeten
doen. Zo heb ik dure grond laten verschra
len.” Dat betekent dat landerijen waar voor
heen alleen maar ‘renderend’ eiwitrijk gras
groeide, nu plaats bieden aan veel meer
variatie: kruiden en andere gewassen, die
op hun beurt weer aantrekkelijk zijn voor
allerlei insecten en kleine dieren. Al met al
ontstaat dan een biotoop waarin boeren
landvogels zich thuis kunnen voelen. Daar
wordt onder meer de betrokkenheid van
Vogelbescherming Nederland duidelijk
zichtbaar. Suzanne doet het allemaal graag,
maar ziet nu ook dat haar manier van wer
ken wordt beloond en er een mooi product
in de schappen staat. “Dat maakt me trots
en laat bovendien zien dat je met samen
werking veel meer kan bereiken.”

Vier verbeteringen in één klap
Het Beter Leven keurmerk met één ster op melk en yoghurt bij supermarkt Jumbo gaat over meer dan
alleen het welzijn van de koe en haar kalf. Door de samenwerking van de Dierenbescherming met de
stichting Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland is een breed palet eisen samengesteld waardoor
er weer kansen zijn voor de bedreigde boerenlandvogels en de kwetsbare natuur in en om de boerderij.

De koeien

De kalfjes

... gaan vanzelfsprekend lekker de wei in. Minimaal
120 dagen per jaar, zes uur lang. In de stal
hebben ze voldoende ruimte en een eigen ligplek,
borstels om zich heerlijk aan te schuren en
altijd toegang tot schoon drinkwater.

... die later zullen worden gehouden als melkkoe
mogen ook in hun eerste twee levensjaren de wei in.
Kalfjes die niet worden aangehouden blijven op termijn
langer op het bedrijf, ongeveer twee weken. Dit zorgt
ervoor dat ze sterker zijn en minder snel ziek worden.

De boerenlandvogels

De natuur

... hebben baat bij het kruidenrijke gras dat is voorge
schreven, maar ook profiteren ze van de aandacht
voor landschapselementen zoals houtwallen bij het
boerenbedrijf. Hierdoor ontstaat een biotoop
waar bijvoorbeeld de gele kwikstaart zijn
voedsel vindt en zich kan voortplanten.

... en het milieu zijn de grote winnaars als de boer
overstapt op groene energie, het voer van zijn dieren
van dichtbij haalt en het gebruik van bestrijdings
middelen zoveel mogelijk beperkt. Echte rommel,
zoals glyfosaat, mag niet worden gebruikt.
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GERED

Bont gezelschap
Eind januari werd een nijlganspulletje
gevonden langs de kant van de weg.
Het werd veilig ondergebracht bij
Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Maar
hoeveel warmte en liefde de vrijwilligers
het gansje ook gaven; alleen was maar
alleen. Totdat zich onverwachts gezelschap
van dertien eendjes aandiende.
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Drie dagen nadat het nijlgansje
was binnengebracht bij de vogel
opvang in Rotterdam, werden er
dertien eendjes gevonden. De
jonge vogels, nog maar pas uit
het ei, waren in een put gevallen
bij het Zuid-Hollandse Berkel en
Rodenrijs. De moedereend kon
niet meer worden gevangen en
bovendien was het erg koud.
Medewerkers van de dieren
ambulance wisten de onfortuin
lijke eendjes te bevrijden en
brachten ze naar de Vogelklas. De
nijlgans leefde er zichtbaar van

op, toen de dertien pulletjes hem
kwamen vergezellen. Later werd
nog een muskuseendje toege
voegd aan het bonte gezelschap.
PLUIZIGE BOL

Volgens Monique de Vrijer van de
Vogelklas groeiden de jonge
watervogels als kool. Ze werden
samen in een ruimte gezet en
konden het prima met elkaar
vinden. “Als ze nog zo klein zijn,
willen ze alleen maar geborgen
heid en liefde, en dat vonden ze
bij elkaar. Ze kropen meteen

BEELD ROBIN UTRECHT

‘Als ze nog zo klein zijn,
willen de eendjes alleen
maar geborgenheid
en l iefde, en dat vonden
ze bij elkaar’

dicht tegen elkaar aan, als een
grote pluizige bol.” De warmte
die de vogels van elkaar kregen,
lijkt nog het meest op het gevoel
van veiligheid dat hun mama ze
geeft. En dan maakt het volgens
Monique niet uit of het om een
nijlgans of eend gaat, voor de
kleintjes is het hoe dan ook fijn
om samen te zijn.
ROMMELMAKERS

De eendjes en het gansje wer
den absurd vroeg gevonden, nog
voordat het seizoen goed en wel

begonnen was. “Dat betekent
dat je wat voorzichtiger bent
met vrijlaten,” legt Monique uit.
De vijftien pulletjes gingen na
hun binnenkomst een warmte
kast in, waar ze leerden hoe ze
zelfstandig uit een bakje kon
den eten en drinken. Toen ze
dat doorhadden, en dat gaat
meestal snel, mochten ze naar
een groter verblijf. “Die ruimte
hebben ze dan ook hard nodig,
want eenden maken een enor
me bende van hun omgeving,”
lacht Monique.

WATERDICHTE VEREN

Pulletjes, zoals jonge water
vogels worden genoemd, weten
instinctief hoe ze moeten zwem
men en hun veren poetsen. Van
nature kunnen ze drijven, de
veertjes zijn waterdicht. Ze heb
ben dan wel elke dag water
nodig om hun verenpak te ver
schonen. Na de val in de put en
de tijd die ze nodig hadden om
op krachten te komen, was dat
niet meer het geval. Monique:
“Ze waren helemaal bedekt met
eten en viezigheid waar ze in

waren gaan zitten. We hebben
ze een paar keer afwisselend
laten zwemmen en onder de
warmtelamp gezet. Dat vonden
de vogeltjes niet alleen fijn, ze
gingen ook hun veren poetsen.
Toen ze weer schoon waren en
de verenpakjes waterdicht,
mochten ze zwemmen wanneer
ze wilden.” De jonge water
vogels bleven tot de lente in
de opvang. Toen er buiten
voldoende eten voor ze te vin
den was, kregen ze hun vrijheid
definitief terug.
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54006 kippenbal chicken fun - €6,99
54001 - voersilo kip - €13,99
54000 - voersilo kip 3 kg - €8,99
54003 - drinkfontein kip 6 liter - €8,99

19700 - kippenvoer kuikens - €9,99
19701 - kippenvoer totaal volwassen - €8,99
19703 - kippenvoer totaal oudere kippen - €8,99
54004 - kuikenvoerbak metaal - €5,49

Webwinkel

Bekijk deze producten op www.dierenbeschermingshop.nl
Of bestel telefonisch: 0478-517 574

Nu in de webshop!
wenskaarten met dieren!

IK BEN DIERENBESCHERMER

‘Hoewel ik dit werk in
eerste instantie voor
de dieren ben gaan
doen, heeft het ook
mij al veel gebracht’

Het vrijwilligerswerk van Cynthia Stomphorst

BEELD ROBIN UTRECHT

Sinds een jaar werkt Cynthia Stomphorst als vrijwilliger bij het
dierenopvangcentrum in Vlaardingen. Hoewel ze opgroeide met
katten, is ze hoofdzakelijk op de hondenafdeling te vinden. Ze
maakt er hokken schoon, wandelt met de dieren en geeft ze
veel liefde en aandacht, iets waar ze zelf haar leven lang naar
op zoek is geweest.
“Ik ben als vijfde kind geboren in een gezin met verstandelijk beperkte
ouders. Mijn vader en moeder hadden het beste met ons voor, maar
waren niet in staat om een stabiel thuis te bieden. Ik was twee jaar toen
ik door Jeugdzorg uit huis werd geplaatst. Vanaf toen speelde mijn leven
zich af in pleeggezinnen, crisisopvangcentra en kindertehuizen. Elf keer
ben ik verhuisd, maar nooit mocht ik lang op één plek blijven. Op een
gegeven moment voelde ik me nergens echt veilig meer.
Inmiddels ben ik 24, heb een opleiding afgerond en via begeleid wonen
een eigen plek gevonden. Maar na alles wat er is gebeurd, het gebrek
aan stabiliteit en liefde én het elke keer opnieuw afscheid moeten
nemen, ging het de afgelopen jaren niet goed met me. Ik was bang om
verlaten te worden, maar durfde me ook aan niemand meer te binden.
Ik raakte in een depressie en ontwikkelde een wietverslaving. Anderhalf

jaar geleden was ik er klaar mee om me zo nutteloos te voelen en
ben naar een kliniek gegaan om aan mijn problemen te werken. Toen
ik weer thuiskwam, wilde ik graag iets zinvols gaan doen en besloot
me aan te melden als vrijwilliger. Omdat ik dol ben op dieren, was
de keuze voor het asiel snel gemaakt. Dieren zijn altijd de stabiele
factor in mijn leven geweest. Ze voelen me haarfijn aan en geven
onvoorwaardelijke liefde.
Ik ben blij dat ik iets voor de asielhonden kan betekenen. Het is mooi
om te zien dat ze zich al meteen een beetje prettiger voelen als ik ze
een aai over hun bol geef, met ze naar de speelweide ga of een schoon
hokje voor ze maak om in te slapen. Hoewel ik dit werk in eerste instan
tie ben gaan doen om anderen te helpen, heeft het ook míj al veel
gebracht. Die twee ochtenden per week geven houvast, structuur en
veel voldoening. Daarnaast houden de dieren me een spiegel voor.
Zit ik een keer niet lekker in mijn vel, dan hebben ze dat direct door.
Dat sterkt mij weer, want ik wil dat ze altijd op me kunnen rekenen.
Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die veel heeft meegemaakt.
Het verleden kan ik niet veranderen, maar ik durf me steeds meer
open te stellen voor anderen. Ik doe leuke dingen en zie de toekomst
met vertrouwen tegemoet. De dieren helpen me daarbij.”
VOORJAAR
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ZING EENS EEN LIEDJE

De balts, waarbij dieren een aantal
handelingen rond de paring uitvoeren,
is ook een vorm van communicatie.
Zangvogeltjes fluiten de prachtigste
liedjes om hun territorium af te bake
nen én om potentiële partners te
lokken. Maar soms is er meer nodig
dan een mooi liedje om ware liefde te
vinden. Er zijn veeleisende vrouwtjes
die een bruidsprijs wensen voordat
ze zich überhaupt laten inpalmen.
Er worden nestjes gebouwd vol glim
mende voorwerpen, mannetjes bieden
lekkere hapjes aan om in de gunst te
komen of voeren een indrukwekkende
baltsdans op, waarbij ze hun verentooi
welwillend in de strijd gooien.

Uit onderzoek blijkt
dat zangvogeltjes
nog maar amper
zingen zodra ze
hun ideale match
hebben gevonden
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Dierentaal

Dat dieren met elkaar kunnen communiceren is een feit.
Ze hebben allerlei manieren om een boodschap over te brengen,
waarbij ze gebruikmaken van een rijk palet aan geuren, geluiden,
kleuren, aanrakingen en tast. Maar begrijpen dieren elkaar ook
echt? En kunnen ze communiceren met andere soorten?
LEKKER LUCHTJE

Om een partner te lokken, zendt
de zijdevlinder tijdens de parings
tijd een geursignaal uit dat ze aan
maakt met een orgaan in haar
achterlijf. Het mannetje kan haar
via zijn geurantennes tot op wel
tien kilometer afstand lokaliseren.
Hij vliegt vervolgens in de geur
pluim opwaarts om pal naast het
vrouwtje te landen. Ook mieren
gebruiken chemische signaal
stoffen. Ze doen dit om informatie
uit te wisselen, bijvoorbeeld over
de toestand van het nest en om te
laten weten of de koningin al dan
niet aanwezig is. Hoewel tijdens
zwoele zomeravonden honderden
insectensoorten over en weer
signalen zenden, gaat die veelheid
van geuren volledig aan onze
menselijke neus voorbij.

DANSENDE BIJEN

De meeste dieren kunnen enkel
over het hier en het nu communi
ceren. Bijen vormen daarop een
uitzondering. Zij zijn in staat om
met een speciale dans in de lucht
soortgenoten te vertellen waar
nectar te vinden is. Met variaties in
die dans informeren ze over de
plaats en zelfs de kwaliteit van het
gevonden voedsel. Het systeem
van bijen is alleen wel beperkt
tot het onderwerp ‘nectar’,
terwijl mensen over alles kunnen
communiceren. Een ander wezen
lijk verschil is dat bijen enkel de
waarheid kunnen overbrengen. Ze
zijn dus niet in staat om te liegen
over de plek van de honing.
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WEES GEWAARSCHUWD

Bij gevaar kunnen dieren een
ongekende creativiteit laten zien.
Zo verspreidt een mier die wordt
platgetrapt op de valreep een
vloeistof om zijn soortgenootjes
te laten weten dat ze dekking
moeten zoeken. Wel vaker worden
kosten noch moeite gespaard om
andere dieren te waarschuwen.
De veldkrekel geeft bijvoorbeeld
ultrasonore signalen af, zodat de
rest op de vlucht kan slaan. En
omgekeerd werkt het ook. Een
hond gromt of laat zijn tanden zien
om te waarschuwen dat hij een
situatie onaangenaam vindt en
een paard dat de oren recht naar
achteren spitst, vertelt daarmee
dat hij boos is en je maar beter
afstand kan nemen.

REPERTOIRE VAN LIEDJES

Bijen leren hun communicatieve
vaardigheden niet van hun ouders,
maar worden ermee geboren. Dat
leidt tot een weinig veranderlijk
systeem, wat nadelig kan zijn in
de natuur. Geleerde systemen,
zoals onze taal, zijn wat dat betreft
flexibeler. Er zijn ook diersoorten
bekend die een geleerd systeem
hebben. Neem de vink. Deze
vogel leert als kuikentje een reper
toire van enkele liedjes op basis
van wat hij om zich heen hoort.
Vinken in Spanje zingen dus
andere liedjes dan hun soort
genootjes in Nederland.
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KLEUR BEKENNEN

Ook roof- en prooidieren wisselen
signalen uit. Om zich te verdedi
gen maakt die laatste groep bij
voorbeeld gebruik van een
schutkleur of vorm om op te gaan
in de omgeving. Andere prooidie
ren hebben juist felle kleuren,
waarmee ze laten zien dat ze
gevaarlijk of giftig zijn, of vies sma
ken. Vogels laten een lieveheers
beestje om die reden met rust.
Zijn rode kleur is tenslotte een
waarschuwing: ‘Pas op, ik smaak
niet lekker!’. Zo’n signaal kan ook
vals zijn. Zo is de dagpauwoogvlin
der een meester in misleiding.
Dreigt er gevaar, dan klapt hij zijn
vleugels met de grote, felgekleur
de oogvlekken uit. De aanvaller
denkt dat hij wordt aangestaard
door een nog veel gevaarlijker dier
en weet niet hoe snel hij zich uit
de voeten moet maken.

BEELD BUITENBEELD, NATURE IN STOCK, SHUTTERSTOCK

Net als mensen
beschikken dieren
over eigenschappen
die nodig zijn om te
communiceren. Zo
zijn er dieren
die meesterlijk
kunnen misleiden.

ZOMER 2019 DIER | 33

INSPIRERENDE INITIATIEVEN

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

Kleine
avonturier
Voor de
zwerfkatten
Dierenambulance Brabant Zuid-Oost kreeg onlangs een
anonieme gift voor het team dat zich bezighoudt met de
beheersing van de zwerfkattenpopulatie in de omgeving.
Zij vangen de dieren, laten ze steriliseren of castreren en
zetten ze daarna terug in hun vertrouwde leefgebied.
Op deze manier wordt de populatie in toom gehouden,
ervaart de omgeving minder overlast én zijn de dieren
rustiger. De donatie gebruiken we om de extra medische
kosten te dekken die vaak komen kijken bij de opvang van
verwilderde zwerfkatten.

Lieve Frummel werd al zeven maan
den gemist door zijn baasjes uit het
Brabantse Oosterhout. Gelukkig
lopen er in Schiedam ook katten
liefhebbers rond, die zich zorgen
maken als een onbekende kat
wordt gespot. Zij zagen Frummel al
een tijdje rondlopen bij de begraaf
plaats in Schiedam. N
 iemand kende hem,
en dus werd de dierenambulance gebeld.
Frummel bleek gechipt en zodoende konden
we zijn dolblije en geëmotioneerde baasje
bellen. Het is nog steeds een raadsel hoe hij
in S
 chiedam, maar liefst zeventig k ilometer
verderop, terecht is gekomen.

Frummel werd
dankzij zijn chip
zeventig kilometer
van huis gevonden

?
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.

Helemaal
zen
Ontroerend afscheid
Vrijwilligers Ed en Sanne van de dierenambulance mochten een
mooie donatie in ontvangst nemen. Het was de afsluiting van
een ontroerend verhaal, omdat geefster Gieke terminaal ziek
is. Ze heeft het beste voor met dieren en wilde graag nog iets
betekenen voor de Dierenbescherming. Wat een warme vrouw,
wat een krachtige persoonlijkheid. We zijn haar dankbaar.
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Sinds kort worden de honden in het
asiel van Vlaardingen elke zondag
gemasseerd door Daniëlle van
Daan’s Doggy Massage. Dit keer was
hond Simba een van de gelukkigen.
Zo kon hij de week erna helemaal
ontspannen verhuizen naar zijn
nieuwe baasjes op Terschelling.

Brutale v
 ernieling
Medewerkers van Dierenopvangcentrum Gouda zijn opgeschrikt door
een brutale vernieling. In de vroege ochtend troffen ze in een van de
kattenkennels een enorme ravage aan. Er bleek een raam te zijn inge
gooid. Krabpalen, ligmandjes, hokken, voer en water lagen allemaal
bezaaid met glas. De dieren waren gelukkig ongedeerd, maar het asiel
draaide wel op voor de kosten. Dat wil zeggen: totdat het nieuws naar
buiten kwam en de lieve donaties zomaar binnenstroomden. Het duurde
niet lang voordat het benodigde bedrag voor een nieuw raam binnen was.
Het geld dat overbleef, ging in het medische potje van het asiel.

Het duurde niet
lang voordat
het benodigde
b
 edrag voor
een nieuw raam
binnen was

Tomeloos
enthousiasme
Dit is onze topper Douwe. Hij werkt
al tien jaar als vrijwilliger bij Dieren
opvangcentrum Vlaardingen. Hij is
niet alleen dierverzorger, maar ook
klusjesman. Bedankt voor je inzet en
enthousiasme, Douwe!

Sportieve prestatie
Op zondag 7 april liep dierenvriendin
Ellen mee in de Marathon van
Rotterdam! Met haar deelname
zamelde ze € 768 in voor het
operatiefonds dat financiële steun
biedt voor onze asieldieren die kost
bare o
 peraties en behandelingen moe
ten ondergaan. Wat een prestatie!

Muzikale vrienden
Op een woensdagmiddag knutsel
den de tienjarige vrienden Jur, Bram
en Giel een drumstel in elkaar waar
mee ze voorbijgangers trakteerden
op een heus miniconcert. Het doel
van deze actie? Geld ophalen voor
de Dierenbescherming. Na een
middag hadden de jongens een
bedrag van € 12,50 bij elkaar
gespeeld, dat de moeder van Jur
trots naar ons overmaakte.

Aangename
verrassing

Gevonden
voorwerpen

Tijdens een gastles over het werk van de
Dierenbescherming aan groep vijf en zes van
basisschool De Boemerang in Huissen werden
vrijwillig s cholenvoorlichters Mirjam en Marga
aangenaam verrast. Terwijl ze nietsvermoedend
het Dierenbeschermersspel met de kinderen aan
het spelen waren, kregen ze zomaar een cheque
van € 106,50 in handen. Een bedrag dat was
ingezameld met de verkoop van koekjes. Lieve
kinderen, namens de dieren bedankt voor deze
mooie gift. We zullen het goed besteden.

De gemeente Amersfoort krijgt regelmatig
voorwerpen in bewaring waarvan de eigenaar
niet meer kan worden achterhaald. Zo ook
een aantal portemonnees waar in totaal
€ 750 aan contant geld in zat. De gemeente
besloot dit bedrag te schenken aan een goed
doel. Via social media mochten mensen stem
men op vier organisaties. Dierenbescher
mingscentrum Amersfoort kwam als winnaar
uit de bus. Wethouder Kees Kraanen kwam
daarop de cheque persoonlijk overhandigen.
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HERSTELD

BEELD DRIES DAMIAENS

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

JANUARI 2019

TOEN

‘Jonge haasjes zien
er wellicht hulpeloos
uit, maar dat zijn ze
niet. Al direct na hun
geboorte hebben ze
een warme vacht en
snelle pootjes.’
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Eind januari kregen vrijwilligers
van de dierenambulance een
melding van een jong haasje dat
in het Limburgse Landgraaf door
wandelaars was gevonden.
Omdat het buiten guur en koud
was, waren ze bang dat het dier
tje onderkoeld zou raken. Begrij
pelijk, maar niets was minder
waar. Hazen komen ter wereld
in een ‘leger’, een ligplaats op
een veld of in een weide. Ze zien
er wellicht hulpeloos uit, maar
dat zijn ze niet. Al direct na hun
geboorte hebben ze een warme

vacht, volledig ontwikkelde
ogen en een stel stevige, snelle
pootjes. Ze zijn prima gecamou
fleerd en kunnen eventuele bela
gers zien en ervoor wegrennen.
Moederhaas komt haar jongen
enkele malen per dag melk
geven, maar tussen die voeder
beurten door moeten de haasjes
zichzelf zien te redden. En daar
zijn ze perfect voor aangepast.
Dit in tegenstelling tot konijnen,
die in een beschermd hol onder
de grond worden geboren. Ze
komen naakt en blind ter wereld
en de moeder is voortdurend bij

haar jongen. Het haasje uit
Landgraaf werd dus onterecht
door de wandelaars ‘gered’. Hoe
wel goed bedoeld, is het devies
om jonge hazen in het veld met
rust te laten. Zelfs wanneer de
weersomstandigheden slecht
zijn. Aanraken is helemaal uit
den boze, want de vreemde men
sengeur kan ervoor zorgen dat
moederhaas haar jong verstoot.

MAART 2019

NU

‘We werken allemaal
naar dat ultieme
doel: een wild dier
een tweede kans
geven in de natuur’

Het gevonden haasje werd
door de dierenambulance naar
het Natuurhulpcentrum in
Opglabbeek gebracht, de groot
ste wildopvang van België. Bij
binnenkomst bleek het in goede
conditie. “We huisvestten het
diertje in een aparte, geluids
vrije ruimte, om het in alle rust
te laten wennen,” aldus verzor
ger Dries Damiaens. “Vervolgens
kreeg het een zogeheten elektro
lytenoplossing te drinken.
Dit helpt bij de overgang van
moedermelk naar surrogaat

melk.” Hij vertelt dat de verzor
gers ervoor waken dat de dieren
niet te tam worden. Ze proberen
zich ook niet te hechten. “Maar
bij de vrijlating zie je hier en
daar toch wel vaak iemand een
traantje wegpinken.” De jonge
haasjes groeien meestal als kool.
Na een tijdje krijgen ze groen
voer aangereikt. Vanaf het
moment dat ze hier zelfstandig
op kunnen leven, mogen ze
naar een binnen- en vervolgens
een buitenkooi in een afgeslo
ten deel van een natuurgebied.
De poortjes staan open, maar ze

kunnen nog binnenlopen voor
extra voer en water. Dries: “Op
een gegeven moment gebruiken
ze de kooi minder en worden ze
lanzaamaan ‘wilder’. Hetzelfde
geldt voor dit jonge haasje. Op
de foto zit het in de uitwenkooi,
maar het zal niet lang meer
duren voordat het terug de vrije
natuur in gaat. Volgens Dries is
de vrijlating het allermooist.
“Dat is waar we allemaal naar
toe werken. Dat ene ultieme
doel: een wild dier een tweede
kans geven in de natuur.”
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SERVICE

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

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelij
ke meldnummer van de politie: 144
Website
dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
dierenbescherming.nl/klantenservice
Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter), M.C. Kuipers
(vice-voorzitter), P. Buisman,
M. Eleveld, F.L.B Meijboom,
J.K de Pree, K. Broekhuizen

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

Directie
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)
WEBWINKEL

Magneet teckel
Slingeren uw to-do-lijstjes, notities, kaarten en foto’s altijd door
het huis? Met deze magnetische teckel hangt u alles wat u niet
wilt kwijtraken op de koelkast of een magneetbord. De teckel
bestaat uit zes losse magneten en is verkrijgbaar in onze
webwinkel dierenbeschermingshop.nl. Hier kunt u terecht voor
hoogwaardige diervoeding, speeltjes, cadeauartikelen en meer.
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

Nalaten aan de Dierenbescherming
Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op
te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle zorg voor
dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een
verbetering van dierenwelzijn. Omdat wij volledig afhanke
lijk zijn van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein,
bijzonder waardevol. Wilt u meer weten over de mogelijk
heden om na te laten aan de Dierenbescherming? Dan
komt een van onze 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

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar
een gezinslidmaatschap? Neem con
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op
dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming voert incas
so’s einde maand uit. Rekeningnum
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt
gesteund door:

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.

Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten; wij bedanken u graag.
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ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019, STADSLANDGOED DE KEMPHAAN IN ALMERE

DOG FUN RUN,
VOOR U EN UW HOND

Doe mee aan de allereerste editie van de Dog Fun Run! Een unieke sponsorloop van de
Dierenbescherming waarbij u samen met uw hond uitdagende obstakels overwint. De gehele
opbrengst van dit event gaat naar de asielhonden. Schrijf u nu in of sponsor één van de
deelnemers op dogfunrun.nl.
Met uw bedrijf sponsoren? Kijk dan naar de mogelijkheden op dogfunrun.nl.

Achter
elke
postcode
zit een
verhaal.

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van
dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een
liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig
verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar
gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dierenbescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dierenambulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van
€ 43 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!
Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan
100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u
heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede
doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

U een kans, zij een kans!

