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Zo’n 500 van de 3.000 konijnen en knaagdieren 
die de Dierenbescherming jaarlijks opvangt, wor-
den naar Het Knaagdierencentrum in IJmuiden 
gebracht. Anja Timmermans werkt hier sinds  
tien jaar als assistent beheerder. Zij vertelt: “veel 
van de dieren die we onder onze hoede nemen 
zijn op straat gevonden, het overgrote deel is 
gedumpt. Konijnen worden door hun eigenaar 
losgelaten in een park of bos, maar het komt 
ook voor dat ze klakkeloos met hok en al op 
straat worden gezet.” Anja heeft naar eigen zeg-
gen in al die jaren een heleboel meegemaakt, 
maar het konijntje dat onlangs volledig verklit  

en vervilt werd binnengebracht, maakte diepe 
indruk op haar: “Soms valt onze mond écht open 
van verbazing. Joppe was nog maar drie maan-
den oud en kon al bijna niet meer bewegen. Bij 
elke stap die hij zette, werd zijn vacht zó strak 
getrokken dat hij ineenkromp van de pijn. Hoe is 
het mogelijk dat zo’n jong konijntje er al zo aan 
toe is?” Toch gebeurt het vaker dan je zou den-
ken. “Dat is te wijten aan het feit dat eigenaren 
niet op de hoogte zijn van wat hun dieren nodig 
hebben,” aldus Anja. “Konijnen lijken makkelijk 
in onderhoud, maar dat zijn ze niet. Zodra 
 mensen zich dat realiseren, willen ze van hun 
dier af en dumpen het. Wat ze alleen niet besef-

fen is dat tamme konijnen zich allang niet meer 
zelfstandig kunnen redden, hun instinct om te 
overleven is helemaal weg.” Joppe werd door 
medewerkers van het Knaagdierencentrum  
naar de dierenarts gebracht, waar hij onder een 
roesje is geschoren. “Nu is Joppe wat minder 
mooi, maar zó blij.” Daarna 
werd het jonge konijntje 
nog gevaccineerd en 
gecastreerd, een stan-
daardprocedure om 
 ziekten en overpopulatie 
tegen te gaan. 
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‘Joppe is nu  
even minder  
mooi, maar  
zó blij’
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AAIBAAR
Bij de Dierenbescherming gebruiken we het 
begrip vaak: de aaibaarheidsfactor. Van dieren 
natuurlijk, hoewel mensen er waarschijnlijk ook 
wel een hebben. De term hebben we niet zelf 
gelanceerd, die eer komt de schrijver Rudy Kous
broek toe. Bijna een halve eeuw geleden bedacht 
hij een indeling van het dierenrijk waarbij hij de 
kat de hoogste aaibaarheidsfactor toedichtte, 
 terwijl die van een vis bijna nul was. 
En nog steeds is! Zie hier het grote probleem waar 
dierenbeschermers zich voor geplaatst zien. Want 
hoe kan je nou het welzijn van dieren verbeteren 
waarvan je weet dat mensen er weinig mee op 
hebben, terwijl het wel hart stikke noodzakelijk is. 
Want, dat katten moeten worden beschermd 
tegen  dierenbeulen is duidelijk, en dat je een var
ken niet schopt in het slachthuis ook, maar een 
vis verdoven voordat je hem doodmaakt?
Het blad dat voor u ligt, weerspiegelt onze inzet 
voor dieren met een zeer uiteenlopende ‘ranking’ 
op de aaibaarheidsschaal. Hoog scorende dieren 
als een gemarteld katje dat hoofdrolspeler werd 
van een bijzondere reddingsactie, maar ook arme 
zielen die minder punten krijgen toebedeeld, 
zoals uitgelegde hennen. Extra aandacht geven we 
deze keer aan de hekkensluiter qua aaibaarheids
factor: de vis.
Vissen hebben gevoel, ze kennen emoties. Zoveel 
is duidelijk. Het zal een andere beleving van pijn 
en stress zijn dan bij ons of bij andere dieren, 
maar maakt dat wat uit? Geeft dat ons het recht 
om dan maar alles met een vis te doen omdat ze 
‘er toch niks van merken’? Nee, natuurlijk niet. 
Ten eerste is het onzin en ten tweede hebben we 
de plicht dieren netjes te behandelen, ook en mis
schien wel vooral vissen.
Want vissen komen er bekaaid vanaf. Als huisdier, 
als buit in de sport of als lekkernij die volop wordt 
gepromoot als ‘gezond’. Voor de lijdensweg van 
vissen wil de Dierenbescherming daarom meer 
begrip en aandacht bij het grote publiek. Maar 
ook voor de fascinerende wezens die ze zijn, 
ondanks hun lage aaibaarheidsfactor.

Co’tje Admiraal,
Directeur Dierenbescherming
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De kranten stonden er onlangs bol 
van: het wel en wee van de kip in 
Nederland. Uit recent onderzoek blijkt 
dat miljoenen vleeskippen – of eigen-
lijk vleeskuikens – de afgelopen jaren 
een beter leven kregen. Ze hebben 
meer ruimte, kunnen hun natuurlijke 
gedrag uiten, hebben minder last van 
voetzoolaandoeningen en krijgen  
’s nachts meer aaneengesloten uren 
rust. Een van de belangrijkste redenen 
is de komst van ons Beter Leven keur-
merk ruim tien jaar geleden. Hoe meer 
sterren van het keurmerk een stal toe-
gekend krijgt, hoe meer ruimte een kip 
heeft en hoe trager hij groeit. Het 
slechte nieuws is dat nog steeds 70% 
onder reguliere omstandigheden 
wordt gehouden en daar komen veel 
welzijnsproblemen bij kijken. Dat zijn 
dus nog veel te veel plofkippen die in 
een erbarmelijke  situatie leven. Je ziet 
ze misschien niet meer in de schap-
pen in de supermarkt liggen, maar ze 
worden wel degelijk verwerkt in onder 
meer snacks en huisdierenvoeding, 
daarnaast wordt een groot deel geëx-
porteerd. De  Dierenbescherming blijft 
boeren stimuleren kippen te houden 
die voldoen aan het keurmerk. Ook 
sporen we consumenten aan Beter 
Leven-producten te kopen of minder 
(tot geen) vlees te eten. Vanzelfspre-
kend lobbyen we voor verbeterde 
 wetgeving rondom dierenwelzijn. 

De jaarlijkse Beter Leven-week start 
op 22 oktober. De campagne heeft dit 
jaar als doel de consument te active-
ren om het verpakkingslabel te contro-
leren op 1, 2 of 3 sterren van het  
Beter Leven keurmerk. Meer hierover 
leest u vanaf pagina 26.

Ze was dertien dagen spoorloos: 
Coda, een tien maanden oude 
kruising Duitse Herder/Labra-
dor. Haar baasjes waren vreselijk 
bezorgd. Ze riepen hulptroepen 
in via Facebook en kamden de 
wijde omgeving uit. Maar zonder 
succes. Ze vreesden dat ze hun 
geliefde hond nooit meer terug 

zouden vinden. Tot er bij onze 
Dierenambulance Midden 
Nederland dertien dagen later 
een melding binnenkwam van 
iemand op een zeilboot die een 
blaffende hond had gespot op 
het verlate eilandje Drost bij de 
Pampushaven. Medewerkers van 
de dierenambulance gingen er 

direct op af. De eerste poging 
om haar te vangen mislukte, de 
tweede gelukkig niet. Coda 
bleek nogal vermagerd en had 
erge honger, maar buiten dat 
ging het goed met haar. Na een 
bezoek aan de dierenarts kon ze 
weer worden herenigd met haar 
dolgelukkige baasjes.

ONVERWACHTE HERENIGING

In de vorige editie van 
DIER mochten we een 
shoot weggeven met 
fotografe Natasja Noor-
dervliet, die regelmatig 
belangeloos asieldieren 
voor de Dierenbescher-
ming op de gevoelige 
plaat zet. Ze doet dit in 
de hoop ze sneller aan 
een nieuwe baas te hel-
pen. We kregen een 
heleboel mooie, ontroe-
rende reacties binnen, 
die het ons welhaast 
onmogelijk maakten  
om te kiezen. Zoals het 
verhaal van Mariska 
 Kramer. Haar man Rob 
werd in oktober vorig 
jaar getroffen door een 

hartstilstand. Dankzij 
het kordate reageren 
van zijn collega’s heeft 
hij het gered. Rob werk-
te in die tijd als honden-
geleider bij de politie en 
was àltijd samen met 
zijn hond Boy, een her-
der van acht jaar oud. 
Nu mag Rob zijn functie 
niet voortzetten en daar-
mee is de toekomst voor 
hem en zijn gezin onze-
ker geworden. Wat  
gaat hij doen binnen de 
politie? Blijft Boy een 
diensthond of mag hij 
met pensioen en zijn 
oude dag slijten bij Rob 
en zijn gezin? Na alles 
wat er gebeurd is, wilde 

Mariska haar man 
graag een  aandenken 
geven. En dat  gunden 
wij hem ook! Het resul-
taat delen we op deze 
plek graag met u.

MOOI AANDENKEN
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win!

ETENTJE BIJ DUTCH  
WEED BURGER JOINT
Pal achter de Kinkerstraat in 
Amsterdam bevindt zich The Dutch 
Weed Burger Joint. De missie van 
medeoprichter Mark Kulsdom is 
helder. Hij en zijn team geloven dat 
plantaardig leven de sleutel is tot 
verandering. Of het nou gaat om 
het einde van de ellende in de 
vee-industrie, het verduurzamen van 
de economie of totale wereldvrede. 
Ze dromen van een wereld waarin 
niemand, mens noch dier, hoeft te 
lijden of te sterven voor de produc-
tie van voedsel. En daarom maken 
ze het beste, lekkerste en met het 
gezonde zeewier verrijkte plant- 
based eten dat bestaat. Goed voor 
de dieren dus, en voor de planeet. 

Meer dan 200 restaurants in Neder-
land en net over de grens serveren 
inmiddels de befaamde Dutch 
Weed Burger en Sea Nuggets. 

Wilt u proeven? 
We mogen een diner voor twee bij 
The Dutch Weed Burger Joint weg-
geven. Om kans te maken stuurt u 
een mail naar win@dierenbescher-
ming.nl o.v.v. uw naam en persoon-
lijke gegevens. Meer weten?  
Kijk op Dutchweedburger.com.

HONDENFOKKERIJ 
 AANGEPAKT

IK ZOEK BAAS
EIGENZINNIGE SUUS

Inspecteurs van de Lande lijke 
Inspectiedienst Dieren bescher-
ming (LID) hebben half augustus, 
in samenwerking met de dieren-
politie, een uitgebreid onderzoek 
ingesteld op het adres van een 
hondenfokker in de regio IJssel-
land. Tijdens het onderzoek wer-
den in voormalige varkensstallen 
56 fokhonden in erbarmelijke 
omstandigheden gevonden. Ook 
werden er grote hoeveelheden 
brood en te warm opgeslagen 

 kippenvlees aangetroffen, wat  
tot diervoeder werd verwerkt. De 
eigenaar kreeg opdracht om maat-
regelen te nemen en de situatie te 
verbeteren. Bij een tweede controle 
werd duidelijk dat hij daar gehoor 
aan had gegeven en er met man en 
macht was gewerkt om de verblij-
ven schoon en deugdelijk te maken. 
Om te voorkomen dat het opnieuw 
uit de hand loopt, zal de Inspectie-
dienst de locatie en de fokker regel-
matig blijven controleren.

INSPECTIEDIENST

Marjolein Verbeek studeert bedrijfskunde. Dit jaar loopt ze tussen  
30 september en 6 oktober voor de eerste keer de collecte in  
haar woonplaats Rotterdam. Lees meer op Dierenbescherming.nl/ 
collecteren/marjolein. 

Instagram.com/dierenbescherming

‘Veel honden zoals Jack 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.’ 

Een volslanke dame met een pit-
tig karakter. Suus heeft lange tijd 
rondgezworven in het bos. Sinds 
enkele maanden verblijft ze in 
 dierenopvangcentrum De Doorn-

akker in Eindhoven, maar Suus 
wil dolgraag verhuizen naar een 
plek met meer ruimte, meer te 
wroeten en misschien zelfs wel 
een paar andere hangbuikzwijn-
tjes. Suus is een heerlijk eigenzin-
nige dame met een voorliefde 
voor lekkere hapjes. Ze laat niet 
iedereen zomaar in de buurt 
komen, daar moet een smakelijke 
snack tegenover staan. Heb je 
wat eetbaars? Vooruit, dan mag je 
binnen komen. Hebt of weet u 
een plek waar Suus onbekom-
merd rond kan struinen? 

U leest het volledige profiel van 
Suus de Kuus op Ikzoekbaas.nl.
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DIERENLEED  
VOORKOMEN  
EN AANPAKKEN

Preventie en inspectiedienst schieten te hulp

Achter gesloten deuren gaat veel leed schuil. De preventie
teams en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming weten 
daar alles van. Zij komen in beeld als het welzijn van dieren in 
het geding is. In sommige gevallen preventief, zodat escalatie 
kan worden voorkomen. Is het  daarvoor te laat? Dan grijpen  
de inspecteurs in.
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Jonathan Urbiztondo: “Ik werkte als 
portier voor een casino. Op een nacht 
werd ik benaderd door een man die 
beweerde dat hij werd gezocht door 
politie. Of ik zijn hond wilde opvan
gen. Die hond, Bagel, heb ik inmid
dels drie jaar. Na alle ellende die hij 
heeft moeten doorstaan, leeft Bagel 
met een behoorlijke gebruiksaan
wijzing. Maar mijn band met hem is 
zó sterk, dat ik soms denk dat het 
gewoon zo heeft moeten zijn. Mijn 
liefde voor dieren is sinds de komst 
van Bagel enorm gegroeid. Ik wil er 
voor hem zijn, maar ook voor andere 
dieren die hulp nodig hebben. Naast 
mijn reguliere baan laat ik daarom 
regelmatig asielhonden uit en toen  
ik vorig jaar werd benaderd voor de 
functie van diersociaal medewerker, 
hoefde ik daar niet over na te denken. 
Ik reageer nu op hulpvragen die 
 binnenkomen via Pamela, onze coör
dinator preventie. Zo bezocht ik laatst 
een mevrouw van wie de hond ern
stig ziek was. Ze zei beschaamd dat ze 
me geen koffie kon aanbieden omdat 
ze daar geen geld voor had. Dat vond 
ik zo schrijnend. Ik heb haar toen dui
delijk gemaakt dat ik er niet was om 
te oordelen, dat zoiets iedereen kan 
over komen, maar graag een helpende 
hand wilde bieden. Via een nood
fonds  hebben we de hond medisch 
kunnen begeleiden. Hem daar weg
halen is nooit een optie geweest, die 
twee waren zó aan elkaar verknocht. 
Nu is de hond weer gezond, en steu
nen wij die mevrouw bij de verzor
ging. Weet je, mensen behandelen 
hun dieren lang niet altijd met opzet 
slecht. Vaak ligt daar wat anders aan 
ten grondslag. Schulden, ziekte of het 
verlies van een geliefde. Een dier 
wordt daar dan slachtoffer van. En 
hoewel ik niet kan toveren, kan ik wél 
luisteren en zo het leven voor zowel 
dier als mens een beetje beter maken.”

Pamela Zaat: “Ons ultieme doel is 
dat wij als Dierenbescherming een 
vast onderdeel vormen in de cirkel 
van hulpverlening. Dat wij actief deel
nemen aan sociale wijkteams en 
bekend zijn bij GGZ instellingen. Om 
dit te realiseren, benader ik proactief 
organisaties die achter de voordeur 
bij mensen komen. Zij hebben een 
voorname rol in het vroegtijdig signa
leren van dierenleed. Hoewel mijn 
functie nog vrij nieuw is, komen er al 
veel hulpvragen binnen. Niet alleen 
via GGD en GGZ, maar bijvoorbeeld 
ook via een kraamhulp die zorgwek
kende dingen ziet en mensen van de 
thuiszorg, woningbouworganisaties 
en wijkteams.  Daarnaast krijgen we 
hulpvragen van dierenbezitters zelf. 
Mensen die inzien dat het niet goed 
gaat met hun dier, maar dusdanige 
problemen hebben dat ze niet weten 
wat te doen. Laatst nog werd ik bena
derd door een vrouw die hulp zocht 
voor haar vader. Hij had twintig 
 katten, waar hij niet meer voor kon 
zorgen. Omdat de  dieren niet waren 
gecastreerd, werden het er steeds 
meer. De katten kwamen nooit buiten 
en de woning was vervuild. Wij heb
ben toen in overleg met die man 
twaalf katten mee genomen naar het 
asiel en de rest laten castreren en ste
riliseren. Nu kan hij het weer overzien 
en hebben alle dieren een beter leven. 
Ik werk al lang voor de Dierenbescher
ming, maar ben ervan geschrokken 
hoéveel  mensen echt wel de juiste 
intenties hebben met hun dier, maar 
het financieel gewoonweg niet meer 
kunnen bolwerken. De samenwerking 
met andere hulpinstanties is daarom 
zo belangrijk. Met z’n allen kunnen 
we mensen en dieren helpen die in 
een neerwaartse spiraal zijn geraakt. 
Het is goed om te merken dat we 
elkaar steeds vaker weten te vinden.”

Pamela Zaat is werkzaam als coördinator preventie voor de Dieren
bescherming. Dagelijks behandelt zij hulpvragen over huisdieren die 
niet op de juiste manier worden behandeld, vaak omdat de eigenaar 
kampt met sociale of maatschappelijke problemen. Pamela zet de 
 vragen uit bij diersociaal medewerkers zoals Jonathan Urbiztondo.  
Hij helpt mensen om het leven van hun dieren én henzelf weer ten 
 goede te keren.

PREVENTIE
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Dagelijks komen veel zorg-
professionals van onder meer 
sociale wijk- en buurtteams, 
GGD, GGZ, de Kinderbescher-
ming en Thuiszorg ‘achter de 
voordeur’ bij mensen die hulp 
nodig hebben. Door tijdig te 
signa leren wat er mis is, kunnen 
zij voorkomen dat een thuissitu-
atie uit de hand loopt, óók voor 
 dieren. Sociale hulpverleners, 
maar ook dierenbezitters zelf, 
doen in dat kader steeds vaker 
een beroep op de Dieren-
bescherming. Problemen staan 
tenslotte zelden op zichzelf. 
Vaak gaat er iets verdrietigs 
achter schuil, zoals het verlies 
van een dierbare, echtscheiding 
of geldzorgen. Met vroegtijdig 
signaleren kan de levenssituatie 
voor zowel dier als mens worden 
verbeterd. Het werk van onze 
preventie coördinatoren en dier- 
sociaal medewerkers is dan ook 
geen solo-activiteit, er wordt altijd 
 integraal samengewerkt met 
andere hulpverleningsinstanties.
Constateren de preventieteams 
mogelijk strafbare feiten, dan 
schakelen zij de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescher-
ming in (zie  volgende pagina’s).

TIJDIG SIGNALEREN  
VAN PROBLEMEN

De Dierenbescherming is 
regelmatig op zoek naar 
dier-sociaal medewerkers en 
medewerkers buitendienst. 
Interesse? Kijk op  
Dierenbescherming.nl/ 
vacatures voor een actueel 
overzicht.

OOK VRIJWILLIGER  
WORDEN?
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HOOFDVERHAAL

De Dierenbescherming heeft voor hulpverleners een 
een signalenkaart om verwaarlozing en mishandeling 
van dieren zo vroeg mogelijk te herkennen en te 
 melden. Kijk op Dierenbescherming.nl/helpdesk- 
hulpverleners voor meer informatie.

DIERENLEED HERKENNEN?
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Ronald Bergman: “‘Let niet op de 
rommel’, hoor ik vaak als ik ergens 
binnenkom. Ik vertel mensen dan dat 
me dat helemaal niet interesseert, ik 
ben er voor de dieren, om hun wel
zijn te verbeteren. Samen met mijn 
collegamedewerkers buitendienst 
vorm ik een extra stel ogen en oren 
voor de inspecteurs in het veld. Wij 
doen onder meer vooronderzoek bij 
meldingen over licht verstoord dieren
welzijn en bieden nazorg. Daarnaast 
verrichten we hand en spandiensten. 
Zo regelen we onder meer na een vrij
willige afstand dat het dier naar een 
opvang gebracht wordt. Deze functie 
is feitelijk vooral een kwestie van con
stateren en rapporteren. Wanneer ik 
het idee heb dat eigenaren met wat 
controles het leven van hun dier op 
de rit kunnen krijgen, handel ik zo’n 
zaak zelf af, daar hoeft geen inspec
teur voor te worden ingeschakeld. 
Meldingen zijn overigens lang niet 
altijd gegrond. Je wil niet weten hoe 
vaak een buurman melding doet van 
verwaarlozing of mishandeling, terwijl 
die persoon in werkelijkheid een ruzie 
over de rug van de dieren wil uitspe
len. Je moet dus snel een inschatting 
kunnen maken van de ernst van een 
situatie en daar naar handelen. Een 
beetje mensenkennis helpt in dat 
opzicht behoorlijk. Soms moet ik pra
ten als Brugman om naar de dieren te 
mogen kijken, mensen hoeven mij ten
slotte geen toegang tot hun woning te 
verschaffen, maar gelukkig heb ik 
nooit echt problemen gehad. In mijn 
werkende leven zat ik bij de politie, 
soms vind ik dat lastig, wil ik op een 
adres meer doen dan waartoe ik nu 
bevoegd ben als vrijwilliger. Maar dat 
neemt niet weg dat ik blij ben met de 
manier waarop we werken. Met z’n 
allen streven we een mooi doel na, 
namelijk het leven voor dieren in ons 
land een stukje beter maken.”

Nadine Burggraaf: “Ik doe dit werk 
nu vier jaar, maar sta nog steeds ver
steld van de armoede die we achter 
gesloten deuren tegenkomen. Mensen 
die moeten rondkomen van een tien
tje per week, bij wie gas, water en 
licht is afgesloten omdat ze dat niet 
kunnen betalen. Heftig. Als je hele
maal niks meer hebt, behalve je die
ren, dan wil je die niet missen. Ook 
wanneer je er eigenlijk niet meer 
voor kan zorgen. Aan ons de taak om 
daar zorgvuldig mee om te gaan en 
de situatie voor de dieren ten goede 
te keren. Bij meldingen waar geen 
direct ingrijpen middels bestuurs
recht of strafrecht nodig is en er geen 
gevarenindicatie is, komen onze vrij
willige medewerkers buitendienst in 
beeld. Laatst bezocht Ronald bijvoor
beeld een adres waar een husky zat 
die volgens de melder nooit werd 
 uitgelaten. Toen hij een kijkje ging 
nemen, trof hij een smerige woning 
vol uitwerpselen en bleek de hond 
zwaar vermagerd. Hij zat in de tuin, 
onrustig jankend en gravend. Toen 
heeft Ronald ons gebeld en ben ik 
naar het adres gegaan. Een juiste 
beslissing, want de situatie was 
onhoudbaar. Ik heb direct bestuurs
recht  toegepast. Wat inhoudt dat ik 
de eigenaar dwong zijn hond vaker 
uit te laten, zijn hok schoon te maken 
en naar de dierenarts te gaan. Maar 
die jongen had zoveel problemen, dat 
hij daar niet aan kon voldoen. De 
hond is toen naar zijn ouders gegaan, 
waar hij het nu veel beter heeft. Met 
de hoeveelheid meldingen die we krij
gen, zou ik 24/7 aan het werk kunnen 
zijn. Mensen als Ronald zijn daarom 
waardevol. Temeer omdat wij de mel
dingen die binnenkomen bij het lan
delijk meldpunt 144 weer oppakken, 
een taak die sinds 2011 bij de dieren
politie lag. De inzet van onze mede
werkers buitendienst wordt daarmee 
zo mogelijk nog belangrijker.”

Nadine Burggraaf zet zich als districtsinspecteur bij de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming dagelijks in om verwaarlozing en 
mishandeling van dieren een halt toe te roepen. Ronald Bergman is al 
sinds 2002 werkzaam als vrijwilliger voor de Dierenbescherming. Sinds 
maart fungeert hij in een nieuwe functie, die van medewerker buiten
dienst, als rechterhand van de inspecteurs,  waaronder Nadine.

Waar de preventieteams te  
hulp schieten om te voorkomen 
dat een situatie escaleert (zie 
vorige pagina’s), zijn de inspec-
teurs van de Landelijke Inspec-
tiedienst Dierenbescherming 
(LID) er om meldingen met 
betrekking tot de verwaarlozing 
en mishandeling van dieren aan 
te pakken. Zij kunnen mensen 
bijvoorbeeld dwingen om de 
huis vesting voor dieren te 
 ver beteren, medische hulp in  
te schakelen óf besluiten om 
een dier bij de eigenaar weg te 
halen. Onze LID-inspecteurs 
worden in het veld ondersteund 
door vrijwillige medewerkers 
 buitendienst. Zij vormen een 
 welkom extra stel ogen en oren, 
doen zelfstandig vooronder-
zoek, bieden nazorg en rappor-
teren hierover. 

INGRIJPEN OM  
ESCALATIE TE STOPPEN INSPECTIE
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beterleven.dierenbescherming.nl
beterleven.dierenbescherming.nl
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Onze medewerkers en vrijwilligers staan dag en nacht 
klaar voor dieren die in de knel zijn geraakt. De noodhulp 
aan dieren is zelfs de essentie van ons werk. Een zware, 
maar ook heel dankbare taak. Op de volgende pagina’s 

vertellen vier dierenbeschermers over hun mooiste 
redding en het dier dat ze nooit meer zullen vergeten. 

MIJN MOOISTE 
REDDING

BINCK
Toen Binck werd gevonden was hij 
vel over been. Hij was angstig en 
gestrest en bleef maar krabben, 

zichzelf verwondend met nagels die 
veel te lang waren. Inspecteur 

Jolanda schoot te hulp. 

TOMMIE
Bij een ongeval was Tommie 

 zwaargewond geraakt, zijn ene 
pootje was tot aan het bot ontveld. 

Vrijwilliger Ellen ontfermde  
zich over hem.

KITTY
Kitty was nog maar tien weken oud 

toen ze meer dood dan levend 
werd gevonden aan een hek, 
 vastgeketend met tiewraps. 

 Caroline en Klaas haalden haar  
op met de dierenambulance.
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Toen districtsinspecteur Jolanda hond Binck voor 
de eerste keer zag, was hij een hoopje  ellende. 
Veel te mager, ernstige huid infecties en enorm 
gestrest. Ze ging met hem een intensief traject in, 
waarbij Binck langzaam aansterkte en zijn levens
geluk hervond. 

Jolanda: “Ik werd ingeseind door de politie. In een 
woning zou een hond zitten die er slecht aan toe was. 
We troffen er de eigenaresse en Binck. Het eerste wat 
me opviel was dat hij vol kale plekken zat, de vacht rond 
zijn ogen was zelfs helemaal weg. Je kon z’n ribben tel-
len en hij had zó veel jeuk dat hij zijn huid voortdurend 
openkrabde. Dat het hier niet ging om moedwillige 
 verwaarlozing was me al snel duidelijk. Deze mevrouw 
was dol op Binck, maar had dusdanige privéproblemen 
dat ze hem niet de zorg kon bieden die hij nodig had. 
Ze was daar eerlijk in en werkte overal aan mee. 
 Opgelucht dat iemand eindelijk hulp bood. Voor Binck, 
maar ook voor haarzelf. Ik had respect voor haar wils-
kracht. Ze stond er alleen voor, maar deed alles wat in 
haar macht lag om het leven voor Binck beter te maken.
 
Steeds krachtiger
Binck had de vrouw in slechte periodes altijd beschermd, 
zelfs toen ze in een onveilige situatie leefde. Dat is ook 
waar Duitse herders bekend om staan, ze voelen emoties 
goed aan, en zorgen àltijd voor degenen die ze liefheb-
ben. Binck was daar alleen erg gestrest van geraakt en 
dat had zijn klachten verergerd. De dierenarts adviseer-
de daarop aangepast voer en speciale shampoo om 
aan te sterken. Langzaam zagen we hem opknappen. 
Zijn vacht begon weer te groeien, hij kwam op een 
gezond gewicht en de blik in zijn ogen werd steeds 
krachtiger. Na een half jaar was het tijd voor een 
 volgende stap. Hoewel de vrouw het graag anders had 
gezien, besloten we samen om op zoek te gaan naar 
een nieuw thuis voor Binck. De dag dat de dierenambu-
lance hem naar het asiel bracht om verder aan te ster-
ken, was hartverscheurend. Toen zij haar zo geliefde 
hond naar buiten begeleidde, hield ze zich sterk. Maar 
op het moment dat het definitieve afscheid kwam, brak 
ze en begon onbedaarlijk te  huilen. Dat sneed door mijn 
ziel. Je zag en voelde aan àlles dat die twee zoveel 
samen hadden mee gemaakt. Dat zij dan toch de kracht 
had gevonden om te doen wat het beste voor Binck 
was, ontroerde me zeer. Gelukkig werd voor hem daar-
na een nieuwe plek gevonden bij lieve mensen. 

Levensvreugde
In de uitvoering van mijn werk houd ik zoveel mogelijk 
afstand van de emoties en ellende van de dieren die ik 
tegenkom, omdat het me anders naar de keel zou grij-
pen. Maar sommige zaken raken je gewoon, daar doe je 
niets aan. Het verhaal van Binck is er zo eentje. Ik vind 
het bijzonder om te zien dat het nu zo goed met hem 
gaat. Zijn verdriet en angst hebben plaatsgemaakt voor 
nieuwe levensvreugde en dat is alles waar wij op hopen.”
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‘Het verdriet en  
de angst hebben 

plaatsgemaakt voor  
nieuwe levensvreugde  

en dat is alles waar  
wij op hopen’

Is dit dezelfde Binck als op de 
vorige pagina? Moeilijk te gelo-
ven, en toch is het zo. Er zit een 
jaar tussen de twee foto’s.  En 
een hele keten dierenbescher-
mers, waarvan u deel uitmaakt. 
Zo maakt u het verschil. Er zijn 
duizenden dieren zoals Binck. 
Ze zijn ziek of zwerven rond, zijn 
mishandeld of verwaarloosd. 
Laten we ook voor die dieren  
in nood het verschil maken! Ga 
naar Dierenbescherming.nl/
helponsredden.

HELP ONS REDDEN!
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‘Tommie was zó lief en liet 
alles toe. Elke dag mocht  
ik zijn gehavende pootje  
verzorgen, tegenstribbelen 
deed hij niet’

Ellen werkt als assistente bij een 
 dierenartspraktijk. Daarnaast vangt ze al 
tweeëndertig jaar thuis dieren op, onder  
meer voor het asiel in Gouda. Nadat kat 
Tommie was aangereden en intensieve 
medische zorg nodig had, nam Ellen hem 
onder haar hoede.

Ellen: “De behoefte om voor dieren te zorgen 
zat er vroeg in. Toen we klein waren namen 
mijn tweelingzusje en ik al verzwakte dieren 
van straat mee naar huis. Later gingen we alle-
bei als assistente in een dierenartspraktijk wer-
ken. Daar maak ik sindsdien regelmatig mee 
dat mensen hun zieke of gewonde dier willen 

laten inslapen omdat ze de zorg niet meer aan-
kunnen, terwijl dat medisch gezien niet nood-
zakelijk is. Zo’n dier neem ik dan  tijdelijk mee 
naar huis om aan te laten sterken. Datzelfde 
doe ik voor honden, katten en  kittens uit het 
asiel. Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar het zijn  
er in al die jaren toch zeker zo’n vijfhonderd 
geweest. Tommie was een speciaal geval, 
omdat hij zó lief was en alles toeliet. Bij een 
aanrijding was een van zijn pootjes gebroken 
en met een pen rechtgezet. Het andere pootje 
was tot op het bot ontveld en afgestorven. Een 
operatie was niet mogelijk. Het weefsel moest 
uit zichzelf weer gaan groeien. Tommie zat in 
die periode elke dag braaf een uur met zijn 

pootje in een zoutbadje te weken en liet me de 
wond zonder tegenstribbelen verbinden met 
gaas. Hij gaf zich volledig over, dat vond ik heel 
bijzonder. Ook het feit dat hij zes weken in een 
bench moest zitten om aan te sterken accep-
teerde hij wonderwel. Een paar dagen geleden 
was Tommie voldoende hersteld en heb ik hem 
naar het opvangcentrum gebracht. Van daaruit 
zal hij worden herplaatst. Gisteren ging ik nog 
even bij hem  kijken. Hij was zó blij om me te zien. 
Het liefst wilde ik hem meteen weer meenemen, 
vond het plots heel zielig dat hij daar in z’n eentje 
zat. Maar ik weet dat er genoeg mensen zijn die 
met liefde voor dieren zorgen. Tommie gaat een 
fijn thuis krijgen, dat weet ik zeker.”
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Caroline werkt als vrijwilliger op de 
 dierenambulance. Met haar vriend Klaas 
neemt ze regelmatig de nachtdiensten 
voor haar rekening. Deze zomer werd  
het stel opgeschrikt door een melding 
van een kitten die met tiewraps zat 
 vastgebonden aan een hek. 

Klaas: “Caroline had me al het een en ander ver-
teld toen ik met haar op de dierenambulance 
ging rijden, maar je kan je op geen enkele 
manier voorbereiden op wat je tegenkomt. 
Zoveel dierenleed en ellende, ik denk dat er 
weinig mensen zijn die daar weet van hebben. 
Kitty, het zwaargewonde katje dat we deze 

zomer ophaalden, zal ik nooit meer vergeten. 
Ze was vastgeketend aan een hek en als oud 
vuil achtergelaten om te sterven. Bijna alle 
 botten in haar lijfje waren gebroken, oude ver-
wondingen verraadden dat ze als voetbal was 
gebruikt, letterlijk.” Caroline: “Kitty was na een 
melding van een voorbijganger door de politie 
bevrijd. Wij werden ’s nachts gebeld om haar 
op te halen. Ze lag in een mandje toen we 
haar zagen, overal zat bloed. Een agent liet me 
foto’s zien van hoe ze haar hadden aangetrof-
fen, dat beeld staat sindsdien op mijn netvlies 
gebrand. Zó intens triest. Ik heb veel mee-
gemaakt, maar niets komt in de buurt van de 
brute mishandeling van dit jonge, weerloze 

katje. Hoe kunnen mensen zoiets doen? 
Omdat ik het niet over mijn hart kon verkrijgen 
om haar in dat mandje te laten liggen, nam ik 
Kitty in mijn armen. Die nacht hebben we haar 
ondergebracht bij de spoedkliniek. De volgende 
dag ging ze naar de dierenarts. Daar bleek dat 
ze breuken in haar elleboog, groeischijf van 
haar hak en borstbeen had. Bij haar kin was 
de huid tot halverwege de onderkaak afge-
stroopt. We hadden weinig hoop dat Kitty 
erbovenop zou komen. Maar nu, na meerdere 
operaties is ze bijna helemaal hersteld, tegen 
alle verwachtingen in. Dit kleine vechtertje 
 zullen we nooit meer vergeten.” 

‘Kitty was als oud  
vuil achtergelaten,  

bijna alle botten in haar  
lijfje waren gebroken’
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LEZERSFOTO’S

We hebben allemaal een favoriet plekje, voor dieren geldt dat net zo goed. Op deze pagina’s treft  
u een selectie van de leukste, benijdenswaardige, raarste lekkere plekjes van dieren. Voor het  
volgende nummer zoeken we foto’s met het thema ‘vriendschap tussen dier en mens’. U stuurt  
ze naar foto@dierenbescherming.nl o.v.v. naam, woonplaats en begeleidend tekstje.

LEKKER PLEKJE

1. Dit is Pluis, een geboren 
zonaanbidder met ogen zo 
oranje als zijn vacht. Door 
een onoplettende automobi-
list is hij helaas al een paar 
jaar niet meer bij ons, maar 
we koesteren zijn herinne-
ring. Net zoals hij de zon 
koesterde in de achterbak 
van onze Renault 4. 
Fred en Miriam Ootjers,  
Nieuwediep
2. Het favoriete plekje van 
Poesta, onze blinde poes uit 
Hongarije, is drie meter 
hoog in de boom.
Laura Franssen, Buggenum
3. Deze vijf zwaluwen zijn 
geboren in een boerenschuur. 
Het was met recht proppen 

geblazen. Toen ze wat groter 
werden, viel er eentje uit het 
nest. Ouders in paniek. We 
hebben de pechvogel er weer 
in gezet, en daarmee keerde 
de rust terug.
Gerda van Soest, Heteren
4. Mijn naam is Yara en dit  
is één van mijn favoriete 
 plekjes, languit op de bank 
op een fleecekleed. Ik ben 
drie maandjes, af en toe 
moet ik even bijkomen  
van mijn drukke leven.  
Iris Tammeling, Stedum
5. Dit zijn mijn katten Guusje 
en Kareltje. Dikke vriendjes, 
die het liefst dicht bij  
elkaar liggen. Lisa van  
der Horst, Den Bosch

3.

4.5.

2.

1.
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6.

6. Na wat gekke plekken – laptop, 
kast, elke kartonnen doos en een te 
klein boek – heeft Maas het wasrek 
 ontdekt. Omdat ik een ruggengraat 
van niets heb als het om mijn kat gaat, 
staat het rek nu voortaan ook zonder 
wasgoed in de kamer. 
Erna Meinhardt, Amsterdam
7. Het favoriete plekje van de  
reiger bij de vijver.
Marlou van Bergen, Achtmaal
8. Pepijns fijnste plekje: dichtbij  

het baasje, samen een tukje doen  
in een streepje zon.
Jantien Jacobs, Gouda
9. Mijn kat Lieke ligt hele dagen op de 
strijkplank. Als ik hem wil gebruiken 
wordt ze nijdig. 
Ilona Lukas, Krimpen aan de Lek
10. Koda houdt van zijn plekje in de 
Hop van Purmerend waar hij lekker 
kan zitten en bijkomen van zijn  
drukke leven op kantoor.
Niek Sijmons, Purmerend

6.

8.

10.

9.

7.



Malu steunt de 
Dierenbescherming 
met een periodieke gi
 . 

Ook een periodieke gi� ? Regel het eenvoudig op dierenbescherming.nl/schenken.
Voor vragen, bel 088 8113152 of mail naar schenken@dierenbescherming.nl.

een handige calculator berekenen wat 
jouw belastingvoordeel is. Als je hebt 
besloten welk bedrag je periodiek 
wilt schenken, vul je op de site een 
online formulier in. Het kost je maar 
een paar muisklikken. Daar waar 
je vroeger allerlei papieren moest 
invullen en opsturen, ben je nu zo 
klaar! Hartstikke handig!” 

schenken is dat je een groot 
deel van je gi�  terugkrijgt van de 
Belastingdienst. Zo kun je ervoor 
kiezen de Dierenbescherming 
met een extra bijdrage te steunen, 
zonder dat het je meer kost. Ideaal! 
Het is ook nog eens eenvoudig 
om te regelen. Via de website van 
de Dierenbescherming kun je met 

“Ik steun de Dierenbescherming, 
omdat ik vind dat ze belangrijk 
werk verrichten voor dieren. 

Ik wilde de Dierenbescherming op 
een e   ciëntere manier steunen 
en ontdekte de mogelijkheid om je 
gi�  vast te leggen als periodieke 
schenking. Het verschil met regulier 
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Hebben vissen gevoel?  
Kunnen ze 

 gestrest raken?

Een aantal
misvattingen over  
vissen ontrafeld

Mysterieuze  
onderwater wereld  

in beeld

IN DE DISCUSSIE  
OVER DIERENWELZIJN 
BUNGELT DE VIS  
ONDERAAN
Hoe kunnen we 
dat veranderen?
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Vissen voelen niets van een haakje in hun bek Vissen kunnen 
niet nadenken en  kijken alleen dom voor zich uit Vissen hebben 

onderling geen  contact met soortgenoten Vissen kunnen 
niets onthouden Als je vissen op ijs legt,  voelen ze niets meer 

We moeten vis eten, er zijn geen goede  alternatieven

WAAR OF NIET WAAR?
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Vissen zijn voor veel mensen louter een product. Ze staan ver van ons af.  
Het zijn dieren die we eten. Met begrippen als ‘aaibaar’ en ‘intelligent’ associëren 

we ze zelden. Maar als we ons verdiepen in de belevingswereld van vissen,  
moeten we concluderen dat ze in zekere zin wel degelijk aaibaar zijn, dat ze pijn  

en stress ervaren, maar óók een eigen karakter en levensstijl hebben.

VISSEN BOVEN WATER

Er leeft een fabelachtige hoeveelheid vissen 
op deze aarde. Het zijn gevoelige, slimme 
wezens, die een sociale dynamiek hante
ren en veel meer zijn dan hun instinct. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
het dieren zijn die wel degelijk pijn kunnen ervaren 
en ontkracht de mythe dat het geheugen van een 
vis maar drie seconden beslaat. Vissen kunnen her
inneringen opbouwen, spelen, vriendschappen 
onderhouden, gereedschap gebruiken en ze hebben 
bovendien nogal ingewikkelde seksuele gewoonten. 
Er zijn mannetjes die een harem onderhouden, 
 vissen die promiscue, monogaam of polygaam zijn, 
maar ook soorten die de geslachtsgrenzen over
schrijden. Het leven van vissen is daarmee veel 
 complexer dan de meesten van ons denken. 

Vissen verdienen bescherming
De vraag is: hoe kan je het welzijn van dieren 
 verbeteren waar mensen geen empathie voor heb
ben? Want vissen zijn niet aaibaar, we kunnen ons 
nauwelijks met ze identificeren, terwijl ze onder
tussen wél bescherming verdienen. Helaas wordt 
in onze wetgeving amper rekening gehouden met 
het welzijn van deze dieren. Niet in de manier 
waarop ze worden gevangen, en – met uitzonde
ring van de paling – ook niet in hoe ze worden 
gedood. Daar moet verandering in komen, vinden 
wij. De Dierenbescherming wil dat er meer begrip 
en aandacht komt voor vissen bij het grote 
publiek. En voor de fascinerende wezens die ze 
zijn, ondanks hun lage aaibaarheidsgehalte.

De Dieren
bescherming  
wil dat er meer 
begrip en aan
dacht komt voor 
vissen bij het 
grote publiek
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Vissen. Het zijn dieren waar veel mensen zich amper mee kunnen identificeren. Omdat hun leven zich 
onder water afspeelt, in een wereld die wij niet kennen. Gert Flik doet als hoogleraar dierfysiologie  
onderzoek naar het welzijn van vissen. Ervaren ze pijn? En kunnen ze gestrest raken? Om antwoord op 
die vragen te krijgen, bekijkt hij onder meer de  hormoonspiegels van vissen. 

‘VISSEN VOELEN PIJN,  
BOUWEN HERINNERINGEN OP  
EN KUNNEN GESTREST RAKEN’

Laten we met de deur in huis vallen: kunnen 
vissen pijn hebben? 
“De hersenstructuren van vissen zijn simpeler, 
maar vergelijkbaar met die van ons als we pijn 
ervaren. Er zijn inmiddels volop bewijzen dat vis
sen wel degelijk pijnprikkels waarnemen. Ze reage
ren daar niet alleen reflexmatig op, maar passen 
ook hun gedrag aan. Een vis zit bijvoorbeeld graag 
in het donker. We deden een onderzoek waarbij 
we een schokje toedienden zodra een vis naar het 
donkere gedeelte van het aquarium zwom. Afge
past, en zeker niet gevaarlijk, maar dat vinden ze 
niet fijn. Al na enkele keren bleef de vis in het licht. 
Zo’n reactie gaat veel verder dan een simpele pijn
reflex. Alleen al om die reden moeten we niet wil
len dat vissen een half uur op het dek van een boot 
liggen te spartelen of levend in een fileer machine 
worden gegooid, zoals bij haring gebeurt.”

Vissen ervaren dus ook stress?
“Jazeker. Ze happen naar lucht als er te weinig 
zuurstof in het water zit, of ze springen eruit  
als het plotseling te warm of te koud wordt.  
Er zijn situaties denkbaar waarbij vissen een 
stressvrij leven leiden. Als ze zuiver water hebben 
bijvoorbeeld, ruimte om te zwemmen en voldoende 
eten. Het probleem is alleen dat wanneer zo’n dier 
dan vervolgens een predator tegenkomt hij zich 
helemaal te pletter schrikt en doodgaat van de 
stress. Omgekeerd, wanneer je als vis voortdurend 
in angst leeft, heb je maar een klein duwtje nodig 
om ook het loodje te leggen. Daartussen zit een 
groot gebied van leren en omgaan met prikkels. 
Negatieve, maar zeker ook positieve. Waarbij je 
niet uit het oog moet verliezen dat stress op de 
lange termijn groei, immuunsysteem en voort
planting in gevaar kan brengen. Overigens zijn er 
aanzienlijke soortverschillen. Forellen en zalmen 
zijn stressgevoelige dieren, terwijl karpers juist 
sterke vissen zijn en ook platvissen kunnen verras
send stressongevoelig zijn.”

En zijn ze ook in staat tot leren?
“Als je dat twintig jaar geleden durfde te beweren, 

‘Het probleem  
bij de bestaande 
keurmerken 
voor vis is dat  
er totaal geen 
 rekening wordt 
gehouden met 
het welzijn van 
de dieren zelf’

werd je keihard uitgelachen. Nu weten we dat dat 
wel degelijk mogelijk is en laten dat ook met het 
grootste gemak zien. Veerkracht door verandering 
is bij vissen aantoonbaar. Wat inhoudt dat het 
 dieren zijn die hun omgeving waarnemen, zich er 
bewust van zijn. Ben je daartoe in staat, dan heb je 
een geheugen en kan je dingen leren.”

Hoe komt het dat er zo weinig sympathie is 
voor de vis?
“Waar honden en katten zijn uitgegroeid tot vol
waardige gezinsleden, en ook andere zoogdieren 
meer respect en bescherming krijgen, kunnen vis
sen met hun rigide, slijmerige kop nog steeds op 
weinig sympathie rekenen. Dat ze geen emoties 
tonen, maakt het nog abstracter. Hun ogen zitten 
veelal aan de zijkant, het ontbreekt ze aan expres
sie. Wij mensen hebben een fijne mimiek en kun
nen onze gevoelens uiten. Voor vissen geldt dat 
niet. Ze kunnen een gaapbeweging maken, vinnen 
opzetten en kleurpatronen ontwikkelen. Daaraan 
kunnen emoties worden afgelezen, maar het raakt 
ons allerminst. En dat terwijl vissen evolutionair 
gezien een groot succes zijn. Het feit dat er 35.000 
verschillende soorten bestaan, betekent dat ze een 
grote veerkracht hebben. Desondanks praten wij 
over vissen alsof het om één soort gaat, zoals een 
kip of een koe, terwijl een forel toch echt wat 
anders is dan een paling of een zeebaars. En ook in 
de hele discussie over dierenwelzijn bungelt de vis 
ergens onderaan. Er wordt ten onrechte nog steeds 
te weinig rekening met deze dieren gehouden.”

Hoe kunnen we dat ombuigen?
“In Noordwest Europa zijn welzijnsoverwegingen 
richting de vis al in een vergevorderd stadium. 
Neem Noorwegen, daar wordt verdoofd voor het 
doden en is men zich bewust van de problematiek 
die die wetgeving aanreikt. Of in Engeland, waar 
vaak overdreven poezelig met dieren wordt omge
gaan, maar er wél het besef is dat veel settings 
voor dieren door de mens gecreëerd zijn en dat  
wij daar dan ook de zorg voor horen te nemen. 
Mensen dienen zich bewust te worden van de 

Gert Flik, hoogleraar dierfysiologie
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‘Als je twintig 
jaar geleden 
durfde te  
beweren dat 
 vissen kunnen 
leren, werd  
je keihard  
uitgelachen’

 problematiek. Het heeft weinig zin om een klaag
lied over het welzijn van de vis te houden. Want 
het is een industrie, die draait om geld. En moeten 
wij een man met een bootje, die voor dag en dauw 
de zee op gaat om een mandje vis te vangen en 
daarvan in zijn levensonderhoud moet voorzien, 
vertellen dat dat niet meer mag?” 

En hoe pakken we dat aan?
“Het is belangrijk dat we het welzijn van de vis, in 
de ruimste zin van het woord, onder de aandacht 
brengen. Dat mensen gaan beseffen dat een vis 
een gewerveld dier is, net zoals jij en ik. Dat het 
pijn kan voelen en stress ervaart. Daarmee moeten 
we al in de vroege jeugd beginnen, bij biologie
lessen op school. In het kader van het project  
Kids Meet Professors heb ik bijvoorbeeld les mogen 
geven aan tachtig schoolkinderen in de leeftijd 
van zes tot acht jaar. Die kinderen vonden het 
 r euze interessant, en stelden fascinerende vragen. 
Een tijd later kreeg ik een pakket van ze met teke
ningen en verhalen over hoe mooi ze het vonden. 
En wat ze nu wisten over vissen waar ze voorheen 
geen idee van hadden.”

Hoe essentieel zijn vissen voor de mens?
“Vis is de belangrijkste eiwitbron wereldwijd  
en cruciaal voor de ontwikkeling van de huidige 
mens. Een relevante vraag is hoe wij verder 
 evolueren, wat we technologisch gezien kunnen 
bewerkstelligen en of we wel aanspraak mogen 

blijven maken op natuurlijke bronnen zoals vis?  
Het consumentenbewustzijn groeit. Mensen 
 willen weten of vis gecertificeerd is, dat er vangst
methoden worden gehanteerd die het ecosysteem 
minder belasten. Het probleem bij de bestaande 
keurmerken voor vis is dat er totaal geen rekening 
wordt gehouden met het welzijn van de dieren. 
Als ze geluk hebben, worden ze verdoofd voordat 
ze worden gedood, maar dat is alleen in bijzondere 
situaties het geval.”

Wat is de grootste misvatting over vissen?
“Dat ze een geheugen van drie seconden hebben, 
de tijd die nodig is om de kom rond te zwemmen. 
Terwijl het stereotyp gedrag is, die vis vindt zijn 
leven oersaai. Om te laten zien dat deze dieren wel 
degelijk herinneringen  opbouwen, bekeken we 
hoe ze reageren op het aanbieden van voer in com
binatie met een lichtflits. Zwemt de vis dan op een 
later moment terug naar diezelfde plek zodra hij 
die flits weer ziet? Het antwoord daarop is ja. Je 
kan ook een flits geven, dertig seconden wachten 
en het voer elders geven. Je test dan dus of de vis 
snapt dat hij ergens naartoe moet zwemmen om 
eten te krijgen. En ook dat blijken vissen heel  
goed te kunnen. Doe je dat maandenlang niet,  
en geef je na al die tijd weer een flits, dan nóg 
zwemt de vis naar de plek waar hij ooit voer kreeg. 
Ik kan je vertellen, dat getuigt van een lange
termijngeheugen waar veel studenten jaloers op 
kunnen zijn.”

CV GERT FLIK
Prof. Gert Flik onderzoekt hoe 
vissen zich aanpassen aan 
milieu- en stressfactoren. Dit is 
van belang voor de aquacultuur 
en viskweek. Fliks onderzoek 
kan leiden tot betere kweek-
methodes. De resultaten zijn 
ook  zuiver wetenschappelijk 
van belang. Flik promoveerde 
in 1985 op de calciumhuishou-
ding van vissen. Eerst onder-
zocht hij palingen in Canada, 
later tilapia’s in Nijmegen.  
In 2002 werd hij hoogleraar 
dierfysiologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
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MYSTERIEUZE  
ONDERWATER- 
WERELD
We staan er amper bij stil, maar onder het wateroppervlak  
van onze zeeën, rivieren en grachten bevindt zich een  
kleurrijke wereld waarin miljoenen  vissen leven. Ze worden vaak  
gezien als gevoelloze, nietszeggende wezens met hun ronde, 
apathische ogen. Maar wie zich verdiept in hun wereld, ontdekt 
dat er meer schuilgaat achter de fascinerende dieren die ze zijn.  
Op deze pagina’s halen we enkele  vissoorten boven water. 

 GROEPSDIER
De makreel zwemt in scholen, 
omdat hij zo beter is opgewas-
sen tegen vijanden. Alleen niet 
tegen de mens, want groepen 
vissen zijn voor vissers 
 makkelijker op te sporen en  
te vangen. Makrelen worden 
met vele tegelijk uit de zee 
geschept, waarbij ze elkaar in 
de staart bijten, uit pure stress.
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 KILOMETER VRETER
De zalm zwemt soms meer 
dan 3.000 kilometer om zich 
op de juiste plek voort te plan-
ten. Het is een trekdier in hart 
en  nieren en een vis met een 
groot uithoudingsvermogen. Hij 
is fors en krachtig gebouwd, 
maar ook sierlijk en durft tegen 
de stroming in te zwemmen. De 
zalm heeft een hoog ontwikkel-
de reukzin. Hij is fel en ener-
giek, een doorzetter, die 
betrekkelijk  weinig voedsel 
nodig heeft om enorme afstan-
den af te leggen. Helaas komt 
daar tegenwoordig nog maar 
weinig van terecht, omdat zalm 
veelal in kweekbakken in zee 
gehouden wordt om geoogst 
te worden.

 HOE OUDER  
HOE MOOIER
Ware schoonheid komt met de 
jaren. Dat geldt zeker voor de 
ruisvoorn. Bij het stijgen van de 
leeftijd krijgt deze vis steeds 
rodere vinnen.



 NOMADE VAN DE ZEE
De zeebaars is een echte trek-
ker. Hij foerageert op open 
water in zee, terwijl ’ie zo weer 
100 kilometer reist om de per-
fecte kraamkamer aan de kust 
te bereiken. De vis is op jonge 
leeftijd een groepsdier, met 
name tijdens de seizoens-
gebonden trek, en vormt scho-
len. Een volwassen zeebaars 
leeft minder vaak in groepen. 
Helaas komt deze vis nog maar 
weinig voor, en zit hij vaak klem 
in kille kweekbakken. 

 ONVERSCHROKKEN
Als roofdier heb je niets te 
 vrezen, toch? De snoek kan 
wel anderhalve meter lang wor-
den en eet behalve vissen ook 
kikkers, vogels en kleine zoog-
dieren. Maar zelfs deze jager 
moet oppassen. De zeearend 
lust de snoek namelijk rauw. 
Daarnaast vertoont deze vis 
kannibalistische trekjes. Kleine 
snoeken hebben beschutting 
nodig om veilig voor soortge-
noten op te kunnen groeien. 



 SCHOONSPRINGER
De tonijn kan 75 kilometer per 
uur zwemmen. In de lente en 
zomer trekt hij noordwaarts en 
komt dan soms ook in de 
Noordzee voor. De tonijn is 
een omnivoor die zich hoofd-
zakelijk voedt met kleinere 
 visjes, inktvissen en kreeftach-
tigen. Ondanks zijn forse 
gewicht, hij kan wel 200 kilo 
wegen, maakt hij prachtige 
sprongen. Hoe snel en sierlijk 
deze vissen ook zijn, ze 
 worden massaal gevangen. 
Zelfs nu ze met uitsterven 
 worden bedreigd.
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 ONZICHTBARE VIS
Net als zijn grote broer of zus, 
de heilbot, is de tarbot een 
meester in vermommen. Als 
platvis kan hij stilletjes op de 
bodem blijven liggen en dezelf-
de kleur aannemen als zijn 
omgeving. Dat trucje beheerst 
hij niet vanaf zijn geboorte. 
Pas als hij volwassen is, wordt 
deze ronde vis namelijk plat.



VRAAG MAAR RAAK

Vissen ‘praten’ in een taal die bestaat uit 
gegrom, gekwetter en gepiep. Sommige 
laten daartoe hun zwemblazen  trillen of bot-
ten galmen, andere maken gebruik van spie-
ren die tot wel 200 keer per seconde heen 
en weer bewegen. Wetenschappers hebben 
ontdekt dat vissen in staat zijn hun omgeving 
te gebruiken, waardoor hun gezang nóg 
beter klinkt. Onderling zijn er grote verschil-
len. Ponen zijn praat grage vissen. Ze maken 
onderscheidende grommende geluiden en 
kletsen de hele dag door. De kabeljauw is 
stiller en maakt enkel geluid als er kuit 
geschoten wordt, zodat het mannetje en 
vrouwtje de eieren op hetzelfde moment kun-
nen loslaten voor bevruchting. De geluiden 
die vissen maken lijken sowieso verband te 
houden met de situatie waar ze zich in bevin-
den. Enkele laten alleen van zich horen tij-
dens het paarseizoen, terwijl andere soorten 
vooral geluiden produceren als er gevaar 
dreigt. Zo’n geheime taal is handig, maar kan 
gevaarlijk zijn. Wetenschappers vermoeden 
namelijk dat roofdieren de taal van vissen 
ook kunnen horen.

Door de eiwitten en goede vetten en stoffen 
is vis in de basis extreem gezond. Een punt  
van zorg is de vervuiling op zee en in binnen-
landse wateren in de vorm van onder meer 
de PCB’s uit olie en plastic, dioxines en 
 zware metalen. De vissen die wij eten 
 ver zamelen deze stoffen via hun voedsel. 
Zodoende krijgen ook wij gif binnen als we 
vissen eten. De ene vis is overigens gevoeli-
ger voor het opslaan van ziekmakende stof-
fen dan de andere. Als je vis eet, is het 
raadzaam om makreel, paling, tilapia en 
 pangasius te vermijden.

Vissenhersenen bevatten gebieden die te 
maken hebben met leren en geheugen. Maar 
ook onderzoeken en observaties tonen aan 
dat vissen hele slimme dingen doen. Zo zijn 
er vissen die stenen gebruiken om schelpen 
te openen, samen met andere vissoorten op 
jacht gaan en weten bij welk muziekje ze 
eten krijgen. Er wordt beweerd dat vissen 
geen geheugen hebben. Dat een goudvis 
het niet erg vindt om de hele dag rondjes te 
zwemmen in een kom. Daar klopt niets van. 
Het is voor vissen juist van levensbelang  
dat ze dingen onthouden. Al was het alleen 
maar zodat ze zich herinneren waar ze eten 
kunnen vinden en om plekken te vermijden 
die gevaarlijk voor ze zijn.

Vissen halen de vetzuren EPA en DHA uit de 
algen die ze eten. Er zijn supplementen die 
zijn voorzien van deze oliën. Daarnaast kan 
het lichaam zelf EPA en DHA aanmaken uit 
het vetzuur ALA, dat in plantaardige produc-
ten zoals raapzaad(olie) en lijnzaad(olie) zit. 
Het is alleen nog niet duidelijk in welke mate 
het lichaam hiertoe in staat is. Vleesvervan-
gers kennen we inmiddels wel, maar de 
 laatste tijd verschijnen er ook steeds meer 
visvervangers in de schappen van de super-
markt. Daarnaast zijn er kookboeken met 
diervriendelijke alternatieven en restaurants 
die een vlees- en visvrije kaart hanteren.

Wij praten met de visserijsector over meer 
humane vangst- en dodingsmethoden.  
Ook gaan wij in overleg met onderzoeks-
instituten. In relatie tot kweekvissen voor 
consumptie zijn we op zoek naar criteria die 
het welzijn van vissen gedurende de kweek, 
het transport en de doding verbeteren. Dit 
doen wij gezamenlijk met de producenten, 
retailers, certificeringsinstanties zoals 
 Aquaculture Stewardship Council (ASC) en 
andere  dierenwelzijnsorganisaties. 

Communiceren   
vissen met elkaar?

Is vis eten echt  
zo gezond als  
wordt gedacht?

Zijn vissen  
intelligente dieren?

Zijn er goede  
alternatieven voor  
het eten van vis?

Wat doet de  
Dierenbescherming  
om vissenwelzijn  
te verbeteren?

1
2

3

Vissen zijn fascinerende, mysterieuze dieren, zoveel is inmiddels duidelijk. Toch is 
er nog maar zo weinig wat we van ze weten. Op deze pagina’s beantwoorden we 
10 prangende vragen over vissen, hun leefwereld, welzijn en gedrag. 

4
5
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Voorstanders zeggen dat kweekvis hét ant-
woord is op overbevissing. Wat nog maar de 
vraag is, want kweekvis wordt vaak gevoerd 
met wilde vis. En bovendien planten vissen 
zich lang niet altijd voort in kweekbakken, 
waardoor jonge visjes uit de zee worden 
gehaald, opgroeien in gevangenschap om 
vervolgens geoogst te worden. Tegenstan-
ders van aquacultuur noemen het de nieuwe 
vorm van vee-industrie. Als vissen te veel 
opeengepakt worden, levert dat veel stress 
op en krijgen ziekten en parasieten  
vrij spel, waarschuwen zij. De uitdaging  
is te zorgen dat viskweek duurzaam  
gebeurt met aandacht voor het  
welzijn van de dieren zelf. 

Keurmerken zoals ASC (kweek) en MSC 
(wildvangst) letten vooral op ecologische 
duurzaamheid. Er is geen dierenwelzijnskeur-
merk dat ook rekening houdt met de wijze 
waarop vissen worden gedood. Vaak worden 
ze nu nog onverdoofd geslacht. Afhankelijk 
van de verwerkingsmethode kan het een paar 
minuten tot meer dan een dag duren voor zij 
daadwerkelijk dood zijn. Ze sterven dan 
ergens in het verwerkingsproces, meestal 
door verstikking. Dat is een lange lijdensweg. 
Bij biologisch gekweekte vissen worden  
er overigens wel eisen gesteld aan dieren-
welzijn en dodingsmethoden. 

Wij benadrukken dat vissenwelzijn niet  
of nauwelijks is meegenomen in wet- en 
regelgeving. Dit moét veranderen. We willen 
wetten waarin wordt vastgelegd dat dieren-
welzijn is gewaarborgd bij het houden, trans-
porteren en doden van vissen. Verplichte 
bedwelming van kweek- en wild gevangen 
paling is mede door ons toedoen inmiddels 
in wet geregeld. Het heeft onze hoogste 
 prioriteit dat dit voor alle soorten vissen  
gaat gelden.

Wat zijn de  
voor en nadelen  
van kweekvis?

Zijn er keurmerken  
waar ik op kan letten  
bij het kopen van vis?

Wat verwacht de  
Dierenbescherming  
van de overheid?

Wij Nederlanders gaan steeds meer vis eten. 
We verorberen zo’n vierenhalve kilo per jaar. 
Zalm is de meest gegeten soort, naast 
haring en tonijn. Ook kibbeling en vissticks 
zijn populair. Deze worden gemaakt van 
diverse vissoorten, waaronder kabeljauw. 
Vier procent geeft aan bijna dagelijks vis  
te eten, de meerderheid van zo’n zeventig 
procent meerdere keren per maand. Onge-
veer de helft van de gegeten vissen komen 
van de kweek (aquacultuur).

In ons land voornamelijk paling en meerval. 
Hiervoor worden jonge aaltjes gebruikt die 
uit het wild, veelal Frankrijk, worden gehaald. 
Palingen planten zichzelf overigens in gevan-
genschap niet voort, waarschijnlijk omdat  
ze in het wild hiervoor eerst vele duizenden 
kilometers moeten afleggen. Naast paling  
en meerval worden in ons land snoekbaars, 
tilapia, tarbot, tong en forel gekweekt. De 
Nederlandse aquacultuursector is relatief 
klein in vergelijking met andere landen. De 
meeste in Nederland gekweekte vissen 
 worden verkocht aan restaurants of geëxpor-
teerd naar het buitenland. In 2016 werd 
wereldwijd ruim 54 miljoen ton vis gekweekt, 
in Europa meer dan twee ton en in Neder-
land 5690 ton. Vissen worden hier, in tegen-
stelling tot andere landen, niet op zee maar 
op land gekweekt.

Hoeveel vis eten wij  
gemiddeld per jaar?

6
7
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Welke vissen  
worden gekweekt  
voor consumptie?

8
10



OP NAAR EEN BETER VISSENWELZIJN
Met uw steun aan de  Dierenbescherming, helpt 
u bij het werk dat wij verrichten om het welzijn 
van vissen te verbeteren. Ook door minder en 
bewuster vis te eten, te houden of op te henge-
len voorkomt u dierenleed. Meer weten? Kijk op 
Dieren bescherming.nl/vissen.

16% van de visproducten bevat (giftige) PCB’s en dioxines. In ons 
land wordt jaarlijks meer dan 340.000 ton vis uit het wild gevangen.  

Dat is vergelijkbaar met 250 gevulde Olympische zwem baden.  
Wereldwijd wordt meer dan 77.000.000 ton vis uit de zee gehaald. 

Kweekvis is met wereldwijd ruim 54.000.000 ton aan een opmars bezig. 
Binnenkort zal de aquacultuur de wilde visserij zal inhalen als 
hoofdbron van visserijproducten. 29.000 vissen worden jaarlijks 
gebruikt voor dierproeven. 33,1% van de vissenpopulatie wordt 

 overbevist en dreigt uit te sterven. 72% van de Nederlanders vindt  
dat vissenwelzijn op dezelfde manier beschermd moet worden als  

andere dieren die  worden gebruikt voor consumptie. 64% van  
de Nederlanders wenst informatie op de verpakking over  

vissenwelzijn. Vissen moeten na vangst veelal een minuten  
tot zelfs urenlange doodsstrijd leveren.

FEITEN EN CIJFERS 



Binnenkort in de webshop! 
De verbeterde samenstelling diervoeding  
en tussendoortjes van Best Life

Deurmat  
hond of kat

Veeg je voeten in stijl!

€ 5,50 

Paraplu hond
 In stijl door de regen!

€ 9,95 

Aanbieding! 
Spinnenvanger

 In de herfst zijn 
 spinnen zichtbaarder.  

Zet spinnen veilig en met 
respect buiten.

vanaf  € 12,95
€ 11,65

 

Webwinkel
Bekijk deze producten op www.dierenbeschermingshop.nl



20 | DIER NAJAAR 2018

MEELOOPREPORTAGE

FO
TO

G
R

A
FI

E 
E

R
IK

 B
U

IS

NAAM
Jeroen van Dijke

FUNCTIE 
Relatiebeheerder  
Bijzondere Giften

LIEFDE VOOR DIEREN
“Mensen hebben uiteenlopen-
de redenen om de Dieren-
bescherming op te nemen in 
hun testament, maar wat ze 
gemeen hebben is hun liefde 
voor dieren. ‘Jullie mogen alles 
van me hebben, als de dieren 
na mijn overlijden maar wor-
den opgevangen en verzorgd,’ 
zeggen ze dan. En dat begrijp 
ik. Ik heb hetzelfde met mijn 
hond Boris.”

UIT HET ASIEL
“Boris was na een inbeslag-
name in het asiel beland. 
Inmiddels ben ik al een  
heleboel jaren ontzettend  
blij met hem.”

TROTS
“Ik vertel graag over het werk 
van de Dierenbescherming en 
ben er trots op dat wij niet 
alleen dieren redden, maar ons 
er ook voor inzetten hun welzijn 
structureel te verbeteren.”

ACHTER DE SCHERMEN
“Naar buiten toe wordt vooral 
ons ambulance- en asielwerk 
belicht, terwijl er achter de 
schermen zo veel meer 
gebeurt. We lobbyen om de 
stem van de Dierenbescher-
ming te vertegenwoordigen, 
ook richting overheid en regel-
geving. Zo strijden we onder 
meer tegen misstanden bij 
veetransporten en paarden-
markten, hondenhandel en  
de bio-industrie.” 

ZORG EN AANDACHT
“Ik vind het belangrijk dat men-
sen die aan de Dierenbescher-
ming willen nalaten wéten en 
vertrouwen hebben dat hun 
geld goed besteed zal worden. 
Aan mij de taak om ze te laten 
zien dat wij dat met veel liefde, 
zorg en aandacht doen.”

De viool van  
Vuillaume komt uit 
een nalatenschap 
en werd na het 
overlijden van de 
eigenaresse in 
bruikleen gegeven 
aan Frank van  
’t Kaar. Omdat hij 
artrose heeft en 
niet meer kan spe-
len, draagt Frank 
de viool over aan 
relatiebeheerder 
Jeroen die ermee 
naar veilinghuis 
Sotheby’s gaat.
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Jeroen van Dijke is jurist en werkt als relatiebeheerder voor de Dierenbescherming. In deze functie  
begeleidt hij mensen bij de besteding van hun gift of nalatenschap. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook  
een waardevol voorwerp, zoals een schilderij of instrument. DIER volgt Jeroen bij de verhandeling van een 
antieke viool, die per testament aan de Dierenbescherming is nagelaten. 

ONZE MENSEN ONS WERK

Vandaag heeft relatiebeheerder Jeroen 
een bijzondere missie. Hij zal een 
kostbare viool ophalen en overbren
gen naar veilinghuis Sotheby’s in 

Amsterdam. In de herfst wordt het instru
ment in Londen geveild, waarna de opbrengst 
onder twee erfgenamen wordt verdeeld, de 
Dierenbescherming is er een van. Jeroen:  
“De eigenaresse, mevrouw Dekker, liet een 
groot deel van haar bezittingen jaren  geleden 
na aan de Dierenbescherming. Alleen haar 
viool gaf ze in bruikleen aan een kennis, 
Frank van ’t Kaar. Zij was een niet onverdien
stelijk violist, hij ook. Ze wilde dat iemand 
haar instrument zou blijven bespelen.”

Bijzondere ontmoeting
Volgens Jeroen had het nog jaren kunnen 
duren voordat de viool terug zou komen, 
Frank mocht ’m tenslotte gebruiken tot het 
einde van zijn leven. “Maar omdat hij artrose 
heeft en niet meer kan spelen, wil hij ’m nu 
al overdragen,” aldus Jeroen. Het bezoek aan 
Frank is emotioneel. Hij heeft tijd nodig om 
afscheid van het instrument te nemen waar 

hij zo van heeft genoten. “Het was mooi, een 
bijzondere ontmoeting,” erkent Jeroen als hij 
de deur achter zich dichttrekt. “Ik heb gron
dig onderzoek gedaan naar hoe we de hoogste 
opbrengst voor de viool kunnen genereren, 
en dat waardeerde Frank enorm. We hadden 
een goede klik. Ik vind het sowieso belangrijk 
om mensen het vertrouwen te geven dat hun 
schenking volledig ten goede zal komen aan 
de verbetering van dierenwelzijn. Mevrouw 
Dekker wilde bijvoorbeeld dat de opbrengst 
van de viool naar het Kerbert Dierentehuis in 
IJmuiden zou gaan. Een wens die wij vanzelf
sprekend inwilligen.”

Parels van mijn werk
De volgende middag ontmoet Jeroen veiling
meester Paul Hayday bij Sotheby’s in Amster
dam. Een gesoigneerde Engelsman, zo blijkt, 
die veel van het merk en de bouwer van de 
viool Vuillaume weet. “Ontmoetingen als 
deze vormen de parels van mijn werk. Ik ben 
dol op geschiedenis, oude spullen, en mensen 
die daar gepassioneerd over vertellen,” erkent 
hij. Paul neemt Jeroen mee naar de vergader

ruimte, haalt de viool uit de kist en bestu
deert ’m nauwkeurig. Paul vertelt dat het 
instrument bij de veiling in oktober in Lon
den tussen de 80.000 en 120.000 Britse Pon
den zal opbrengen, omgerekend zo’n 115.000 
euro. Jeroen: “Vuillaume was zó goed dat hij 
een Stradivarius na kon bouwen die qua 
klank niet onderdeed voor het origineel. Een 
naaper dus in feite, maar wel eentje met 
talent. Dat blijkt nu ook uit de geschatte waar
de van het instrument.” Jeroen neemt 
afscheid van Paul. Binnenkort hoort hij hoe
veel de viool heeft opgebracht en wat het 
opvangcentrum met dit bedrag gaat doen.

MEER INFORMATIE OVER NALATEN
AAN DE DIERENBERSCHERMING?
Kijk dan op Dierenbescherming.nl/ 
nalaten. U kan hier ook een vrijblijvend 
gesprek aanvragen met Jeroen of zijn 
 collega Jana van der Muijden en de testa-
menttest doen, die u in enkele minuten 
vertelt of uw erfenis goed geregeld is.
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‘Ik vind het belangrijk om mensen het vertrouwen te 
geven dat hun schenking volledig ten goede zal 
komen aan de verbetering van dierenwelzijn’
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VRIENDELIJKER KIPPEN  
VANGEN OP Z’N ZWEEDS
Wanneer dieren uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald, betekent dat 
onherroepelijk stress. Vaak zelfs gierende paniek. Varkens die na een half jaar richting 
slachthuis gaan, weten al niet wat ze overkomt, voor pluimvee is het laatste hoofdstuk in 
hun leven meestal een regelrecht drama. Waarbij de dieren door een kippenvanger 
ondersteboven aan de poten worden gegraaid om met een paar soortgenoten door een 
kleine opening in een plastic krat te worden gepropt.

A ls je ‘geluk’ hebt, behoor je tot 
de weinige zogeheten ‘uitgeleg
de hennen’ die in Nederland 
worden geslacht, maar steeds 
vaker gaan ze naar Polen, 
omdat daar een paar centen 

meer aan ze kan worden verdiend. “Die lange 
transporten, daar willen we vanaf, maar ook 
bij het vangen en inkratten van de dieren kan 
nog heel veel worden verbeterd,” vertelt  
dr. Lisanne Stadig, beleidsmedewerker 
 veehouderij bij de Dierenbescherming en 
gepromoveerd op kippenwelzijn.

Topproductie
Ze legt uit waarom juist legkippen zo te 
 lijden hebben van de ruwe behandeling tij
dens het vangen. “Zo’n dier heeft anderhalf 
tot twee jaar een topproductie geleverd en is 
uitermate kwetsbaar.” Een kip kan normaal 
wel acht jaar oud worden, maar in de eier
sector ben je vrijwel niets meer waard als je 
minder dan driehonderd eieren per jaar gaat 
leggen. “Door die hoge productie hebben ze 
vrijwel allemaal botontkalking,” stelt Lisanne. 
Het beendergestel is dan uitermate broos en 
zwak. Verder hebben de kippen weinig vet
reserves en is hun verenkleed geruïneerd. Zij 
betalen een hoge prijs voor een ei. In tegenstel
ling tot de consument, die er tegenwoordig 
maar liefst drie keer  minder voor hoeft neer te 
tellen dan zestig jaar geleden. Ook hier geldt 
dat de consument gewend is geraakt aan spot
goedkope dierlijke producten.

Ondersteboven bungelen
Het ‘leeghalen van de stallen’ door vangploe
gen mag zodoende niet teveel kosten, anders 
verdient de eierboer nóg minder. Het is vol
gens Lisanne ongeschoolde arbeid en zwaar 
werk. “Het moet allemaal zo snel mogelijk 

met mensen die vaak niks weten van dieren
welzijn. Dat ze die kippen bij de poten pakken 
en ondersteboven laten bungelen is voor het 
dier verschrikkelijk. Het zorgt niet alleen voor 
stress, maar ook voor fors lichamelijk onge
rief. Kippen hebben namelijk geen middenrif, 
dus als je ze zo hanteert, drukken alle orga
nen op het hart en de longen.”
 
Oud vuil
In 2016 voerde de Dierenbescherming actie 
tegen de wrede behandeling en het transport 
van uitgelegde hennen. Dierenwelzijnsorga
nisatie Eyes on Animals legde voor ons het 
vangen en transporteren van de dieren naar 
Polen vast. Die beelden gebruikten wij als bij
lage bij een rapport met als voornaamste con
clusie dat de dieren bijna letterlijk als oud vuil 
werden behandeld. Pluimveehouders reageer
den geschrokken op de bevindingen van de 
Dierenbescherming. “We zorgen tijdens hun 
leven goed voor onze kippen. Ook hun laatste 
reis moet zorgvuldig verlopen,” zei voorzitter 
Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond 
Pluimveehouders (NVP) in een reactie aan 
 persbureau ANP toen. Toch leek de sector niet 
direct overtuigd van de structurele aard van de 

aangekaartte missstanden. Ook in de politiek 
werd schande gesproken van de ruwe behan
deling van de kippen, maar ook dat heeft de 
dieren helaas niet verder geholpen.

Cursus dierenwelzijn verplicht
Volgens Lisanne laten diverse studies zien  
dat tot dertig procent van de kippen na het 
vangen verse botbreuken heeft. “Dit is voor
namelijk onderzocht in kooisystemen, het 
percentage ligt lager in scharrelstallen. Hoe
veel minder is echter onduidelijk. De range 
die genoemd wordt is vijf tot dertig procent,” 
zegt ze. “Je hebt het hoe dan ook over miljoe
nen dieren per jaar die met gebroken poten, 
kneuzingen en ernstig verwond in die plastic 
kratten worden gestopt.” Veel leed in de 
veeindustrie onttrekt zich aan de ogen van de 
nietsvermoedende consument. “Dat wordt bij 
de uitgelegde hennen wel heel pijnlijk duide
lijk,” vindt Lisanne. Gelukkig begint er sinds 
kort wat beweging in dit dossier te komen. 
Lisanne zegt dat de sector na gesprekken  
met de  Dierenbescherming nu een cursus 
 Verantwoord Pluimveeladen voor het perso
neel van vangploegen verplicht heeft gesteld. 
Deze cursus richt zich naast dierenwelzijn 
 bijvoorbeeld ook op hygiëne.

‘Culture of care’ 
“Dat is op zich een goede zaak,” aldus Lisanne, 
“maar ik ben bang dat het niet genoeg is. Een 
halve dag cursus is prima, hoewel ik niet denk 
dat die het verschil gaat maken. Er moet wat 
ons betreft in deze sector veel meer een ‘culture 
of care’ komen, dat het gewoon logisch is dat je 
goed voor die dieren zorgt.” 

Niet zonder slag of stoot
Wat dat betreft is Lisanne vol lof over de 
bedrijven die overstappen op een geheel ande

‘Miljoenen dieren  
per jaar worden  
met gebroken poten, 
kneuzingen en ernstig 
beschadigd in plastic 
kratten gestopt’
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De Zweedse methode werkt simpel: de hennen worden 
met maximaal twee tegelijk rondom de borst opgepakt  
en rechtop in een krat gezet in plaats van dat ze er 
 ondersteboven bungelend in worden gepropt.

re manier van kippenvangen. Zoals Rondeel 
en Kipster, waarvan de eieren respectievelijk 
bij Albert Heijn en Lidl worden verkocht, met 
met drie sterren van het Beter Leven keur
merk. Eyes on Animals heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij verbeteringen in de sector. 
Hun mensen geven trainingen aan kippenvan
gers en hebben de pluimvee industrie kennis 
laten maken met de ‘Zweedse vangmethode’, 
vernoemd naar het Scandinavische land waar 
ze – weliswaar kleinschalig – ooit zijn begon
nen om kippen netjes te behandelen aan het 
einde van hun leven. Naast het agenderen van 
de problematiek bij media en de politiek, 
heeft de Dierenbescherming twee cursussen 
van Eyes on Animals mogelijk gemaakt.

Kleine revolutie
Eigenlijk werkt de Zweedse methode heel 
simpel: de hennen worden met maximaal 
twee tegelijk rondom de borst opgepakt en 
rechtop in een krat gezet. Een kleine revolu
tie in de eierindustrie, want het vangen ver
eist zorgvuldigheid en dat duurt natuurlijk 
langer. Tot twee keer meer tijd is nodig dan 
normaal. De mensen achter Kipster en Ron
deel hebben het er graag voor over, omdat de 

Zweedse methode helemaal past binnen hun 
bedrijfsfilosofie: eieren produceren op een 
manier die zo optimaal mogelijk rekening 
houdt met het welazijn van de dieren.

In de praktijk
Recentelijk heeft Eyes on Animals samen met 
vangploeg Den Ouden Oirschot voor de eerste 
keer ooit het vangen op z’n Zweeds op grote 

schaal in de praktijk gebracht en verder 
 geoptimaliseerd. Dat was in een Rondeelstal. 
De vang en laadtijd blijkt korter dan ver
wacht en geluidsmetingen bevestigen dat 
 kippen minder lijden. “De dieren maken 
hoge,  krijsende geluiden wanneer ze angst of 
pijn hebben, dat geluid gaat door merg en 
been. Tijdens het Zweedse vangen was het 
 bijna helemaal stil in de stal. Het verschil met 
 regulier vangen is zo goed hoorbaar, daar is 
eigenlijk helemaal geen geluidsmeting voor 
nodig,” aldus inspecteur Madelaine Looije 
van Eyes on Animals.

Aanjagen
Met het Beter Leven keurmerk heeft de 
 Dierenbescherming heel wat verbeteringen  
in de veeindustrie kunnen realiseren. Een 
logische volgende stap vinden wij het stellen 
van eisen aan het vangen van de kippen om 
in aanmerking te komen voor de sterren. Dat 
kan zodra de praktijk er rijp voor is, onder 
meer als alle kippenvangers zijn geschoold. 
“Koplopers als Kipster en  Rondeel kunnen  
dat proces aanjagen, mits de consument dan 
ook diervriendelijker winkelt natuurlijk,” 
besluit Lisanne.

‘Er moet wat ons 
betreft in deze sector 
veel meer een  
‘culture of care’ 
komen, dat het gewoon 
logisch is dat je goed 
voor die dieren zorgt’
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200 BESMEURDE
ZWANEN

Toen deze zomer een tankschip tegen een steiger in de 
Petroleumhaven bij Rotterdam botste, raakten honder-
den zwanen besmeurd met olie. Vrijwilligers van onze 

dierenambulances en die van partnerorganisaties reden 
talloze keren heen en weer om de dieren te redden.

Toen op 23 juni een schip ruim  
220 ton stookolie lekte, raakten 
honderden zwanen en andere 
vogels besmeurd. Er kwam een 
 grote reddingsoperatie op gang, 
waarbij een noodhospitaal op de 
Maeslantkering werd opgezet. Hier 
werden de zwanen gewassen en 
mochten ze in alle rust herstellen. 
Reddings boten van de brandweer 
gingen het water op om de dieren te 
vangen. Ook medewerkers van de 
dieren ambulances voeren mee om 
besmeurde vogels uit het water te 
halen. Iris van Zeijl, coördinator bij 
dierenambulance en meldkamer 
ZuidHolland Zuid, was erbij. 
“Omdat het tij veranderde, ver
spreidde de olie zich steeds verder 
en werd het een ongekende ramp. 
Bij de eerste melding die binnen
kwam zou het om enkele zwanen 
gaan, maar al snel bleken er 
 honderden dieren in gevaar.”

Extreem giftig
De zwanen waren massaal naar de 
Petroleumhaven gekomen om te 
ruien. In deze periode zijn ze niet  
in staat om te vliegen. Door de olie 
verloren de veren bovendien hun 
waterdichtheid waardoor ze niet 
goed meer bleven drijven. Instinc
tief proberen de vogels in zo’n geval 
hun veren schoon te likken, waarbij 
ze de olie binnenkrijgen. “We moes
ten ze zo snel mogelijk zien te van
gen en schoonmaken,” aldus Iris. 

“De dieren waren enorm gestrest, 
logisch, maar ook voor de hulpdien
sten was het een lastige klus. De olie 
bleek extreem giftig, dus we moch
ten alleen in speciale pakken het 
water op. Onze dierenambulances 
reden ondertussen continu heen en 
weer om de zwanen naar de 
noodopvang te brengen.” 

Gezond het water in
De herstelde zwanen werden op ver
schillende plekken losgelaten. De 
eerste groep gleed bij Oude Tongen 
het water in. Voor Iris en alle  
andere betrokkenen de afsluiting 
van een intense periode. Iris: “Er 
was een groot aantal organisaties 
betrokken bij de reddingsoperatie, 
maar de saamhorigheid was hart
verwarmend. Om dan de zwanen 
uiteindelijk weer gezond het water 
in te zien gaan, was voor ons alle
maal heel bijzonder.” Het haven
bedrijf in Rotterdam heeft de olie in 
het water opgeruimd. Helaas zijn de 
oevers en kades in het Botlekgebied 
niet overal olievrij en duren de 
schoonmaakwerkzaamheden naar 
verwachting nog maanden. Ecolo
gen blijven daarom de zwanenpopu
latie in het gebied monitoren. Als ze 
besmeurde dieren signaleren, wor
den ze gevangen en naar een vogel
opvangcentrum gebracht. Voor nu 
zijn we vooral blij dat alle schone 
zwanen hun oude leventje weer 
hebben kunnen oppakken.

‘Bij de eerste melding die binnenkwam  
zou het om enkele zwanen gaan, maar al snel 

bleken er honderden dieren in gevaar’

Dierenambulances reden voortdurend heen en weer om de zwanen 
naar de noodopvang te brengen.

De olie bleek extreem giftig. Redders mochten alleen in speciale 
 pakken het water op. 
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Na een lange dag gaat vrijwilliger Will rustig bij de zwanen zitten. 
Een van de dieren maakt een bijzonder gebaar.

Coördinator Iris van de dierenambulance gaat het water op om 
besmeurde zwanen te redden.

Er werd een noodhospitaal ingericht om alle besmeurde zwanen op te  
kunnen vangen.

“Toen de zwanen uiteindelijk weer gezond het water in gleden, was 
dat een bijzonder moment.”
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STAP VOOR  
STAP NAAR EEN  
BETER LEVEN
Het Beter Leven keurmerk is bezig met 
een onstuitbare opmars. Nieuw is  
de opening van de eerste 2 sterren 
Beter Leven keurmerkstal voor  
varkens in Nederland.

Zowel consumenten  als supermark
ten voelen de behoefte om invulling 
te geven aan een duurzamer levens
stijl. Rekening houden met dieren
welzijn hoort daarbij. Helaas wordt 
op dit moment nog ruim twee der
de van de dieren in de Nederlandse 
veeindustrie volgens minimale wet
telijke regels gehouden. Wat bete
kent: nauwelijks ruimte, dichte 
stallen, amper afleiding. Op deze 
pagina’s kijken we naar de verschil
len tussen de miljoenen sterrenloze 
varkens en hun soortgenootjes met 

2 sterren van het Beter Leven keur
merk. De laatste groep dieren heeft 
beduidend meer ruimte en aflei
ding en, misschien wel het belang
rijkste: ze kunnen naar buiten! Of 
dat nou wordt uitgebeeld in de illu
straties op deze pagina’s of middels 
het relaas van boerin Annechien 
ten Have op de volgende, duidelijk 
is dat een diervriendelijker veehou
derij geen ambitie meer is, maar 
daadwerkelijk binnen handbereik 
ligt.
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Hij staat in het Groningse Beerta en 
is uniek; de eerste varkensstal in 
Nederland met twee sterren van 
het Beter Leven keurmerk. Maar 
dat bestond toch al? Klopt, maar 

het varkensvlees met twee sterren dat nu in de 
supermarkt ligt komt uit Engeland.  Annechien 
is de eerste boerin die het heeft aangedurfd  
in Nederland een stal te bouwen volgens de 
strenge criteria van de Dierenbescherming.

Overstap niet makkelijk
“Want het betekent nogal wat,” legt Anne
chien uit. “Het is voor een boer niet makkelijk 
om over te stappen op een hele nieuwe 
manier van varkens houden. Toen ik destijds 
het bedrijf van m’n ouders overnam, vond ik 
het nog heel gewoon dat zeugen aan de band 
lagen.” Op die manier konden veel meer 
 dieren per vierkante meer worden gehouden 
tegen weinig kosten. Inmiddels is dat verbo
den, maar destijds werden zeugen met een 
band om hun romp aan de vloer van de stal 
vastgemaakt en konden ze geen kant op. Het 
contrast met nu is groot; Annechien houdt 

DARTELEN  
MET STERREN
Nieuwsgierig loopt een varkentje naar binnen om de onbeken-
de bezoekers wat beter te bekijken. Dan werpt hij z’n achterste 
ietsjes omhoog, draait vliegensvlug een kwartslag en sprint 
weer naar buiten. Waar alle andere dieren staan, want het is 
mooi weer en er is net stro in de uitloop gestrooid. Een toe-
passelijker naam voor de spiksplinternieuwe stal van boerin 
Annechien ten Have had niet bedacht kunnen worden:  
de Dartelstal. DIER nam een kijkje.
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haar zeugen al jaren dik in het stro en in 
groepen. Ze geniet daar zichtbaar van, net  
als de varkens uiteraard. De twee sterren 
 betekenen ook dat de dragende zeugen naar 
buiten kunnen.

Basisbehoeften
De boerin is altijd nauw betrokken geweest bij 
initiatieven om de varkenshouderij diervrien
delijker te maken. Tien jaar geleden was ze 
nog voorzitter van de vakgroep varkenshoude
rij van de Land en Tuinbouworganisatie 
Nederland en bedacht ze met de Dieren

bescherming het vernieuwende concept 
 Varkens in Comfort Class. Hierbij ging het erom 
dat de basisbehoeften van een varken leidend 
dienen te zijn bij de bouw van een stal. Hij 
werd ook daadwerkelijk gebouwd, in Raalte, 
en Annechien heeft elementen van die stal 
meegenomen toen ze tien jaar geleden met 
haar man Menno en zoon Detmer ging naden
ken over de toekomst van het familiebedrijf.  
De grote open stallen die ze laat zien, zijn het 
resultaat. Wat opvalt is de ruimte voor de 
 dieren; het is bijna twee keer zo groot als 
gebruikelijk per varken, maar het voornaamste 
verschil is dat ze naar buiten kunnen. De uit
loop is voor de helft overkapt en er is stro in 
gebracht. De dieren wroeten dat het een lieve 
lust is. Annechien slaat het schouwspel met een 
glimlach gade. “Er is gewoon meer voor ze te 
beleven,” vat ze de verbeteringen samen. “En 
natuurlijk castreren we de mannetjes niet en 
mogen ze allemaal hun krulstaartje houden.”

Overwonnen rompslomp
Annechien heeft veel obstakels moeten 
nemen om te komen waar ze nu is. Ze vertelt 

over alle overwonnen rompslomp, leningen 
die moesten worden gesloten, vertragingen, 
talloze gesprekken met overheden, deskundi
gen, enzovoort. “Je mag rustig weten dat ik 
slapeloze nachten heb gehad. Maar het resul
taat mag er zijn. Dit is ons levenswerk, waar
mee we een inspiratiebron hopen te zijn voor 
de varkenshouderij in Nederland.” Dat gaat 
trouwens verder dan alleen dierenwelzijn. Zo 
verbouwt Annechien het voer voor de dieren 
op eigen grond en wordt de mest vergist waar
bij de vrijgekomen warmte weer gebruikt 
wordt om energie op te wekken.

Spannendste periode
Het bedrijf staat er, en toch benadrukt de 
 boerin dat de spannendste periode nu pas 
aanbreekt. Terwijl de biggetjes in de kraam
stal loslopen, en bij hun – nu eens niet tussen 
stangen opgesloten – moeder drinken, zegt 
Annechien dat het succes helemaal afhangt 
van de consument. Dat klinkt als een open 
deur, maar behalve dierenwelzijn en duur
zaamheid, gaat het nu ook over marketing. 
“En dat is onbekend terrein,” erkent ze.

Proef in de supermarkt
Voor de boerin en haar familie is het afwach
ten. Intussen blijven ze keihard werken op hun 
Groningse sterrenboerderij. Meer kunnen ze 
niet doen. Eind oktober ligt het eerste varkens
vlees met twee sterren uit Beerta bij wijze van 
proef in enkele grotere supermarkten van 
PLUS, Poiesz, Hoogvliet, Boon’s markt en Deen. 
Slaat het aan, dan wordt de proef uitgebreid 
en kunnen in Beerta straks duizenden varkens 
een leven hebben dat aanzienlijk diervriende
lijker is dan gebruikelijk. De twee sterren van 
de Dierenbescherming garanderen dat.

Wat opvalt is de ruimte  
voor de dieren; bijna  
twee keer zo veel als 
 gebruikelijk per varken, 
maar het voornaamste 
 verschil is dat ze lekker  
naar buiten kunnen

Annechien: “Deskundi-
gen raadden ons aan om 
een speciaal merk te 
introduceren. Als boer is 
dat een behoorlijk avon-
tuur, met dat soort din-
gen houden we ons 
natuurlijk normaal niet 
bezig. Maar om ons ver-
der te onderscheiden 
was het wél nodig.” Dat 
merk is Hamletz gewor-
den en moet in de schap-
pen in een speciale 
verpakking straks goed 
herkenbaar zijn voor de 
consument. Uiteraard is 

het vlees wat duurder, 
maar de prijs zal liggen 
tussen wat nu in de 
supermarkt verkrijgbaar 
is en biologisch vlees. 
Op de vraag of ze niet 
bang is dat klanten voor 
het goedkopere product 
kiezen, antwoordt Anne-
chien resoluut: “Nou nee, 
ik denk dat mensen 
gewoon minder vlees 
moeten eten, maar dan 
wel een goed, lekker en 
diervriendelijker stukje kie-
zen. En daar hebben ze 
vast wat meer voor over.”

DE HAMLETZVARKENS VAN ANNECHIEN

Tijdens de Beter Leven week roepen we 
consumenten in een landelijke campagne 
op om alert te zijn op verpakkingen van 
vlees, kip en eieren. Staat het Beter Leven 
keurmerk erop? Dan weet u zeker dat  
de leefomstandigheden van de dieren 
beter zijn geweest. U leest meer op  
Beterleven.dierenbescherming.nl
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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  vinden 
dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

DONATIES In de nacht van 12 juli 
kreeg de politie van Rotterdam een 
 trieste melding. Er was een kitten 
gevonden die met tiewraps zat vast-
gebonden aan een hek in de buurt  
van het Marconiplein. Vrijwilligers van 
Dierenambulance Zuid-Holland Zuid 
brachten het katje in veiligheid. Daarop 
werden we overspoeld met hartverwar-
mende reacties en donaties van men-
sen die een steentje wilden bijdragen 
aan het herstel van de tien weken oude 
Kitty. Wij zijn oprecht ontroerd door 
alle  gulle giften en vooral de tiendui-
zenden lieve berichten. Al na enkele 
dagen was er genoeg geld om alle 
operaties en benodigde zorg voor Kitty 
te betalen. Zoiets hebben we nog niet 
eerder meegemaakt. Het geld dat extra 
binnenkwam dankzij Kitty, zullen we 
besteden aan alle andere dieren die 
onze hulp hard nodig hebben.

Op pagina 15 leest u hoe het nu 
met Kitty gaat.

Nog nooit  
meegemaakt

?
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.

INZAMELING Onder de duizenden 
wandelaars tijdens 102e editie van  
de Vierdaagse in Nijmegen bevonden 
zich ook een aantal toegewijde spon-
sorlopers voor de Dierenbescher-
ming. Waaronder de tweelingzusjes 
Fenna en Fleur (11). Hun motivatie? 
“We vinden het zielig dat dieren soms 
in nood zijn en willen dat de Dierenbe-
scherming genoeg geld heeft om ze 
te helpen.” Samen haalden ze een 
bedrag op van maar liefst € 225,30. 
Ook vrijwilligers Karen en Siegfried 
liepen vier dagen lang een afstand 
van vijftig kilometer specifiek voor Dierenopvangcentrum 
Zuidwolde in Groningen. De projecten die zij met hun deel-
name steunden, konden allemaal worden gerealiseerd. Het 
asiel heeft nu weer voldoende anti-trek tuigen en riemen voor de 
honden, hypoallergene kauwbotten en duurzame speelballen.

Lopen voor dieren

GIFTEN Deze zomer werd onze natuurspeeltuin in Vlaardingen,  
met heuse zwemvijver, zandbak, bosjes en tal van snuffelplekjes, 
geopend. Regiomanager William van de Wetering van de Dieren-
bescherming bedankte tijdens de opening onder meer Stichting Het 
Waardige Dier. Dankzij hun donatie kon een groot deel van de tuin 
worden betaald. Daarnaast hebben we een prachtig bedrag via een 
erfenis gekregen, een gift van een lieve dame en verschillende losse 
giften van dierenvrienden. Aan langzitter Koka de eer om de speel-
weide in gebruik te nemen en wat vond ze het leuk!

Spelen, zwemmen, snuffelen
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INZAMELING Sandra en Adrienne zijn al jaren vriendinnen 
en ontzettende dierenliefhebbers. Onlangs vierden ze samen 
hun verjaardagen en in plaats van cadeautjes vroegen ze hun 
gasten om een bijdrage voor asieldieren. Hoe lief is dat? 
Acties als deze zijn hartverwarmend. De vrienden en familie 
van Sandra en Adrienne bleken al net zulke grote harten voor 
dieren te hebben. Het totaalbedrag kwam namelijk uit op  
€ 272,89, dat Dierenopvangcentrum Vlaardingen onder meer 
gaat gebruiken voor operaties van asieldieren. 

Hartverwarmende actie

Uitbundig 
feest

INZAMELING Wij ontvingen 
 enige tijd geleden een pracht-
bedrag van € 6.216 van kunst-

schilder Ton Schulten. Hij had zijn 
80ste verjaardag uitbundig gevierd 
met vrienden en familie. Ton wilde 

van zijn gasten echter geen cadeau 
of bloemen, maar een donatie voor 

Dierenopvang ’t Noordbroek in 
Almelo, waar ook zijn vrouw zich 

vol toewijding voor inzet.

Unieke  
samenwerking

Handen uit  
de mouwen

INZAMELING In Twente hebben zeventien 
filialen van Albert Heijn ruim € 3.000 aan 
statiegeld ingezameld voor onze dieren-

opvangcentra en dierenambulances in de 
regio. De inzameling was onderdeel van een 
 actiejaar voor de Dierenbescherming, waarbij 

de winkels op allerlei manieren aandacht 
besteden aan dierenwelzijn en ons werk. 

Rond dierendag op 4 oktober worden in de 
winkels opnieuw statiegeldzuilen geplaatst, 
waarin mensen hun emballage-bonnetjes 
kunnen achterlaten. Ook zullen de filialen 

boodschappen inzamelen voor de asielen in 
Almelo en Enschede. Met deze unieke 
samenwerking toont Albert Heijn haar  

betrokkenheid bij het werk van de 
 Dierenbescherming in de regio.

UITNODIGING Voor onze asielhonden is ieder uitje welkom. Een 
rondje maken is fijn, een lange wandeling is geweldig. Af en toe 
hebben ze geluk, want dan valt een bijzondere uitnodiging op de 
mat. Zo mochten viervoeters Thirza en Joes op pad om te speuren 
bij Re-Trail Dogs, een stichting die zich inzet voor asielhonden om 
ze een leuke en leerzame tijd te geven en ze hopelijk sneller aan 
een nieuwe baas te helpen. Er deden elf honden mee, allemaal met 
hun eigen verhaal en rugzakje. Waar Joes normaal gesproken moei-
lijk zijn aandacht vast kan houden, ging hij nu recht op zijn doel af en 
liet zich door niemand tegenhouden. Voor Thirza was het spannend; 
als onzeker meisje heb je het al niet makkelijk en dan moet je ook 
nog wat doen. Gelukkig viel het kwartje wel en ging ze ging volle 
kracht vooruit. Na afloop waren de twee bekaf en vielen ze in de 
auto als een blok in slaap. Een mooi einde van een bijzondere dag.

Recht op zijn doel af

VRIJWILLIGERSWERK Dierenopvangcentrum 
 Spijkenisse werd aangenaam verrast door vrijwil-
liger Gerjo. Hij zet zich normaal al vol toewijding 
in voor de katten en fotografeert ze voor de web-
site, maar nu had hij nog iets extra’s gedaan. 
 Tijdens de tijdelijke sluiting van het asiel had hij 
voor alle kattenverblijven klimpalen gemaakt. Een 
supercadeau, waar de dieren  volop van genieten. 

Nieuwe klimpalen

VRIJWILLIGERSWERK Schoon-
maken, schilderen, onkruid wieden. 
Medewerkers van internationale 
 financiele aanbieder DLL staken de 
handen uit de mouwen  tijdens hun 
vrijwilligersdag. De groep collega’s 
ging een dag flink aan de slag bij 
 Dierenopvangcentrum de Doornakker 
in Eindhoven en het  resultaat mag er 
zijn, wij genieten nog elke dag van  
het opgeruimde terrein. Bedankt voor 
jullie hulp!
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‘Bono begon sneller 
te lopen zodra onze 
straat in zicht kwam, 
bang dat hij terug 
moest naar het asiel. 
Die angst is hij kwijt’
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Bono zat veertien maanden in het asiel in Vlaardingen. 
Hij vond er een maatje, boxer Jay. Door hun verzorgers 
werden ze omgedoopt tot de ‘zware jongens’. Op social 
media was de populariteit van het aandoenlijke tweetal 
al snel niet meer te stuiten. Bono vond uiteindelijk een 
thuis in Hoek van Holland, waar hij zelfs nu nog regel-
matig door voorbijgangers op straat wordt herkend als 
helft van het illustere duo. 

Barbara van Eijk was niet op zoek 
naar een hond, maar volgde Bono  
al enige tijd via de Facebookpagina 
van het asiel. Daar verwierf hij als 
een van de zware jongens de nodige 
faam. “Ik ben zelf opgegroeid met 
vier ‘zware jongens’, witte boxers, 
dus hij had mijn interesse,” lacht 
Barbara. Toen Bono na een jaar een 
thuis vond, was ze blij voor hem. 
Maar alsof het zo moest zijn, keerde 
hij niet lang daarna terug. Barbara: 
“Toen heb ik een filmpje van Bono 
en zijn maatje Jay bij mijn man 
Martijn onder zijn neus geduwd. Hij 
ging gelukkig overstag.” Het gezin 
maakte een afspraak voor een 
 kennismaking. Omdat Bono niet 
gewend was aan kinderen, mochten 
Martijn en Barbara eerst naar bin
nen. Barbara ging door haar knieën, 
maar Bono liep haar straal voorbij 
en sprong spontaan bij zoon Max op 
schoot. Het ijs was gebroken. Ook 
dochter Jill was op slag dol op hem.

Vier poten tegelijk
De verzorgers van Bono waren vol
gens Martijn en Barbara eerlijk over 
zijn situatie. Hij heeft de rest van 
zijn leven aangepast voer nodig, er 
zijn veel dingen die hij niet mag eten 
en er was het bijtincident dat hem 
anderhalf jaar geleden in het asiel 
deed belanden. Barbara: “Als we 
gaan wandelen, doen we Bono altijd 
een muilkorf om. Hij vindt dat 
 prima, voor hem is het als een riem, 
een teken dat hij naar buiten mag. 
Het gekke is dat hij helemaal niet 
geïnteresseerd is in andere honden, 
hij loopt ze zelfs straal voorbij. We 
denken dat een andere hond hem 
destijds zo heeft uitgedaagd, dat het 

BONO

mis ging. Wij hebben hem namelijk 
überhaupt nooit geagiteerd gezien. 
Overenthousiast, dat wel, omdat hij 
zo blij is dat hij mee naar buiten 
mag. Laatst gingen we met hem naar 
het strand, dat was fantastisch. Hij is 
dol op zwemmen en sprong met vier 
poten tegelijk het water in.” 

Idolaat van hem
Volgens Martijn is Bono sowieso 
supersociaal, een allemansvriend, 
die weinig tijd nodig had om te wen
nen aan zijn nieuwe leven: “Hij wilde 
alleen niet in de auto en begon altijd 
sneller te lopen zodra onze straat in 
zicht kwam, bang als hij was dat hij 
weer terug zou moeten naar het 
asiel. Die angst is hij nu gelukkig 
kwijt. Bono geeft ons gezin zo veel 
liefde en plezier. Zelfs als Max en Jill 
klaar zijn om te gaan slapen, rennen 
ze nog even naar beneden om hem 
welterusten te wensen. Volgende 
week gaan we op vakantie, Bono mag 
dan naar opa en oma, die ook al ido
laat zijn van hem. En al is het maar 
voor even, ik weet nu al dat we hem 
vreselijk gaan missen.” 

Bono en zijn maatje Jay in het asiel.  
Op social media waren de twee ‘zware 
 jongens’ mateloos populair.
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De Dierenbescherming 
maakt het basisscholen 
gemakkelijk om het onder-
werp dieren(welzijn) in huis 
te halen. Met vrijwillige 
scholenvoorlichters, lespak-
ketten en een Dierenbe-
schermersspel laten wij de 
leerlingen op een plezierige 
en inspirerende manier 
nadenken over dieren. Ook 
voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs heb-
ben wij een lesprogramma 
ontwikkeld, Denken over 
Dieren, dat speciaal gericht 
is op dierenwelzijn. Op de 
website Denkenoverdieren.nl 
gaan leerlingen de confron-
tatie aan met dilemma’s over 
dieren. Zes dilemma’s 
dagen hen uit om na te den-
ken over de rol van dieren in 
onze samenleving. Aan de 
hand van filmpjes, foto’s en 
tekstjes bekijken de leerlin-

gen elk vraagstuk van alle 
kanten en gaan ze naden-
ken over de plek die dieren 
in onze maatschappij en in 
ons leven innemen. Na het 
invullen van een vragenlijst 
rolt er een profiel uit dat hun 
relatie met dieren weer-
geeft. Is na het doorlopen 
van het dilemma hun profiel 

gewijzigd of zijn ze gesterkt 
in hun eerdere mening? Het 
lesprogramma Denken over 
Dieren is geschikt voor de 
vakken maatschappijleer, 
burgerschap en biologie.   
U leest er meer over  
op onze website  
Dierenbescherming.nl/ 
wat-kan-jij-doen/op-school

SERVICE

Website
Dierenbescherming.nl

Service & Informatie
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  Dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
Paul Smits  
(voorzitter)
Maurits Kuipers  
(vice voorzitter)
Peter Buisman
Marije Eleveld 

Directie 
Co’tje Admiraal
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

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

De Dierenbescherming wordt gesteund door: 

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.
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De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste 
advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding  worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers 
 ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Facebook.com/deDierenbescherming 

Twitter.com/Dierbescherming

Instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

DIERENBESCHERMING OP SCHOOL

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

Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.
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Augustus 2018 
Toen Joppe eindelijk van zijn geklitte en vervilte 
vacht was verlost (zie pagina 2), werden zijn foto 
en verhaal op Ikzoekbaas.nl, de site met alle 
plaatsbare asieldieren, gezet. Vanna Kunst 
kwam Joppe daar tegen. Ze vertelt: “Hij was een 
van de weinige konijntjes met maar één foto bij 
zijn profiel. Op die foto zat hij ineengedoken, zijn 
vachtje was hij kwijt. Toen ik zijn verhaal las en 
me realiseerde hoeveel hij in zijn korte leven al 
had meegemaakt, was ik overstag. Ik wilde hem 
graag een fijne toekomst geven.” Volgens Vanna 
is Joppe in de korte tijd dat hij bij haar woont 

getransformeerd van een stil, rustig konijntje in 
een nieuwsgierige jongen met energie voor tien. 
“Maar al te graag sjeest hij door de kamer en 
gebruikt hij mijn schoot als landingsbaan,” lacht 
ze. “Hij is dol op aandacht en laat dat merken 
door kopjes te geven totdat ik hem knuffel of met 
zijn heerlijke temperament al stampend voor het 
deurtje van zijn hok te gaan zitten zodra ik thuis 
kom. Joppe mag, als ik er ben, altijd vrij rond 
lopen. Ik geniet ervan om hem te zien huppelen, 
en hij ook. Ik zal nooit vergeten hoe hij voor het 
eerst door het hoge gras rende. Zijn pootjes gin-
gen veel te snel voor zijn kleine lichaampje en hij 

rolde over zijn lange oren heen, een beetje zoals 
Disney’s Dumbo.” Inmiddels heeft Joppe zijn 
wollige vacht weer terug. “Hij krijgt gemakkelijk 
klitten, die zonder borstelen veranderen in een 
soort viltachtige nachtmerries,” aldus Vanna. 
“Aanvankelijk borstelde ik hem twee keer per dag, 
maar nu zijn vacht wat stugger is, volstaat drie of 
vier keer per week. Al moet ik zeggen dat ik er 
inmiddels zo aan gewend ben, dat ik het heerlijk 
vind om ’s avonds met hem te gaan zitten en even 
te kroelen en borstelen. Joppe is een konijntje met 
een veelzijdig en sterk karakter, ik kan hem nu al 
niet meer uit mijn leven wegdenken.”

ENERGIE VOOR TIEN
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VERVOLG  
VAN PAGINA 2

‘Hij was zó blij.  
Zijn pootjes gingen  
te snel voor zijn  
kleine lichaampje en 
hij rolde over zijn  
lange oren heen’



Dankzij u.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een 

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

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor 

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

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

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

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

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode 

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

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.
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