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Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Magda Jeucken vangt al
twintig jaar kittens op voor
het dierentehuis in Gouda.
Ze begon ermee op verzoek
van haar oudste zoon, die
als vrijwilliger voor de Dierenbescherming werkte.
In al die jaren ontfermde Magda
zich over 304 kittens. Het werk is
dankbaar, maar erg intensief. “Je
moet er altijd zijn voor ze. Soms
krijg ik katjes binnen die nog maar
één dag oud zijn, zoals deze twee
lapjes. Ze werden vlak na hun

geboorte op een parkeerplaats
gevonden. De dierenambulance
haalde ze op en via het dieren
tehuis kwamen ze bij mij terecht.”
Magda begint altijd met het wegen
van de dieren, en geeft ze drinken.
“Dat is van levensbelang,” zegt ze.
“Die hele kleintjes hebben om de
twee uur een flesje melk nodig,
ook ’s nachts.” Ze heeft een vast
slaapplekje voor de kittens, in een
doosje naast haar bed. “Zodra ze
beginnen te piepen, krijgen ze hun
flesje,” lacht ze. “Alles wat de
moederpoes normaal doet, neem
ik van haar over. De katjes schoon
houden, ontvlooien, over hun
buikje wrijven om de ontlasting op
gang te brengen.” Volgens Magda

kan je die eerste periode de deur
bijna niet uit, maar na ongeveer
drie weken wordt het makkelijker.
“Met negen weken krijgen ze hun
inenting, medische check-up én
worden ze gechipt. Gaat dat goed,
dan worden ze de week erna
gesteriliseerd of gecastreerd.
Rond die periode zijn ze zó speels
dat ze hier de tent afbreken.

Dat is het moment om een thuis
voor ze te zoeken.” Wanneer
Magda de katjes wegbrengt, moet
ze altijd even slikken: “Dan kijken
ze me aan, en vraag ik me af of ze
het beseffen. Tijd om er lang bij
stil te staan, heb ik alleen niet.
Vaak is het volgende nestje dan
al onderweg en begint alles weer
van voren af aan.”

‘De kleintjes slapen in een
doosje naast mijn bed. Ze
hebben om de twee uur een
flesje nodig, ook ’s nachts’
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3.630

Minister Schouten bezoekt asiel
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft op Werelddierendag een bezoek
gebracht aan het dierenopvangcentrum in Vlaardingen. Onze directeur Co’tje
Admiraal gaf haar samen met medewerkers van het asiel een kijkje achter de
schermen. Ook een ontmoeting met Bob was onderdeel van het programma.
Het hondje werd onlangs compleet vervilt aangetroffen (zie pagina 9). “Ik ben
onder de indruk van het mooie werk dat jullie hier verzetten, fantastisch,” aldus
de minister, die zichtbaar genoot van de dieren in de opvang.
Op de foto van links naar rechts: Babiche Houtman (beheerder opvangcentrum),
minister Carola Schouten en Co’tje Admiraal (directeur Dierenbescherming).

kittens hebben we dit jaar een fijn
leven kunnen geven. Onze campagne
Geef om mij draaide om de vele jonge
katjes die in de zomermaanden in
onze asielen terechtkomen. Behalve
een heleboel liefde krijgen ze er
medische zorg, worden ze ontwormd,
ontvlooid, ingeënt en gechipt, en gesteriliseerd of gecastreerd. Dat kost veel
geld, maar mede dankzij uw steun
konden en kunnen wij de kleintjes de
zorg bieden die ze hard nodig hebben.
Dank u wel daarvoor!

Geveilde viool brengt
€ 102.000 op
In het vorige nummer van dit blad volgden we
relatiebeheerder Jeroen van Dijke toen hij een
kostbare viool uit een nalatenschap aanbood
bij veilinghuis Sotheby’s. De viool ging in
oktober in Londen onder de hamer en bracht
maar liefst £ 90.000 op, omgerekend zo’n
€ 102.000. Een schitterend bedrag dat op
verzoek van de overleden eigenaresse van de
viool ten goede komt aan de hulp voor dieren
in het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden.

Stappen tegen malafide puppyhandel
Twee jaar geleden startte
de Dierenbescherming de
petitie Stop foute puppy
handel waarmee we pleitten
voor betere wetgeving.
Onlangs heeft minister
Schouten aangekondigd met
een ‘witte lijst’ van goede
fokkers te komen. Zo checkt
u of u met een betrouwbare
of slechte fokker of hande
laar te maken hebt. Daar
naast kondigde de minister
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een verplicht paspoort aan
en verbeterde registratie van
honden. Een stap in de juiste
richting, al zijn we er nog
niet. Denk bijvoorbeeld aan
het invoeren van een keur
merk, verplichte identificatie
en registratie in heel Europa,
betere handhaving, meer
voorlichting en bewust
wording. Wij zetten overal
op in. Natuurlijk zijn we voor
nu bovenal blij met het ver

beterde identificatie- en
registratiesysteem en
het paspoort dat in 2020
ingevoerd moet zijn.
Bent u op zoek naar een
pup? Bekijk dan de check
list op onze website om te
voorkomen dat u bij een
malafide handelaar belandt:
dierenbescherming.nl/
checklist-foute-puppyhandel.

Meer begrip
voor de vis

INSPECTIENIEUWS

Twintig vogels bij
eigenaar weggehaald
Onze Inspectiedienst heeft onlangs met de
dierenpolitie en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit twintig roofvogels en een raaf
uit een woning in Breda gehaald. De eigenaar
was al eerder gewaarschuwd dat de huisves
ting van de dieren niet in orde was. De vogels
werden gehouden in vuile, krappe kooien.
“Een onhoudbare situatie, ze konden hun
vleugels niet eens strekken,” aldus een van
de inspecteurs. De vogels zijn met de dieren
ambulance overgebracht naar een plek waar
ze in betere omstandigheden kunnen leven.
Wat er uiteindelijk met de dieren gaat gebeu
ren en welke gevolgen deze zaak voor de eige
naar heeft, wordt op een later moment bepaald
door politie en justitie.

In september organiseerde de Dieren
bescherming de Feit of fabel visquiz
om meer begrip voor de vis te creëren.
In de discussie over dierenwelzijn komt
dit niet zo aaibare dier er namelijk maar
bekaaid vanaf. Alleen al voor consumptie
worden er jaarlijks miljarden vissen
gekweekt en opgevist uit zee en zoet
water. De condities waaronder dit
gebeurt, zorgen voor veel stress en
onnodig leed. Wij pleiten voor minder
ingrijpende vangst- en dodingsmetho
den aan boord van visserijschepen.
Voor kweekvissen willen we criteria die
het welzijn van de dieren verbeteren.
Uiteindelijk hebben 37.451 mensen
de Visquiz gespeeld, die onder meer
duidelijk maakte dat vissen herinnerin
gen opbouwen, vriendschappen
sluiten, graag spelen én dat hun leven
een stuk complexer is dan velen van
ons denken.

Stop de kooien
Moedervarkens die tussen stalen stan
gen staan waar ze hun biggetjes amper
kunnen verzorgen. Konijnen en kwartels
die hun leven in kale kooien slijten, en
eenden en ganzen die worden opgeslo
ten om onder dwang gevoerd te worden
voor de productie van foie gras. Honder
den miljoenen dieren leven nog steeds in
deze nachtmerrie en dat moet stoppen.
Samen met 130 andere organisaties
zijn we een actie gestart om de kooien
Europa uit te krijgen. Helpt u daarbij?
Teken de petitie voor een verbod op het
gebruik van kooien in de veehouderij op
dierenbescherming.endthecageage.eu.

Teken de petitie voor
een verbod op het
gebruik van kooien
in de veehouderij

UIT DE OUDE DOOS

Al in 1930, tijdens
een internationale
brandweer
tentoonstelling
in Rotterdam,
vroeg de Dieren
bescherming
aandacht voor
brandgevaar
in stallen.
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Medpets.nl - Dé online dierenapotheek van Nederland
Er gaat natuurlijk niets boven de gezondheid en het welzijn van je dier, maar gemak dient de mens! Bestel
geneesmiddelen, speciale (dieet)voeding, voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor je huisdier
daarom online! De producten van je dierenarts, maar dan voordeliger met het gemak van thuisbezorgen.
Onze dierenarts voorziet je telefonisch of per e-mail graag van deskundig advies.
www.medpets.nl
Deskundig dierenarts advies

0186 - 57 55 28
Voor 21:00 besteld, morgen in huis

Gratis thuisbezorgd vanaf €49,-
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Einde couperen paardenstaarten in zicht
Er lijkt eindelijk een einde aan
het couperen, ofwel amputeren,
van paardenstaarten te komen.
Minister Schouten presenteert
een wetswijziging die deze pijn
lijke, zinloze ingreep moet uitban
nen. Want ondanks dat het al
sinds 2001 verboden is, moch
ten gecoupeerde paarden nog
wel verschijnen op keuringen
en tentoonstellingen. Fokkers
negeerden massaal de regel
geving en kozen een ontsnap
pingsroute door hun dieren in
het buitenland te laten couperen.
Het ‘coupeertoerisme’ was gebo
ren. Voormalig staatssecretaris
Van Dam kwam twee jaar geleden
met een maatregel waarbij het ver
boden werd gecoupeerde paar
den tentoon te stellen of te keuren,
maar stond een uitzondering toe
waar het ging om een veterinaire
noodzaak. En zie, opeens bleken

er opvallend veel paarden te zijn
die om medische redenen geen
staart meer hadden. Weer werden
de regels omzeild. De Dieren
bescherming heeft zich jarenlang
ingezet om een eind te maken aan

deze praktijken en is blij dat
minister Schouten nu maatregelen
neemt. De door de Tweede Kamer
breed gedragen wetswijziging
zal naar verwachting ingaan op
1 januari 2020.

U hielp ons redden

BEELD ERIK BUIS, DEBORAH VAN DER SCHAAF, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

De dierendagcampagne Help ons redden
stond in het teken van dierennoodhulp. Dag en
nacht zijn onze bevlogen dierenbeschermers in
touw om hulpbehoevende dieren op te vangen
en te beschermen. Een zware, maar ook dank
bare taak. Dankzij de extra inkomsten uit de
campagne kunnen wij ons werk onverminderd
blijven voortzetten. Ook voor de dieren die
deze campagne een gezicht gaven, honden
Binck en Bob en kitten Kitty, hebben we inmid
dels een fijn thuis gevonden.
FACEBOOK

Nieuw leven voor
Depp in Finland
De lieve, gevoelige Depp verbleef een tijdje in
dierenopvang ’t Noordbroek in Almelo en wist
zijn verzorgers compleet om zijn poot te win
den. Nu woont Depp in een van de mooiste
landen op aarde, Finland. Hier heeft hij alle
ruimte, beleeft mooie avonturen met zijn lieve
baas die hem adoreert, en als klap op de
vuurpijl heeft Depp er fantastische honden
vriendjes. Beter wordt het niet.
facebook.com/deDierenbescherming

win!

25X
kalender
2019

Met onze nieuwe
Dierenbeschermings
kalender geniet u een jaar
lang van indrukwekkende
dierenfoto’s. De kalender
wordt geleverd met een
s tevige ophangbeugel.
We mogen 25 kalenders
weggeven. Wilt u kans
maken? Stuur dan vóór
31 december een mail naar
win@dierenbescherming.nl
met uw naam en
contactgegevens.
De kalender is ook te koop
in onze webwinkel
dierenbeschermingshop.nl.
Hier kunt u terecht
voor hoogwaardig
dierenvoer, speeltjes,
cadeauartikelen en meer.
Met uw aankoop steunt
u het werk van de
Dierenbescherming.
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Doe mee aan onze lichtjesactie! Ga naar
dierenbescherming.nl/lichtjesactie en brand
een lichtje in onze digitale kerstboom!
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LAGEN ALLE
DIEREN ER MAAR
ZO WARMPJES
BIJ DEZE KERST...
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Nieuwe kans
Elke dag staan duizenden medewerkers en vrijwilligers klaar voor dieren
die onze hulp nodig hebben. Zoals Kitty, Bob en Tommie, die alle drie
slachtoffer werden van brutale mishandeling en verwaarlozing.

Kitty: zoektocht naar de daders

ROBIN UTRECHT

Herinnert u zich Kitty nog? Het jonge katje dat deze zomer
vastgeketend aan een hek werd gevonden bij het Marconi
plein in Rotterdam. Hulpverleners waren net op tijd om haar te
bevrijden, anders was ze op afschuwelijke wijze overleden. De
dierenpolitie zet nu alles op alles om de daders van de brute
mishandeling te vinden. Het Nederlands Forensisch Instituut
onderzoekt de tiewraps waarmee de kitten was vastgemaakt
op DNA-materiaal en bekijkt de camerabeelden in de hoop
dat de daders gestraft kunnen worden. Met Kitty gaat het
gelukkig goed. Ze heeft meerdere operaties moeten
ondergaan, maar speelt weer en rent vrolijk rond. Haar ene
pootje zal altijd wat korter blijven door de mishandeling,
maar mentaal heeft ze er niets aan overgehouden.

Bob: levensreddende metamorfose
Dierenambulance Zuid-Holland Zuid kreeg begin oktober
een schokkende melding. Bij de Kralingse Plas in Rotterdam
was een zwaar verwaarloosd hondje gevonden. Vrijwilligers
van de ambulance brachten hem naar het dierenopvang
centrum in Vlaardingen. De vacht van het hondje, dat de
naam Bob kreeg, was zo vervilt dat hij amper kon lopen en
ernstige pijn had. Hij zat bovendien onder de vlooien en had
een slecht gebit. Bob was duidelijk doodongelukkig. Na een
vlooienbehandeling en een flinke dosis pijnstillers was
het hondje uitgeput. Een paar dagen later kon Bob onder
narcose dan eindelijk worden bevrijd van 1,3 kilo vervilte
vacht. Niet lang daarna vond hij een liefdevol thuis bij fantas
tische mensen die de wereld voor hem overhebben.

Tommie: uit rijdende auto gevlogen
Een dertienjarige jongen was getuige van een bizar tafereel:
een kitten vloog uit het raam van een rode Seat in Emme
loord. Vervolgens werd het katertje overreden. De jongen
belde direct de politie, zijn vriendjes noteerden het kenteken.
Wonder boven wonder overleefde de kitten dit hachelijke
avontuur en werd opgevangen bij d
 ierenopvangcentrum
Edo Hammers in Kampen. De e
 igenaar van het weggelopen
katje zag vervolgens tot zijn g
 rote verbazing een foto voorbij
komen op social media, en kwam direct met zijn elfjarige
dochter naar het asiel. Het meisje was dolgelukkig toen
ze Tommie, zoals het katje bleek te heten, weer in haar
armen kon sluiten. Hij mocht mee naar huis, waar zijn
even oude broertje wachtte op de hereniging.
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Wetsvoorstel houdverbod is een feit

Dierenkwellers gaan
harder aangepakt worden
De Dierenbescherming heeft er jaren voor geknokt, vaak aandacht voor gevraagd,
zelfs enquêtes georganiseerd om de politiek te overtuigen dat er brede steun is
voor de zwaarste straf: een zelfstandig houdverbod voor dierenmishandelaars.
Onlangs werd bekendgemaakt dat het wetsvoorstel voor een houdverbod van
maximaal tien jaar er daadwerkelijk komt. Een mijlpaal. Alleen zijn we er nog niet.

I

nspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
troffen een uitgemergeld hondje aan
in een douchecabine. Opgesloten
omdat het volgens de eigenaar anders
de woning zou bevuilen. Elders kwam een
inspecteur bij een man die tweehonderd
konijnen in zijn schuur hield. De dieren
zaten opgesloten in krappe kistjes. Ze hadden geen enkele bewegingsvrijheid en
waren bijna allemaal ziek. Helaas gaat het
in deze gevallen niet om uitzonderingen.
Onze inspecteurs worden vaak geconfronteerd met ernstige verwaarlozing en mishandeling van dieren. Het leidt met enige
regelmaat tot Kamervragen en de reacties

Er lijkt nu toch écht
een verschuiving op
te treden. Dierenmishandelaars
staan strengere
straffen te wachten
10 | DIER WINTER 2018

op nieuwsberichten hierover laten een duidelijk geluid horen. Mensen zijn veelal van
mening dat daders hard bestraft moeten
worden en dat ze nooit meer een dier
mogen houden. In de loop der tijd zijn de
(on)mogelijkheden tot het opleggen van een
houdverbod vaak besproken in de Tweede
Kamer. De Dierenbescherming pleit er ook
al jaren voor. Al leidde het tot op heden
vooral tot frustratie en onmacht.
KWALIJKE ZAAK

Dat onderstreept ook Léon Ripmeester,
jurist bij de Dierenbescherming. Hij zegt:
“Rechters hebben nu geen goede mogelijkheden om een dader van ernstige dierenmishandeling of -verwaarlozing het bezit
van dieren te verbieden. En dat is een kwalijke zaak, want zo ligt herhaling op de loer.
Júist bij deze categorie daders, aan wie de
zorg voor dieren niet kan worden toevertrouwd.” Met de invoering van het houdverbod komt hier volgens Léon verandering in:
“Dieren kunnen dan voor langere tijd worden
beschermd en onnodig, potentieel zeer ernstig dierenleed wordt hiermee voorkomen.
Onze buurlanden hebben al wettelijke mogelijkheden om daders het bezit van dieren te

Honderden konijnen
in krappe kooien

218 konijnen in een donkere schuur.
De dieren zaten opgesloten in kistjes,
hadden geen bewegingsvrijheid en
waren bijna allemaal ziek. Ze werden
weggehaald bij hun eigenaar, maar
niemand kon hem ervan weerhouden
daarna weer dieren aan te schaffen.
Met het zelfstandig houdverbod is
die mogelijkheid er wel.

HOUDVERBOD IS
BITTERE NOODZAAK

Dat het zelfstandig houdverbod
bittere noodzaak is, bewijst de
dagelijkse realiteit. Keer op keer
worden we geconfronteerd met
schrijnende voorbeelden waarbij
het opleggen van het verbod een
heleboel leed kan voorkomen.
Neem de twee hondjes die
graatmager, onder de ontlasting
en volledig verklit werden gevon
den door een LID-inspecteur.
De eigenaar had psychische

problemen en was niet in staat
om voor zijn dieren te zorgen. In
dergelijke situaties zou er de
mogelijkheid moeten zijn om
iemand te verbieden nog langer
dieren te bezitten. In het geval
van de hondjes had de dieren
arts geen andere optie dan ze
nog diezelfde dag uit hun lijden
te verlossen.
Met een zelfstandig houdverbod
hadden de dieren bij controle
na veroordeling al direct wegge

haald mogen worden. Zo wordt
veel dierenleed voorkomen en
gaat er een veel sterker s ignaal
naar de eigenaar uit. Die komt
er snel genoeg a chter dat over
treden van het verbod directe
gevolgen heeft. Niet alleen in de
vorm van een boete, zoals nu
vaak het geval is, maar ook
omdat de d
 ieren dan acuut wor
den meegenomen en hij of zij
daarna lange tijd geen nieuwe
dieren meer mag a anschaffen.
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Graatmager en
verwaarloosd

“We troffen Luna in de tuin van haar
eigenaar, in het zonnetje,” herinnert
LID-inspecteur Jan Verkuijl zich. “Ze was
graatmager en kon nauwelijks nog zitten
omdat haar botten zo uitstaken.” Luna
werd met spoed weggehaald en tegen
haar eigenaar werd proces-verbaal
opgemaakt. Maar niemand kon hem ver
bieden daarna opnieuw dieren aan te
schaffen. Luna heeft het uiteindelijk niet
gehaald. In de weken nadat ze was
gered kreeg ze ontzettend veel liefde en
aandacht, en werd alles in het werk
gesteld om haar erbovenop te helpen,
maar het mocht niet meer baten. Haar
organen waren te ernstig beschadigd.

verbieden. Het is ook heel logisch. Er is de
afgelopen jaren behoorlijk wat verbeterd in
de wetgeving over dieren, maar hier ligt de
misschien wel grootste lacune. Goed dus dat
er nu alsnog in wordt voorzien.”
MAAS IN DE WET

Dat er nu dan toch écht een verschuiving
lijkt op te treden, betekent onder meer dat
daders van dierenleed strengere straffen
te wachten staan. Minister Ferdinand
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft
onlangs een wetsvoorstel ter beoordeling
voorgelegd waarin staat dat dierenkwellers
een zelfstandig houdverbod van maximaal
tien jaar kunnen krijgen. Dit betekent dat
ze in die periode onder geen beding dieren
mogen aanschaffen en bezitten. Momenteel
kan er ook al een houdverbod worden opgelegd, maar àlleen wanneer het door de rechter wordt gekoppeld aan een andere
voorwaardelijke straf. We noemen dit een
onzelfstandig houdverbod. Veroordeelden
die een boete hebben gekregen met als extra
12 | DIER WINTER 2018

Straks is het helder:
schaft iemand met
een houdverbod
tóch dieren aan,
dan worden ze
direct weggehaald

maatregel een houdverbod weten hier in
sommige gevallen aan te ontsnappen. Halen
ze namelijk tóch dieren in huis, dan moet
de boete worden betaald en vervalt automatisch het houdverbod, aangezien de boete
de eigenlijke straf was. Door het houdverbod als zelfstandige straf op te leggen, zoals
het wetsvoorstel voorschrijft, wordt deze
maas in de wet gedicht en blijft het verbod
om dieren te bezitten overeind. Bij de
overtreder aangetroffen dieren worden
direct in beslag genomen. Dierenleed

moet hiermee zoveel mogelijk worden aangepakt en tegengegaan.
EN WAT NU?

De Dierenbescherming is blij dat de wet
aangepast gaat worden. Al pleiten wij nog
wel voor een houdverbod van maximaal vijftien jaar in plaats van de voorgestelde tien.
Hoe dan ook, straks is het tenminste helder:
heeft iemand een houdverbod opgelegd
gekregen en schaft hij of zij toch weer dieren
aan, dan is er geen discussie meer mogelijk
en halen onze inspecteurs de dieren direct
weg. Het wetvoorstel staat inmiddels op de
website van de overheid en iedereen mag
daarop reageren. Na het verwerken van de
reacties moet het langs de Raad van State en
de Tweede en Eerste Kamer. Pas nadat die
ermee ingestemd hebben, kan het een
wet worden. We volgen dit proces vanzelfsprekend op de voet. Wilt u op de hoogte
blijven? Op onze site dierenbescherming.nl
maken we melding van alle nieuwe ontwikkelingen rondom het houdverbod.

UIT DE PRAKTIJK

BEELD DIERENBESCHERMING, VINCENT VAN DEN HOOGEN, ROBIN UTRECHT

‘Het houdverbod
gaat ervoor
zorgen dat we
kunnen optreden
vóórdat een dier in
een slechte situatie
terechtkomt’
Suzanne Merkx,
Jurist bij de Landelijke
Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID)
“Al in 2007 mocht ik
namens de LID in de Twee
de Kamer pleiten voor een
‘houdbaar’ dierenhoudver
bod. Het ontbreken hiervan
was voor mij zelfs aanleiding
om rechten te gaan stude
ren. Het is toch onbegrijpe
lijk dat we moeten wachten
tot het weer misgaat? Nu,
meer dan tien jaar later, zien
we nog steeds vaak situa
ties waarbij het noodzakelijk
is om dieren te beschermen
tegen hun eigenaren. Omdat
ze worden mishandeld of té
lang onvoldoende (medische)
zorg hebben gekregen. Het
aangekondigde houdverbod,
waar we als Dierenbescher
ming hard voor hebben
gestreden, gaat ervoor zor
gen dat we kunnen optre
den vóórdat een dier in een
slechte situatie terechtkomt
met een eigenaar die al heeft
laten zien er niet voor te kun
nen of willen zorgen. De
inspecteurs van de LID
mogen in zo’n geval het
dier direct weghalen. Dat
het houdverbod ook geldig
blijft als een veroordeelde in
hoger beroep gaat, biedt
een belangrijke bescher
ming. Nu komt een dier ein
delijk op de eerste plaats.”

‘Een verrijking voor het welzijn
van dieren in ons land’
Eduard Opperman werkt als districtsinspecteur voor
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
in de provincie Zeeland en regio West-Brabant. Hij treedt
hier dagelijks op tegen dierenleed.

“I

n 2007 had ik een zaak
met twee honden. De
dieren zaten zonder
eten en drinken, en waren veel
te mager. De eigenaar weigerde
de situatie te verbeteren. We hebben hem meerdere kansen gegeven, maar toen duidelijk werd
dat hij nooit zou veranderen,
kreeg hij een proces-verbaal. Dat
resulteerde in een voorwaarde
lijke celstraf van één week met
daarbij de eis dat hij gedurende
drie jaar geen dieren zou houden.

LIEVER DE CEL IN

Voor die man waren zijn honden vreemd genoeg heilig, dus
hij peinsde er niet over om ze af
te staan. Liever ging hij de cel in.
Met als gevolg dat zijn volledige
straf werd weggestreept toen hij
na die week uit de gevangenis
kwam. Zijn dieren mocht hij
gewoon houden en wij bleven
met lege handen achter. Dat er
nu een wetsvoorstel ligt voor
een onvoorwaardelijk houdverbod is een verrijking voor het
welzijn van dieren in ons land.
De grootste frustratie die wij
namelijk ervaren is dat je jaar in
jaar uit op dezelfde adressen
komt en wéét dat je de problemen kunt aanpakken, maar dat
ze altijd terugkomen als er geen
passende straf volgt.
BETER VOOR DIER EN MENS

Neem verzamelaars. Mensen
die dertig katten in een flatje
hebben of vogels in kooitjes
houden waar ze amper in kunnen bewegen. Je kunt de dieren
in geval van bijvoorbeeld verwaarlozing wel weghalen, maar
een dag later hebben ze er weer

net zo veel. Je bent dan in feite
met dieren aan het schuiven, en
dat schiet ook niet op. Deze
mensen bedoelen het overigens
niet altijd verkeerd, maar zijn
niet bij machte om hun leven en
dat van hun dieren op orde te
krijgen. Wij zouden in zo’n
geval een gedeeltelijk houd
verbod kunnen opleggen. Waarbij ze alleen de dieren houden
waar ze redelijkerwijs goed voor
kunnen zorgen. Nu mogen we
zo’n verbod nog niet toepassen;
met de invoering van de nieuwe
wet wél. En dat is een grote
stap in de goede richting. Voor

‘Onze grootste
frustratie is dat je jaar
in jaar uit op dezelfde
adressen komt en wéét
dat je de problemen kunt
aanpakken, maar dat
ze altijd terugkomen’

dieren, maar óók sociale problematiek kun je daarmee makkelijker aanpakken. We begeleiden
zo dier én mens naar een betere
toekomst. En dat is waar het ons
allemaal om te doen is.”
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OOK MET UW HOND
OP CURSUS?

Omdat de Gehoorzame
Huishond werkt met vrij
willige trainers, kan het
cursusgeld laag gehouden
worden. De scholen kennen
geen wachttijden voor
probleemhonden en pups
en u kunt op elk gewenst
moment starten. Voor meer
informatie of een Gehoor
zame Huishond-school bij
u in de buurt kijkt u op
dierenbescherming.nl/
hondenscholen.
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PORTETTEN

Gehoorzame Huishond

Hondentraining
op maat
De Gehoorzame Huishond-scholen van de Dierenbescherming hanteren een unieke
methode die is afgestemd op het gedrag van de hond. Er worden niet alleen oefeningen
gedaan, er is ook aandacht voor praktische zaken zoals voerbaktraining, vachtverzorging en vlooienbestrijding. Tijdens de lessen is rust erg belangrijk en cursisten krijgen
alle ruimte om te leren en te experimenteren. Dat moet ook wel, want we willen
gedragsveranderingen teweegbrengen, en er is niets zo moeilijk als dat. Maar de
grootste motivatie is toch wel het plezier dat de honden in de training hebben.
Ze krijgen een uur exclusieve aandacht van hun baas, die ook thuis doorgaat met
oefenen. En het is heus niet altijd makkelijk, zeker niet als honden aan het puberen
zijn, maar het loont wel. Want hondenbezitters die weten hoe ze met hun dier om
moeten gaan, hebben daar een leven lang plezier van.
Op deze pagina’s vertellen drie cursisten en trainers over hun ervaringen
met de Gehoorzame Huishond.

‘We bieden les op
maat en kijken
altijd naar de
behoeften van
de hond’

Toen Barbara Smits met haar
hond op puppycursus ging,
raakte ze zo enthousiast dat ze
zich ook aanmeldde als vrijwillig
trainer. Inmiddels heeft ze haar
opleiding afgerond en geeft
ze les in Ridderkerk.
Barbara: “Ik heb jarenlang als
salesmanager gewerkt, totdat ik
ziek werd en thuis kwam te zitten.
Al snel kwam de behoefte aan een
hond naar boven. Ik ben opge
groeid met honden, het leek me
heerlijk om er weer eentje te
hebben. Mijn man en ik vonden
Link, een mix Engelse Stafford en

American Bully. Hij is nu mijn
maatje, geeft me ritme en regel
maat en zorgt ervoor dat ik elke
dag minstens drie keer naar bui
ten ga. Om hem op een speelse
manier de eerste gedragsregels
te leren, namen we Link mee op
puppycursus. Hij beleefde veel
plezier aan de lessen, en ik ook.
Toen ik hoorde dat onze honden
school op zoek was naar nieuwe
trainers, meldde ik me aan. Ik
startte met de instructeursoplei
ding en geef nu elke maandag
avond les. Wat me tijdens de
opleiding het meest heeft verrast
is hoe kleine gebeurtenissen een

enorme impact op een hond
kunnen hebben, veel meer dan
wij denken. En hoe snel het dus
ook fout kan gaan. Het uitgangs
punt van de Gehoorzame Huis
hond is dat we positief trainen en
dieren dus belonen voor gewenst
gedrag. Dat werkt niet voor alle
honden even goed, juist daarom
is het zo fijn dat we les op maat
bieden en altijd kijken naar de
behoeften van het dier. Het grap
pige is: als klein meisje was ik
ervan overtuigd dat ik later iets
met dieren zou gaan doen. Via
een omweg is die wens nu dan
toch uitgekomen.”
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‘Het zien groeien
van de relatie
tussen hond en
baas maakt
dit werk zo de
moeite waard’

Paul: “Ik was werkzaam als vrij
willig hondenwandelaar toen
iemand me wees op de vacature
van hondentrainer. Ik had
ervaring in de africhting van
politie- en jachthonden, dus mijn
interesse was meteen gewekt.
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Wat me zo aanspreekt aan deze
trainingsmethode is dat de les
sen zijn gericht op gehoorzaam
heid en iedereen de ruimte krijgt
om in zijn of haar eigen tempo te
groeien. We leren cursisten om
te signaleren wat hun dier nodig
heeft en per hond-baas combi
natie bekijken we welke oefen
methode het beste werkt.
Omdat onze hondenschool
is verbonden aan het Dieren
beschermingscentrum in het
Limburgse Born zijn we nauw

betrokken bij de opvang en
training van de asielhonden, óók
nadat ze zijn geadopteerd. En
dat is erg waardevol. Neem de
Jack Russell die in het asiel
belandde nadat hij anderhalf
jaar in eenzaamheid opgesloten
had gezeten. Hij was niet meer
gewend aan contact met men
sen, noch met dieren. Het hond
je werd geadopteerd en traint
nu met zijn nieuwe eigenaar bij
ons. Elke week gaat het een
beetje beter en dat is bijzonder

om mee te maken. Het zien
groeien van de relatie tussen
hond en eigenaar maakt dit werk
zo de moeite waard. Zéker als
je een ogenschijnlijk hopeloze
situatie ten goede weet te keren.
Het geeft me veel voldoening om
als vrijwilliger iets te betekenen
voor anderen, met name voor
dieren uit het asiel, die er zelf
niet voor gekozen hebben om in
zo’n situatie terecht te komen.”
BEELD ROBIN UTRECHT

Paul Driessen is trainer en
coördinator bij de hondenschool die is verbonden aan
het Dierenbeschermingscentrum in Limburg. Eerder trainde hij in Nijmegen en Sittard.

In 2004 adopteerden Vincent
Geerts en zijn vrouw een hond
en gingen met hem op cursus.
Veertien jaar later zijn ze nog
steeds niet uitgeleerd. Met bijna alle honden die ze daarna in
huis namen, doorliepen ze de
training van de Gehoorzame
Huishond.
Vincent: “Benji, onze eerste
hond, was tien jaar toen we hem
uit het asiel haalden. Omdat we
nog geen ervaring hadden,

besloten we met hem op trai
ning te gaan. Benji was verwaar
loosd, de laatste jaren had
niemand meer naar hem omge
keken. Dat had hem afgestompt,
zijn levensvreugde was hele
maal weg. Dankzij de training
kreeg hij weer nieuwe energie,
dat was zo mooi om te zien. Na
vier jaar overleed Benji, de oor
konde van de hondenschool
heeft hij postuum gekregen.
Daarna volgden nog zeven hon
den, allemaal uit het asiel, en

met bijna al deze dieren zijn we
op cursus gegaan. Het heeft
niet alleen de honden, maar ook
ons veel gebracht. De meest
waardevolle les die ik heb
geleerd is dat je veel kan berei
ken door je bewust te zijn van
jezelf. Van je houding, en je
stem bijvoorbeeld. Nog steeds
leer ik bij. Over hoe je het
gedrag van een hond kan lezen
en waar je op moet letten om
een veilige situatie te creëren.
Voor jezelf, het dier en de

 ensen om je heen. Ik heb veel
m
respect voor de trainers van de
Gehoorzame Huishond gekre
gen. Ze doen dit vrijwillig, maar
ze zijn er àltijd. De dieren zelf
beleven ook veel plezier aan de
cursus. We hebben één hond
gehad, die zat elke zaterdag een
half uur lang joelend in de auto,
zó blij was hij dat we weer
mochten. Ik kan iedereen aan
raden om een cursus te volgen.
Het is leerzaam, en maakt de
band met je dier ijzersterk.”

‘Een van onze
honden zat elke
zaterdag joelend
in de auto, zó blij
was hij dat we
weer naar de
training mochten’
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LEZERSFOTO’S

Steun
Mijn dochter Rosanne
op de manege bij
haar lievelingspaard
Amber. Zij hebben
een bijzondere band.
Mijn dochter kan
het soms best wel
moeilijk hebben en
dan heeft ze steun
aan Amber.
Sigrid Keur, Capelle
aan den IJssel

Vriendschap
Dat de band tussen mensen en dieren
uniek en onvoorwaardelijk kan zijn,
bewijzen deze foto’s.

Zó missen

Ware liefde

Maeve en bordeaux dog Dido.
Ware liefde tussen deze reus van
bijna zestig kilo en onze kleine
meid. Ze spelen graag in het
prinsessenkasteel, delen een
ijsje of gaan samen op pad.
Kim Lieskamp, Wieringerwerf
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Knuffelmoment

Mijn zoon Max en
ons paard Mellow.
Judith Hesp, Roosendaal

Mo was zes weken toen
ze bij me kwam wonen.
Vanaf dat moment stond
mijn leven in het teken van
haar. Ze ging overal mee
naartoe. Altijd bij mij op
schoot, slapend in mijn
armen. Een paar maanden
geleden moest ik afscheid
nemen van Mo. Ik mis
haar nog iedere dag.
Belinda Mantjes,
Vinkeveen

7.

Lieve kroelkip

Mijn vriend Jip! Wij hebben hem
als herplaatser in huis genomen,
een ontzettend lieve kroelkip.
Evelien de Bruin, Berkel en
Rodenrijs

Samen slapen

Man en Moos. Annemiek Snell

Laatste shoot

King in zijn geliefde Buursemeertje bij Enschede.
Hij was ons eerste paard en had een bijzonder
karakter. Mijn zus Diede is fotografe en maakte dit
beeld tijdens onze laatste shoot.
Lenthe Schutten, Rietmolen

VOLGENDE KEER: LUIE DIEREN
Voor het volgende nummer van DIER zijn wij op
zoek naar dieren die hun dagen het liefst luierend
doorbrengen. Hebt u een foto van zo’n luiwammes die
u graag terugziet op deze pagina’s? Stuur ’m dan naar
foto@dierenbescherming.nl onder vermelding van
naam, woonplaats en begeleidend tekstje.

Beste beslissing

Wij hebben Eros vier jaar
geleden uit het asiel gehaald.
De beste beslissing ooit.
Senna van Pommeren,
IJsselstein

Waardig afscheid

Quasi kwam in mijn leven als pluizenbol van
acht weken. We hebben na zeventien jaar afscheid
moeten nemen. Inmiddels lopen er weer twee
kleine poezenmeisjes rond, maar ik kan Quasi nog
steeds zó missen. Heleen Spaargaren, Den Bosch
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INTERVIEW

Mark Kulsdom

Van dierenactivist naar
duurzaam ondernemer
Niemand, mens noch dier, hoeft te lijden of te sterven voor de productie van voedsel.
Het is de rotsvaste overtuiging van Mark Kulsdom, documentairemaker én de drijvende
kracht achter de The Dutch Weed Burger, met zeewier als voornaamste ingrediënt.

K

an zeewier onze planeet redden?
Sommige wetenschappers denken
van wel. Het plantje is een hoogwaardige bron van eiwitten en wordt bovendien
duurzaam geteeld. “Wij geloven dat de
plantaardige keuken de sleutel is tot verandering. Of het nou gaat om het einde van
de bio-industrie, verduurzaming van de
economie of wereldvrede,” aldus Mark.
Als student was hij een activist. Had zich
aangesloten bij een groepje demonstranten,
schreef blaadjes vol over multinationals,
kap van regenwouden en vervuiling van
oceanen. “Als ik ’s morgens de krant opensloeg, was mijn dag al naar de klote. Zó veel
onrecht,” zegt hij. “Tot iemand tegen me
zei: ‘Als jij daar zoveel problemen mee hebt, kijk dan eens
naar de vleesindustrie. Die is
verborgen, en wie komt voor de
dieren op?’ Ik had me dat nooit
gerealiseerd, maar die jongen
had gelijk. Ik stopte direct met
het eten van vlees. Drie maanden later liep ik langs een
slagerij en zag geen vlees meer
liggen, maar ledematen. Iets wat altijd zo
normaal was geweest, had een totaal andere
betekenis gekregen.”

ik een leuke tijd met mensen, maar zodra
ze vlees op hun bord legden, sloeg dat om.
Waarom veroordeelde ik anderen zo? Zelf
had ik het ook gegeten. En als niemand mij
had verteld wat er mis is in de bio-industrie,
had ik het niet geweten.”

z onder de verwoestende gevolgen daarvan
te onderkennen. We willen allemaal geloven
dat we het tij nog kunnen keren, maar dan
moet er wel nu iets gebeuren. Jij en ik, wat
kunnen we doen? Hoe dragen wij bij aan het
voortbestaan van de aarde?”

STEVIG, MAAR AAIBAAR

BINNEN DRIE MAANDEN

Wat hij en zijn vrienden deden, was volgens
Mark stevig, maar ook aaibaar. “We hadden
idealen en streefden ze na.” Tot iemand in
zijn omgeving stelde dat alle radicale activisten psychologische hulp nodig hebben.
Mark: “Ik werd boos, maar het zette me ook
aan het denken. Waarom reageert de ene
persoon wel op dierenleed en raakt het de

Het idee voor de inmiddels befaamde weedburger ontstond in New York, waar Mark in
2012 met kookboekenschrijfster Lisette
Kreischer een documentaire maakte over de
vleesconsumptie. “Het wemelde daar toen al
van de vegan-restaurants, terwijl dat bij ons
nog niet zo leefde. We kwamen vrijwel
gelijktijdig in contact met Willem Brandenburg van Universiteit Wageningen.
Hij experimenteerde met zeewier,
potentieel een groot gewas. Sterker,
het kan de eiwitbron van de toekomst zijn. We wilden een plantaardig product maken dat veel
mensen aan zou spreken. Binnen
drie maanden was de weedburger
er. Daarna bleef de vraag komen.”

‘We willen allemaal geloven
dat we het tij nog kunnen
keren, maar dan moet er
wel nu iets gebeuren’

Mark sloot zich aan bij het Dierenbevrijdingsfront. “We waren een stelletje militante kids,”
grijnst hij. “Deden dingen waar de Tweede
Kamer over debatteerde.” Zo blokkeerden ze
dierproeflaboratoria en bevrijdden twaalfduizend nertsen op een fokkerij in Denemarken.
Die laatste actie leverde hem een celstraf van
zes maanden op. Na zijn vrijlating besloot
Mark naar Nieuw-Zeeland en Australië
te gaan. “Ik wilde niet nóg een keer de
gevangenis in. En was ook wel klaar met die
radicale acties.” Aan de andere kant van de
wereld realiseerde hij zich dat hij helemaal
niet meer zo’n aardige jongen was. “Het
activisme had me hard gemaakt. Dan had
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WAT KUNNEN WE DOEN?

De burger is gemaakt van sojasnippers en
kombu, ofwel zeewier, op een broodje van
micro-algen en zelfgemaakte saus. Zeewier
is, legt Mark uit, rijk aan ijzer, vezels en
jodium en een goede vleesvervanger. “Maar
waar het vooral om gaat, is dat mensen een
keuze hebben. Dat je iets kan eten dat lekker én verantwoord is. We mogen namelijk
niet onbekommerd aanspraak blijven
maken op natuurlijke voedselbronnen

BETERE WERELD

Met hun producten leveren Mark en zijn
team hun bijdrage aan een betere wereld.
Ze staan op festivals en de burgers prijken
al bij meerdere Nederlandse en Belgische
restaurants op de menukaart. Mark is zelfs
een zaak begonnen in Amsterdam, de Dutch
Weed Burger Joint. Dat de burger zo’n hit is,
zegt volgens hem iets over de fase waarin
we leven. “Nieuws over dierenleed, uitputting van de aarde en gekapte bossen verspreidt zich snel en roept weerstand op. We
weten nu dat elke vijf minuten iemand een
weedburger eet. Dat blijft nogal onwerkelijk. Als activist strijd je ergens tégen, nu
leveren we een alternatief voor wat we
bestrijden. In de basis zijn de verschillen
niet groot, de resultaten des te meer.”

BEELD PIETER VAN DEN BOOGERT

STELLETJE MILITANTE KIDS

ander niet?” Het deed hem beseffen dat het
weinig zin heeft om mensen in te peperen
wat ze fout doen. “Een zwart-wit wereldbeeld creëren is makkelijk, maar wat levert
het op? Je kan beter een alternatief bieden.”
Zoals de weedburger; niet alleen voor mensen die bewust willen consumeren, maar
voor iedereen die houdt van lekker eten.

OVER MARK KULSDOM
Mark studeerde cultuurgeschiede
nis en streed jarenlang tegen
dierenleed. Vanaf 2007 was hij
als filmmaker actief in conflict
gebieden als Gaza, Colombia en
Sudan. Zes jaar geleden maakte
hij een documentaire over de
toekomst van onze eetcultuur,
aansluitend introduceerden hij en
compagnon Lisette Kreischer de
weedburger. Sinds juni 2017 is er
ook een restaurant in Amsterdam,
de Dutch Weed Burger Joint,
dat 100% plantaardig, ambachte
lijk bereid comfort food serveert.
Meer info op dutchweedburger.com.
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MEELOOPREPORTAGE

Onze mensen, ons werk

De scholenvoorlichter
Mart Keesmekers is actief als vrijwillig scholenvoorlichter en
dierenambulancechauffeur in Limburg. Die combinatie blijkt
een gouden zet; hij kan leerlingen namelijk betoveren met
verhalen over zijn avonturen op de ambulance. DIER stapt
met Mart het schoolplein op.

D

e Dierenbescherming beschikt over
een voorlichtingsambulance waarmee demonstratielessen op scholen
worden gegeven. De auto is ingericht als
volwaardige dierenambulance met brancard, vangnetten, vangkooien en vervoersboxjes. Mart heeft dankzij zijn ervaring als
chauffeur geen enkel probleem om de grote
bus over het schoolplein van de Sint Franciscus basisschool in het Limburgse Brunssum
te manoeuvreren. Zodra de ambulance is
geparkeerd, kan de les beginnen.
GEEN LAST VAN ZENUWEN

23 leerlingen van Groep 3 kijken Mart vol
verwachting aan. Ze hebben allemaal een
knuffeldier gekregen om vast te houden.
Last van zenuwen heeft hij niet. “Ik vertel
graag over mijn werk,” zegt hij. De eerste
vraag aan de kinderen is direct een belang
rijke: “Wat denken jullie dat een dieren
ambulance doet?” 23 vingertjes schieten
omhoog. “Wij hebben wilde muizen op zolder en kippen in de tuin,” roept een meisje.
“Daar mag je later over vertellen. Nu wil ik
graag weten waar een dierenambulance voor
is,” legt Mart geduldig uit. Na enige discussie
is het duidelijk: een ambulance is er om
gewonde, zieke en verdwaalde dieren te helpen. Nog een paar vragen verder, zijn de kinderen benieuwd hoe de ambulance eruitziet.
De jassen gaan aan en ze hollen het schoolplein op. De spanning is voelbaar.
VINGERS DE LUCHT IN

Mart opent de wagen. “Wauw, wat een grote
hond,” roept de klas als ze het gechipte
knuffeldier zien. “Het is belangrijk dat je
je hond of kat chipt, dan kan de dieren
ambulance hem thuisbrengen als hij is
weggelopen,” legt Mart uit. De klas knikt
bedachtzaam. Dat is inderdaad wel héél
belangrijk. Vervolgens pakt Mart een knuffel
kat plus vangkooi en laat zien hoe je wilde
katten vangt. En als hij daarna vraagt wie
weleens brood heeft gevoerd aan eendjes
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gaan een heleboel vingers omhoog. Dat
dat helemaal niet zo gezond is, levert hem
verbaasde gezichten op. “Dat vinden ze toch
lekker?,” roept de klas. Om de kinderen
gerust te stellen, legt Mart uit dat eenden
soms een beetje brood mogen. “Je kan ze
net zoveel stukjes voeren als jij aan snoepjes
krijgt,” legt hij uit. Opluchting alom.
VOLDAAN GEVOEL

Het laatste onderwerp is actueel, namelijk
de winterslaap van dieren. Volgens Mart
gaan we voorlopig geen egels zien omdat ze
in winterslaap zijn. Na een paar tips – ‘geef
egels geen melk, daar worden ze ziek van’
en ‘het is nooit goed als je overdag een egeltje ziet, het zijn nachtdieren’ – gaat de bel
en is de les voorbij. Mart wordt uitgezwaaid
en krijgt een knuffel van een meisje dat
thuis een hond, kat, konijn en hamster
heeft. “Ik vond het heel leuk vandaag,” zegt
ze. “Het leukste om te leren was wat dieren
eten en dat we vragen mochten stellen.”
BEWUSTWORDING EN RESPECT

Mart ruimt de knuffeldieren op en sluit de
auto. Nog even een kop koffie in de lerarenkamer om op te warmen. Hij kijkt tevreden
terug op de les. “Deze kinderen hebben een
leeftijd waarop we ze kunnen betrekken bij
wezenlijke onderwerpen als dierenwelzijn,
natuur en milieu. Veel dieren komen in de
knel door toedoen van de mens. Breng je
kinderen bewustwording en respect bij, dan
gaan ze daar later naar handelen, dat weet
ik zeker. Dat ik op deze manier een bijdrage
mag leveren aan een beter dierenwelzijn,
is mijn voornaamste drijfveer.”

MEER INFORMATIE OVER
GASTLESSEN OP SCHOOL?
Kijk op dierenbescherming.nl/
scholenvoorlichter of mail naar
scholenvoorlichting@dierenbescherming.nl.

‘Breng je kinderen
bewustwording
en respect bij, dan
gaan ze daar later
naar handelen’
NAAM

Mart Keesmekers
FUNCTIE

Vrijwilliger dierenambulance
en scholenvoorlichter
AANTAL BEZOCHTE
KLASSEN
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OPA MART

“Nadat ik tijdens een
opa-en-oma-dag op de
school van mijn klein
kinderen had verteld over
het werk als vrijwilliger op
de dierenambulance, ben
ik ook scholenvoorlichter
geworden.”
WAAROM SCHOLEN
VOORLICHTING?

“De onderwerpen dieren
en milieu gaan me aan het
hart. Ik hoop kinderen hier
dingen over te leren waar
ze ook later nog iets aan
zullen hebben.”
DIERENAMBULANCE OF
SCHOLENVOORLICHTING?

“Het werk op de dieren
ambulance is avontuurlijker,
het werk als voorlichter
geeft een heel voldaan
gevoel. De combinatie
is geweldig!”

“Als de kinderen thuis
vertellen over wat ze heb
ben geleerd en later nog
eens terugdenken aan
mijn verhaal en tips.”
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BEELD VINCENT VAN DEN HOOGEN

WANNEER IS EEN LES
GESLAAGD?

ACHTERGROND

Aantallen nemen
in rap tempo af

Biologen sloegen al langer alarm over
verdwijnende vlinders, zweefvliegen, libellen
en bijen. Hoewel insecten de aarde al
vierhonderd miljoen jaar bevolken en er
zo’n één miljoen soorten bestaan, zijn de
aantallen de laatste drie decennia met
meer dan 75% afgenomen.

Te veel stikstof, te veel gif

Ook in ons land wordt de kelderende
insectenstand met argusogen bekeken.
De hoeveelheid stikstof – van verkeer,
energiecentrales, maar ook van de intensieve
veehouderij – blijkt zó overvloedig dat gewas
sen te snel groeien. Jonge rupsen die stikstof
verzadigde bladeren eten, groeien onstuimig
maar sterven uiteindelijk voortijdig. Hun
ingewanden zijn zelfs niet meer ontwikkeld.
Daarnaast tast gif, dat veelvuldig wordt
gebruikt, het oriëntatievermogen van insecten
aan, waardoor hun o
 verlevingskansen
erg klein worden.

Waar blijven
de kriebelbeestjes?
Insecten zijn de meest soortenrijke diergroep
ter wereld. Toch zijn de aantallen de
afgelopen decennia in rap tempo afgenomen.
Hoe komt dat? Wat zijn de mogelijke gevolgen
daarvan? En is deze kleine maar oh zo nuttige
diergroep eigenlijk nog te redden?
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Onmisbaar voor onze toekomst
Insecten zijn essentieel in ons ecosysteem.
Ze verwerken organisch materiaal en zorgen
zo voor een vruchtbare bodem. Ze ruimen
dode dieren op, maar zijn ook onmisbaar als
voedsel voor talrijke andere dieren. Zonder
insecten zouden planten en bomen niet meer
groeien. Zouden we geen fruit, honing,
chocolade, koffie en brood meer hebben. De
focus ligt altijd op de groei van de economie.
Maar zonder bestuiving en vruchtbare grond
is van een economie überhaupt geen sprake
meer. Ga maar na: driekwart van de gewas
sen die we wereldwijd telen, p
 rofiteert van
de bestuiving door bijen. Wanneer dat
stopt, zijn de gevolgen desastreus.

ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

Niet alleen insecten sterven uit
Wanneer insecten uitsterven, zal ook een
deel van de vogelsoorten waarschijnlijk
 innen enkele jaren verdwijnen. Hagedissen
b
en kikkers worden zeldzaam zodra ze geen
insecten meer kunnen eten. Net zo wankel
wordt de vorming van vruchtbare grond.
Insecten breken organisch materiaal af
en maken dat weer geschikt als voedsel
voor planten en bomen. Wanneer dat
stopt, wordt de grond onvruchtbaar.
Wij gooien daar dan weer kunstmest op,
met alle nadelige gevolgen voor de natuur
van dien. Het landschap wordt op deze
manier een composthoop die slecht
rot en waarin z iekteverwekkende
bacteriën prima gedijen.

Kunnen we het tij nog keren?

Ons hele systeem zou op de schop moeten.
Weer groener, weelderiger en natuurvriende
lijker worden. De sleutel tot deze ommekeer
ligt in eerste instantie bij ons allemaal. We
bepalen tenslotte zelf wat we eten en kunnen
daarin het voortouw nemen. Bijvoorbeeld
door bewuste keuzes te maken in ons
koopgedrag en onze directe omgeving
insectenvriendelijk te maken.

Klein beginnen

U kunt beginnen met uw eigen buitenruimte,
die in no time wordt omgetoverd in een para
dijs voor insecten. Liefdevolle verwaarlozing
is daarbij zelfs het allerbeste. Niet alleen voor
de dieren, ook voor de tuin zelf. Insecten
creëren namelijk een vruchtbare bodem en
leveren voedsel aan vogels. Wilt u uw tuin of
balkon aantrekkelijker maken? Laat de natuur
dan haar gang gaan. Schoffel, hark en maai
niet te vaak, vermijd bestrijdingsmiddelen,
maak rommelhoekjes waar planten mogen
groeien of hang een insectenhotel op. Zelfs
een paar bloemen op een balkon in een hoog
flatgebouw zullen bijen weten te vinden.
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VRAAG MAAR RAAK

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

Mijn hond is bang voor vuurwerk.
Wat kan ik doen?
Op dierenbescherming.nl/vuurwerktips hebben we een aantal
adviezen op een rijtje gezet. Zo stelt u op oudjaar het geven
van eten uit tot later op de avond; hongerige dieren hebben
minder aandacht voor vuurwerk. En met gesloten gordijnen en
het geluid van radio of televisie vallen de prikkels van buiten
niet meer zo op. Ook belangrijk: reageer zoals u normaal zou
doen en word niet boos. Het dier krijgt anders een bevestiging
dat zijn angst terecht is. De Dierenbescherming is vóór het
invoeren van vuurwerkvrije zones en het strenger handhaven
van regels rond het afsteken. Om dat streven kracht bij te
zetten, hebben we ons aangesloten bij het Vuurwerkmanifest.
Meer hierover leest u op vuurwerkmanifest.nl.

Wat doe ik
als ik mijn
huisdier
kwijt ben?
Zoek in uw eigen omge
ving en vraag buurtgenoten
om te helpen. Met name
katten kunnen een paar
dagen zoek zijn zonder dat
er een reden is tot paniek.
U kunt affiches ophangen
en in het dichtstbijzijnde
asiel of bij de Dieren
bescherming navragen of
uw dier is binnengebracht.
Daarnaast hebben wij de
website mijndieriszoek.nl,
die u kunt inzetten bij
de zoektocht. Met een
stappenplan geeft u het
signalement op, dat wordt
geplaatst in een overzicht.
Ook vindt u hier meldingen
van gevonden dieren, kunt
u zelf een opsporingspos
ter maken en handige zoek
tips opdoen.

Hoe ga ik verveling bij
mijn huisdier tegen?
In onze asielen gebruiken wij spelletjes.
Verstop bijvoorbeeld eens droge honden
brokjes in een eierdoos of lijm lege rolletjes
wc-papier aan elkaar en verstop daar de
kattenbrokjes tussen. Voor konijnen kunt u
een snoepbal maken door verschillende
verantwoorde groentes in een hooibal te
verstoppen. Ook kunt u voor uw huisdieren
gebruikmaken van etherische oliën. Los een
paar druppels op in een plantenspuit met
water en bespuit de omgeving. Door iedere
dag een andere geur te gebruiken, werkt
het als zuivering van de omgeving en is het
stemming bevorderend.

Waarom geven pinguïns
elkaar steentjes?
Pinguïns hebben in hun leven meestal één part
ner, die ze een steentje geven bij wijze van aan
zoek. Sommige pinguïnvrouwtjes maken daar
misbruik van. Ze doen dan alsof ze alleenstaand
zijn en laten zich het hof maken door een manne
tje. Ze hoopt zo op een steentje dat ze kan gebrui
ken om haar nest te bouwen. Tegen de tijd dat het
mannetje in de gaten heeft dat ze hem voor de
gek houdt, is het vaak al te laat. Voordeel van een
stenen nest is dat het hoger ligt dan de omgeving
en zo de jongen meer bescherming biedt.
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BEELD DEBORAH VAN DER SCHAAF, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

Waarom miauwen katten?
Het antwoord is verbazingwekkend eenvoudig.
Een kat heeft snel in de gaten dat miauwen de bes
te manier is om aandacht te krijgen. Het is dus aan
geleerd gedrag. Onderling miauwen katten amper,
maar communiceren ze door geur en lichaamstaal.
Voor kittens geldt dat niet. Zij miauwen naar hun
moeder als ze in nood of te ver bij haar vandaan
zijn. Wilde katten miauwen zelden. Dat
heeft ook geen enkele zin, om als soli
tair dier te gaan lopen roepen in
het bos. Een wilde kat zal een
soortgenoot vooral willen
wegjagen. Daarbij wordt
wel degelijk geluid
gemaakt, maar dat lijkt
meer op krijsen dan
op miauwen.

IK BEN DIERENBESCHERMER

‘Mary had geen
specifiek doel voor
haar erfenis. Ze wilde
nog een laatste
keer de dieren in
het asiel helpen’

De nalatenschap van Mary Kool-Zoetmulder
Op 25 augustus 2017 overleed Mary Kool-Zoetmulder op
87-jarige leeftijd. Een deel van haar bezittingen liet ze na
aan de Dierenbescherming. Haar nicht en tevens executeur
testamentair Sandra Korthuis vertelt over het leven van Mary
en haar liefde voor dieren.
“‘Lichamelijk ben ik een wrak, maar boven de wenkbrauwen doet alles
het nog’, zei tante Mary de laatste jaren vaak. Ze was een pientere vrouw.
Trouw en standvastig. Bijzonder, maar uitgesproken. Ze mocht je of ze
mocht je niet. Mary was een nakomertje. Samen met haar man Freek
zorgde ze voor haar moeder tot die in 1981 overleed. Kinderen hebben
ze nooit gekregen. Dat was een bewuste keuze. Mary had niets met kinde
ren, met dieren des te meer. Ze was vooral dol op katten. Ik herinner me
dat we oude dekens, kussens en gordijnen nooit weg mochten gooien.
Die bracht ze naar het asiel voor de dieren. Toen ze op een leeftijd kwam

dat ze geen kat meer in huis kon hebben, vond ze dat verschrikkelijk.
Mary had een winkeltje, La Boutique, waar ze accessoires, snuisterijen
en cadeauartikelen verkocht. Ze is nooit het type geweest om voor een
baas te werken. De enige die haar als personeel mocht behandelen,
was haar lievelingspoes Polly. De as van Polly is vorig jaar zelfs met
Mary mee in de kist gegaan en begraven. Dat ze de Dierenbescherming
in haar testament had opgenomen, verbaasde me niet. Mary had geen
specifiek doel voor haar erfenis, maar wilde graag nog een laatste
bijdrage leveren aan de opvang en verzorging van dieren in het
asiel. Aan ons nu de taak om het Poes Polly Fonds, de nalatenschap
van Mary, goed te besteden. Ik vind het waardevol dat de Dieren
bescherming ons daar als familie over mee laat denken.”
Het levensverhaal van Mary Kool-Zoetmulder staat centraal in de aflevering
van het programma De Nalatenschap op zondag 27 januari op SBS6.
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GERED

Langzitter Lilly
Lilly werd zwervend in een bos gevonden.
Een jonge hond, nog geen elf maanden
oud, die vervolgens twee jaar in het asiel
wachtte op een thuis.

Angela Akkermans wilde graag
een hond, eentje uit het asiel.
Maar een drukke baan bij een
transportbedrijf weerhield haar
daarvan. Tot ze anderhalf jaar
geleden de diagnose MS kreeg:
“Werken ging al vrij snel niet
meer en van een hectisch
bestaan ging ik naar een leven
dat zich veelal in en rond het
huis afspeelde. Dat was moeilijk
om te accepteren, maar er
kwam toen wel ruimte voor die
langgekoesterde wens.”
GEEN OOGCONTACT

Haar tweelingzus Ilze wees
Angela op het asiel van Vlaar28 | DIER WINTER 2018

dingen. Daar zat Lilly, al bijna
twee jaar. Angela: “Toen ik haar
opzocht, liep ze nerveus rondjes. Van haar verzorgers mocht
ik geen oogcontact maken en
haar niet aanhalen.” Na die eerste ontmoeting meldde Angela
zich wekelijks bij het asiel om te
trainen met Lilly. “Dat was een
vereiste, haar verzorgers wilden
er zeker van zijn dat ik het
serieus met haar voorhad.” Wat
er in het verleden met Lilly is
gebeurd, weet niemand. Maar ze
heeft angsten die ze misschien
wel nooit meer zal overwinnen.
Het feit dat ze kale mannen
doodeng vindt, is een veeg

BEELD ROBIN UTRECHT

‘Ze is geen
makkelijke hond,
maar voor Lilly
zet ik alles opzij’

teken. “Lilly blaft veel, is
nerveus en onzeker,” aldus
Angela. Het rustig opbouwen
van vertrouwen was daarom
belangrijk. “Toen ik Lilly na een
paar weken bij het asiel ophaalde voor een training, liep ze niet
meer zenuwachtig rond, maar
stond ze kwispelend op me te
wachten. Toen wist ik dat het
goed zat tussen ons.”
OP SLAG VERLIEFD

Na twee intensieve maanden
mocht Lilly met Angela mee
naar huis. “De eerste dag vond
ik spannend, bang dat ze het
niet leuk zou vinden,” zegt ze

lachend. “Maar Lilly was blij,
sprong de auto in en voelde zich
meteen thuis.” Voor haar vriend
hoefde een hond nooit zo.
“Maar hij was op slag verliefd
toen hij Lilly zag en nu is ze zijn
beste vriendin.” Ook al moeten
ze een lange, hobbelige weg met
Lilly afleggen, Angela heeft
nooit getwijfeld aan haar keuze.
“Ze is geen makkelijke hond,
maar dat geeft niet. Voor haar
zet ik alles opzij. Een leven zonder Lilly kan ik me inmiddels
niet meer voorstellen.”

‘Samen veel angsten overwonnen’
Manuela van Leeuwen
begeleidde Lilly in het asiel.
Ze vertelt: “Lilly was slecht
gesocialiseerd en had kennel
stress. Ik ben behoedzaam gaan
trainen, maakte haar wereld
steeds een beetje groter. Wan
delen deden we met een lange
lijn, zodat ze kon weglopen voor
wat ze eng vond. En dat kon écht
alles zijn. Zij mocht terugdein
zen, ik bleef staan. Zo leerde ze
dat ze niet bang hoefde te zijn.
Toen dat goed ging, mocht ze

mee in de auto en liet ik haar
wennen aan mensen die ze niet
kende. Tot het moment dat ze
klaar was om geplaatst te wor
den. Ik vond het moeilijk om haar
na twee jaar los te laten; je krijgt
een ongelooflijke band met zo’n
hond. Maar ik ben bovenal zó
trots op wat we samen hebben
bereikt, op alle angsten die we
hebben overwonnen. Lilly had
nergens beter terecht k unnen
komen dan bij Angela. Dit is
onze grootste beloning.”
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IN BEELD

Schaapjes tellen
Het is misschien wel een van de oudste beroepen ter wereld: schaapherder.
We hebben er niet zo veel meer in ons land. Maar wie denkt dat het leven
van een herder er nog even romantisch en zorgeloos uitziet als in
lang vervlogen tijden, heeft het mis. Plannen, organiseren en
samenwerken zijn vereisten voor de moderne herder.
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VOLOP BESTAANSRECHT

Het is bijna november. Bomen verliezen hun
bladeren, het duinlandschap biedt in de
optrekkende ochtendmist een welhaast
mystieke aanblik. In de verte loopt Bart van
Ekkendonk met zijn kudde. Hij rolde bij
toeval in het vak. “Ik werkte op kantoor en had
collega’s die altijd liepen te klagen,” vertelt hij.
“Toch bleven ze, omdat dat de makkelijkste
keuze was. Ik wilde zo niet leven, en later spijt
krijgen van kansen die ik nooit had gegrepen.
Al leek me een leven als schaapherder geen
reële optie.” Toch zegde Bart zijn baan op
en toen hij een opdracht in de Loonse en
Drunense Duinen kreeg aangeboden, waagde
hij de gok en schafte 350 schapen aan.
Inmiddels zijn dat er 1200, verdeeld over
vier kuddes, waarmee Bart natuurterreinen
voor onder meer Natuurmonumenten en
Brabants Landschap onderhoudt.
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IN BEELD

DENKEN ALS
EEN SCHAAP

“Ik heb leren denken
als een schaap,” lacht
Bart, terwijl hij zijn
kudde gadeslaat. “Als
je schapen vijf keer
de grens hebt aan
gegeven, een pad
waar ze niet overheen
mogen bijvoorbeeld,
dan geven ze zich
over, en gaan ze rus
tig grazen. Je moet
volharden in wat je
van ze vraagt. Geef
je het na de eerste
waarschuwing al op,
dan heb je het nakij
ken en doen ze lekker
wat ze zelf willen.”
MOOI SAMENSPEL

“Zeker in het begin is het spannend als je met een grote
kudde op pad gaat en de weg moet oversteken, tussen het
verkeer door. Maar dat leer je vanzelf. Wij kennen het
gebied, de schapen ook. Na al die tijd zijn we volledig op
elkaar ingespeeld. We zijn een drie-eenheid: de kudde, de
honden en ik. Dat samenspel blijft heel mooi.”

BELANGRIJKE
DRIJFVEER

De Loonse en Drunense
Duinen in Brabant vor
men een uniek gebied,
bekend om de stuifzan
den. Als je daar niets
aan doet, groeit het dicht
tot een uitgestrekt bos.
Bart: “Dat kan mooi zijn,
maar rondom de heiden
en stuifzanden leven nu
insecten, hagedissen
en vogels die zullen ver
dwijnen als het gebied
verandert.” De kudde
van Bart graast de
jonge boompjes weg om
dat tegen te gaan. “We
creëren en behouden op
deze manier een struc
tuurrijke hei. De schapen
helpen ook de negatieve
invloeden van de mens
terug te dringen. Door
bijvoorbeeld de uitstoot
van uitlaatgassen groei
en de grassen veel te
hard. De schapen hou
den die groei in toom.”
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‘We zijn een
drie-eenheid: de kudde,
de honden en ik. Dat
samenspel is mooi’

BEELD ROBIN UTRECHT

HONDEN ZIJN ONMISBAAR

Voor een schaapherder zijn hon
den onmisbaar om de kudde in
bedwang te houden. Roy en Jop
vergezellen Bart elke dag. “Jop is
zelfs de reden dat ik dit werk ben
gaan doen,” vertelt hij. “Bij het
gezin waar Jop woonde kon hij
niet blijven. Bordercollies hebben
veel mentale uitdaging nodig. Als
ze die niet krijgen, gaan ze zelf
vermaak zoeken en meestal zijn
dat dingen die wij mensen niet
leuk vinden.” Bart ging met Jop op
een cursus schapen drijven, zijn
eerste kennismaking met het vak.
Volgens hem is Jop sindsdien een
heel gehoorzame, trouwe hond en
ongelooflijk goed in wat hij doet.
“Hij wil niets liever dan werken,
commando’s krijgen en de scha
pen nauwlettend in de gaten hou
den. De meeste honden kunnen
dit tot hun tiende doen. Jop is al
twaalf, maar nog lang niet klaar.”
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

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

Darter wordt
veiling
meester
Wassen en soppen
De chauffeurs en bijrijders van Dierenbescher
mingscentrum Limburg zijn graag geziene gasten
bij Carwash in Beek. Hier kunnen ze kosteloos
terecht voor een was- en poetsbeurt. De ambulan
ces leggen dagelijks flinke afstanden af, dus een
wasbeurt op z’n tijd is welkom. Onlangs ging niet de
reguliere wagen door de wasstraat, maar de voor
lichtingsambulance. Deze wordt ingezet om basis
scholen door heel Nederland te bezoeken en
leerlingen aan de hand van een demonstratie op het
schoolplein te leren over het werk van de Dieren
bescherming, zoals u leest op pagina 22 en 23.

Dartvirtuoos Michael van Gerwen
heeft hoge ogen gegooid als kers
verse veilingmeester. Hij deed dit
voor de asieldieren in dierenopvang
Haarlemmermeer. De veiling, georga
niseerd door KeukenConcurrent,
leverde een mooi bedrag op van € 4.076. Dit wordt
aan een project gekoppeld; een airco op de katten
afdeling van het asiel. In de zomer kan het er bloedheet
worden, de dieren verdienen het om er comfortabeler
bij te zitten. Voor de darter was tijdens de veiling
niets te veel. Hij bood en kocht zelf items, en belde
collega Raymond van Barneveld met de ‘opdracht’ om
ook een bedrag te doneren. Vol trots nam Petra Elbers
(links), beheerder van de opvang, daarna de cheque
in ontvangst.

?
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500 schildpadden
verhuisd

Droomavond
Deze zomer organiseerde Diergaarde B
 lijdorp voor de 23ste
keer Dreamnight at the zoo, een avond voor kinderen met een
beperking of chronische ziekte én hun familie. Ook Dieren
ambulance Zuid-Holland Zuid was erbij. Vrijwilligers Patrick en
Nancy vertelden over hun werk en beantwoordden een spervuur
aan vragen. Welke dieren worden vervoerd? Wat is het vreemd
ste dier dat jullie ooit hebben opgehaald? Ook olifanten of een
zebra? Waar is die stok met lus voor? Daarnaast werden bloede
rige wonden – geschminkt, uiteraard – op de armen van de
kinderen deskundig behandeld. Met een presentje en een
boekje van de Dierenbescherming gingen de kinderen door
naar de volgende attractie. Een geslaagde avond dus, met een
heleboel blije gezichtjes.

Vrijwilligers van onze dierenambulances
hebben geholpen met het verhuizen van
zo’n vijfhonderd schildpadden in het Friese
Harkema. Stichting Schildpaddenopvang
Nederland, gevestigd in dit dorp, moest
noodgedwongen uitwijken naar een ruimere
locatie, een voormalige supermarkt, een
paar honderd meter verderop. De schildpad
den werden bij de verhuizing geteld, gewo
gen, medisch gecontroleerd en indien nodig
opnieuw gechipt. Een omvangrijke actie,
waarbij de hulp van onze vrijwilligers erg
welkom was. De oude locatie zal dienst
blijven doen als voermagazijn en keuken
voor de bereiding van de verschillende
diëten. Door deze gescheiden te houden
van de hoofdopvang hopen de verzorgers
het risico op ziekten en bacteriën zoveel
mogelijk te elimineren.

BEELD DIERENBESCHERMING, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

Bent u of kent
u iemand
die zich ook op
bijzondere wijze
heeft i ngezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons
via redactie@
dierenbescher
ming.nl.

De veiling leverde
een waanzinnig
bedrag op
van € 4.076

Frisse verrassing
Het beeld van de zwanen die deze zomer besmeurd
met olie in de Petroleumhaven van Rotterdam
zwommen, staat nog bij veel mensen op het netvlies
gebrand. Binnen een mum van tijd meldden zich
meer dan honderd vrijwilligers om hulp te bieden. De
reddingsactie was intensief maar noodzakelijk. Olie
is voor zwanen levensgevaarlijk aangezien ze hun
besmeurde vleugels proberen schoon te poetsen en
zichzelf kunnen vergiftigen. De vrijwilligers hebben
de levens van zeker vijfhonderd vogels kunnen red
den. Alle dieren zijn teruggezet in de natuur. Voor het
diervriendelijke cosmeticabedrijf Lush een uitgelezen
moment om de betrokkenen op gepaste wijze te
bedanken met een pakket vol heerlijke geuren.

De vrijwilligers
hebben de
levens van zeker
500 vogels gered

Uitdagend spel
Om de honden bij dierenasiel De Swinge in Drachten wat te
knabbelen te geven, proberen medewerkers elke dag gezonde
snacks te regelen. Sommige, vooral grote, sterke honden heb
ben meer uitdaging nodig. De Kong XL biedt dan uitkomst. Het
speeltje kan worden volgestopt met lekkers, is onbreekbaar en
honden moeten écht werken voor hun snack. Ze zijn daarom
heel geschikt voor een smakelijk tijdverdrijf. Dankzij gulle
donaties via dierdonatie.nl, een crowdfundplatform voor dieren
projecten, kon het asiel er maar liefst tien aanschaffen.

Vol enthousiasme

Op skates
“Dierenleed is onaanvaardbaar, help ons
mee!”, aldus Wilco Blad, organisator van
033 Skate, een jaarlijks terugkerend event
waarbij deelnemers hun weekend skatend,
longboardend of steppend kunnen inluiden
onder begeleiding van een DJ, politie en
verkeersregelaars. Met de tochten wil
033 Skate aandacht vragen voor het goede
doel. Dit jaar werd er € 880 bij elkaar
geskate voor het Dierenbeschermings
centrum in Amersfoort. Een opbrengst
waar we veel moois voor kunnen doen.

Leerlingen van de ASV Daltonschool in Amersfoort
wilden graag iets voor de asieldieren doen, en organi
seerden een sponsorloop. Er werden folders en
posters gemaakt en medewerkers van de Dieren
bescherming kwamen vertellen over hun werk. De
sponsorloop was een overweldigend succes. En de
verrassing was groot toen bleek dat de kinderen maar
liefst € 5.008,60 hadden opgehaald. Een fantastisch
bedrag, waar wij en de dieren erg blij mee zijn.

Click tussen
mens en dier

Dutch Cell Dogs begeleidt gedeti
neerden bij het trainen van asielhon
den. “Wij houden van een positieve
kijk op het leven,” aldus oprichters
Betty en Marlies. “Van een ‘click’
tussen mens en dier. Van een trai
ningsprogramma waar iedereen beter
van wordt. Dát is pas gerechtigheid.”
Inmiddels hebben 561 asielhonden
en even zoveel gedetineerden samen
getraind, waarmee de deur naar een
hoopvolle toekomst wagenwijd open
staat. Onlangs gaf Dutch Cell Dogs
een clicker-workshop bij asiel
De Doornakker in Eindhoven. Met een
clicker wordt het positieve gedrag van
de asielhonden beloond, en dat werkt
wonderwel. Het werd een leerzame
avond voor alle aanwezigen.

De deur naar een
hoopvolle toekomst
staat wagenwijd open
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HERSTELD

BEELD ROBIN UTRECHT

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

SEPTEMBER 2018

TOEN

‘We lieten de
moederegel met
rust om te voor
komen dat ze
haar kleintjes
zou doodbijten’
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Eind augustus visten vrijwilligers van de dierenambulance
een egeltje uit het water en
brachten het naar de egel
opvang in Papendrecht. Daar
kreeg ze medicatie tegen een
mogelijke longontsteking en
een schimmelbehandeling.
“Alles leek goed te gaan, tot er
na een week iets eigenaardigs
gebeurde,” vertelt Ferry van
Jaarsveld, beheerder van de
opvang. Een van de vrijwilligers

hoorde geritsel in het hok. Wat
bleek? De egel had, totaal onverwacht, een paar jongen gebaard.
Ferry: “We hebben het slaaphok
snel gevuld met stro, krantensnippers en bladeren en buiten
een nest voor haar gemaakt
op een rustig plekje.” Op dat
moment wisten de verzorgers
nog niet om hoeveel kleintjes
het ging. “We waren natuurlijk
reuze nieuwsgierig, maar laten
de moeder altijd zoveel mogelijk
met rust om te voorkomen dat

ze van de stress haar jongen
doodbijt. Deze egel was gelukkig
kalm en zorgde goed voor haar
baby’s. We gaven haar wel extra
voeding opdat ze voldoende
reserves had om ze allemaal te
voeden.” Vanwege de aanhoudende warmte en droogte deze
zomer was dat voor veel egels
lastig. “Ten gevolge daarvan zijn
helaas relatief veel dieren in de
natuur overleden of kwamen ze
bij ons terecht.”

EGEL IN DE TUIN?
De egel is een beschermde
diersoort binnen de Flora- en
faunawetgeving. Dit houdt in
dat de dieren niet verstoord,
gevangen of gedood mogen
worden en dat het verboden is
om hun nesten, holen of ande
re voortplantings- of verblijf
plaatsen te beschadigen
en te verstoren. Wel kunt u
jonge en volwassen egels hel
pen door ’s avonds een bakje
kattenbrokken en water neer te
zetten. Zo o
 ntwikkelen ze een
vetlaag voor de winterslaap.
Ook kunt u een egelhuisje
plaatsen en vullen met droge
bladeren of krantensnippers.
Treft u een egel aan die er ziek
of gewond uitziet en weet u
niet wat te doen? Bel dan de
dierenambulance. Meer tips
vindt u op onze website
dierenbescherming.nl.

NOVEMBER 2018

NU

‘Toen we haar vrij
lieten, reageerde ze
rustig, zoals een
egel hoort te doen,
en rolde zich eerst
een uur op’

Nadat de babyegels zes weken
door hun moeder waren verzorgd, moesten ze het zelf gaan
doen. Ferry: “Toen we voor de
eerste keer een kijkje bij het
gezin namen, zagen we dat
de jonkies, het waren er vier,
zelf naar voedsel begonnen
te zoeken. Dat is een goed
teken. We hebben toen het
geslacht bepaald, een standaardprocedure, en nog een week
later werden ze gescheiden van

hun moeder.” Omdat zij mooi
op gewicht was, mocht ze nog
voor het begin van de winter
worden uitgezet. “De baby’s
waren daar niet klaar voor. Met
hun vierhonderd gram hadden
ze onvoldoende weerstand tegen
de kou,” legt Ferry uit. Toen de
mama terug de natuur inging,
reageerde ze rustig, zoals een
egel hoort te doen. “Ze ging
eerst een halfuur opgerold
liggen en rende daarna gauw de
bosjes in,” lacht Ferry. De klein-

tjes maken het ondertussen
goed. “Ze eten prima en groeien
hard. Als de temperatuur overdag boven de tien graden blijft,
kunnen ze misschien nog wel
voor het einde van het jaar
samen worden losgelaten. Maar
wordt het nat en koud, dan
mogen de jonge egeltjes hun
winterslaap bij ons houden.
Opdat ze flink kunnen aansterken in gewicht, en in het voorjaar met voldoende weerstand
terug de vrije natuur in gaan.”
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SERVICE

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

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande
lijke meldnummer van de politie: 144
Website
dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
dierenbescherming.nl/klantenservice

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

Raad van Toezicht
Paul Smits (voorzitter),
 uipers (vicevoorzitter),
Maurits K
Peter Buisman, Marije Eleveld

WEBWINKEL

Directie
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Sponshouder konijn

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Dit kleine konijntje is superhandig voor de keuken of badkamer.
Hecht simpelweg het konijntje met zijn zuignappen in uw goot
steen of badkuip en hij zorgt dat uw spons altijd binnen hand
bereik is. De sponshouder is te koop in onze webwinkel
dierenbeschermingshop.nl. Hier kunt u terecht voor hoogwaardig
dierenvoer, speeltjes, cadeauartikelen en meer. Met uw aankoop
steunt u het werk van de Dierenbescherming.

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar
een gezinslidmaatschap? Neem con
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op
dierenbescherming.nl

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

De Dierenbescherming voert incas
so’s einde maand uit. Rekeningnum
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000
De Dierenbescherming
wordt gesteund door:
De Dierenbescherming voert het
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de
Dierenbescherming voldoet aan de strenge
eisen op het gebied van financieel beheer,
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.
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Van links naar rechts:
Hondenvoerbak Sam Duo

€ 16,95

Kattenspeelgoed Vishengel
Kattenspeelgoed Ster

Krabton Bibi

€ 89,00

€ 5,95

€ 5,95

Hondenspeelgoed Teckel
Hondenspeelgoed Spike

€ 12,95
€ 7,95

Hondenkussen Boris
Middel € 38,50
Groot € 55,90

Webwinkel

Bekijk deze producten op www.dierenbeschermingshop.nl
Of bestel telefonisch: 0478-517960

Nu in de webshop!

De verbeterde samenstelling van Best Life
diervoeding en tussendoortjes

We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van

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

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

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

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

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode

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

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

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

