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Zwanen die
besmeurd raken,
proberen hun
vleugels te poetsen
en vergiftigen
zichzelf

BESMEURD MET OLIE
Juli 2017
29 knobbelzwanen zijn deze zomer in de
Tweede Petroleumhaven van Rotterdam
slachtoffer geworden van een grote olielekkage.
De vogels raakten besmeurd nadat een pijp
leiding was gaan lekken in het omringende
water. Een patrouillevaartuig ontdekte de olie
en sloeg alarm, waarna vrijwilligers van dieren
ambulance Zuid-Holland Zuid zich naar het
water haastten om de dieren te helpen. Het
werd een reddingsactie die twee volle dagen
duurde. Gewapend met een schepnet gingen
de vrijwilligers met een bootje achter de zwanen
aan, die zich niet zo gemakkelijk lieten vangen.
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De dieren die uit het water werden gehaald,
kregen een speciale zwanenjas aan, waarin de
vleugels veilig konden worden opgevouwen.
Vervolgens werden ze overgebracht naar
opvangcentrum Vogelklas Karel Schot. Hier
ontfermde een deskundig team zich over de
zwanen, die er bij binnenkomst redelijk aan
toe waren. Ze bleken vooral beduusd door
alle commotie. “Ze zijn achterna gezeten, gevan
gen, in een auto gezet en in de opvang terecht
gekomen. Ze hebben dus veel meegemaakt,”
aldus beheerder Monique de Vrijer van het
opvangcentrum. De zwanen waren naar de
haven gekomen om te ruien. Ze kozen voor

deze plek omdat ze niet kunnen vliegen tijdens
de rui en er in de haven voldoende eten te
vinden is. Maar ze hadden pech, want ze kwa
men onverhoopt in een plas stookolie terecht.
De reddingsactie was intensief maar nood
zakelijk, omdat olie levensgevaarlijk is. Zwanen
die besmeurd raken, proberen instinctief hun
vleugels te poetsen en vergiftigen zichzelf op
die manier. Worden ze niet schoongemaakt
door hulpverleners, dan zullen ze sterven.
Weten hoe het nu met de zwanen gaat?
Blader snel door naar pagina 39.

EDITORIAL & INHOUD

DANKBARE BRON
Als relatiebeheerder Bijzondere Giften
bij de Dierenbescherming begeleid ik
mensen bij de besteding van hun gift
of nalatenschap. Heel belangrijk vind
ik het daarbij om ze in een persoonlijk
gesprek het vertrouwen te geven dat
hun schenking volledig ten goede
zal komen aan de verbetering van
dierenwelzijn in ons land. Helaas is
dat nog steeds hard nodig. In de asielen
bijvoorbeeld, waar ook onze eigen
hond Boris vandaan komt. Wij stopten
voor zijn hok en waren verkocht;
typisch zo’n geval van een dier dat zijn
nieuwe thuis kiest. Boris was na een
inbeslagname in het asiel beland.
Inmiddels zijn we al vijf jaar blij met
hem. Zonder het kordate optreden van
politie en opvangcentrum was het
nooit zover gekomen.

Jeroen van Dijke
Relatiebeheerder Bijzondere Giften

22

ESTHER DE JONG

Nalatenschappen zijn voor de
Dierenbescherming een belangrijke,
dankbare bron van inkomsten. Neem
het verhaal van Marjolein Pel, dat u op
pagina 17 leest. Zij benaderde ons
omdat ze wilde weten hoe ze het legaat
van haar overleden zus Dorien een
goede bestemming kon geven. Samen
met Marjolein ben ik op zoek gegaan
naar een project waar we de naam van
haar zus aan konden verbinden. We
kwamen al vrij snel uit op schuilhuisjes
voor honden in onze asielen. De dieren
hebben hier veel baat bij, omdat de
huisjes ze een gevoel van veiligheid
geven. Zonder de gift van Dorien
hadden we dit nooit op korte termijn
kunnen realiseren.
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OPROEP
BRENGT U OOK UW STEM UIT?

De Ledenraadverkiezingen vinden plaats
van 6 t/m 15 november. Alle stemgerech
tigde leden ontvangen begin november
een stemkaart per post.

GEZOCHT:
LEDEN VOOR DE LEDENRAAD

De Ledenraad heeft binnen de Dierenbescherming een belangrijke stem bij het bepalen
van focus en lange termijnkoers. De Raad vertegenwoordigt de leden en is een klankbord
voor de directie. Voor deze Raad zoeken we enthousiaste en betrokken mensen.

D

e Ledenraad heeft statutaire taken,
zoals het goedkeuren van jaar
rekening, jaarplan en begroting en
komt minimaal viermaal per jaar in
vergadering bijeen met de directie en een
afvaardiging van de Raad van Toezicht. Daar
naast bestaan er verschillende technische
commissies waar u als lid van de Ledenraad
aan kunt deelnemen.

Bezoek Oostvaardersplassen
Op gezette tijden worden binnen de Leden
raad dierinhoudelijke discussies gevoerd.

KANDIDAAT WORDEN?

De Ledenraad wordt eens per drie jaar
democratisch gekozen. Hebt u interesse in
deelname? Tot 15 oktober kunt u zich aan
melden als kandidaat. Meer informatie vindt
u op Dierenbescherming.nl/ledenraad.
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 ijvoorbeeld over het beleid ten aanzien van
B
de dieren die leven in de Oostvaardersplassen
en andere natuurgebieden. Want moet je de
natuur haar gang laten gaan? Mogen dieren
preventief worden bejaagd? Of kies je een tus
senvorm, afschieten als duidelijk is dat een
dier het niet zal overleven en onnodig lijdt?

Leerzame dag
Om zich een goed beeld te vormen van de
voors en tegens van de verschillende beleids
keuzes, maakte de Ledenraad in juni een
excursie naar de Oostvaardersplassen.
Tijdens een tour met een elektrische bus werd
de Raad uitgebreid geïnformeerd door een
ecoloog en boswachter van Staatsbosbeheer.
Er werd gesproken over de achtergrond van
de keuze om ‘vroeg reactief beheer’ toe te pas
sen. Tijdens deze excursie heeft de Ledenraad
verschillende dieren kunnen zien, die er
allemaal prima uitzagen. In de winter wordt
de excursie herhaald, als de situatie voor
de dieren moeilijk(er) is.

‘De Ledenraad speelt een
primaire rol in het tot
stand komen van de
dierinhoudelijke
strategie. Het is een
heerlijke ervaring om
dit te kunnen doen
met een gedreven groep
mensen. Allen met hun
eigen inzichten, achtergronden en drijfveren.’
Tjeerd Blankestijn,
lid Ledenraad

Hier geen antwoordkaart? Vraag dan
de brochure ‘Nalaten aan de Dieren
bescherming’ op via 088 81 13 066.

Uw hulp is hard nodig, nu en in de toekomst
Met de Dierenbescherming in uw testament draagt u bij aan de verbetering
van dierenwelzijn. Lees op de volgende pagina’s wat uw nalatenschap voor u
en dieren kan betekenen. Wilt u meer informatie
over nalaten aan de Dierenbescherming vul dan
de antwoordkaart in. Of neem contact op met een
van onze relatiebeheerders: Wim Koedijk, Jeroen
van Dijke of Jana van Muijden via 088 81 13 066.

KORT NIEUWS

HAPPY END VOOR
PECHVOGEL WILLIE
IK
ZOEAKS
BA

EERSTE HITTE WAAR
SCHUWINGSBORD ONTHULD
Wethouder Jisse Otter en regiomanager
van de Dierenbescherming Joyce Schorren
onthulden onlangs het eerste officiële
hitte-waarschuwingsbord bij de parkeer
plaats van WILDLANDS Adventure Zoo
Emmen. Dit bord waarschuwt mensen

hun hond tijdens warm weer niet in de
auto achter te laten. Er worden jaarlijks
nog altijd tientallen honden bevrijd uit
te hete auto’s. De temperatuur loopt bin
nen korte tijd hoog op en dat kan fatale
gevolgen hebben.

In het vorige nummer plaatsten we een oproep voor
Willie, die al anderhalf jaar in het asiel zat. Nu is er
goed nieuws te melden, want we hebben een plekje
gevonden waar deze lieve lobbes van zijn oude dag
mag gaan genieten. En dat heeft hij zó verdiend. Maar
liefst twee keer werd hij gedumpt. Door zijn eerste eige
naar werd hij vastgebonden aan een boom. Zijn tweede
baas zette hem zonder pardon uit de auto. Andrea
Lokhoff van het asiel reageert opgelucht: “De man die
Willie in huis heeft genomen, stuurt regelmatig leuke
foto’s, waarbij hij languit op de bank, in de tuin of op het
kleed ligt. Het is duidelijk dat Willie op zijn gemak is, en
dat is zo mooi om te zien. Hier doen we het allemaal voor.”

ASIELDIERENCAMPAGNE
GROOT SUCCES
Deze zomer hebben we campagne
gevoerd voor de seniorendieren
in onze asielen: Geef om Eenzame
Oudjes. Na de aftrap met presen
tatrice Milika Peterzon, die een
aantal oude asieldieren in het
zonnetje zette op de rode loper,
vroegen we aandacht voor de
senioren via televisie, radio en social
media. En niet zonder succes. De
hoofdrolspelers van de campagne:

OPENING STERRENSTAL
“Een heel mooi initiatief!”. Dat waren de lovende woorden van direc
teur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming toen ze een
nieuwe pluimveestal opende op het praktijkcentrum van de Aeres
Hogeschool in Dronten. De stal is ontworpen volgens de criteria die
gelden voor het Beter Leven keurmerk met drie sterren. “Dat de
school onderwijs en onderzoek koppelt aan dierenwelzijn en innova
tie maakt deze pluimveehouderij uniek.” De Dierenbescherming is in
haar nopjes met het feit dat diervriendelijk bouwen met de opening
van de stal nu een weg heeft gevonden in het onderwijs. Studenten
waren nauw betrokken bij het ontwerp. Zij gaan de stal runnen die
ruimte biedt aan 1.000 leghennen.

honden Daisy en Scooby, Loekie,
Bram en Kim, katten Skip en Harry
en konijn Bubbel vonden allemaal
een thuis! Daarnaast h
 ebben we
veel extra giften ontvangen. Hiermee
kunnen we de opvang van senior
dieren in onze asielen en de vaak
hogere medische kosten betalen.
Hebt u ook extra gedoneerd,
dan willen we u daar hartelijk
voor danken.

Ik word met de minuut
nerveuzer voor mijn
date... Ik heb me maar
extra goed gewassen en
geschoren. Duimen
jullie voor me? ~Chico~
Facebook.com/asielvlaardingen
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Jan Verkuijl is districts
inspecteur voor de
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming:
“Ik vind het ronduit schok
kend dat ik nog steeds elke
dag zo veel leed tref. Soms
hebben mensen geen idee
dat ze verkeerd bezig zijn.
Zo kwam ik laatst bij een
mevrouw die een hondje had
met een slecht gebit. In haar
ogen was er niets mis. Hij
zag er toch gezond uit? Pas
na een intensieve behande
ling, toen haar hondje plots
weer vol levenslust zat,
speelde en veel meer at,
realiseerde ze zich dat hij wel
degelijk pijn had geleden.
Deze mevrouw was blij met
onze komst en de maat
regelen die we haar opleg
den. Helaas zijn er ook veel
mensen die hun dieren
moedwillig slecht behande
len, mishandelen of verwaar
lozen. Maar ondanks alles
wat ik tegenkom, de uitzicht
loosheid van sommige situa
ties, overheerst het positieve
gevoel bij mij bijna altijd.
Omdat ik weet dat wij het
leven van een heleboel
dieren structureel verbeteren
en er elke dag zijn om het
leed een halt toe te roepen.”
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HOOFDVERHAAL

Asielen, dierenambulances
en inspectiedienst

DAG EN NACHT
DIEREN REDDEN
De noodhulp aan dieren heeft bij de Dierenbescherming altijd
voorop gestaan. Onze opvangcentra, dierenambulances en
inspectiedienst staan dag en nacht klaar voor dieren die in de
knel zijn geraakt. Dat is een pittige, maar ook dankbare klus.
24/7 dieren redden, hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk?
DIER volgde achtereenvolgens een inspecteur, asielmedewerker
en twee vrijwilligers van de dierenambulance van ’s morgens
vroeg tot diep in de nacht om antwoord op die vraag te krijgen.
07.30

14.00

01.30

OP INSPECTIE

07.30 uur
In de vroege ochtend voegen
we ons bij inspecteur Jan
Verkuijl in Enschede. Hij gaat
langs bij een mevrouw die een
hond heeft met een oogontste
king. Door de dierenarts zijn
medicijnen voorgeschreven
die de hond levenslang zal
moeten slikken. Jan wil weten
of het beter met hem gaat.

09.00 uur
In een weiland staan paarden
die niet de juiste zorg krijgen.
Bij een eerdere controle
bleken de hoeven van de dieren
te lang en was de huisvesting
niet in orde. Jan controleert
of de eigenaresse zich aan
de door hem opgelegde maat
regelen houdt.

10.30 uur
Er is melding gedaan van een
ezel met vergroeide hoeven op
een kinderboerderij. Bij een
vorig bezoek bleken er ook kip
pen zonder stok en konijnen in te
kleine hokjes te zitten. Jan gaat
poolshoogte nemen. De eigena
ren hebben zijn adviezen na de
vorige controle duidelijk ter harte
te genomen. De dieren zitten er
weer tevreden en goed bij.

12.00 uur
In een woning zit een veel te
dikke labrador. Jan onderzoekt
de hond en bespreekt met een
consulente van de eigenaar,
die wegens omstandigheden,
begeleid woont, welke stappen
er genomen gaan worden.
Een eerste maatregel is dat hij
met zijn hond naar de dieren
arts gaat.

13.00 uur
In een flat zit een hond met
een tumor in zijn bek. De
situatie blijkt zo schrijnend dat
er geen andere keuze is dan
het dier te laten inslapen bij
een dierenarts.
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“S

tel je eens voor dat er
geen asielen meer
waren om zwervende
dieren op te vangen,
ambulances om
gewonde dieren te ver
voeren en inspecteurs
om mishandeling en verwaarlozing van
dieren te stoppen? Hoe zou de situatie in ons
land dan zijn? Het lijkt zo vanzelfsprekend
dat er hulp is voor dieren die om welke reden
dan ook in nood zijn geraakt, maar feit is dat
al deze dieren zonder een instantie als
de Dierenbescherming aan hun lot zouden
worden overgelaten. En het leed niet te over
zien zou zijn.” Aan het woord is Jan Verkuijl,
sinds eind 2016 werkzaam als districts
inspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). Bij het bestrijden
van dierenleed werken hij en zijn collega’s
geregeld samen met de politie. Is er sprake
van een overtreding, dan volgt een proces-
verbaal en strafrechtelijke vervolging. Kan het
welzijn van de dieren worden verbeterd, dan
komen onze inspecteurs in actie.

Wereld gewonnen
Een positieve ontwikkeling in de strijd tegen
dierenleed is in dat opzicht volgens Jan de
inzet van het bestuursrecht. “We kunnen wel
een boete uitschrijven of een dier bij zijn eige
naar weghalen, maar dat lost de kern van het
probleem natuurlijk niet op. Het weerhoudt
mensen er namelijk niet van om nog dezelfde
dag een nieuw dier aan te schaffen.” Met
bestuursrecht kunnen de inspecteurs een
eigenaar dwingen goed voor zijn dier te zor
gen, wat in veel gevallen tot een permanente
verbetering leidt. “Het is namelijk niet altijd
moedwil van mensen om een dier slecht te
behandelen. Soms weten ze gewoon niet
beter. Als wij ze kunnen begeleiden om het
anders te doen, hebben we een wereld gewon
nen. Al worden dieren natuurlijk weggehaald
als de situatie niet verbetert.”
Helse pijnen
Dat laatste maakte Jan onlangs mee toen hij
op een adres kwam waar een hond zat met
een tumor in zijn bek. Hij kon niet meer eten
en leed helse pijnen. De eigenaar weigerde
echter om zijn dier te laten behandelen van
wege zijn geloofsovertuiging. “Ik heb al veel
ellende gezien, maar hier schrok ik ontzet
tend van,” aldus Jan. “We hebben de man
gesommeerd om binnen twee uur naar een
dierenarts te gaan. Daar bleek dat de hond
niet meer te redden was. Maandenlang had
zijn lijf alle kracht nodig gehad om tegen de
ziekte te vechten en dat had zijn sporen nage
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Stel je eens voor dat
er geen asielen,
ambulances en
inspecteurs meer
waren. Hoe zouden
dieren in nood er
dan aan toe zijn?
laten. Hij was sterk vermagerd en zijn energie
was op. Door de tumor kon hij amper nog eten.
Het was een schrijnende situatie. Het enige wat
we nog voor deze hond konden doen, was hem
op een rustige manier laten inslapen.”

In de knel
Dieren kunnen op veel manieren in de knel
komen. Ze worden verwaarloosd, mishandeld
of komen op straat terecht. Daar worden ze
ziek of raken gewond. In het wild levende
dieren worden aangereden of raken verstrikt
in obstakels. Dierennoodhulp raakt alle dier

soorten in Nederland. Niet alleen zoogdieren
en vogels, maar ook amfibieën en reptielen
en soms vissen. De Dierenbescherming zorgt
voor deze dieren en biedt ze hulp. Het mel
den van dierenleed loopt overigens via het
landelijke nummer 144. Als daar wordt vast
gesteld dat een dier medische verzorging
nodig heeft, vervoeren vrijwilligers van de
dierenambulance het naar een dierenarts.
Vervolgens worden huisdieren opgevangen in
het asiel of herenigd met hun eigenaar, wat
dankzij chipregistratie steeds vaker voor
komt. In het wild levende dieren, zoals
herten en konijnen, worden teruggezet in
hun eigen omgeving.

Lat beduidend hoger
De dierenambulances van de Dierenbescher
ming worden veelal bemand door vrijwilli
gers en rijden zo’n 65.000 keer per jaar uit.
Hun voornaamste taak is het transportklaar
maken en vervoeren van gewonde, zieke en
zwervende dieren en het bevrijden van dieren
uit benarde situaties. Het gaat vaak om in het
wild levende dieren, waar niemand verant
woordelijk voor is. De Dierenbescherming
neemt een deel van die zorg daarom op zich.

Franca Krijnsen is kattenverzorg
ster bij Dierenbeschermings
centrum Amersfoort: “Ik had een
goedbetaalde baan als account
manager en werkte daarnaast in de
weekenden als vrijwilliger in het
opvangcentrum. Mensen verklaarden
me voor gek, maar het gaf me juist veel
energie. Die kantoorbaan was er om
geld te verdienen, mijn geluk haalde ik
uit de zorg voor dieren. Toen ik de kans
kreeg om fulltime als dierverzorger aan
de slag te gaan, greep ik die met beide
handen aan. Ik haal nu zo veel voldoe
ning uit mijn dagen. Wanneer een kat
angstig binnenkomt, en me na een
paar dagen een kopje geeft bijvoor
beeld. Of als we gewonde dieren weer
op de been kunnen helpen. Zelfs
wanneer mensen afstand doen van
hun kat, ben ik blij dat ik ze gerust kan
stellen; wij zorgen dat er een nieuw
thuis voor hun maatje wordt gevonden.
Elke dag krijg ik de bevestiging dat we
ons werk goed doen, voor mensen én
dieren. Hier hoor ik thuis, ik hoef niet
meer verder te zoeken.”

07.30

15.00

20.00

01.30

IN HET ASIEL

15.00 uur
Bayley zit al een hele tijd in
het opvangcentrum. Omdat hij
diabetes heeft, is het moeilijker
om voor hem een thuis te vin
den. Van dierverzorger Franca
krijgt hij een extra knuffel.

16.00 uur
Tientallen kittens wachten op
een nieuw plekje. Er staan
diverse kennismakingen op het
programma. Adoptanten krijgen
alle tijd om bij de katjes te zitten
en met ze te spelen om zo de
juiste match te vinden. Franca
adviseert ze daarbij.

17.30 uur
De dierenverblijven worden
dagelijks grondig gereinigd
en ontsmet.

18.00 uur
Mails beantwoorden en de
profielen van de asielkatten
op Ikzoekbaas.nl bijwerken.
Via deze zoeksite hebben
al duizenden dieren een nieuw
thuis gevonden.

19.00 uur
Er wordt een gevonden katje
binnengebracht door vrijwilli
gers van de dierenambulance.
Franca vangt ’m op, kijkt het
katje na en brengt hem over
naar de quarantaineruimte.
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Een belangrijke vraag die altijd wordt gesteld,
is of het dier terug kan naar de eigen leef
omgeving. De lat ligt daarbij beduidend
hoger dan bij huisdieren, die ook met een
handicap of beperking nog een goed leven
kunnen leiden. Neem een ree met een gebro
ken poot. Zo’n dier ervaart veel stress in
gevangenschap. “Wij dienen onszelf daarom
altijd de vraag te stellen of het zich nog kan
redden in de natuur of dat het er zo slecht
aan toe is, dat dat niet meer lukt. In het laat
ste geval moeten we het besluit willen nemen
om het dier uit zijn lijden te verlossen. Want
ook dat is een vorm van helpen, hoe gek dat
misschien ook klinkt,” aldus Carine Heijsteeg,
vrijwilligster op de dierenambulance. Haar
collega Shana van Groen vertelt dat zij het
laatst nog meemaakte met een reekalfje van
een half jaar oud. “Het was in de sloot terecht
gekomen en kon er niet meer uit. Toen wij
arriveerden, stonden er drie mensen over hem
12 | DIER HERFST 2017

heen gebogen. Lief bedoeld, maar dat reekalf
je was doodsbang. Toen we het uit de sloot
wilden tillen, gleed het onder mijn vingers
weg en overleed het. Puur van de stress.”

Vuilniszakken gegeten
Niet alleen de inspecteurs en dierenambulance
medewerkers verlenen noodhulp, ook de mede
werkers en vrijwilligers in de opvangcentra van
de Dierenbescherming staan altijd klaar voor
dieren die in de problemen zijn geraakt.
“Zoals voor Mochi, een vermagerd poesje, dat
van ellende vuilniszakken had gegeten,” her
innert dierverzorger Franca Krijnsen zich.
“We vingen haar op, maar ze weigerde te eten.
Op een gegeven moment was ze zo zwak, dat
we niet meer durfden te hopen dat ze het nog
zou redden. Nu is het een tevreden, ietwat
dikke dame, die een plek heeft gevonden bij
een geweldig baasje.” Franca beaamt dat het
werk haar veel voldoening geeft, maar dat het
ook zwaar kan zijn.“Dieren vragen er niet om
aangereden, verwaarloosd, mishandeld of
beschoten te worden. Blijkbaar kunnen wij
zo’n negatieve impact op hun leven hebben
dat er als compensatie een organisatie als de
Dierenbescherming moet bestaan die ze redt,
opvangt en verzorgt. Want helaas is er nog
steeds veel leed, ondanks dat wij altijd voor
ze klaarstaan.”
Ogen nooit sluiten
Het mag duidelijk zijn, de Dierenbescher
ming speelt een sleutelrol als het gaat om de
noodhulp aan dieren. Met partners zoeken

we elke dag opnieuw naar manieren om het
welzijn van dieren en hun eigenaren beter te
maken. En steeds vaker weten hulpinstanties
elkaar te vinden. Een positieve ontwikkeling,
vindt ook Jan: “Wij treffen zo veel ellende en
vervuiling aan. Van dieren en van mensen. Ik
zal nooit mijn ogen sluiten voor de problemen
die schuilgaan achter de verwaarlozing of mis
handeling van een dier, want in veel gevallen
is er een reden dat mensen hun dier niet
goed behandelen. Als je die weet te achter
halen, maak je de situatie voor het dier auto
matisch beter. Wat dat betreft wordt de
samenwerking met andere hulpinstanties,
zoals de kinderbescherming en de GGD, steeds
intensiever. We kunnen daarbij leunen op veel
ervaring en op alle toegewijde medewerkers
en vrijwilligers, die zorgen dat de keten van
noodhulp draaiende blijft, zonder daar ooit
iets voor terug te verwachten.”

DIERENDAGCAMPAGNE 2017
HELP ONS REDDEN!

De Dierenbescherming helpt jaarlijks
tienduizenden dieren in nood. Dag en
nacht staan onze inspecteurs, vrijwilli
gers op de dierenambulance en asiel
medewerkers klaar om ze te redden, op te
vangen en te beschermen. Dat doen we
met veel liefde, maar we kunnen het niet
alleen. Helpt u ons dieren redden? Op
Dierenbescherming.nl/helponsredden
leest u hoe u dat doet.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

Mirte Kruijt, dierenarts bij Dieren
opvangcentrum Spijkenisse. “Veel
zwerfdieren die binnenkomen in het asiel
zijn er zo slecht aan toe, dat je je afvraagt
of het nog goed zal komen. Inmiddels weet
ik dat je in die gevallen geduld moet heb
ben. Ik geef de dieren hun vaccinaties, ze
worden ontvlooid en ontwormd en daarna
mogen ze rustig bijkomen. Zodra ze een
warm plekje hebben en goed te eten krij
gen, zie je ze snel opknappen, soms zelfs
tegen alle verwachtingen in. De dieren die
ik behandel, hebben op straat gezworven,
zijn verwaarloosd of afgestaan door hun
eigenaar. Het is mooi om te zien wat een
beetje aandacht en warmte met ze kan
doen. En als ze dan uiteindelijk een nieuw
huisje krijgen, is dat helemaal prachtig.
Natuurlijk is het niet altijd makkelijk en moe
ten we ook dieren laten inslapen, omdat ze
pijn lijden en niet meer beter zullen wor
den. Maar zelfs dan ben ik dankbaar dat ik
ze kan helpen om op een vredige manier te
gaan. Hoe verdrietig het ook is.”

Carine Heijsteeg (rechts) en
Shana van Groen zijn vrijwilligers
bij dierenambulance Almere:
“We weten nooit wat een dag op de
dierenambulance zal brengen. Die
onvoorspelbaarheid maakt het werk
zo leuk. De ene dienst rijden we af en
aan met gewonde vogeltjes naar de
dierenarts, de v olgende dag giert de
adrenaline door je lijf omdat de ene
spoedmelding de andere opvolgt. Als
je een dier kan redden, is dat prachtig.
Hoe lang we dit werk ook doen, dat
blijft altijd b
 ijzonder. ‘Zie je, we hebben
het toch weer geflikt’, zeggen we dan
tegen elkaar. Beiden hebben we een
drukke baan, maar in onze vrije tijd
stappen we zo vaak mogelijk in de
ambulance, ook ’s avonds en ’s nachts.
Dat we er kunnen zijn voor dieren die
hulp nodig hebben, geeft veel voldoe
ning. En dat we het daarnaast ook nog
eens reuze gezellig hebben samen, is
een fijne bijkomstigheid.”

07.30

21.00

01.30

IN DE DIERENAMBULANCE

21.00 uur
Er wordt een kat vermist.
Carine en Shana gaan op zoek
in de omgeving waar hij door
buurtbewoners voor het laatst
is gehoord. Maar ook nu laat
hij zich niet zien. Morgen gaan
ze het opnieuw proberen.

21.30 uur
De meldkamer krijgt een tele
foontje over een gewonde duif
in een tuin. Omdat de ver
wondingen ernstig zijn, rijden
Carine en Shana naar een
dierenarts. Daar blijkt de duif
niet meer te redden. De dieren
arts laat hem inslapen.

22.30 uur
In het water ligt een dode
zwaan. Carine hijst zich in
haar waterpak en haalt ’m
naar de kant.

00.00 uur
Een nestje pasgeboren vogels.
In de opvangruimte bij de
dierenambulance mogen de
kleintjes bijkomen. Shana voert
ze met een pincet.

01.30 uur
De nacht valt. Wij nemen
afscheid. Carine en Shana
stappen de ambulance weer
in en gaan op weg naar de
volgende melding.
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GERED!

THEO

Theo werd als zwerver binnengebracht in het asiel.
Fysiek was hij in orde, maar geestelijk was er veel mis.
De verzorgers van Theo deden wat ze konden om
hem te helpen. En met resultaat. Na een jaar meldden
Patrick en Marion zich, zij namen Theo in huis.
“De eerste keer dat we met Theo gin
gen wandelen, hij zat toen nog in het
asiel, merkten we dat hij erg gestrest
raakte van prikkels,” vertelt Marion.
“In een rustige omgeving was het een
ontzettend lieve hond, maar zodra hij
buiten kwam, kreeg hij het moeilijk.”
Toch durfden ze het aan. “We hebben
geen kinderen, gaan nooit lang van
huis, wonen op een rustige plek en
zijn allebei consequent. Een fijne plek
voor een pittige hond als Theo.”

Tafel als springplank
De eerste periode bij Marion en Patrick
was Theo nog erg onrustig. “De salon
tafel gebruikte hij als springplank om
op de bank te komen en hij hoefde
buiten maar iets te horen of hij zat
met zijn neus tegen het raam.” Deson
danks hebben ze nooit getwijfeld: “Het
was en is niet makkelijk, maar we gaan
ervoor en zijn dol op Theo.” Inmiddels
is hij in huis al veel meer op zijn
gemak. “En altijd bij me in de buurt,”

lacht Marion. “Zelfs ’s nachts. Iets wat
ik eigenlijk nooit wilde. Maar Theo is
zo lief. In de ochtend komt hij naar
ons toe, om daarna weer terug naar
zijn mand te wandelen waar hij rustig
wacht tot hij mee naar beneden mag.”

Niet meer missen
Niemand weet wat er precies met Theo
is gebeurd. “Hij heeft een trauma, dat
kan niet anders,” aldus Marion. “Het is
aan ons om hem daar zo goed mogelijk
in te begeleiden.” Ze zegt nog regelma
tig tegen Theo dat hij nooit meer weg
hoeft, dat hij de rest van zijn leven bij
haar en Patrick mag blijven. “Ik kan
hem niet eens meer missen,” zegt ze.
“Een vakantie zonder hem zou kansloos
zijn. Zelfs als we maar een paar uurtjes
weggaan en Theo door mijn zwager
wordt opgevangen, bel ik om de haver
klap om te vragen hoe het gaat. Of hij al
is uitgelaten, heeft gegeten en gedron
ken en of hij wel lief is. En dat is dan
nog maar heel even, moet je nagaan.”

GEDRAGSTHERAPEUTE JOLANDA: ‘TROTS OP THEO’

In het asiel werd Theo verzorgd door Hannie Simons, met haar heeft Marion
nog steeds een warm contact. Gedragstherapeute Jolanda Pluijmakers bege
leidde Theo. Ze vertelt: “Alles wat we met hem deden, had als doel om hem te
leren ontspannen. Theo zat in een rustige kennel, we deden speltrainingen en
aandachtsoefeningen en maakten samen lange wandelingen. Het is zo’n lieve,
aanhankelijke hond, maar wel eentje met een groot probleem. Hij was ons
zorgenkindje waar we enorm mee begaan waren en waarin we een heleboel
tijd hebben geïnvesteerd. Gelukkig kregen we veel liefde en aanhankelijkheid
van hem terug. De dag dat Theo werd opgehaald door Patrick en Marion,
hebben we een traantje gelaten. Omdat we hem vreselijk zouden gaan missen,
maar bovenal omdat we heel blij voor hem waren.”
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FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Het was en is niet
makkelijk, maar
we gaan ervoor en
zijn dol op Theo’
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PORTRETTEN

Nalaten aan de Dierenbescherming

EEN MOOIE MANIER
VAN GEVEN
Wanneer u besluit om de Dierenbescherming op te nemen
in uw testament, levert u een wezenlijke bijdrage aan de
bescherming van dieren en helpt u ook in de toekomst met het
verbeteren van hun welzijn. Het is een waardevolle bestemming
voor wat u hebt opgebouwd tijdens uw leven.
Zo hebben we een aantal belangrijke
projecten uitsluitend kunnen realiseren
dankzij giften die ons zijn nagelaten. Uw
nalatenschap wordt op een effectieve manier
besteed, op de manier waarop u dat wenst.
Deze kan bijvoorbeeld worden ingezet
voor een specifiek dierenwelzijnsproject,
of een asiel bij u in de buurt. De Dieren
bescherming is afhankelijk van giften en
contributies. Dus elk bedrag, groot of klein,
is bijzonder waardevol. En omdat we geen
belasting betalen over uw gift, komt het
bedrag volledig ten goede aan de dieren.

 ensen op een mooie en goede manier vast te
w
leggen. Ze adviseren bij het opstellen van een
testament en beantwoorden de vragen
die daarbij naar voren komen. Ook kan de
Dierenbescherming na overlijden de zorg
voor huisdieren op zich nemen. We brengen
ze onder bij gastgezinnen of in opvangcentra,
waarna we een nieuw thuis voor ze zoeken.
Mensen mogen zelf aangeven waar hun dier
het beste past. Bijvoorbeeld bij een gezin met
kinderen, of juist liever bij iemand alleen.
Wij doen er dan alles aan om een geschikte
plek voor ze te vinden.

Wensen vastleggen
Bij de Dierenbescherming werken drie
relatiebeheerders die helpen om ieders

Op de volgende pagina’s vertellen drie
mensen hoe waardevol het kan zijn om na
te laten aan de Dierenbescherming.

MEER WETEN OVER NALATEN?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om na te laten aan de Dierenbescherming?
Kijk op Dierenbescherming.nl/nalaten of vul de antwoordkaart in op pagina 5 voor een vrij
blijvend gesprek met een van onze relatiebeheerders. Zij vertellen u graag over de mogelijk
heden die passen bij uw wensen en situatie.
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Dieren speelden een belangrijke rol in het
leven van Dorien Pel. Toen ze ziek werd,
besloot ze de Dierenbescherming op te
nemen in haar testament. Het geld dat
ze naliet, werd in samenspraak met haar
zus Marjolein besteed aan een bijzonder
project voor asieldieren.
Marjolein: “Op haar 24ste verhuisde mijn zus
naar Nieuw-Zeeland, waar ze dertig jaar lang
woonde. Ze was in haar jeugd al dol op dieren,
die liefde werd aan de andere kant van de
wereld alleen maar sterker. In en om het huis
liepen altijd honden, katten, ezeltjes en kippen

rond. Toen ze halverwege de vijftig was, keer
de Dorien terug naar Nederland. Haar hondje
Papi kwam met haar mee. Als familie waren we
blij dat we haar weer in ons midden hadden,
maar helaas hebben we niet lang meer van
elkaar kunnen genieten. Ze werd ziek, kreeg
borstkanker, en overleed in juli vorig jaar aan de
gevolgen daarvan. Toen mijn zus hoorde dat ze
niet beter zou worden, zijn we naar de notaris
gegaan om haar testament op te stellen. Daarin
liet ze beschrijven dat ze tienduizend euro aan
de Dierenbescherming wilde nalaten. Die keuze
begreep ik volkomen. Ze was zo begaan met
dieren, dat ze er zeker van wilde zijn dat ze ook

na haar overlijden nog iets voor ze kon beteke
nen. Voor haar nalatenschap had Dorien geen
specifieke bestemming in gedachten. Nadat
ze was gestorven ben ik daarom met Jeroen
van Dijke, haar relatiebeheerder bij de Dieren
bescherming, op zoek gegaan naar een mooi
project. Hij opperde het idee van schuilhuisjes
in de asielen. Ik vond het fijn dat ik mee mocht
denken over de besteding van het geld, te
weten dat het op de juiste plek terechtkomt.
Doriens hondje Papi heb ik onder mijn hoede
genomen. En hoewel we haar enorm missen,
gaat het goed met ons. Samen hebben we
onze draai gevonden.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Mijn zus was zo begaan
met dieren, dat ze er zeker
van wilde zijn dat ze ook na
haar overlijden nog iets voor
ze kon betekenen’
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PORTRETTEN

‘Mocht ik er op een dag niet
meer zijn, dan weet ik dat
de Dierenbescherming
Roeltje opvangt en een thuis
voor hem zoekt. Dat vind
ik zó’n geruststelling.’

Elzelies Dijkstra heeft besloten om haar
bezittingen aan de Dierenbescherming na
te laten. Kat Roeltje zal na haar overlijden
worden opgevangen en herplaatst.
Elzelies: “Een jaar of vijf geleden las ik een
artikel over nalaten en de mogelijkheid om de
zorg voor je huisdieren bij overlijden over te
dragen aan de Dierenbescherming. Dat sprak
me direct aan. Ik had op dat moment twee
katten, Luca en Benjamin. Ik ben niet getrouwd
en heb geen familie meer, ik wilde mijn ogen
niet sluiten voor het welzijn van mijn dieren als
ik er op een dag niet meer ben. Als kind was ik
al dol op dieren. Alleen kon ik dat toen nooit
uiten, omdat mijn ouders er niet voor open
18 | DIER HERFST 2017

stonden. Pas toen ik volwassen werd en op
mezelf ging wonen, stond niets me meer in de
weg om een dier in huis te nemen. Dat werd
Tossa, een heidewachtel. Ik vond dat zó gewel
dig. Sindsdien heb ik nooit meer zonder dieren
willen leven. Behalve toen mijn twee katten
kort na elkaar overleden en ik besloot dat
ik dat verdriet niet nog een keer wilde door
maken. Maar het gemis werd al gauw te groot.
In het asiel ging ik op zoek naar een nieuwe
kat. Dat werd Roeltje. Hij was er als zwerfkitten
binnengebracht en amper gesocialiseerd.
Al bijna een jaar zat hij daar, maar niemand die
hem wilde hebben. Reden temeer voor mij om
Roeltje mee naar huis te nemen. We hebben
het nu heel fijn en ik hoop op nog een paar

mooie jaren samen. Maar mocht ik er op een
dag niet meer zijn, dan weet ik dat de Dieren
bescherming hem opvangt en een thuis voor
hem zoekt. Dat vind ik zó’n geruststelling. Ik
vond het niet erg of moeilijk om mijn testament
op te stellen. Ik ben vrij nuchter en vind dat het
belang van mijn dier zwaarder weegt. Met Jana
(zie rechterpagina) heb ik afgesproken dat
Roeltje na mijn overlijden in eerste instantie
naar een pension gaat waar hij lekker naar bui
ten kan. Vanuit daar zoekt ze een nieuwe plek
voor hem. Ik vind dat dieren een goed leven
verdienen, helaas is dat geen vanzelfsprekend
heid. De Dierenbescherming is er voor alle
dieren die hulp nodig hebben. Een mooi doel,
waar ik graag mijn bijdrage aan lever.”

Als adviseur Bijzondere Giften begeleidt
Jana van Muijden mensen die overwegen
of hebben besloten om de Dierenbescher
ming in hun testament op te nemen.
Jana: “Mijn man en ik hebben de Dieren
bescherming in onze testamenten benoemd.
Dat hadden we al geregeld voordat ik deze
baan kreeg. We hebben geen kinderen, en
houden beiden van dieren. Het was een logi
sche keuze om niet alleen tijdens ons leven
maar ook daarna een bijdrage te leveren aan
hun welzijn. In mijn werk kom ik vrijwel dage
lijks bij mensen over de vloer die net zo dol op
dieren zijn als ik. Tijdens deze ontmoetingen
hoor ik de mooiste verhalen, die duidelijk

maken hoe belangrijk dieren in het leven van
mensen kunnen zijn. Ik heb zelf ook altijd
dieren gehad. Maar dat er nog zo veel leed is,
realiseerde ik me pas toen ik voor de Dieren
bescherming aan de slag ging. Het maakt me
strijdbaar. Dat neem ik mee in de gesprekken
die ik voer, puur vanuit de overtuiging dat het
beter kan. Met alle mensen die ik als relatiebe
heerder begeleid, heb ik jaarlijks minstens één
keer contact. Sommigen speek ik vaker. Er zijn
mensen die al bij het kennismakingsgesprek
hun levensverhaal vertellen, terwijl anderen dat
stukje bij beetje doen. Die verhalen gaan me
aan het hart. Het blijft bijzonder dat mensen zo
open zijn. Natuurlijk zijn er een aantal met wie
je in de loop der tijd een persoonlijke band

krijgt. Die me op de hoogte stellen van belang
rijke gebeurtenissen of een kaartje sturen als
ze op vakantie zijn. Dat waardeer ik erg. Men
sen hebben uiteenlopende redenen om na te
laten aan de Dierenbescherming. Maar wat ze
met elkaar gemeen hebben, is hun liefde voor
dieren. Dit is een drijfveer om het werk van de
Dierenbescherming te laten voortbestaan, ook
als ze er zelf niet meer zijn. Daarnaast vinden
mensen het belangrijk om te weten dat hun
dieren na overlijden goed terechtkomen. De
Dierenbescherming kan de zorg voor de
dierbare viervoeters op zich nemen en voor
ze op zoek gaan naar een nieuw thuis. Dat
vertrouwen krijgen we natuurlijk niet zomaar.
Het is een taak die we heel serieus nemen.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Ik kom vrijwel dagelijks bij
mensen over de vloer die net zo
dol op dieren zijn als ik. Zij
vertellen me de mooiste
verhalen, die duidelijk maken
hoe belangrijk dieren voor
mensen kunnen zijn.’
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ACHTERGROND

Paardenmarkten

WAAR FOLKLORE EN
DIERENLEED BOTSEN

Rond paardenmarkten hangt een zweem van nostalgie, romantiek en vertier.
Keuterboertjes in stofjassen met wandelstokken, poffertjeskramen, biertenten en
botsauto’s. De keiharde realiteit is dat de handel in de edele viervoeters gepaard gaat met
leed, uitputting en stress en niet zelden met een enkeltje slachthuis om in Italië als
salamiworst te eindigen.

Opeenstapeling van shetlanders op
de paardenmarkt van Roden in 2016. Ze
stonden er vijftien uur te wachten om aan
het eind van de dag goedkoper opgekocht
te kunnen worden voor de slachterij.

Programmamanager Piko Fieggen en een
vrijwilliger redden een shetlander van ophan
ging. Door de stress had het dier zich vast
gedraaid met als gevolg dat het met manen
en al vastzat en het touw in de nek sneed.
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Salamimarkt
Achttien jaar later is het de bevlogen Drentse
Dierenbeschermingsmedewerkster Marike
Wolters die aan DIER vertelt dat deze handel
nog steeds voorkomt. “De Zuidlaardermarkt
wordt hier de salamimarkt genoemd,” zegt
ze. Eigenlijk is ze fondsenwerver, maar ze
begeleidde ook talloze inspecties van vrijwil
lige inspecteurs op paardenmarkten. Marike
maakte misstanden publiekelijk en zorgde
dat de lokale politiek te weten kwam wat er
achter de façade van hun folkloristische eve
nementen schuilgaat. In een waterval van
woorden beschrijft ze de misstanden waarvan
ze getuige was: dieren zonder water, volko
men ‘geflipte en gestreste’ paarden, bezweet,
angstig, kort aangebonden, dorstig, losgebro
ken, aan staarten opgetild om ze de veewagen
in te dwingen, jonge dieren die in een shock
verkeren, de paniek in hun ogen. “Of kort
geschoren shetlandertjes, rillend van de kou.
En ezeltjes, helemaal doorweekt, terwijl ze
daar niet tegen kunnen.”
Pennyknuffelaars
Marike schetst een vrij hopeloze situatie.
“Natuurlijk spraken we de verantwoordelij
ken hierop aan, maar dat zette geen zoden

‘Kortgeschoren shetlanders,
rillend van de kou. En ezeltjes,
doorweekt, terwijl ze daar
helemaal niet tegen kunnen’
aan de dijk. Dan stonden er wel watertanks
voor de paarden, maar kwam niemand op het
idee om een emmer te vullen en die bij de
aangebonden dieren neer te zetten. Ondertus
sen werden we gewoon weggehoond als een
stelletje ‘Pennyknuffelaars’.” Toch heeft ze
geen seconde spijt van alle inspanningen,
want uiteindelijk werden de protesten en
overtuigende bewijzen wel degelijk serieus
genomen. In eerste instantie had de Dieren
bescherming volgens haar vooral vertrouwen
in een protocol, een serie afspraken met
direct betrokkenen, om het welzijn van paar
den op markten te verbeteren.

Kers op de taart
“Dat Protocol Welzijn Paardenmarkten was
een eerste, belangrijke stap,” concludeert
Marike. Maar het bleek niet genoeg. De ruwe
omgang met paarden bleef bestaan, controle
door dierenartsen schoot tekort en de kermis
draaide vrolijk door; marktorganisaties wil
den niet verder opschuiven richting verbete
ring. Ze is realistisch genoeg om te beseffen dat
een snel wettelijk verbod op alle ongeveer vijf
tig markten in Nederland er niet gaat komen.
“Maar je ziet duidelijk een omslag in de hou
ding. Waar we in het begin werden belaagd
met haatmails en kritiek via social media, is
er nu steun. Vanuit het publiek, maar ook de
politiek”. Marike is ervan overtuigd dat de
strijd niet voor niets is geweest en het huidige
klimaat gaat zorgen voor een einde aan paar
denmarkten. “Dan is de ellende voorbij. Het
zou voor mij de kers op de taart zijn.”

FOTOGRAFIE DIERENBESCHERMING

E

en dubbellaagse met shetlandpony’s
geladen vrachtwagen verdwijnt in de
mistige, donkere oktobernacht. Er
staat de dieren een uitputtende rit
door Europa te wachten. Inspecteurs van de
Dierenbescherming filmen het treurige tafe
reel in 1999, maar kunnen weinig uitrichten.
De mannen met zonnebrillen en dure auto’s
die de arme dieren eerder kochten op de
markt in Zuidlaren hadden in een scène van
The Godfather niet misstaan. De beelden en
het inspectierapport haalden de media, maar
tradities bekritiseren, bleek ook hier lastig.

‘GEMEENTEN
HEBBEN SLEUTEL
IN HANDEN’
“Ik was er helemaal klaar
mee.” Duidelijke taal van
Piko Fieggen, die bij de Dieren
bescherming onder meer het
beleid rond paardenmarkten in
zijn portefeuille heeft.

Op de Schotermarkt in 2016 staan veel hengsten, wat tot onrust leidt. Deze dieren dienen gescheiden
te worden van de andere paarden, maar dit gebeurt nooit.

“Het hangen van het achterbeen kan een teken van vermoeidheid of pijn zijn. In dit geval was het
duidelijk pijn. De dierenarts ter plaatse deed hier niets mee.”

Hij doelt op de houding van markt
meesters en andere betrokkenen
bij het zogeheten Protocol Welzijn
Paardenmarkten. De Dierenbescher
ming besloot zich in 2015 na vier
jaar hiervan los te maken. “Er werd
geen echte voortgang geboekt, het
protocol was onduidelijk en ging
bovendien niet ver genoeg. Onze
focus ligt nu bij de politieke lobby,
waarbij we streven naar een alge
heel verbod op paardenmarkten in
Nederland. Want alleen op die
manier kan het welzijn van de
dieren écht worden verbeterd.”
Strenge eisen
En dat moment lijkt steeds dichter
bij te komen. “De Raad voor
Dierenaangelegenheden (die het
ministerie van Economische Zaken
adviseert) heeft een rapport uitge
bracht, waarin staat dat paarden
markten alleen kunnen blijven
bestaan mits aan strenge eisen
wordt voldaan,” aldus Piko. Deze
eisen maken het steeds lastiger
om nog een paardenmarkt te orga
niseren. “Met dit rapport hebben
gemeenten de sleutel in handen en
ik verwacht daar veel van. Het toe
zicht en de handhaving komen nu
bij hen te liggen. Ik denk niet dat ze
de belastingcenten van burgers
hieraan willen besteden.”
Begin van het einde
Het zou zomaar een begin van het
einde voor de paardenmarkten
kunnen betekenen. “Tot die tijd blij
ven wij bij lokale markten controles
uitvoeren op het welzijn van de
paarden. Verkeren ze in nood?
Dan zijn wij er om ze te helpen,”
besluit Piko.
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LEZERSFOTO’S

WATERPRET
We mogen voor elk nummer van dit blad de mooiste foto’s ontvangen. Ditmaal met het
thema ‘waterpret’. Hier een selectie van de beelden die verbaasden, verrasten en
ontroerden. De volgende keer is het thema ‘dierenvrienden’. Foto’s zijn welkom via
foto@dierenbescherming.nl, o.v.v. naam, woonplaats en een begeleidend tekstje.
1.

2.
1. Een van de drie jonge vosjes die wij meerdere
malen mochten bewonderen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Prachtig om te zien hoe het
komt drinken en vervolgens lekker aan de waterkant
gaat zitten. Elvera Keijzer, Hillegom
2. Macho schudt zich even flink uit na een plons in het
Zeeuwse Veerse Meer. Hennie Hamming, Kamperland
3. Wij hebben Max drie jaar geleden via de Dieren
bescherming geadopteerd. Nog steeds superblij
met dit mannetje. Hij is ontzettend opgeknapt en een
echte knuffelbeer. Max vindt het heerlijk in het water,
het is vaak lastig om hem er weer uit te krijgen.
Patricia Pels, Westzaan
4. Deze foto heeft mijn oudste dochter gemaakt van
onze pas overleden hond Penny. Tessa heeft haar
Masters in Marine Biology & Ecology. Natuur grijpt
haar op een bijzondere manier. Gelukkig kan zij dit
uiten in haar foto’s. Lisa Joy Bayard, Amersfoort
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4.

3.

5.
6.

7. 6.

7.

8.

5. Toby heeft in zijn jonge leven al een heleboel meegemaakt. Hij is geopereerd
aan een elleboogdysplasie en had hersenvliesontsteking. Hij heeft veel pijn
moeten doorstaan. Nu gaat het beter en bouwen we zijn conditie langzaam op.
Deze foto is voor mij alleszeggend. Ik zie hem intens genieten nadat we voor het
eerst een lange wandeling hadden gemaakt. Patricia Visser, Hoogvliet
6. Zat ik vorige week bij een poeltje, krijg ik ineens deze mooie kwakende
kikker voor mijn lens. Aida Hoitinga, Castricum
7. Daiko is zot van water. Ik hoef maar ‘plons’ te zeggen, en hij springt erin.
Liefst maakt hij me daarbij zo nat en vies mogelijk. Esther Hoek, Stekene (B)
8. Deze boomeend was druk aan het badderen toen ik de foto maakte.
Sylvia Schuur, Assen
9. Je moet toch wat als het warm is? Heppie is dol op zwemmen, maar in bad
gaan vindt ze eng. Behalve die keer dat het tropisch warm was. Ik gebruikte een
voetenbadje, dat zag zij ook wel zitten. Anne van de Wijgert, Rijssen
10. Onze rottweiler Obi is een vriendelijke goedzak. Hij is dol op water en
zwemt met alle honden een rondje mee. Zodra we bij het water aankomen,
staat hij al in de starthouding. Martina van Raad, Vlaardingen

9.

10.
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MEELOOPREPORTAGE

NAAM
Karin Moritz
FUNCTIE
Vrijwillig coördinator
voorlezen asielkatten
GOED GEVOEL
“Toen ik hoorde dat het
Dierenbeschermingscentrum
op zoek was naar een
vrijwilliger om de voor
leesuurtjes voor katten te
begeleiden, heb ik me
direct aangemeld. Het
geeft me een goed gevoel
dat de katten op deze
manier wat extra aandacht
en liefde krijgen.”
MOOIE INTERACTIE
“Kinderen lezen heel ont
spannen voor aan de kat
ten, in hun eigen tempo en
op hun eigen manier. Ze
hoeven geen prestatie te
leveren, en er is niemand
die ze bekritiseert. Laatst
was er een meisje met
dyslexie. De kat die we
voor haar hadden uitgeko
zen, kwam m
 eteen bij
haar zitten. De interactie
tussen die twee vond ik
heel bijzonder.”

VIERDE KEER
“Menno, de jongen op de
linkerfoto, komt binnenkort
voor de vierde keer langs.
Hij wil graag iets voor
dieren betekenen, en heeft
het erg naar z’n zin bij het
voorlezen. Dat kan je toch
alleen maar toejuichen?”
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ENTHOUSIAST
“Vaak zijn kinderen zo
enthousiast dat ze nog
meerdere keren terug
komen. Dat maakt me
trots. Het is fijn dat je
elkaar steeds beter leert
kennen en de katten
zichtbaar genieten van
hun aanwezigheid.”

ONZE MENSEN ONS WERK
Voorlezen aan asielkatten heeft een heilzame werking op kinderen. Het helpt ze bij hun leesvaardigheid,
terwijl de katten gewend blijven of raken aan menselijk contact en zo hun kans op adoptie vergroten. In
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort worden regelmatig voorleesuurtjes voor katten georganiseerd.
Karin Moritz coördineert deze middagen.
15.15 uur:
Menno leest
voor aan Dojo

15.45 uur:
Morris laat plaatjes
uit Dikkie Dik aan
Raspoetin zien

K

atten die in het asiel terechtkomen
zijn soms schuw en niet gewend aan
mensen. Ze hebben rondgezworven of
zijn verwaarloosd. Dat maakt het
moeilijker om een thuis te vinden. Diverse
opvangcentra van de Dierenbescherming
organiseren om die reden voorleesuurtjes
voor katten, waarbij kinderen hun favoriete
verhaal mogen voorlezen. De ervaring leert
dat dit een positief effect heeft op hun
leesprestaties. Er is immers niemand in de
buurt die ze beoordeelt, op de kat na dan.
Ook voor de katten is het heilzaam. Ze blijven
of raken niet alleen goed gesocialiseerd,
kinderstemmen en het ritmische geluid van
voorlezen werken bovendien erg rustgevend.
Vandaag volgen we Karin tijdens een voorlees
middag.

14.30 uur
Karin overlegt met de verzorgers welke
katten vandaag mogen worden voorgelezen.
Niet alle dieren zijn namelijk geschikt,
sommige zijn schuw of zitten in quarantaine.
Aansluitend ontvangt Karin de kinderen en
hun ouders.

14.45 uur
Karin legt de kinderen uit wat ze gaan doen
en waar ze rekening mee dienen te houden
tijdens het voorlezen. Zo is het de bedoeling
dat de katten zelf toenadering zoeken. Som
mige vinden het heerlijk om te knuffelen, ter
wijl andere liever van een afstandje luisteren.
15.00 uur
De kindjes hebben allemaal een boek mee
genomen van thuis. Karin gaat ze voor naar
de kattenafdeling en vertelt onderweg wat
meer over de katten en hun verzorging.
Nieuwsgierig kijken de kinderen en hun
ouders rond. Er is zoveel te zien.
15.15 uur
Menno (11) is als eerste aan de beurt. Hij neemt
plaats in het verblijf van Dojo en slaat zijn boek

UW KIND OOK VOORLEZEN?

Aanmelden voor een voorleesmiddag bij
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort
kan via: kids@dbca.dierenbescherming.nl

open. Omdat Dojo een aandoening heeft, waar
door hij vatbaarder is voor ziektes, heeft hij min
der kans op een nieuw thuis. Juist daarom is de
extra aandacht die hij vandaag krijgt zo fijn.

15.30 uur
Als Menno zijn boek uit heeft, is het de beurt
aan Morris (4). Dojo is duidelijk moe van de
aandacht en zoekt een rustig plekje op om te
luisteren naar het verhaal.
15.45 uur
Karin, de kinderen en hun ouders lopen terug
naar de ontvangsthal. Onderweg wordt hun
aandacht getrokken door Raspoetin, een luid
miauwend katje achter het raam van zijn ver
blijf. Omdat we niet naar binnen mogen, gaat
Morris bij hem zitten en laat de plaatjes uit
zijn boek zien. Tot groot genoegen van
Raspoetin, die geboeid toekijkt.
16.00 uur
Tijd om afscheid te nemen. Karin zwaait
de kinderen uit; ze hebben het zo goed
gedaan, dat ze altijd welkom zijn voor nóg
een voorleesmiddag.
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KENNISPLEIN

VRAAG

&

ANTWOORD

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de Dierenbescherming
worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?
Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl*.

Wat houdt
de term
‘vee-industrie’ in?

Kunnen dieren
elkaar
herkennen?

Wanneer mogen
kittens van de moeder
worden gescheiden?
In de wet staat zeven weken, terwijl onderzoek aantoont dat vijftien
weken een betere termijn zou zijn. Een te vroege scheiding tussen
moederpoes en kitten kan tot gedrags- en gezondheidsproblemen
leiden. De scheidingsleeftijd van zeven weken is opgenomen in
het Besluit houders van dieren. Dit is geen ideale adviesleeftijd,
maar een minimum. Constateert u dat iemand kittens eerder
bij de moeder weghaalt? Bel dan het meldnummer 144.

Wat zijn de meest voorkomende misstanden
die inspecteurs tegenkomen?
Het merendeel van de zaken gaat over mishandeling en verwaarlozing van dieren door onkunde en
onwetendheid bij de eigenaar. Daarnaast spelen problemen van psychische en financiële aard in veel
gevallen een rol. Dieren worden niet of verkeerd verzorgd, krijgen te weinig of slecht eten en drinken
en medische zorg wordt niet verleend. Ook de huisvesting is regelmatig niet geschikt of vervuild.
Als gevolg hiervan zijn dieren ondervoed, ziek, verwond of een combinatie van deze. Tot slot gaat een
deel van de zaken over moedwillige mishandeling van dieren. Er is dan sprake van kwade opzet.
Meer over het werk van onze inspecteurs lees u vanaf pagina 8.
* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met ons team van Service & Informatie
via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of kijk op Dierenbescherming.nl/klantenservice.
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Jazeker, al zijn ze daarbij afhanke
lijk van hun inprentingsfase. Bij
zoogdieren gebeurt dit direct na
de geboorte. Door geur, zicht en
geluid herkennen moeder en kind
elkaar uit duizenden. Van vijanden
of andere diersoorten hebben de
kleintjes dan nog geen weet. Dat
ontdekken ze pas als de moeder
wegvlucht of aanvalt, of als ze zelf
worden belaagd. Een jong dier dat
dit nog niet heeft meegemaakt,
zal onbevreesd naast bijvoorbeeld
een leeuw gaan liggen. Van
honden is bekend dat ze elkaar
als soortgenoot herkennen, zelfs
wanneer een chihuahua tegenover
een Duitse herder wordt gezet.
Kraaien kunnen over een langere
periode gezichten o
 nthouden
en herkennen stemmen uit hun
omgeving. Overigens zijn lang niet
alle diersoorten hiertoe in staat.
Simpelweg omdat ze daar niet
de capaciteit voor hebben.

In Nederland worden jaarlijks
meer dan 450 miljoen dieren voor
consumptie gehouden. Het over
grote deel leeft in de intensieve
veehouderij, waarbij dieren tegen
zo laag mogelijke kosten zo veel
mogelijk moeten produceren.
Het gevolg is een leven vol stress,
pijn en verveling. De veehouderij
is de afgelopen decennia steeds
verder geïndustrialiseerd en
dieren zijn verworden tot
dingen, productiemiddelen.
De Dierenbescherming wil deze
ontwikkeling ombuigen met het
Beter Leven keurmerk samen
met boeren die het welzijn van hun
dieren belangrijk vinden. Vijf van
deze boeren vertellen op de
volgende pagina’s hun verhaal.

IN BEELD

10 JAAR
BETER LEVEN KEURMERK

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming bestaat tien jaar. Zonder de
inzet van de boeren die het welzijn van hun dieren belangrijk vinden en zich hebben
aangesloten bij het keurmerk was deze mijlpaal er nooit gekomen en hadden inmiddels
100 miljoen dieren uit de vee-industrie geen beter leven gekregen. Op deze pagina’s
vertellen boeren wat de keuze voor het Beter Leven keurmerk betekent. Voor hun dieren,
maar ook voor henzelf.

DIERWAARDIG
BESTAAN

3 sterren legkippen
boeren Chris en
Marjanne Borren:
“Dierenwelzijn is het speer
punt van ons bedrijf, daar
om zijn we Beter Leven
boer geworden. De eisen
die het keurmerk stelt,
passen bij hoe wij met
onze kippen willen
omgaan. Ze hebben een
plezierig, dierwaardig
bestaan, kunnen doen wat
ze willen en zijn relaxed.
De uitloop vinden wij het
mooiste onderdeel van ons
bedrijf. Het is zo belangrijk
dat de dieren naar buiten
kunnen om te scharrelen.
Als zij het goed hebben,
alle ruimte krijgen om hun
natuurlijke gedrag te ver
tonen, dan is dat voor jezelf
ook fijn. In onze stallen
hangt een goede energie,
dat voelen wij elke dag.”
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IN BEELD

DIK IN HET STRO

2 sterren runderboer Jacco Keuper: “Wat je geeft aan dieren, krijg je terug. Dat zie ik aan de
manier waarop ze groeien, aan de rust in de stallen. We hebben veel aanpassingen gedaan ten
opzichte van gangbare productie om twee sterren van het Beter Leven keurmerk te krijgen.
Voor stieren is één van de belangrijkste dat ze lekker dik in het stro liggen en de ruimte hebben.
Koeien zijn machtig mooie dieren en ik ken ze stuk voor stuk. Ze hebben het fijn, dat vind ik belang
rijk. Als ik de kalfjes buiten in de wei zie dartelen, dan ben ik trots.”
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NOOIT
MEER TERUG

1 ster varkensboer Dik van
Veldhuizen: “Onze dieren
hebben meer ruimte, daglicht
en afleidingsmaterialen zoals
strooisel waarin ze kunnen
snuffelen. Omdat ze het naar hun
zin hebben, komen problemen als
staarten en oren bijten vrijwel niet
meer voor. Varkens zijn prachtige
dieren, heerlijk om mee te werken.
Voor het dierenwelzijn doet het
keurmerk veel. We gaan nooit
meer terug naar hoe het was.”

MINIMUMNORMEN

Het Beter Leven keurmerk
legt veebedrijven een aantal
minimumnormen voor, waar
aan moet worden voldaan
om voor één of meerdere
sterren in aanmerking te
komen. Deze verschillen
per diersoort, omdat de
welzijnsaantasting varieert.
Op deze manier worden de
ergste uitwassen in de
veehouderij aangepakt en
hebben de dieren daadwer
kelijk een beter leven. Zo
geldt voor v leeskuikens met
1 ster dat ze van een trager,
sterker ras moeten zijn en
meer daglicht, ruimte en
afleidingsmaterialen krijgen.
Het Beter Leven keurmerk is
overigens geen doel op
zich, maar een middel waar
mee we stappen zetten naar
een beter welzijn voor de
jaarlijks miljoenen dieren in
de vee-industrie.
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IN BEELD

MEER WEERSTAND

1 ster vleeskippenboer Karin
Perdaems: “De keuze voor het
Beter Leven keurmerk hebben we
zes jaar geleden heel bewust
gemaakt. Voor het welzijn van onze
dieren heeft dat grote gevolgen
gehad. Ze hebben een overdekte
uitloop gekregen, kunnen volop
scharrelen en hebben meer ruim
te. Maar het belangrijkste is dat ze
van een ander ras zijn. Ze groeien
langzamer, hebben meer weer
stand en zodoende amper nog
medicijnen nodig. Kippen zijn
nieuwsgierige, eigenwijze dieren.
Dankzij het Beter Leven keurmerk
kunnen ze nu weer écht kip zijn
en dat is zo leuk om te zien. Het
keurmerk is een aanvulling op ons
bedrijf, ik ben er trots op dat wij
deze stap hebben durven zetten.”

De Beter Leven week is een
jaarlijkse campagne van de
Dierenbescherming waarbij
we mensen oproepen om
tijdens het boodschappen
doen te letten op dierenwel
zijn en te kiezen voor pro
ducten met 1, 2 of 3 sterren
van het Beter Leven keur
merk. De sterren vindt u
niet alleen op vlees, kip en
eieren, maar ook op de
verpakkingen van snacks en
maaltijden. Het thema van
de Beter Leven week is deze
keer: ‘Boeren Bedankt’.
De Dierenbescherming
zet hiermee de Beter Leven
boeren in het zonnetje,
omdat ook zij zich met veel
toewijding inzetten voor
een beter welzijn voor hun
dieren en zonder hen het
Beter Leven keurmerk niet
had kunnen bestaan. Voor
meer informatie kijkt u op
Beterlevenkeurmerk.nl.
30 | DIER HERFST 2017

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

BETER LEVEN WEEK:
23 T/M 29 OKTOBER

in beeld blk 4

Speciale preview van De Wilde Stad voor de lezers van Dier
Van de makers van De Nieuwe Wildernis komt dit najaar een nieuwe bioscoopﬁlm uit: De Wilde Stad
De ﬁlm schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, namelijk dat van, de vaak door de mens onopgemerkte inwoners, de vele
wilde dieren en planten die de stad bevolken.
Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten,
tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke om in te leven als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad
verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. Een stadse ﬁlm die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een
stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen. Een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen dieren en mensen
waar nu eens niet de mens centraal staat.
De ﬁlm gaat op 16 november in première. Maar u kunt de ﬁlm al eerder gaan zien:
Ga in de periode 30 oktober tot 15 november met korting naar een voorvertoning in een bioscoop bij u in de buurt.

Reserveer nu alvast twee kaarten voor slechts 10 euro (2 voor de prijs van 1).
Ga naar www.dewildestad.nl/voorvertoningen voor een overzicht van de deelnemende bioscopen, de tijden en het kopen van de speciale bioscoopkaarten. Vermeld bij het bestellen de actiecode: DIEREN

INTERVIEW

‘In de Amsterdamse grachten zwemmen honderdduizenden rivierkreeften, die
je gewoon op straat tegenkomt als ze op zoek gaan naar een nieuwe plek.’

Meeslepende natuurfilm vol
wonderbaarlijke ontmoetingen

Dieren leven niet alleen in de natuur, maar gedijen ook prima in drukke
steden. Behendig maken ze gebruik van de bomen en planten die er
groeien, van tunnels, huizen, kantoorgebouwen en wateren. De stad
verdringt de natuur niet, het ís natuur. Je moet alleen wat beter zoeken.
In de nieuwe film De Wilde Stad, van de makers van De Nieuwe
Wildernis, volgen we dieren die Amsterdam tot hun habitat hebben
gemaakt. Ze nemen de kijker mee in een meeslepend verhaal vol
wonderlijke ontmoetingen.

I

n het kielzog van de mens hebben veel
dieren in de afgelopen decennia hun leef
gebied naar de stad verplaatst. Ogenschijn
lijk moeiteloos past de natuur zich aan de
veranderende omstandigheden aan.
Waarmee de stad is verworden tot een
urban jungle. Het decor van De Wilde Stad is
Amsterdam, de rode draad is de vaak bijzon
dere band tussen dier en mens. “We hopen
dat mensen bij het zien van de film gefasci
neerd en verwonderd raken, dat ze trots
zijn op de natuur in hun eigen land,” aldus
producent Ignas van Schaick.
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Dieren laten zich niet regisseren. Bemoei
lijkte dat het filmproces?
“Eigenlijk niet. Het was vooral fascinerend
om de stad te bekijken door de ogen van
dieren die we vrijwel dagelijks tegenkomen.
Je ontdekt dat ze, net als mensen, leven
volgens vaste patronen. Neem het Centraal
Station van Amsterdam tijdens de spits. Als je
dat van bovenaf bekijkt, zie je een krioelende
massa, een ogenschijnlijke chaos. Datzelfde
gebeurt in een mierenhoop. Terwijl in beide
gevallen wel degelijk een structuur bestaat.
Mensen die de trein uit stappen, weten waar

Wat is de rode draad?
“Het verhaal wordt verteld vanuit een kat,
Abatutu. De vorige films hebben ons geleerd
dat je als kijker een karakter nodig hebt waar
mee je je kan identificeren. Een gids die je
aan de hand meeneemt. Abatutu bleek de
perfecte kandidaat. Hij kent de stad op zijn
duimpje, voelt zich er thuis en is nieuwsgierig.
We volgden tijdens het filmen zijn ritme en
behoeften. Sabine van der Helm, het baasje
van Abatutu (en eigenaar van Catvertise, het
eerste kattencastingbureau ter wereld) was
er tijdens de opnamen altijd bij. Ze gaf aan
wanneer hij er genoeg van had. Laatst gingen
we filmen en was het erg warm. Toen zijn we
na een half uur gestopt, voor Abatutu moest
het wel leuk blijven natuurlijk.”
Wat vind je zelf de mooiste scène?
“Een eend had ergens vijf hoog achter haar
eieren gelegd in een bloembak. Toen ze uit
kwamen, hadden de kuikentjes 24 uur de tijd
om bij het water te komen. Je ziet hoe ze naar
beneden duikelen, zich verzamelen en vervol
gens achter hun moeder aan naar het water
waggelen. Een lange reis vol gevaren. Niet

FOTOGRAFIE EMS FILMS

DE WILDE STAD

ze naartoe gaan. Ook mieren hebben allemaal
hun eigen rol en werken welhaast mathe
matisch aan een doel. Als filmmaker kan
je daarop anticiperen. Het was bovendien
interessant om Amsterdam nu eens te laten
zien vanuit een ander perspectief. Wij men
sen denken dat we overal de baas zijn, maar
dieren denken op hun beurt exact hetzelfde.
Die parallelle werelden zijn heel bijzonder.”

‘De gierzwaluwen werden individuele
 arakters, met eigen, dierlijke emoties.
k
Hun relatie, daar zat zó veel gevoel in.’

MET KORTING NAAR SPECIALE
VOORVERTONING VAN DE WILDE STAD

16 november gaat De Wilde Stad in p
 remière. Voor de
lezers van DIER worden op diverse locaties in het land
speciale voorvertoningen georganiseerd, waarbij u het
tweede bioscoopkaartje gratis krijgt. Hoe? Op pagina
31 leest u er alles over.

‘Niemand weet hoeveel ratten er in Amsterdam
leven, maar feit is dat iedere inwoner een
alter ego heeft in de vorm van een rat.’

‘Wij mensen denken
dat we overal de baas zijn,
maar dieren denken op
hun beurt exact hetzelfde.
Die parallelle werelden
zijn heel fascinerend’

alleen fladderen ze van zo hoog naar bene
den, maar in de tuin zitten ook katten, ze
steken de weg over, glijden het water in, waar
ze rondvaartboten en meeuwen moeten zien
te ontwijken. Een bijna epische tocht.”

Welke dieren hebben je verbaasd?
“Gierzwaluwen. Acht maanden per jaar leven
deze kleine zwarte vogeltjes in Zuid-Afrika, in
april komen ze naar ons land om te nestelen.
Ze leven altijd in de lucht, behalve wanneer
ze eitjes leggen. We hingen camera’s op om

‘Een eend had ergens
vijf hoog achter haar eieren
gelegd in een bloembak.’

hun leefwijze gedurende deze periode te
volgen. Pas toen zag ik dat het monogame
dieren zijn. Ze vliegen los van elkaar naar het
zuiden, om in het voorjaar terug te keren
naar het nestkastje dat ze samen delen. We
filmden hoe het mannetje naar binnen vloog,
gevolgd door het vrouwtje. Ze knuffelden
elkaar en waren zichtbaar blij om elkaar weer
te zien. Toen het vrouwtje eitjes legde, hielp
het mannetje. En toen de jongen werden
geboren, zochten ze samen naar eten, net
zolang tot de kleintjes uitvlogen. Voor mij
werden die vogeltjes individuele karakters,
met eigen, dierlijke emoties. Hun relatie,
daar zat zó veel gevoel in.”

leven en zie ik ze ook daadwerkelijk zitten,
mits ik er even de tijd voor neem. Ook de
onderwaterwereld heeft me verbaasd. In
de Amsterdamse grachten barst het van de
dieren. Er zwemmen bijvoorbeeld honderd
duizenden rivierkreeften, die uit het water
komen als ze op zoek gaan naar een nieuwe
plek. Dan zie je ze dus gewoon wandelen op
straat. Zulke soort toevallige ontmoetingen
zijn fantastisch. We schetsen met deze film
een tijdsbeeld van het leven in een stad. Ieder
moment op de dag heeft een ander ritme, een
eigen kleur. Voor zowel dieren als mensen. De
kijker wordt meegezogen in dat gevoel.”

Heeft Amsterdam nog geheimen
prijsgegeven?
“Dat er zó veel ratten in de stad leven, was
voor mij een verrassing. Niemand weet
hoeveel het er precies zijn, maar feit is wel
dat iedere inwoner een alter ego heeft in de
vorm van een rat. Ratten zijn cultuurvolgers
pur sang, volledig op mensen gericht. Als ik
nu door de stad fiets, weet ik waar dieren

IGNAS VAN SCHAICK
produceerde voor EMS
Films onder meer De Nieuwe
Wildernis (2013), Holland:
Natuur in de Delta (2015) en
De Wilde Stad (2017). Hij is
al meer dan twintig jaar
actief in de mediawereld. Ignas is tevens agent
van natuurfotograaf Frans Lanting.
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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 een selectie van enkele initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we v inden
dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

Senioren in het zonnetje
EVENEMENT Deze zomer vond in het
Dierenbeschermingscentrum in Limburg een
seniorenmiddag plaats. Doel was om oudere
asieldieren aan een nieuw baasje te helpen.
Actrice Miryanna van Reeden is ambassa
deur voor de Dierenbescherming en
presenteerde de middag. Zij viel als een blok
voor de charmes van de bejaarde, maar oh
zo charmante kat Stone. Fotografe Sandra
Kikken maakte – evenals Miryanna geheel
belangeloos – foto’s van onze senio
ren. Overigens was de middag
een doorslaand succes,
want voor veel oudjes stond
de week erna al een uitge
breidere kennismaking met
potentiële nieuwe eigenaren
op de planning.

Tekenen
voor
dieren
DONATIE
De 17-jarige Melvin
Bijstra maakt in
opdracht cartoontekenin
gen, voornamelijk van dieren.
Een deel van het geld dat hij hier
mee verdient, schenkt hij aan Dieren
opvangcentrum Vlaardingen, waar
zijn moeder als vrijwilliger werkt. Ook
fleurde hij er de gangen van de katten
afdeling op met zijn tekeningen. Het geld
dat Melvin aan het asiel doneert, gaat in een
potje. Hiermee kunnen onvoorziene kosten, zoals voor operaties,
worden ondervangen. Meer werk van deze bijzondere jonge
kunstenaar op zijn Facebook-pagina The Drawing Parrot.
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Bernard Koenen

?
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.

Mayke de Groot

Wandelen
voor dieren
INZAMELING Bernard Koenen en
Mayke de Groot waren twee van onze
lopers bij de Nijmeegse Vierdaagse.
Wat een prestatie hebben deze mensen
geleverd en wat een prachtige bedragen
wisten ze bij elkaar te wandelen. Mayke,
onze jongste deelnemer, kijkt met een
voldaan gevoel terug: “Ik vind het belang
rijk dat dieren, net als mensen, een goed
leven hebben. Met het geld dat we heb
ben opgehaald, hoop ik dat er nóg meer
dieren in nood kunnen worden opgevan
gen”. In totaal werd er door vijftien
lopers € 3.040 opgehaald voor het werk
van de Dierenbescherming. Daar zijn we
ontzettend blij mee.

Handen uit de mouwen
VRIJWILLIGERSWERK Zes medewerkers van G
 eonius
hebben onlangs de tuin van Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort onder handen genomen. Onkruid
werd verwijderd, stoepen, trappen, bor
den en dakgoten schoongemaakt en
hout gesjouwd. Klussen waar onze
vrijwilligers meestal niet aan toeko
men. Aan het einde overhandigden
ze ook nog eens € 250. Een
bedrag dat we goed kunnen gebrui
ken voor de v erzorging van de vele
kittens die binnen worden gebracht.

Asielfiets
GIFT Vrijwilligster Eva had wel een idee wat te doen
met de oude fiets van haar zoon. Ze ging ermee naar
Bike Totaal, waar de fiets gratis werd opgeknapt. Eva
zette er zelf nog een fietsbeugel voor honden en een
mand op en sindsdien zijn de medewerkers en vrijwilli
gers van Dierenopvangcentrum Spijkenisse de trotse
bezitters van een asielfiets. Zij kunnen nu de honden op
een veilige manier laten bewegen, terwijl de minder
mobiele kleine hondjes in de mand mee op pad mogen.

Cake voor kinderen
INZAMELING Lorena en haar vriendinnetje Floor
(beiden 9 jaar) hebben tijdens de open dag van hun
school cake verkocht voor de Dierenbescherming. Ze
haalden daarmee € 22,40 op. Top gedaan meiden!

Tessa (rechts) met haar nieuwe maatje

Nieuw leven voor verloren ziel
SUCCESVOL GEPLAATST Tessa verbleef lange tijd in Dierenopvangcentrum ’t Noord
broek in Almelo. Ze was er slecht aan toe, zowel fysiek als mentaal, omdat ze veel ellende
had moeten doorstaan. Maar ze vocht voor wat ze waard was en begin dit jaar vond ze een
nieuw thuis. Bij lieve mensen, ook al van zulke doorzetters. Want het was, zeker in het
begin, niet makkelijk. Toch hebben ze nooit getwijfeld. Met professionele training, veel
liefde en geduld gaven zij deze verloren ziel een nieuw leven en dat is onbetaalbaar.

In de
speeltuin
INITIATIEF Sinds half juni mag Dierenopvang
Rotterdam gebruik maken van hondenspeeltuin Bello.
Het geeft de dieren de mogelijkheid om met een bal in
het zand of het water te spelen. Een heerlijk uitje, waar
de asielhonden enorm van genieten.
HERFST 2017 DIER | 35

BIJZONDER DIER

LIZZIE

Honden worden vaak achtergelaten in de auto. Omdat de
temperatuur binnen razendsnel oploopt en honden moeite hebben
om hun warmte kwijt te raken, kunnen de gevolgen binnen enkele
minuten fataal zijn. Om mensen te wijzen op dit gevaar, maakten
Jeroen Manders, Merlijn Passier en hun collega’s geheel belangeloos
een filmpje voor de Dierenbescherming. Het werd door miljoenen
mensen bekeken. In Lizzie vonden ze het perfecte boegbeeld.

Uitstekende actrice
Het was juni, de temperaturen zouden
gaan stijgen. “We wilden dat het filmpje zou
worden uitgezonden op het moment dat het
relevant was, alleen dan zou de boodschap
blijven hangen,” aldus Jeroen. Volgens Merlijn
was het de kunst om het klein te houden:
“Mensen moesten denken dat het bewakings
beelden waren, dat die jongens écht een auto

WIE HERKENT
DEZE MANNEN?

In eerste instantie denk je
dat je getuige bent van een
autokraak. Blijf je langer
kijken, dan zie je hoe twee
mannen een heldendaad
verrichten. Het filmpje waar
mee we deze zomer waar
schuwden voor het gevaar
van honden die bij mooi
weer worden achtergelaten
in een auto werd miljoenen
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wilden openbreken.” In Lizzie, de hond van
een Dierenbeschermingsmedewerker, vonden
ze een uitstekende actrice. “Ze is rustig en
heel lief. Haar baasje was er tijdens de opna
mes bij, omdat we er zeker van wilden zijn
dat Lizzie het goed had.” Toen het filmpje
klaar was, werd de politie benaderd. Dat zij
bereid waren het via hun kanalen te delen,
alsof ze daadwerkelijk op zoek waren naar
twee autokrakers, heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan het succes.

Massaal gedeeld
Merlijn: “We hadden wel verwacht dat het
zou worden opgepikt, maar zó massaal dat
het zelfs in programma’s als Jinek en RTL Late
Night te zien was, hadden we nooit durven
hopen. Online werd het miljoenen keren
bekeken.” Jeroen en Merlijn wisten al voordat
ze werden gevraagd om een filmpje te maken
dat het gevaarlijk was om een hond in de auto
te laten. Merlijn: “Iemand uit mijn omgeving
heeft het meegemaakt. Hij hield zielsveel van
zijn hond, liet ‘m heel even achter, toen was
het al te laat. Juist daarom is het zo belangrijk
dat mensen deze boodschap horen, dat ze
er naar handelen en hun hond nooit meer
achterlaten, ook niet voor even en ook niet als
ze in de schaduw parkeren. Alleen dan is onze
actie geslaagd.”

keren gedeeld en beke
ken. Honden hebben
geen zweetklieren zoals
mensen en kunnen hun
warmte moeilijk kwijt. Ze
lopen daarom risico op
een hitteshock met de
dood tot gevolg. Ziet u
een hond in nood?
Probeer de eigenaar op te
sporen. Lukt dit niet, bel
meldnummer 144. In geval
van leven of dood is het

intikken van de ruit toege
staan. Meer informatie op
Dierenbescherming.nl/hitte,
hier bekijkt u ook het
hittefilmpje.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

Jeroen Manders (rechts) startte enkele jaren
geleden met twee compagnons reclame
bureau Fama Volat. Al snel na de oprichting
besloten ze hun naam te verbinden aan één
goed doel, de Dierenbescherming. “Dieren
zijn kwetsbaar. Mensen doen elkaar de vrese
lijkste dingen aan. Maar wij kunnen onszelf
verweren, dieren niet,” aldus Jeroen. “Onze
eerste opdracht was een speurtocht voor kin
deren, gevolgd door een pop-up restaurant
waar asielkatten dineerden met gasten. Dit
jaar vroeg de Dierenbescherming ons een
concept te maken om mensen te wijzen op
het gevaar van honden die worden achtergela
ten in de auto. Dat resulteerde in een filmpje
waarbij twee autokrakers dierenredders blijken
te zijn.” Jeroen benaderde Merlijn Passier van
productiebureau Cutjongens. “Ik was meteen
enthousiast toen Jeroen over het idee vertelde,”
beaamt hij. “De kracht zit ’m in de eenvoud.”

‘Mensen mogen
hun hond nooit meer
achterlaten in de auto,
ook niet voor even en
ook niet als ze in de
schaduw parkeren.
Alleen dan is onze
actie geslaagd’
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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

KOM NAAR
HET KIDSEVENT!

Van 1 t/m 7 oktober gaan weer vele duizen
den collectanten op pad om geld op te halen
voor het belangrijke werk van de Dierenbe
scherming. Aanmelden als collectant kan
nog, overal in Nederland hebben we hulp
nodig. Ga naar Dierenbescherming.nl/
collecte en vul uw gegevens in. Daarna
neemt uw wijkhoofd contact met u op.
Nieuw: digitale collectebus
Vanaf de bank of vanuit de luie stoel collec
teren kan vanaf nu ook. Hoe? Op Dieren
bescherming.nl/digicollect maakt u een
eigen digitale collectebus aan. Daarna kan u
onder andere via social media uw collecte
bus promoten en het hele jaar geld ophalen
voor dieren in nood!
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 gezinslidmaat
schap? Neem contact op
met Service & Informatie)

• Bedrijfslidmaatschap:
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming
voert incasso’s einde
maand uit.
Rekeningnummer
(IBAN):
NL05INGB0003963156
Incassant ID
Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000

COLOFON Coördinatie: Annelie Verhagen | Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen | Eindredactie: Jan van de
Staaij | Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon | Drukwerk: Senefelder Misset,
Doetinchem | Coverfoto: Robin Utrecht | Oplage: 155.000 | Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat,
T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste
advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding w
 orden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers
ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.
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FOTOGRAFIE MORRANI TE WINKEL

COLLECTE 2017

Op 28 december staat er weer een Kids
Event op de agenda. De vorige editie in
het Dierenbeschermingscentrum Amers
foort was in alle opzichten geslaagd.
Maar liefst 85 kinderen in de leeftijd van
6 tot 11 jaar genoten toen van een zon
overgoten, leerzame dag. Zo vertelde
dierentandarts Marnix over de gebitten
van honden en katten en mochten de
kinderen hem assisteren bij een gezond
heidscheck. Ook was er een speurtocht
in het bos en legde een imker uit waar
honing vandaan komt. In de pauze waren
er pannenkoeken en mochten de kinde
ren een dierengezicht laten schminken.
Ook de 11-jarige Liese was erbij. Deze
jonge dierenbeschermer had voor haar
verjaardag geen cadeautjes, maar dona
ties voor de opvang van dieren gevraagd.
Beheerder Andrea Lokhoff nam het
geweldige bedrag van € 70 in ontvangst.
Aanmelden: Vanaf 1 december kunnen
kinderen zich aanmelden voor het vol
gende Event op 28 december. Houd
de Facebookpagina van de Dierenbe
scherming in de gaten voor de details:
Facebook.com/deDierenbescherming.
Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande
lijke 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 ERIK BUIS

‘Met de vrijwilligers van de vogelopvang
vormden we een erehaag, waarna we
allemaal een zwaan mochten loslaten’

TERUG HET WATER IN
Augustus 2017
Bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam mochten
de 29 met olie besmeurde zwanen in alle rust
bijkomen van hun hachelijke avontuur (zie pagi
na 2). Daarna werden ze grondig schoonge
maakt. Een pittige klus, omdat de olie eerst met
de hand moest worden uitgewassen met zeep,
waarna het sop uit de veren werd gespoeld. Pas
toen de dieren volledig waren hersteld, de veren
waterdicht waren en het water van de Petroleum
haven schoon was verklaard, werden ze terugge
plaatst. Op zaterdag 5 augustus was het zo ver

en werden de eerste twaalf zwanen herenigd
met hun kolonie. Henk Beugeling, coördinator
Dierennoodhulp bij de Dierenbescherming, was
daarbij aanwezig, evenals de vrijwilligers die de
zwanen een paar weken eerder uit het water
hadden gehaald. “Onze mensen van de dieren
ambulance waren twee volle dagen bezig
geweest om de dieren te redden,” zegt Henk.
“Begrijpelijk dat ze er bij wilden zijn toen ze
de vrijheid weer tegemoet gingen.” Volgens
Henk was de sfeer tijdens de vrijlating heel fijn.
“Samen met de vrijwilligers van de vogelopvang

waar de zwanen waren gewassen en aan
gesterkt, vormden we een e
 rehaag, waarna we
allemaal een zwaan mochten loslaten. Toen de
dieren werden bevrijd, vormden ze vrijwel direct
een groep en gleden samen het water van de
Oude Maas weer in. Een a andoenlijk schouw
spel.” Inmiddels zijn ook de andere z wanen in
groepjes teruggeplaatst in hun eigen omgeving.
Het bedrijf dat het olielek veroorzaakte, heeft
toegezegd de r ekening te betalen voor het
schoonschrobben van de zwanen.
HERFST 2017 DIER | 39

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.

