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november 2013
Half november kwam er een melding binnen 
bij Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost 
over een boerengans die was gezien bij een 
plas in Geldrop. Het dier zou een ernstige 
wond aan de snavel hebben, vermagerd zijn 
en een slordig verenkleed hebben. De die-
renambulance ging op pad en trof de gans 
inderdaad aan, samen met zijn groep. De 
ambulancemedewerkers deden een poging 
om hem te vangen, maar dat mislukte. De 
volgende dag werd er daarom een groep 
van vijf vrijwilligers van de dierenambulance 
gemobiliseerd om een nieuwe poging te 
wagen. Met speciale waterpakken gingen 
ze de plas in en zo konden ze de gans 
opdrijven. Piet Mandigers, teamleider hulp-
verlening bij Dierenbescherming Brabant 
Zuid-Oost, vertelt: “We hadden het geluk 
dat hij niet wegvloog, dus toen we eenmaal 
in het water waren, konden we hem vrij 
snel vangen. Vervolgens hebben we hem 
overgebracht naar ons opvangcentrum in 
Eindhoven, waar de dierenarts de snavel 
inspecteerde. Hij constateerde dat de huid 
die de verbinding naar de snavel maakt, 
was gescheurd. Zodoende hing de tong 
van de gans naar buiten en was het voor 
hem bijna onmogelijk geworden om te 
eten en drinken. Dat verklaarde dus waar-
om hij zo mager was. De dierenarts hecht-
te de wond, waarna de gans snel weer op 
zijn zwemvliezen stond. Maar hij had nog 
wel tijd nodig om te herstellen en daarom 
hebben we hem naar het vogelrevalidatie-
centrum in Zundert gebracht. Daar knapte 
hij zienderogen op, dus we gingen ervan 
uit dat hij na tien dagen rust weer terug 
zou kunnen naar zijn groep. Totdat bleek 
dat de wond niet goed dichtgroeide en hij 
opnieuw moest worden geopereerd.”

Blader door naar pagina 39 om te 
lezen hoe het nu met de gans gaat.

nauwelijks 
meer in staat 
om te eten

‘De gans was vermagerd  
en had een ernstige wond  

aan de snavel’
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overbodig
U zult vast gemerkt hebben 
dat we DIER flink onder han-
den hebben genomen. Had  
het vorige nummer al een 
restyling ondergaan – frisser, 
witter met een overzichtelijke 
vormgeving én de terugkeer 
van ons logo op de cover –  
in deze tweede ‘DIER-nieuwe-
stijl’ doen we wéér een aanpas-
sing. Met datzelfde logo. Het 
heeft namelijk een subtiel 
oranje lintje gekregen met het 
opschrift ‘150 jaar’.

Anderhalve eeuw Dieren-
bescherming. Tijd voor een 
feestje? Eigenlijk niet. Dat  
zou het geval zijn als we 
 onszelf overbodig hadden 
gemaakt. Pas dan zijn we 
immers ‘klaar’. Zijn we dan 
helemaal niets opgeschoten  
in die 150 jaar? Natuurlijk wel. 
Dankzij de Dierenbescher-
ming is er een ‘beschavings-
beweging’ ontstaan en zijn er 
wetten gekomen om dieren  
te beschermen.

Of dieren anderhalve eeuw 
geleden slechter af waren dan 
nu, blijft een intrigerende 
vraag. Vlees was duur en voor 
de elite. Nu hebben we de 
‘kiloknaller’ voor iedereen en 
miljoenen dieren in de vee-
industrie. Ook vinden er tal-
loze aantoonbaar overbodige 
dierproeven plaats, zoals u 
vanaf pagina 4 kunt lezen.  
Het artikel maakt duidelijk 
dat de Dierenbescherming 
van 2014 helaas nog steeds een 
bittere noodzaak is.

Niels Dorland
Persvoorlichter en  
hoofdredacteur DIER
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van de 600.000 dierproeven die jaarlijks  
in nederland worden gedaan, zijn er circa  

100.000 volslagen onnodig. het zijn tests die 
 worden uitgevoerd om de veiligheid te onderzoeken 

van stoffen in  bijvoorbeeld Wc-verfrissers, 
 snoepjes of balpennen. De tests zijn  verplicht,  

maar ze bieden slechts schijnveiligheid.  
bovendien zijn de stoffen vaak al eerder getest.  

De Dierenbescherming wil een verbod. 

sterven voor 
schijnveiligheid

overbodige veiligheidstests op dieren
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hoofdartikel

a ls de industrie een nieuw 
voedingsmiddel, bestrij-
dingsmiddel of huishoude-
lijk artikel op de markt wil 
brengen, is zij verplicht een 
hele serie veiligheidstests uit 
te voeren. Om na te gaan hoe 

giftig een bepaalde stof is, of hij irritatie of 
allergie veroorzaakt, of dat hij mensen ziek 
maakt. In Nederland betreft het jaarlijks ruim 
100.000 dieren die hiervoor worden ingezet,  
in Europa zijn dit er ruim één miljoen. Het 
gaat om  dieren als muizen, ratten en konijnen, 
maar ook om honden, katten en paarden. 
 Welke tests precies worden uitgevoerd op welke 
 dieren, is praktisch onmogelijk te achterhalen 
omdat men dit zorgvuldig achter gesloten 
 deuren doet. Uitzonderingen daargelaten, wor-
den alle dieren na één test gedood. Zij  sterven 
onnodig, want de tests bieden slechts schijn-
veiligheid. Daarom moet het roer radicaal om. 
Bij de tests die de Dierenbescherming wil 
laten verbieden, gaat het vaak om stoffen die 
we al goed genoeg kennen. Daar hoef je niet 
opnieuw dieren voor te offeren.

Cosmetica
Bij cosmetica is het gelukt om het anders te 
doen. Waar vroeger oogschaduw werd getest 
op konijnen, gebruikt men nu een lijst met 
ingrediënten. Met dat lijstje in de hand weet 
men precies welke stoffen giftig zijn en welke 
je dus niet in grote hoeveelheden op je ogen 

moet aanbrengen. Vroeger wist men dat ook, 
maar voor de zekerheid werden de ogen van 
dieren volgesmeerd, totdat ze met ontstoken 
ogen uit hun lijden werden verlost. Dat mag 
nu niet meer, en terecht. Datzelfde willen we 
als het gaat om het testen van chemische stof-
fen voor allerlei andere producten. 
Drs. Marie-Jeanne Schiffelers van de Univer-
siteit Utrecht doet onderzoek naar de accep-
tatie van diervriendelijke alternatieven door 
regelgevende autoriteiten: “Het verbod op het 
doen van tests op dieren voor cosmetica heeft 
de geesten in deze sector rijp gemaakt voor 
alternatieven, zowel bij de wetenschappers en 
industrie als bij de regelgevende instanties.” 
Een volgende stap ligt dus voor de hand, maar 
niemand zet hem. De Dierenbescherming 
neemt nu het voortouw.

gouden standaard
Opnieuw testen van stoffen is duidelijk uit 
den boze. Maar hoe zit het met onbekende 
stoffen voor bijvoorbeeld vaccins of medicij-
nen? De Dierenbescherming begrijpt heel goed 
dat je wilt weten wat er gebeurt bij inname van 
dergelijke stoffen, maar dan nog word je niet 
veel wijzer van dierproeven. Deskundigen 
onderschrijven dit. Dr. Peter Bertens van 
Nefarma, brancheorganisatie van farmaceu-
tische bedrijven in Den Haag: “Dierproeven 
moeten niet vanzelfsprekend zijn. Nu moet 
alles wat wij als mens gebruiken, getest zijn 
op dieren. Zelfs het plastic van de pen waar je 

‘Vaak gaat het om stoffen die 
we al goed genoeg kennen. 
Daar hoef je niet opnieuw 

dieren voor te offeren’

Ld50-TeST
In de LD50-test worden dieren, zoals rat-
ten of muizen, maar ook cavia’s, konijnen 
en vogels, letterlijk vergiftigd. Ze krijgen 
een stof (bijv. een ontsmettingsmiddel, 
maar ook alledaagse stoffen als suiker of 
zout) toegediend, totdat de helft van alle 
dieren is gestorven. Zo hoopt men erach-
ter te komen hoe giftig de stof is voor de 
mens. Een gruwelijke test, die nog dage-
lijks wordt gedaan.

dRaize-TeST
In de Draize-test wordt een chemische 
stof langere tijd op de huid of in het oog 
van een dier gedruppeld om te zien wat 
de stof teweegbrengt. Een zeer dieron-
vriendelijke test, waar  prima alternatieven 
voor zijn.

90-dagenSTudieS
Gedurende 90 dagen krijgen gezonde 
jonge honden, meestal beagles, iedere 
dag een bepaalde stof toegediend. Vaak 
in de vorm van capsules of  injecties. Daar-
na worden ze gedood om hun lichaam te 
onderzoeken op de effecten van de stof.

drie onnodige 
tests
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tijdens een vergadering op zit te kauwen.” De 
systematiek moet volgens hem anders: “Je moet 
als fabrikant kunnen bepalen waarvoor je wel 
of niet dierproeven inzet. Voor gentherapie, 
gericht op menselijk DNA, worden diertests 
gedaan. Dat is volslagen zinloos, omdat je het 
effect van de therapie uitsluitend in mensen 
kunt testen.” Bertens wijst op de ontwikkeling 
van vaccins met behulp van levende cellen: 
“Daar worden waanzinnig veel dierproeven 
voor gedaan, voor iedere serie vaccins weer 
opnieuw. Er wordt nooit iets gevonden dat 
schadelijkheid voor de mens aangeeft, en toch 
gaat het maar door.” 

Dr. ir. Lonneke van der Geest van RIKILT 
 Wageningen UR: “Ondanks de overduidelijke 
nadelen van dierproeven, zoals de beperkte 
voorspelbaarheid, de hoge kosten en ethische 
bezwaren, gelden ze nog steeds als de ‘gouden 
standaard’ voor veiligheidsonderzoek. Dat 
moet en kan anders. Wij werken al jaren aan 
alternatieven. Zo maken we gebruik van men-
selijke cellen of kunstmatige weefsels in het 
lab. Daarmee kunnen we heel gevoelig en 
nauwkeurig effecten op specifieke weefsels en 
processen meten. De resultaten zijn veelbelo-
vend. Uiteindelijk werken we toe naar een 
serie laboratoriummodellen die de effecten 
van de stof in ons lichaam na kunnen boot-
sen. Daardoor kunnen we steeds vaker zonder 
gebruik van dieren een goede inschatting 
maken van de giftigheid van een stof.”

angst
Wat niet helpt is de angst bij de industrie om 
een gigantische claim aan de broek te krijgen 
wanneer er iets misgaat en men niet kan aan-
tonen ‘er alles aan gedaan te hebben’ om het 
middel zo veilig mogelijk te maken. Helaas 
kan dat nu nog steeds het beste door te laten 
zien dat je een hele serie tests op dieren hebt 

gedaan. Onzin, maar intussen zit het systeem 
wel op slot. Marie-Jeanne Schiffelers bevestigt 
dit beeld: “Het blijft heel lastig. Zo wordt er al 
heel lang gewerkt aan alternatieven voor de 
zogeheten NIH-test om de werkzaamheid van 
het rabiësvaccin te testen. De huidige test ver-
oorzaakt veel leed bij de proefdieren en laat 
zeer variabele uitkomsten zien. Lang niet 
optimaal. Toch lukt het maar niet van de NIH-
test af te komen. Dat heeft veel te maken met 
onzekerheid en angst voor het onbekende. 
‘We weten wat we hebben, niet wat we krij-
gen’ is het motto.” Het Duitse Paul Ehrlich 
Institut heeft een model voor het testen van 
het rabiësvaccin ontwikkeld, waarvoor in elk 
geval minder muizen nodig zijn en die het 
dierenleed sterk vermindert. Deze methode 
mag nu eindelijk worden toegepast. Schiffe-
lers: “Het kan dus wel, maar het is een proces 
van drie stappen vooruit en twee achteruit.”

kippenogentest
Nog een voorbeeld van zo’n enorm langdurig 
goedkeuringsproces is dat van de kippenogen-
test (diervriendelijk, omdat men werkt met 
slachtafval) als alternatief voor de zeer dier-
onvriendelijke en onnauwkeurige oogirritatie-
test bij konijnen. Dr. Cyrille Krul van TNO:  
“De validatie en acceptatie van dit alternatief 
heeft bijna dertig jaar geduurd. Dat kwam 
doordat telkens de vergelijking met de konij-
nentest werd gemaakt. Daarvan wisten we dat 
die vaak geen goede gegevens opleverde, dus 
dan moet je een goed alternatief vergelijken 
met een slechte diertest. Dat gaat heel lang 
duren, want het alternatief kan niet de slechte 
diertestgegevens kopiëren. Wat we hiervan 
leren is dat je niet de dierproef als gouden 
standaard moet nemen, maar de mens.”

Sleutel bij overheid
De enige die kan afdwingen dat er iets veran-
dert, is de Europese overheid. Kijk maar naar 
het cosmetica-dossier. Cyrille Krul: “We moe-
ten van elke test, zowel diertest als alterna-
tief, goed weten waarvoor we hem wel of niet 
kunnen gebruiken. Aan de hand daarvan kun 
je een testplan maken dat met de autoriteiten 
kan worden besproken. Zo worden alleen de 
tests gedaan die strikt noodzakelijk zijn om 
een uitspraak te doen over de veiligheid. En 
dus niet een standaardlijst met diertests afwer-
ken, alleen maar omdat dat sneller zou zijn. 
Randvoorwaarde is dat de regelgevers het 
onderling met elkaar eens zijn en dat de con-
sument accepteert dat er geen 100 procent 
veilige wereld is.”

‘Je moet niet  
de dierproef  
als gouden 
 standaard nemen, 
maar de mens’

steun  
onze actie
De Dierenbescherming voert dit  
jaar actie om een einde te maken  
aan onnodige diertests. Zoals ook  
de diverse experts al aangeven, is  
een van bovenaf opgelegd verbod  
het enige middel om verbeteringen 
 af te dwingen. Op Wereldproef-
dierendag, 24 april, willen we dan ook 
een petitie aanbieden waarin we om 
een snel verbod vragen. Ga naar  
dierenbescherming.nl/nee en zet 
uw handtekening onder de petitie. 
Want het is nu echt genoeg geweest!
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Geen probleem als we dierproe-
ven per 2020 afschaffen, heeft u 
gezegd. Is het echt zo eenvoudig? 
“Ja, zo eenvoudig is het. Dierproe-
ven zeggen weinig tot niets over 
wat een stof bij de mens doet. 
Wanneer je ze niet doet heb je 
evenveel zekerheid. Nu bieden ze 
schijnveiligheid. Sterker nog, als je 
van dierproeven afziet, ben je 
gedwongen veel zorgvuldiger tests 
op de mens te doen. Dan krijg je 
pas echt veilige producten.”

Testen op mensen? 
“Dat gebeurt al volop, bij middelen 
waarvan we weten dat ze bij dieren 
geen effect hebben. Het idiote is 
dat je dan volgens de regels toch 
diertests moet doen. Maar goed, 
omdat die proeven niets zeggen, 
moet je wel op de mens testen. 
Dan begin je met heel lage doserin-
gen, voert de doses steeds verder 
op en kijkt wat er gebeurt.”

Heeft u een voorbeeld van hoe 
het mis kan gaan ondanks 
 uitgevoerde diertests?
“Ja begin jaren ’80. De internationaal 
vermaarde wetenschapper Charles 
Weissmann nam inter feron (antiviraal 

middel, red.) in dat op apen was 
getest. Die apen hadden er nauwe-
lijks last van, ze kregen zelfs geen 
hoge koorts – destijds een bekend 
bijverschijnsel. Weissmann durfde 
het middel op grond daarvan in te 
nemen, maar kreeg die hoge koorts 
wel! Gelukkig was het de volgende 
dag weer over. Dit incident bracht 
mij voor het eerst aan het twijfelen 
over het nut van dierproeven.”

Het is toch absurd dat er een 
 verplichting is om de veiligheid 
van stoffen te testen op dieren 
terwijl dat niets zegt? 
“Het probleem is dat er een vanzelf-
sprekendheid in het wereldwijde 
systeem zit, dat dit altijd op dieren 
wordt gedaan. ‘We hebben het 
altijd zo gedaan, dit is de manier 
die we kennen en waar we afspra-
ken over hebben. Dus zo doen we 
het.’ Andersom zou veel beter zijn: 
we doen géén dierproef, tenzij er 
aanleiding is het wel te doen. Maar 
het is een ingesleten systematiek. 
En helaas treedt dat steeds weer in 
werking als er een nieuw product 
wordt geïntroduceerd, ook al is het 
een variant op een middel dat 
allang is getest. Dan moet je weer 

Autoriteit op het gebied 
van dierproeven Huub 
Schellekens is heel dui-
delijk als het gaat om het 
afschaffen van veilig-
heidstests op dieren. 
“Wat mij betreft wordt 
het uitgangspunt dat je 
géén dierproef doet, 
 tenzij er aanleiding is dat 
wel te doen.”

‘diertests afschaffen kan zonder grote problemen’

op dieren testen – ook al weet je al 
wat de uitkomst is.” 

Je hoeft geen dierproeven te
doen als je kunt onderbouwen
waarom je die niet doet.
“Het staat er wel, maar de praktijk is 
weerbarstig. Er wordt veel geld ver-
diend met nieuwe producten. Die 
moeten snel op de markt, anders is 
de concurrent je voor. Als je werkt 
volgens het traditionele systeem 
van dierproeven, wordt je product 
het snelst goedgekeurd. Werk je 
met alternatieven, dan moet je heel 
veel tijd stoppen in het onderbou-
wen van je keuze om geen dierproe-
ven in te zetten. En je loopt kans dat 
je alsnog gedwongen wordt de tra-
ditionele dierproef te doen. Dan is 
de keuze snel gemaakt. En angst 
speelt een rol, want de publieke 
opinie zegt nu wel dat dat men van 
dierproeven af wil, maar als er een 
keer iets misgaat – iemand overlijdt 
na gebruik van een middel – en er 
zijn geen dierproeven gedaan, dan 
word je keihard gestraft.”

De Dierenbescherming wil een 
verbod op onnodige dierproeven.
“Ja, forceren moet. Het systeem zit 

vast, iedereen wacht op iedereen 
en er komt geen beweging in. De 
politiek heeft de sleutel om er iets 
aan te doen, en dan bedoel ik de 
Europese politiek. Men kan een 
verbod afkondigen, bijvoorbeeld 
per 2020. Je moet eens kijken hoe 
snel die alternatieven er dan zijn! 
Of men bouwt een beloningssys-
teem in: als je zonder dierproeven 
werkt, krijg je langer bescherming 
van je product, zodat je de extra 
kosten kunt compenseren.”

Waarom gebeurt dit niet?
“Het blijft erg lastig, omdat het  
een wereldwijd systeem is en niet 
alle landen er zo over denken. Dan 
krijg je als Europa problemen met 
landen buiten de EU. Maar mis-
schien zou een importverbod dan 
kunnen werken. En de angst zou-
den we kunnen verminderen door 
te werken met een schadefonds. 
Leg op elk verkocht product een 
euro toeslag en stop die daarin. In 
Amerika is er zo’n fonds. Daar zit-
ten miljarden dollars in, er hoeft 
nooit uitgekeerd te worden! Maar 
fabrikanten die hun nek uitsteken 
hebben wel een vangnet voor het 
geval het toch misgaat.”

hoogleraar medische biotechnologie huub Schellekens
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Lef in HeT LaB-PRiJS
Huub Schellekens kreeg 
vorig jaar de ‘Lef in het Lab-
prijs’ van de Dierenbescher-
ming, onder meer vanwege 
zijn niet aflatende, prikkelen-
de verzet tegen nutteloze en 
overbodige dierproeven. 
Frank Dales, directeur van de 
Dierenbescherming, prees 
Schellekens als iemand die  
zich al decennialang actief 
opstelt als actief aanjager van 
de discussie over onder meer 
de ontwikkeling van genees-
middelen en het gebruik van 
proefdieren daarbij. Sinds 
2007 reikt de Dierenbescher-
ming jaarlijks de ‘Lef in het 
Lab’-prijs uit.
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De Nationale Postcode Loterij is de 
grootste  goede doelen loterij van Nederland. 
50 procent van de inleg van verkochte loten 
wordt verdeeld over 90 goede doelen. Sinds 
1996 steunt de  Nationale Postcode Loterij 
de Dierenbescherming.
 
Grote gi� 
Tijdens het Goed Geld Gala op 4 februari jl. 
mocht de Dierenbescherming van de 
Nationale Postcode Loterij een cheque van 
maar liefst 1,8 miljoen euro in ontvangst 
nemen. Een  fantastisch mooi bedrag waar de 
Dierenbescherming erg dankbaar voor is.

Enorme steun
Inmiddels hee�  de Dierenbescherming 
31,4 miljoen euro van de Nationale Postcode 
Loterij  mogen ontvangen. Met dat geld 
hebben we honderdduizenden dieren 
opgevangen,  dierenambulances uit laten 
rijden en mis han deling en verwaarlozing van 
dieren kunnen bestrijden. Mede door de gi�  
van de  Nationale Postcode Loterij kan 
de Dierenbescherming haar werk, nu en 
in de toekomst voortzetten. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.postcodeloterij.nl/goede-doelen

NATIONALE 
POSTCODE LOTERIJ 
BEDANKT!

DIER 1 2014 V17 advertentie NPL def.indd   1 31-01-14   17:21
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gered!

dappere minou
Bij een recreatiegebied in Sneek werd 
vorig jaar zomer een katje aangetroffen, 
dat vermoedelijk uit een auto was 
gegooid. Haar hoektand was afgebroken 
en haar oogje beschadigd. 

gewond en vermagerd
Het katje werd door de dierenambulance gevangen en 
overgebracht naar de dierenarts, waar bleek dat ze niet 
alleen gewond en vermagerd was, maar bovendien ernstig 
ziek. De dierenarts dacht aan een baarmoederontsteking, 
totdat er bij onderzoek een placenta werd aangetroffen; 
het katje was dus drachtig geweest. Korte tijd later werd er 
een nestje kittens in de omgeving gevonden. Waarschijn-
lijk zijn zowel het katje als de kleintjes op die plek 
gedumpt. De kittens bleken gelukkig allemaal gezond en 
konden worden herplaatst. Ook het katje, dat de naam 
Minou kreeg, knapte vrij snel op. Alleen haar beschadigde 
oog kon niet worden gered en moest worden verwijderd.

Lief en aanhalig
De operatie verliep gelukkig zonder problemen. En er 
was meer goed nieuws, want er meldde zich ook een 
nieuw baasje voor Minou. “Ik kwam haar foto tegen  
op de site van het opvangcentrum in Sneek en besloot 
te gaan kijken,” vertelt Sigrid Fekken. “Ik wist dat ze 
getraumatiseerd was en geen vertrouwen meer in 
 mensen had. Maar ik zag haar zitten in haar mandje en 
wist dat het goed zou komen. Omdat Minou nog maar 
één oogje heeft, kan ze niet meer goed dieptes inschat-
ten. Voor haar was het dus extra belangrijk om haar 
omgeving in alle rust te verkennen en vertrouwd te raken 
met de geluiden. Inmiddels is ze helemaal gewend en 
begint ze het gedrag van een jong katje te vertonen. Ze 
is druk, speels en rent overal achteraan, alsof ze nog 
een heleboel in te halen heeft. Tegelijkertijd is ze ont-
zettend lief en aanhalig, en miauwt ze de hele dag. De 
kennismaking met mijn andere katten verliep minder 
gezellig. Ze begonnen direct tegen elkaar te blazen, 
Minou zo mogelijk nog harder dan die andere twee. 
Daar moest ik wel om lachen. Zo’n klein opdondertje 
dat leek te willen zeggen dat er met haar dus niet 
wordt gesold. Na die turbulente kennismaking is het 
trouwens helemaal goed gekomen en accepteren ze 
elkaar nu volledig.”
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‘Waarschijnlijk is ze uit een auto 
gegooid, waarbij haar hoek

tand is afgebroken en haar oogje 
 onherstelbaar beschadigd’
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@Dierbescherming veel succes gewenst met de plannen 
voor komende 25 jaar!! ....hoop dat er dan weer vele 
 mijlpalen behaald zijn.

Karin Evers @karinoyla n.a.v. blog over 150 jaar Dierenbescherming – 1 januari

Dankzij sponsoring 
door diervoeder-
producent Pedigree 
Nederland mochten 
medewerkers van 
verschillende afde-
lingen van de Die-
renbescherming 
onlangs een  cursus 
‘Fotograferen van 
dieren’ volgen. 
Dankzij deze cursus 
kunnen ze nu (nog) 
betere foto’s maken. 
En dat is belangrijk, 
want de ervaring 
leert dat goede 
foto’s, bijvoorbeeld 
op de website 
Ikzoekbaas.nl, 
 helpen om dieren  
in de opvangcentra 
sneller herplaatst te 
krijgen. De cursus 
werd verzorgd door 
Robin Utrecht, een 
van de vaste fotogra-
fen van DIER, maar 
ook van het Konink-
lijk Huis en het ANP.

goede foto’s helpeN asieldieren 
sneller aan nieuw thuis

dierenbescherming amsterdam 
werkt sameN met ggZ
Dierenbescherming Amsterdam 
werkt sinds een jaar samen met de 
acht grootste GGZ instellingen van 
de stad. Het doel is om de dieren 
van cliënten op structurelere wijze 
te helpen en tevens preventief 
advies uit te brengen als cliënten 
van plan zijn om een huisdier aan te 
schaffen. Zo is er een digitale flyer 
ontwikkeld, die intern wordt ver-

spreid bij de verschillende organi-
saties. Hierin staat een heleboel 
nuttige informatie. Wat kost een 
huisdier bijvoorbeeld en hoeveel 
tijd ben je er aan kwijt? De  folder 
wordt ook geplaatst op de website 
amsterdam.dierenbescherming.nl, 
onder de button ‘Huisdieren en 
GGZ’. Als er hulp nodig is voor een 
huisdier vinden betrokkenen via 

deze flyer snel hun weg naar 
 Dierenbescherming Amsterdam. 
Zoals bij plotselinge opname van de 
eigenaar van een dier. In zo’n situatie 
kan het dier worden ondergebracht 
bij een gastgezin van de Dieren-
bescherming. Ook voor onder meer 
educatieve ondersteuning kan een 
beroep op Dieren bescherming 
Amsterdam worden gedaan.

De nieuwe collecto app 
is ontwikkeld voor alle 

(aspirant-)collectanten 
die jaarlijks op pad gaan 
voor een goed doel zoals 
de Dierenbescherming. 
De app biedt niet alleen 
praktische ondersteu-

ning, maar is ook 
 uit dagend en leuk.  

u houdt bijvoorbeeld tij-
dens het collecteren bij 

hoeveel kilometers u 
aflegt, hoe lang u onder-
weg bent en hoeveel geld 
u ophaalt. u kunt verder 

een lijst maken van de 
adressen die u nog wilt 

bezoeken omdat de 
bewoners bijvoorbeeld 
niet thuis waren. Logt u 

in met uw facebook-
account, dan ziet u 

bovendien wie van uw 
vrienden ook collecteren. 

naast de Dieren-
bescherming zijn er 

zeventien goede doelen 
aangesloten bij de  

app, waaronder  
KWf Kankerbestrijding 

en de hartstichting.  
De collecto app is gratis 

te downloaden voor 
iPhone en android. 

nieuw! 
dowNload 
ColleCto 

app
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Ida ZIlversChooN-prIJZeN uitgereikt
Zeventien vrijwilligers van regionale afdelingen  
van de Dierenbescherming hebben onlangs de  
Ida  Zilverschoon-prijs in ontvangst genomen. De prijs, 
een geldbedrag van € 250, kregen ze omdat ze zich op 
 uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor dierenwelzijn. 
Het was de eerste keer dat de prijzen werden uitgereikt 
door Stichting Ida Zilverschoon. Deze stichting beheert 
een fonds dat wordt ingezet voor personen of organisa-
ties die zich positief onderscheiden op het gebied van 
de bescherming van dieren en/of het voorkomen en 
bestraffen van dierenmishandeling. In totaal is er een 
bedrag van € 5.000 onder onze afdelingen verdeeld.  
De Dierenbescherming is ontzettend trots op al haar 
vrijwilligers en hoopt dat deze onderscheiding meer 
mensen stimuleert om vrijwilligerswerk te doen.

Dankzij de bestsellers Bob de Straatkat en De wereld volgens Bob 
van auteur James Bowen is hoofdrolspeler Bob uitgegroeid tot de 
beroemdste straatkat ter wereld. Via Facebook riepen we mensen op 
om een foto van hun eigen oranje Bob-look-a-like te delen. Lisanne 
de Haan uit Leeuwarden stuurde deze leuke foto.

‘Mijn mooie Bob’

facebook.com/deDierenbescherming

IN 2013 meer dierenverwaarlozing gemeld
Afgelopen jaar zijn er meer 
verwaarloosde en mishan-
delde dieren in beslag 
genomen dan het jaar daar-
voor, dat meldde dagblad 
Spits onlangs. Tot 2008 
werden dieren vrijwel altijd 
op basis van strafrecht in 
beslag genomen. Tegen-
woordig kan er ook via 

bestuursrecht worden inge-
grepen. Daarmee worden 
dierenbezitters aangezet tot 
beter gedrag, omdat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor 
een verbetering van de situ-
atie. Ongeveer 70 procent 
van de zaken wordt op deze 
manier opgelost. Als blijkt 
dat het welzijn van de die-

ren binnen de gestelde ter-
mijn niet is verbeterd, wordt 
er overgegaan tot in bewa-
ring name. En dat aantal is 
in 2013 dus flink gestegen. 
Volgens Dik Nagtegaal, 
woordvoerder van de 
 Dierenbescherming, heeft 
dat ook te maken met de 
invoering van het landelijk 

meldpunt 144 in 2011. 
“Mensen weten nu waar ze 
dierenleed kunnen melden. 
Zodoende komen er meer 
zaken aan het licht.” Hij 
benadrukt verder dat in 
bewaring name een laatste 
redmiddel is en de Dieren-
bescherming ernaar streeft 
om de situatie van de dieren 

samen met de eigenaar te 
verbeteren. “Op die manier 
is de kans op herhaling 
 kleiner. Dieren worden 
alleen weggehaald als de 
situatie zo ernstig is dat er 
direct moet worden inge-
grepen of als er geen zicht 
is op verbetering.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
van Economische Zaken stelt  
€ 9,5 miljoen beschikbaar voor 
veehouders die hun stallen dier-
vriendelijker maken. De Dierenbe-
scherming is hier blij mee, want de 
subsidie wordt gekoppeld aan de 
voorwaarden die gelden voor één 
ster van het Beter Leven kenmerk 
van de Dierenbescherming. Zij 
hoopt dat er nu ook schot komt in 
de onderhandelingen over de ‘Kip 
van morgen’. Volgens de sector hét 
antwoord op de plofkip, maar vol-
gens de Dierenbescherming gaan 
de stappen niet ver genoeg om het 
welzijn van de kuikens écht te ver-
beteren. “Nu de staatssecretaris de 
normering van ons kenmerk als uit-
ganspunt neemt voor de toeken-
ning van de subsidie, verwacht ik 
dat daar zeker een stimulans vanuit 
zal gaan,” aldus directeur Frank 
Dales van de Dierenbescherming.

subsidie  
voor  
dIervrIeN-
delIJker 
stalleN

dieren 
memory

Is het u ook al eens opgevallen dat 
kinderen ontzettend goed zijn in 

memory? Deze editie is niet alleen 
leuk, maar ook leerzaam. U gaat op 
zoek naar het dier met de bijpassen-

de pootafdruk. Deze houten set 
bestaat uit 32 delen en is geschikt 

voor kinderen vanaf drie jaar.  
U bestelt ’m voor € 13,50 in Wiekes 
Winkel, waar u nog veel meer leuke, 
originele cadeaus vindt. Bovendien 
steunt u met uw aankoop het werk 
van de Dierenbescherming. Kijk op 

wiekeswinkel.nl voor meer informatie.
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help de padden overstekeN
Vanaf eind februari tot begin april 
vindt de paddentrek plaats. Vele 
 duizenden dieren gaan dan vanuit 
hun winterverblijven op weg naar een 
plek waar ze kunnen broeden. 
Omdat ze tijdens hun tocht verkeers-
wegen, rioolputten en andere obsta-
kels treffen, kan dat gevaarlijk zijn. 
Om die reden zijn er op diverse loca-

ties in ons land paddenwerkgroepen 
actief, die de dieren in een emmer 
verzamelen en aan de overkant van 
de weg weer vrijlaten. Een aantal van 
deze werkgroepen staat onder lei-
ding van de Dieren bescherming. 
Wilt u ook padden helpen met over-
steken? Kijk dan op de website Pad-
den.nu voor de mogelijkheden bij u 

in de buurt. U kunt de amfibieën 
rondom uw huis verder helpen door 
plankjes neer te zetten op plekken 
waar ze anders bekneld kunnen 
raken, zoals in een put of kelderraam. 
En ziet u in uw buurt straatkolken of 
rioolputten waar de dieren in vallen, 
maakt u daar dan melding van bij uw 
gemeente of via de App BuitenBeter.

verwaarloosde  
jonge honden  
meegenomen

oproep aaN 
 provINCIes: 
schiet ganzen 
niet af!

Op een adres in het 
 Limburgse Kerkrade zijn 
onlangs tien jonge honden, 
kruising dobermann pin-
scher met staffordshire 
 terriër, in bewaring geno-
men door de Landelijke 
Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) en de 
dierenpolitie. De dieren 
zaten opgesloten in een 
kleine, donkere kamer en 
de enige verlichting kwam 
van een zwak lampje. De 
ruimte was vervuild met  
 urine en uitwerpselen, en 
de honden waren duidelijk 
nog nooit buiten geweest. 
Na overleg met een dieren-
arts en Dienst Regelingen 
van het ministerie van 

 Economische Zaken 
 kregen de bewoonster en 
haar broer de opdracht de 
honden op andere locaties 
onder te brengen en te 
socialiseren. Toen een paar 
dagen later bij hercontrole 
bleek dat er niets was 
 veranderd, gaf Dienst 
Regelingen opdracht om 
de dieren in bewaring te 
nemen. Dat was niet 
gemakkelijk, omdat de 
 honden geen mensen en  
al helemaal geen riem 
gewend waren. Toen ze 
voor de eerste keer buiten 
kwamen, raakten ze zelfs in 
paniek. De honden zijn 
inmiddels ondergebracht 
op een  veilig opvangadres.

Eind 2013 sneuvelde het Ganzenakkoord.  
De Dierenbescherming heeft zich altijd tegen  
dit akkoord verzet, omdat hierin was gekozen 
voor het afschot van tienduizenden ganzen.  
Het enige lichtpuntje was de winterrust voor  
de dieren. Nu de verantwoordelijkheid voor het 
ganzenbeheer weer bij de provincies ligt, vreest 
zij dat het afschot ook tijdens de wintermaanden 
gewoon doorgaat. Zij roept de provincies daar-
om middels een brief op om te kiezen voor dier-
vriendelijke alternatieven bij schade en overlast 
en is vanzelfsprekend bereid om de provincies 
daarbij te adviseren en te helpen.

Dankzij deze innovatieve 
wegwerpkattenbak hoeft 
u nooit meer een katten-

bak te verschonen. De 
Poopy cat is makkelijk 
uitklapbaar en kan na 
gebruik worden weg-
gegooid. De wegwerp-

kattenbakken zijn stevig 
gebouwd, dus uw kat 

maakt er met gemak een 
week gebruik van. 
bovendien zijn ze 

 volledig biologisch 
afbreekbaar en mogen 
dus in veel gemeenten, 

in tegenstelling tot  
vele soorten normaal 
kattengrit, bij het gft-
afval worden gegooid. 
voor meer informatie: 

Poopycat.com.

We mogen vijf Poopy 
cat 4-packs weggeven, 
met in elk pakket vier 
kattenbakken. Wilt u 

een pakket ontvangen? 
stuur dan een mail naar 

win@dierenbescher-
ming.nl o.v.v. uw naam 

en adresgegevens.

poopy cat 
4-pack 

wegwerp-

katteNbak

win!

5X
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lezerSfoto’S

oude, wijze dieren
voor deze editie van Dier vroegen we u om foto’s van oude, wijze dieren te sturen.  
We hebben een heleboel mooie beelden ontvangen, maar nog het meest waren we  
onder de indruk van de persoonlijke, vaak ontroerende verhalen die u erbij schreef.  
voor het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s van zwemmende dieren.  
stuur uw inzending naar foto@dierenbescherming.nl onder vermelding van naam, 
woonplaats en een begeleidend tekstje. insturen kan tot 31 maart. 

2.

1.  Hierbij onze Lieve van bijna acht-
tien jaar. Ze ligt graag languit als 
een sfinx. De eerste tien jaar was ze 
zo schuw dat ze altijd onder het 
bed kroop als er visite kwam. Nu 
interesseert het haar geen lor meer 
en blijft ze gewoon op haar plekkie 
op de bank liggen, visite of niet. 
Michelle Drion, Zaandam

2.  Rebbel is al ruim vijftien jaar mijn 
allerliefste kattenkind. Hij loopt 
regelmatig met me mee naar de 
supermarkt, wacht bij de ingang  
tot ik klaar ben en wandelt dan 
weer gezellig mee naar huis.  
Ik hoop mijn mannetje nog vele 
jaren bij me te mogen houden!  
Sabine Schipper, Utrecht

3.  Onze ‘onstuimige’ Joekel van toen 
is nu een lieve wijze oude heer van 
twaalf jaar met een witte toet die 
ooit  ravenzwart was.  
Caroline Ernst, Zoetermeer

4.  Fido is bijna zestien jaar en laat 
zich nog graag fotograferen.  
Mieke Paalvast, Den Haag

1.

2.

3.

4.
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1.  Onze oude, wijze Saar is twee jaar  
geleden overleden. Elke keer als ik  
haar foto zie, denk ik met weemoed aan 
haar terug. Bijna negentien jaar is ze 
geworden. Marleen van Gils, Maarssen

2.  Zoey, oftewel Pa Konijn, is ruim negen jaar. 
Hij woont samen met zijn derde vrouw en 
twee cavia’s. Silvia de Laat, Oisterwijk

3.  Hier zit onze Zus. We denken dat ze nu 
een jaar of achttien is. Zitten en lopen 
gaat lastiger en ze lijkt soms in haar 
eigen wereldje te zitten. Maar het 

belangrijkste is dat ze geniet.  
Charlotte Bierman, Castricum

4.  Libertador is 26 lentes jong en nog 
steeds mijn master of life. Onvoorwaar-
delijke liefde; wat wil een mens nog 
meer? Claire Schroijen, Heythuysen

5.  Mijn oude, zeer wijze hond Feska is bijna 
veertien jaar. Toen we haar als pup kregen, 
was ze helemaal zwart, op een wit buikje 
en pootje na. Inmiddels heeft ze door 
ouderdom een prachtig witgrijs maskertje 
gekregen. Jamie Knecht, Zeist

1.

5.

2. 3.

4.
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Portretten

op 19 maart vinden de vierjaarlijkse gemeenteraads-
verkiezingen plaats. De Dierenbescherming maakt zich 

daarbij sterk om zowel politici als burgers te informeren over 
het belang van een gedegen dierenwelzijnsbeleid. Dieren 
hebben tenslotte geen stem, en dus spreken wij voor ze.

stemmen voor 
dierenwelzijn

gemeenteraadsverkiezingen 2014

in ons land leven niet alleen veel men-
sen, maar ook een heleboel dieren. 
Aandacht voor dierenwelzijn is dus 
van groot belang. Het is bovendien 
een thema dat veel mensen aan-

spreekt. De Dierenbescherming merkt 
dat dagelijks. Mensen willen iets doen 
voor dieren, bijvoorbeeld omdat ze wor-
den geconfronteerd met dierenleed in 
de gemeente waar ze wonen. Het kan 
daarbij gaan om zwerfdieren of 
gewonde dieren, maar bijvoorbeeld 
ook om dieren die nauwelijks of zelfs 
nooit meer buiten komen. Om dieren 
te helpen, is het belangrijk dat 
gemeenten een structureel gemeente-
lijk dierenwelzijnsbeleid voeren. Tal 
van besluiten en handelingen van de 
gemeente hebben immers invloed op 
het welzijn van dieren. Bovendien vra-
gen veel dierenwelzijnsproblemen 
juist om een lokale aanpak.

erkenning belang dierenwelzijn
Om politici en kiezers te informeren 
en bij te staan, heeft de Dierenbescher-
ming tien speerpunten voor gemeen-
telijk dierenwelzijn vastgesteld. 

Topprioriteit voor de Dierenbescher-
ming is de gemeentelijke vergoeding 
voor de opvang van zwerfdieren. 
 Volgens de wet zijn gemeenten in 
Nederland verplicht om zwervend aan-
getroffen dieren de zorg te bieden die 
ze nodig hebben. De Dierenbescher-
ming neemt deze taak op zich door 
dieren te vervoeren en op te vangen. 
Om dat te kunnen blijven doen, is een 
kostendekkende vergoeding noodzake-
lijk. Andere belangrijke aspecten voor 
dierenwelzijn binnen de gemeente zijn 
een diervriendelijk hondenbeleid, sti-
mulering van diervriendelijke veehou-
derij en maatregelen om schade door 
wilde dieren te voorkomen. De Dieren-
bescherming hoopt dat kiezers bij de 
verkiezingen op 19 maart ook namens 
de dieren zullen stemmen en het college 
van B&W het belang van dierenwelzijn 
op gemeentelijk niveau erkent.

Drie medewerkers van regionale 
 afdelingen van de Dierenbescherming 
vertellen wat zij doen om dieren-
welzijn op gemeentelijk niveau op  
de kaart te zetten.
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Peter Boertje is beleidsmedewerker 
 politieke zaken bij dierenbescherming 
Rijnmond: “Dierenwelzijn leeft bij mensen, 
daar kun je als politicus niet omheen. Om aan-
dacht te vragen voor dierenwelzijn hebben we 
in de aanloop naar de verkiezingen alle raads-
leden een pluchen knuffel gegeven met daar-
aan een kaartje met de tekst: ‘Denkt u ook aan 
ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?’. 
Vlak voor de verkiezingen organiseren we nog 
een televisiedebat bij TV Rijnmond. Juist omdat 
dierenwelzijn en politiek elkaar op zo veel fron-
ten raken, is het essentieel dat het in de wet 
verankerd wordt. In het verleden bestond de 
Dieren bescherming uit een groot aantal kleine 

afdelingen die al blij waren als ze een waarde-
ringssubsidie van € 1.000 van de gemeente 
ontvingen. Zo’n bedrag vulden ze aan met wat 
legaten en collectes bij de plaatselijke super-
markt en daarmee hielpen ze onder meer zwer-
vende dieren. Terwijl die gelden daar eigenlijk 
nooit voor bedoeld zijn geweest. De Dierenbe-
scherming vangt dieren op, maar het is de wet-
telijke taak van de gemeenten om daarvoor te 
betalen. Er zijn overigens nog steeds gemeen-
ten die tegensputteren als we ze wijzen op 
hun verantwoordelijkheden, maar met Rotter-
dam zijn we tot een prima overeenkomst geko-
men. Die gemeente denkt nu zelfs mee over 
een dierenbeschermingscentrum dat we aan 

de zuidkant van de stad willen bouwen. Dat is 
hard nodig, want een aantal van onze asielen 
hangt met plakband aan elkaar. Omdat Rotter-
dam een kostendekkende vergoeding betaalt 
voor de opvang en verzorging van de dieren, 
kunnen we het geld van donaties en legaten 
ook aan andere zaken besteden. Wij vinden 
dat belangrijk, want we willen niet dat onze 
asieldieren in kleine hokken belanden en aan 
hun lot worden overgelaten. Mensen die zich 
bekommeren om het welzijn van dieren, advi-
seer ik daarom te stemmen op een partij die 
daar ook het belang van inziet; met een gede-
gen gemeentelijk beleid kunnen we namelijk 
een heleboel bereiken.”
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‘Omdat dieren
welzijn en politiek 

elkaar op zo veel 
fronten raken, is  
het essentieel dat  

het in de wet 
 verankerd wordt”
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Portretten

Sanne abbas-geurtjens is beleidsmede-
werker dierenwelzijn bij dierenbescher-
ming noord-Holland noord: “In aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen analyse-
ren we met onze afdeling de verkiezingspro-
gramma’s en maken we een stemhulp. Analyses 
van voorgaande jaren tonen aan dat lokale par-
tijen groot kunnen worden en vaak zelfs in de 
coalitie terechtkomen. Kies je dus voor een loka-
le politieke partij met aandacht voor dierenwel-
zijn in het verkiezingsprogramma, dan kan je 
stem voor dierenwelzijn veel invloed hebben. 
Een voorbeeld van een gemeente die dierenwel-
zijn hoog in het vaandel heeft staan, is Heems-
kerk. Deze gemeente heeft een wethouder 

dierenwelzijn en een goede nota dierenwelzijn. 
Bovendien geldt hier al jaren een uitnodigings-
beleid ten aanzien van circussen, wat inhoudt 
dat er geen circussen worden uitgenodigd met 
wilde dieren. Een bewonderenswaardige keuze, 
want de meeste gemeenten zeggen te willen 
wachten op het resultaat van het regeerakkoord 
ten aanzien van circussen met wilde dieren. 
Sowieso zijn ze niet allemaal goed bezig. Zo 
heeft iets meer dan de helft van de gemeenten 
binnen het werkgebied van onze afdeling nog 
geen dierenwelzijnsbeleid vastgelegd. Een 
belangrijk speerpunt voor onze afdeling is de 
vergoeding vanuit de gemeenten voor opvang 
van zwervende dieren. In de wet staat dat de 

gemeente gedurende veertien dagen een 
bewaarplicht heeft voor gevonden dieren, om 
een eigenaar de kans te geven het dier terug 
te halen. Indien er zich geen eigenaar meldt, 
vloeit uit dezelfde wet voort dat de gemeente 
eigenaar wordt van het dier en dus verant-
woordelijk is voor de kosten. En daar ligt ook 
meteen de crux. Want veel gemeenten zeggen 
dat ze alleen voor die eerste twee weken die-
nen te betalen en trekken daarna hun handen 
er vanaf, terwijl zij na de veertien dagen wel 
eigenaar van het dier zijn geworden. De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitgelezen 
moment om ervoor te zorgen dat dierenwelzijn 
in het gemeentelijk beleid wordt vastgelegd.”

 ‘Als je kiest voor  
een lokale partij,  

kan je stem heel veel 
invloed hebben’
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Hans Spenkelink is regiomanager bij 
 dierenbescherming Twente: “Onlangs bel-
de ik met een gemeente en vroeg naar de 
ambtenaar dierenwelzijn. Het bleef ’n halve 
minuut stil aan de andere kant van de lijn, 
waarna de aarzelende vraag werd gesteld: 
‘Moeten we die hebben dan?’. Dat vond ik 
schrijnend, te meer omdat het niet de eerste 
keer was dat ik het meemaakte. Toen ik begon 
als regiomanager bij de Dierenbescherming 
heb ik alle gemeenten in ons werkgebied de 
nota ‘Aanbevelingen gemeentelijk dierenwel-
zijnsbeleid’ overhandigd. Zodra de nieuwe 
 colleges zijn geïnstalleerd, worden de wethou-
ders door ons bijgepraat. Ik vind het belangrijk 

dat het nadenken over dierenwelzijn en de 
informatie over dit onderwerp tussen de oren 
van de gemeentebestuurders en -raadsleden 
komt. Problemen met dieren staan namelijk 
niet op zichzelf – daar gaat vaak menselijke 
narigheid aan vooraf. Om die reden willen wij 
als Dierenbescherming worden betrokken bij 
de keten van hulpverleningsinstanties, zodat 
we in probleemsituaties waar dieren bij betrok-
ken zijn vanuit een adviserende en bemidde-
lende rol een oplossing kunnen aanreiken. 
Laatst ging de GGZ bijvoorbeeld langs bij  
een vrouw die zichzelf en haar dieren verwaar-
loosde. De eerste reactie was om de dieren 
bij haar weg te halen, terwijl dat vaak niet de 

oplossing is. Gemeenten moeten gaan besef-
fen hoe belangrijk dieren zijn voor onze maat-
schappij. Een vogeltje dat fluit, de koeien in de 
wei; dieren geven ons leven een toegevoegde 
waarde. Een dier is bovendien een maatje.  
Dat geldt zeker voor mensen in achterstands-
situaties, die vaak alleen nog hun hond of kat 
hebben. Juist omdat het voor deze mensen  
al zo moeilijk is om zichzelf te onderhouden, 
willen we ze uitleggen wat er komt kijken bij  
de verzorging van een dier en hoeveel het 
eigenlijk kost. Structurele aandacht voor 
 dierenwelzijn vanuit gemeenten, die inzien hoe 
belangrijk het is dat de burger goed wordt 
geïnformeerd, is daarbij essentieel.”

‘Blijkbaar zijn er nog steeds 
gemeenten waar dierenwel

zijn geen enkele rol speelt.  
Dat vind ik schrijnend’



22 | dier voorjaar 2014    

kenniSPlein

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de Dierenbescherming  
worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag voor deze rubriek?  

Mail deze dan naar lezersvraag@dierenbescherming.nl.

Hoe weet ik of mijn 
huisdier te dik is? 

Waar zijn 
insecten in 
de winter?

Waarom verbindt de Dierenbescherming 
haar naam aan de verkoop van vlees?

hoe lang 
mogen 

dieren in 
het asiel 
blijven?

&vraag antwoord

hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met de klantenservice via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of mail info@dierenbescherming.nl

Onderzoek heeft aangetoond dat 50 procent van 
de honden en katten te zwaar is. Er is sprake van 
overgewicht als een dier 15 procent meer dan z’n 

optimale gewicht weegt. Boven de 20 procent 
spreken we van zwaarlijvigheid. Er zijn verschil-

lende symptomen die kunnen wijzen op obesitas 
bij uw dier. Zoals luiheid, moeite met lopen, veel 
slapen, kortademigheid en een slecht humeur. 
Ook als u geen taille meer ziet of de ribben niet 
voelt, kan dat betekenen dat een dier te zwaar is. 
Als u uw dier wilt helpen om weer een normaal 
gewicht te krijgen, zijn gezonde voeding en vol-
doende beweging essentieel. Een regelmatige 
gewichts- en gezondheidscontrole bij de dieren-

arts vormt daarbij een goede ondersteuning. 

Insecten zijn koudbloedige dieren. Hoe war-
mer het is, hoe beweeglijker ze zijn. Bij lage 
temperaturen worden ze trager. Sommige 
volwassen insecten gaan door voedselge-

brek zelfs dood rond de winter, omdat er dan 
minder bloemen en planten zijn. Voordat ze 
sterven, leggen ze eierpakketjes om zeker te 
zijn van nageslacht. Er zijn ook insecten die 

migreren naar warme oorden of een beschut 
plekje zoeken als het kouder wordt. In het 

laatste geval bouwen ze zoveel mogelijk vet-
reserves op en gaan daarna in een rusttoe-

stand, de diapauze. Hun stofwisseling wordt 
trager en hartslag en ademhaling dalen om 

energie te sparen. Vaak dikken ze hun 
lichaamsvloeistof in door veel te urineren. Dit 
voorkomt bevriezing. Er zijn ontzettend veel 
verschillende insecten en evenzoveel over-

levingsstrategieën. Neem de meikever, die in 
de winter als larve onder de grond zit, of de 

citroenvlinder, die verstard aan een takje blijft 
hangen totdat de temperaturen weer stijgen 

en de lente haar intrede doet. 

Omdat wij denken dat we de enige organisatie zijn die de consument betrouwbaar kan helpen  
bij het maken van een keuze voor diervriendelijker geproduceerd vlees. Ons credo is: ‘minder, maar 

beter!’. Het liefste zien we de vee-industrie geheel verdwijnen en zouden we iedereen willen over tuigen 
op zijn minst biologisch vlees te kopen. Maar dat is (nog) niet realistisch. Zo wordt minder dan  
1 procent van de jaarlijks ruim 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij biologisch  

gehouden. Omdat we heel graag ook het leven van de overige 99 procent van de dieren  
willen verbeteren, introduceerde de Dierenbescherming in 2007 het Beter Leven  kenmerk.  

Hiermee wordt door een sterrensysteem op verpakkingen van vlees, kip en eieren  aangegeven  
in welke mate rekening met dierenwelzijn is gehouden. En het werkt, want 25 miljoen dieren  

hebben sinds de oprichting dankzij het Beter Leven kenmerk een beter leven gekregen. 

Gemeenten hebben de wettelijke 
plicht om gevonden voorwerpen, 

waartoe gek genoeg ook dieren beho-
ren, een poosje te bewaren, zodat de 
rechtmatige eigenaar tijd heeft om zijn 
eigendom terug te halen. Honden en 
katten die zwervend op straat worden 
aangetroffen, moeten daarom veertien 

dagen in de opvang blijven. Daarna 
mogen ze naar een nieuw baasje. De 
dieren blijven zo lang in het asiel als 

nodig is, maar het is van groot belang 
dat er zo snel mogelijk een nieuw 

plekje voor ze wordt gevonden. Want 
ook voor huisdieren geldt dat er  

no place like home is. Dat is de voor-
naamste taak voor de dierenopvang-
centra: een nieuw thuis vinden voor  

al hun tijdelijke logés.
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De jeugdclub van de Dierenbescherming leert kinderen van nul tot 
achttien jaar alles over dieren. voor de jonge dierenbeschermers 

worden er door het hele land activiteiten georganiseerd en 
bovendien ontvangen zij vier keer per jaar een clubblad.  

Dier volgde Kids for animals bij een educatief evenement  
en een gastles op een basisschool.

club voor jonge 
 dierenbeschermers 

kids for animals

oP StaP met
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12:30 uur 
Opening kids event in amersfoort
In het vorig jaar geopende dierenbeschermings-
centrum in Amersfoort wordt vandaag een edu-
catieve middag voor kinderen gehouden. De voor-
bereidingen zijn nog in volle gang, als de eerste 
kinderen met hun ouders binnendruppelen. Ze 
worden door het Kids for Animals-team ontvan-
gen met chocolademelk en koekjes. Annemarie 
Appel, die als communicatiemedewerker werkt 
bij Dierenbescherming Utrecht, heeft het zoge-
heten Kids Event ‘Help dieren de winter door’ 
 georganiseerd. Ze vertelt: “Dierenwelzijn is een 
uiterst serieuze zaak, maar ik vind dat je het wel 
met een knipoog moet kunnen benaderen. Zeker 
als het om kinderen gaat. Veel dierenleed komt 
voort uit onwetendheid, dus voorlichting is ont-
zettend belangrijk. Om die reden hecht Kids for 
Animals veel waarde aan educatie. Er worden 
door het hele land voorlichtingsbijeenkomsten 
op scholen georganiseerd. Maar ook andere leu-
ke, leerzame activiteiten, zoals kompastochten 
door het bos en dieren-EHBO voor kinderen.”

13:00 uur 
Speurtocht en knutselen
Als alle kinderen binnen zijn, worden ze in het 
leslokaal welkom geheten door Annemarie en 
haar team, en vervolgens in groepen verdeeld.  

De oudste kinderen duiken het nabijgelegen bos 
in voor een speurtocht. Zij gaan op zoek naar 
twaalf verborgen letters, die tezamen de naam 
van een dier vormen. In de ontvangsthal kruipen 
de kleintjes ondertussen samen met hun ouders 
aan een lange tafel, waar ze pindakettingen en 
vetbollen mogen maken. Annemarie legt de kin-
deren uit dat vogels in de winter niet zo makke-
lijk voedsel kunnen vinden en blij zijn met iets 
lekkers in de tuin. De kinderen krijgen een bakje 
met vet, nootjes en een waxinelichtje om het vet 
te smelten, en gaan enthousiast aan de slag. 

14:00 uur 
Quiz dierenverzorging
Ondanks de lage temperaturen en de stevige wind 
gaan de kinderen voor de volgende opdracht met 
een zaag, hamer en ander gereedschap naar bui-
ten. Klusjesman Mario, die als vrijwilliger werkt 
voor het dierenbeschermingscentrum, wacht ze 
op en vertelt dat ze samen een konijnenhok gaan 
bouwen. Tegelijkertijd is er in het leslokaal een 
quiz bezig. Aan de hand van een aantal vragen 
wordt de kennis van kinderen over konijnen getest. 
Is een konijn bijvoorbeeld een haasachtige of een 
knaagdier? En wat mag je je konijn als tussendoor-
tje geven? De kinderen blijken verrassend goed op 
de hoogte te zijn. Alleen de laatste vraag zorgt voor 
verwarring. Want waar woont een konijn nou 

‘Dierenwelzijn is 
een serieuze zaak, 
maar je moet het 
wel met een knip
oog kunnen bena
deren. Zeker als het 
om kinderen gaat’

8:30

13:0012:30

12:30

13:00

14:00



eigenlijk liever: in een hokje of een grote ren op 
een grasveld? Eén jongetje is ervan overtuigd dat 
konijnen het veel fijner vinden in een klein hokje: 
“Want dan hoeven ze minder huur te betalen en 
het is makkelijk in te richten”. Buiten is inmiddels 
de dierenambulance gearriveerd. De kinderen die 
het leuk vinden, mogen een kijkje gaan nemen.

15:30 uur 
afsluiting en groepsfoto
De middag eindigt met een korte presentatie 
over dierenverzorging en een groepsfoto met 
 eekhoorn Ikki, de mascotte van Kids for Animals. 
Annemarie is blij met alle positieve reacties en 
het enthousiasme van de deelnemers: “Wat  
we willen bereiken met onze jeugdclub is dat 
kin deren al op jonge leeftijd weten wat de 
Dieren bescherming doet en hoe belangrijk het is 
dat je je om het welzijn van dieren bekommert. 
Ik denk dat wij het vandaag in een leuke vorm 
hebben gegoten, die bovendien nuttig is.” Bij het 
afscheid ontvangen alle kinderen nog een tas 
met cadeautjes.

9:00 uur
Schoolvoorlichtingsochtend in Leiden
Enkele dagen na het Kids Event gaan we op pad 
met scholenvoorlichtster Samantha Chaudron. 
Met groep 7 van een basisschool in Leiden gaat  

ze het Dierenbeschermersspel doen; een infor-
matief bordspel dat klassikaal wordt gespeeld. 
Samantha verdeelt de klas in groepjes en stelt 
aan de hand van verschillende dierenthema’s 
een aantal vragen. De onderwerpen zijn divers  
en roepen leuke reacties op in de klas. Het groepje 
dat als eerste acht vragen goed beantwoordt, krijgt 
een prijs. Door dit competitieve element gaan de 
kinderen helemaal op in het spel en vliegt het uur 
voorbij. Als de winnaars bekend zijn en Samantha 
voor iedereen een Kids for Animals-clubblad heeft 
klaargelegd, is het tijd om te gaan. Over een paar 
weken keert Samantha terug in deze klas voor een 
gastles Mens, Dier & Voeding.

‘Veel dierenleed 
komt voort uit 
onwetendheid. 
Daarom hechten 
we veel waarde 
aan educatie’

9:00

15:30

14:00

kind Of kLeinkind Lid Maken?
Houdt uw (klein)kind van dieren? Dan kunt u 
hem of haar lid maken van Kids for Animals. 
Voor € 18 ontvangt hij of zij dan vier keer per 
jaar het clubblad, een cd met dierenliedjes, 
een stickerboekje en een paspoort met gratis 
toegang tot diverse (pret)parken en musea ter 
waarde van ruim € 160. Meer informatie op: 
kidsforanimals.nl/word-lid. Voor gastlessen op 
scholen kunt u contact opnemen met uw regio-
nale afdeling van de Dierenbescherming.
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interview

niets voor Betty doen. We hebben daarom aan-
gifte gedaan van dierenmishandeling tegen 
haar eigenaar. Maar ook dat lijkt weinig uit te 
halen, want het dossier ligt al anderhalf jaar 
stil. Ontzettend frustrerend, temeer omdat de 
eigenaar met Betty naar Frankrijk is vertrok-
ken en wij machteloos moeten toekijken hoe 
haar gezondheid dramatisch verslechtert.”

Een verbod dus. Regelgeving is niet 
 voldoende?
“Klopt, omdat circussen rondreizen, zijn de ver-
blijven van dieren klein en staan bijvoorbeeld 
olifanten vaak wel zeventien uur per dag aan 
hun voor- en achterpoten vastgeketend. Boven-
dien worden er gruwelijke trainingsmethoden 
gebruikt, omdat wilde dieren meestal vele 
malen groter en sterker dan mensen zijn en 
zich niet laten commanderen in ruil voor 
 suikerklontjes of een aai over hun bol. Dat er 
zoveel misbruik wordt gemaakt van het intelli-
gente, sociale karakter van deze dieren, is heel 
verdrietig en in de huidige maatschappij niet 
meer te verantwoorden. Op dit moment wordt 
er in opdracht van staatssecretaris Dijksma 
nog aanvullend onderzoek naar het welzijn 
van zeeleeuwen in circussen gedaan. Wij vin-
den dat raar, want iedereen kan begrijpen dat 
een zeeleeuw een wild dier is, dat niet in een 
zwembadje van een paar vierkante meter in 
een circus hoort te leven.”

Is er dan nog wel toekomst voor circussen?
“Absoluut. Alleen moet er wel creatief worden 
nagedacht over hoe de shows kunnen worden 
ingevuld. Tegelijkertijd denk ik dat het publiek 

‘wilde dieren in het  
circus lijden elke dag,  
dat moet stoppen’
Leonie vestering is directeur van Wilde Dieren de tent uit, een vereniging die  
wilde dieren uit circussen wil verbannen. Deze stap lijkt dichterbij dan ooit,  
want het regeerakkoord belooft een verbod en binnenkort stuurt staatssecretaris  
sharon Dijksma een ontwerpbesluit naar de tweede Kamer.

Wat is de missie van Wilde Dieren de Tent Uit?
“Wij willen dat er een einde komt aan dieren-
leed omwille van entertainment. In eerste 
instantie richten we ons op wilde circusdieren, 
zoals olifanten en tijgers, omdat het leed bij 
deze groep evident is. In landen om ons heen 
zijn al verboden ingesteld, zoals onlangs in 
België. Griekenland gaat nog een stapje verder; 
daar zijn wilde én gedomesticeerde dieren, 
waaronder honden en paarden, verboden. Ook 
andere Europese landen hebben regelgeving 
voor hoe je een dier mag houden. Alleen in 
Nederland is er niets vastgelegd. Als een leeuw 
in een luciferdoosje zou passen, dan zou het 
bij wijze van spreken mogen. Ik vind dat moei-
lijk te bevatten. Ons land is vergeven van 
regels, maar voor wilde dieren staat er niets op 
papier. Dat maakt de controles ook zo moei-
lijk. Een inspecteur die een circus bezoekt, 
staat met zijn rug tegen de muur. Bij bepaalde 
misstanden kan hij namelijk niet ingrijpen.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?
“Het verhaal van Olifant Betty is schrijnend. Ze 
wordt getraind met een olifantenhaak, die erg 
pijnlijk is omdat ’ie op gevoelige punten in de 
huid wordt gezet. Bovendien staat ze het groot-
ste deel van de dag aan een ketting en leeft ze 
sinds het overlijden van haar vriendinnetje in 
2006 alleen. Voor een sociaal dier als een olifant 
is dat erg stressvol. Wij zien dat Betty gestoord 
gedrag vertoont, zoals onophoudelijk van links 
naar rechts bewegen, wat erop duidt dat ze 
niet gelukkig is. Al met al hebben we dus een 
rijk dossier in handen, maar desondanks kan 
de Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit 

leonie vestering,  directeur van wilde dieren de tent uit

na honderd jaar circussen wel toe is aan wat 
nieuwe, spannende acts. En dat wilde dieren 
geen voorwaarde zijn voor succes, blijkt uit 
het feit dat circus Herman Renz, waar sinds 
begin 2013 geen wilde dieren meer worden 
toegelaten, in december haar meest succesvol-
le kerstcircus ooit beleefde.”

Het regeerakkoord is er. De volgende stap?
“De beloften moeten natuurlijk eerst worden 
waargemaakt. Op dit moment zijn er namelijk 
nog steeds geen regels en in de laatste kerst-
circussen deden er nog gewoon olifanten mee. 
Omdat dieren in circussen elke dag lijden, is 
het zaak dat het verbod snel wordt ingevoerd. 
Zodra dat gebeurt, reiken wij de circussen een 
helpende hand bij de verzorging en verhuizing 
van de wilde dieren. Er zijn onder meer 
opvangcentra in Zuid-Afrika, waar leeuwen 
eindelijk weer een sprintje kunnen trekken en 
olifanten gewoon olifant mogen zijn.”

Als dat gebeurt, houdt het voor jullie op…
“Klopt. Wilde Dieren de Tent Uit is opgericht 
met het doel om op een dag niet meer te 
bestaan. Als het verbod er komt, willen we er 
wel zeker van zijn dat het goed wordt nage-
leefd en er nergens meer wilde dieren in cir-
cussen zijn. Onze taak zit er dan dus niet 
meteen op. Maar als alle dieren een veilig 
nieuw onderkomen hebben, kunnen wij, als 
een van de weinige goede doelen in Neder-
land, onze deuren sluiten. Dat voelt een beetje 
dubbel, want dat betekent ook dat we allemaal 
op straat staan. Maar tegelijkertijd kunnen we 
niet wachten op de dag dat het zover is.”
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‘Hopelijk 
kunnen wij   
binnenkort, 

als een van de  
weinige goede 

doelen in 
Nederland,  

onze deuren 
sluiten’

WaT dOeT  
de dieRenBeSCHeRMing?
Wilde Dieren de Tent Uit wordt gesteund 
door tal van dierenwelzijnsorganisaties, 
waaronder de Dierenbescherming. Zij aan 
zij strijden we de komende periode voor 
de belangen van wilde dieren in het cir-
cus. De Dierenbescherming werkt al jaren 
aan het verbod op circussen met dieren. 
Op lokaal niveau lobbyen we tegen het 
afgeven van vergunningen, landelijk heb-
ben we meegewerkt aan het onderzoek 
naar welzijnsproblemen bij circusdieren. 
Ook hebben we permanent druk uitgeoe-
fend op overheid en politiek om te komen 
tot een wettelijk verbod. Dat lijkt er nu dus 
eindelijk te komen. Via Eurogroup for Ani-
mals zetten we ons in voor een uitbreiding 
van dit verbod in de hele EU. fO
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stelletje 
uitslovers

in maart begint voor veel vogels de baltstijd. De mannetjes 
gooien dan alles in de strijd om indruk te maken op de 

vrouwtjes. Ze bieden tegen elkaar op met kleurrijke 
verenkleden, zingen prachtige serenades of maken 

indrukwekkende capriolen in de lucht. met dit gedrag hopen 
ze een dame voor zich te winnen om te kunnen paren.
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rechts
BuiTeLen in de LuCHT 
Kieviten zijn stuntvliegers. Ze maken bochtige 
vluchten en indrukwekkende koprollen. Tijdens de 
balts doen ze extra hun best, want vrouwtjes vin-
den de mannetjes die de meest acrobatische dui-
kelingen maken het aantrekkelijkst. Ze buitelen 
klapwiekend door hun territorium, slaan hard met 
hun vleugels op en neer, en zijn niet te beroerd 
om ook nog even een stukje ondersteboven te 
vliegen. Verder bouwen de mannetjes nestkuiltjes 
om het vrouwtje tot broeden aan te zetten.

boven
gekLaPPeR MeT vLeugeLS
Een rode stip op hun wang geeft aan dat de 
mannelijke aalscholvers op het hoogtepunt van 
hun balts zijn. Om een vrouwtje te imponeren 
dalen ze neer op het nest, gooien hun kop in de 
nek en buigen hun staart naar voren. Daarbij 
klapperen ze ritmisch met hun vleugels. De 
vrouwtjes vallen op actieve mannetjes. Hoe har-
der ze dus met hun vleugels slaan, hoe aantrek-
kelijker ze worden gevonden. 

links
BRuiLOfTSdanS
Futen begroeten elkaar met een hees geschreeuw. 
Daarna beginnen ze aan hun bruiloftsdans, waarbij 
ze zich in het water oprichten, hun nek strekken en 
hun kop van links naar rechts bewegen. Ook bie-
den ze elkaar stukjes groen aan, als een symbo-
lisch geschenk. En om het extra indrukwekkend te 
maken doen ze aan schijnpoetsen, waarmee ze 
laten zien dat ze zich goed kunnen verzorgen.
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in beeld

links
viSJe aanBieden
IJsvogels beginnen hun balts door achter 
elkaar aan te vliegen. Over het water en 
door de lucht, tot ze een plek voor hun nest 
hebben gevonden. Daarna geeft het man-
netje een vers gevangen vis aan het vrouw-
tje. Hij doet dat om te bewijzen dat hij een 
goede jager is en de toekomstige kleintjes 
van voedsel kan voorzien. Dankzij dit 
geschenk heeft het wijfje na de paring 
nog genoeg energie om eieren te leggen.

onder
faSCineRend SCHOuWSPeL
De paringsdans van het korhoen is 
 fascinerend. Al sissend, springend, met 
opgeblazen hals en gespreide vleugels 
bakenen de mannetjes hun gebied af. Ze 
voeren als het ware schijngevechten uit, 
die een climax bereiken als een andere 
haan het territorium binnen dreigt te 
komen of er vrouwtjes in de buurt zijn.  
Na de paring zit de taak van de haan erop, 
aangezien de nestzorg volledig voor reke-
ning van de hennen komt. 
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SCHiJngeveCHTen
In het voorjaar zijn de manne-
lijke kemphanen gezegend met 
prachtige tooien en halskragen, 
variërend in kleur. Ze komen bij 
elkaar op een speciale plek, 
waar ze eindeloze schijngevech-
ten houden om hun plaats in de 
rangorde te bepalen en de 
vrouwtjes te trakteren op een 
imposant schouwspel vol opge-
zette veren en vleugels. 
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‘een nieuw tijdperk in 
 dierenopvang breekt aan’
het onlangs geopende dierenbeschermingscentrum in het Limburgse born is uniek voor 
nederland. behalve een moderne opvang, die volledig is ingericht om in de behoeften van 
de dieren te voorzien, biedt het centrum ruimte voor educatie, voorlichting en medische 
zorg. De Dierenbescherming streeft naar professionele, multifunctionele centra door 
heel nederland, waar het welzijn van dieren naar een hoger niveau wordt getild. 

dierenbeschermingscentrum limburg geopend

“het moment dat de dieren van-
uit de diverse opvangcentra 
hier aankwamen, was onge-
looflijk,” vertelt Jacqueline 
Devoi, directeur van Dieren-

bescherming Limburg. “Jarenlang hebben we 
toegeleefd naar deze dag en in mijn hoofd had 
ik het proces al duizend keer doorlopen: Wat 
ervaren bezoekers terwijl ze door het gebouw 
wandelen? Hoe zullen de dieren zich hier 
 voelen? Bij de katten was de verandering snel 
zichtbaar. Na twee dagen, toen de stress van 
de verhuizing nog niet eens helemaal was 
weggeëbd, straalden ze al een bijzondere  
rust uit. Ook de mensen die ons centrum 
bezoeken, verbazen zich over de fijne sfeer, 
die ook bij de dieren inmiddels duidelijk voel-
baar is. Een groot compliment en bovendien 
een bevestiging dat we het al die tijd goed 
hebben ingeschat.”

Stip op de horizon
De grondlegster van het dierenbeschermings-
centrum, gelegen in een bosrijk natuurgebied 
aan de N297 bij Born, is Reineke Hameleers. 
Als toenmalig directeur van Dierenbescher-
ming Limburg nam zij in 2006 het speelveld 
van dierennoodhulp en dierenwelzijn in 
 Limburg onder de loep. Dat bestond toen nog 
uit een aantal zelfstandige stichtingen met 
weinig onderlinge samenwerking. Jacqueline: 
“Geld was schaars en de omstandigheden 
waarin de dieren leefden waren triest. Het 

werd bovendien duidelijk dat het geen enkele 
zin had om te investeren in al die verouderde 
opvangcentra, omdat dat nooit zou leiden tot 
een professionele stap voorwaarts. Daar 
kwam bij dat de werkwijze omtrent opvang 
en herplaatsing van de dieren ver van ons af 
stond.” Bij Reineke begon in die periode het 
idee van een professioneel dierenwelzijnscen-
trum te leven. Al was het toen nog een grote 
droom, gevat in een stip op de horizon.

individuele behoeften
Die droom werd werkelijkheid, toen het die-
renbeschermingscentrum begin dit jaar haar 
deuren opende. Ook in Amersfoort is sinds 
april 2013 een dierenbeschermingscentrum 
gevestigd. Bovendien zijn er vergevorderde 
plannen voor de bouw van een soortgelijk 
centrum in de regio Rijnmond en is men in 
Breda zelfs al begonnen met de bouw. Hier-
mee is een nieuw tijdperk aangebroken op 
het gebied van dierenopvang en dierenwel-
zijn. “De manier waarop wij in deze centra 
dieren opvangen, moet de standaard worden 
voor de rest van het land,” verklaart Jacqueli-
ne. “Het dierenbeschermingscentrum is een 
plek waar dieren het fijn hebben en mensen 
graag komen. Maar het is bovenal een uitvals-
basis en een werkplaats van waaruit we veran-
deringen in gang willen zetten.” Een van de 
veranderingen is dat de honden- en kattenver-
blijven volledig van elkaar gescheiden zijn, 
waardoor de dieren veel rustiger zijn. Verder 

Het dierenbeschermings
centrum is een plek waar 
dieren het fijn hebben en 
mensen graag komen

is de akoestiek beter, evenals de ventilatie om 
ziektebesmettingen terug te dringen. Boven-
dien zijn de tralies verdwenen. Jacqueline: 
“We gaan hier op een hele andere manier met 
de dieren om. Zo hebben we minder buiten-
kennels waar de honden zichzelf moeten 
luchten. In plaats daarvan gaan we elke dag 
intensief met ze aan de slag. We maken lange 
wandelingen en geven de dieren die daar 
behoefte aan hebben mentale uitdagingen in 
de vorm van spel en oefeningen. Per dier bepa-
len we wat hij nodig heeft om zijn energie 
kwijt te kunnen raken. Dat doen we met de 
hulp van een gedragsdeskundige die de dieren 
test en verder observeren we ze in hun verblij-
ven. We kunnen zo een duidelijk beeld schet-
sen van de behoeften van het individuele dier 
en daarin met de hulp van vele vrijwilligers 
voorzien.”

Rationele keuzes maken
Volgens Jacqueline is de grootste verandering 
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achtergrond

misschien nog wel dat er bij plaatsing van 
dieren niet meer wordt ingespeeld op emo-
ties, maar dat mensen een keuze maken op 
basis van rationele overwegingen. Jacqueline: 
“We laten geïnteresseerden niet langs de ver-
blijven van de dieren lopen, zoals dat voor-
heen gebeurde. Dat doen we uit respect voor 
de dieren en hun rust, maar ook omdat we 
niet willen dat mensen hun keuze voor een 
dier baseren op het feit dat de kleur van zijn 
vacht zo leuk bij de bank past of omdat hij 
maar drie pootjes heeft en dus zielig is. Als 
mensen hier komen en nog geen dier hebben 
uitgekozen via de website Ikzoekbaas.nl, lopen 
we de aanwezige  dieren met ze door. Boven-
dien vullen ze een vragenlijst in, waaraan we 
veel houvast hebben. Zo willen we onder meer 
weten waarom ze op zoek zijn naar een dier, 
hoe hun gezinssituatie is en wat hun toekomst-
plannen zijn. Aan de hand daarvan gaan wij op 
zoek naar een dier dat past bij hun wensen en 

leefsituatie. En natuurlijk gaat vanaf dat 
moment ook het uiterlijk van het dier mee-
spelen, maar we voorkomen hiermee wel dat 
mensen hun  keuze alleen daarop baseren.”  
Dit zogeheten ‘Meet your Match’-principe 
wordt door steeds meer opvangcentra van de 
Dierenbescherming toegepast.

aansprekende accommodatie
Het gebouw waarin het dierenbeschermings-
centrum is gevestigd, werd ontworpen door 
architectenbureau Povse & Timmermans uit 
Sittard. Dankzij jarenlange samenwerking 
met de inhoudelijke experts van zowel de lan-
delijke als regionale Dierenbescherming, is 
het bureau volledig op de hoogte van de 
inrichtingseisen die gelden bij een dergelijk 
gebouw. Iwan Povse: “De Dierenbescherming 
wilde een laagdrempelig instituut creëren en 
verbinding zoeken met maatschappelijke 
instanties. Er was een missie, een droom, en 

wij werden gevraagd om die droom tastbaar 
te maken. We streefden naar een aanspreken-
de accommodatie, waar mens, dier en locatie 
op unieke wijze zouden samenvloeien. We 
hebben uitsluitend gekozen voor natuurlijke, 
duurzame materialen die zijn vervlochten 
met de omgeving en hebben geresulteerd in 
een bijzondere, warme uitstraling. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit centrum zal bijdragen 
aan bewustwording op het gebied van dieren-
welzijn in onze maatschappij.” 

Multifunctioneel gebouw
Het dierenbeschermingscentrum biedt voor-
zieningen op basis van onze huidige kennis 
van dieren. Kennis die overigens hoofdzake-
lijk in het buitenland is opgedaan, omdat de 
ontwikkelingen daar verder zijn. Naast een 
moderne opvang is er ruimte voor opleidin-
gen, educatie, voorlichting en (medische) 
zorg. “Het helpen van dieren in nood is een 
belangrijke taak,” aldus Jacqueline. “Maar 
ook preventie en het voorkomen van dieren-
leed verdient veel meer onze aandacht.” Kin-
deren op basisscholen en studenten van 
beroepsopleidingen leren daarom op deze 
plek meer over dierenwelzijn. Er zijn praktijk- 
en theorielokalen, zodat ze hun kennis direct 
ten goede kunnen laten komen aan de dieren. 
Verder voorziet het centrum in een thuiszorg 
voor dieren, zodat ouderen langer zelf hun 
dier kunnen verzorgen. Een gedragstherapeut 
geeft nieuwe eigenaren alle benodigde kennis 
bij de adoptie van een dier. Volgens Jacqueline 
is er met de komst van het centrum een grote 
stap gezet, maar zijn we er nog lang niet: “Pas 
als we geen dieren meer hoeven op te vangen, 
hebben we ons doel bereikt. Dat is een utopie, 
helaas. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat 
er minder dieren in de opvang belanden en 
nog meer in dialoog gaan met dierenpolitie, 
maatschappelijke instanties en burgers om 
samen te blijven bouwen aan een verbetering 
van dierenwelzijn.”

‘We gaan uit van de 
 individuele behoeften van 
een dier. Met de honden 
maken we  bijvoorbeeld  
lange wandelingen,  
maar we bieden ze ook 
 mentale uitdaging’

Directeur Jacqueline Devoi:
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Monique Liebregts, 
klachtencoördi-
nator: “Het dierenbe-
schermingscentrum is 
toekomstgericht en 
van alle faciliteiten 
voorzien. Bovendien is 
het ruim, licht, en vrien-
delijk. Voor dieren die 
in de onfortuinlijke 
situatie zitten dat ze 
moeten worden opge-

ziJ WeRken in HeT dieRenBeSCHeRMingS CenTRuM

Olga van eijck, 
dieren verzorger 
 katten: “Asieldieren 
zijn ontheemd, hun 
wereld is volledig afge-
broken en hun gevoel 
van veiligheid is weg. 
Mede daarom vind ik 
het zo bijzonder om te 
zien dat de dieren zich 
hier fijn voelen. Het 
beste voorbeeld is de 

Jolanda Pluijma-
kers, gedragsthera-
peut: “Wij stemmen 
onze werkwijze af op 
de wensen en behoef-
ten van dier en eige-
naar. Dit betekent dat 
we per combinatie 
 bekijken hoe we de 
begeleiding het beste 
kunnen invullen. 
Omdat er in het 

vangen, is het fijn dat 
ze op een plek terecht-
komen die rust en har-
monie uitstraalt. Dat 
voelen ze ook echt; de 
honden en katten zien 
er tevreden uit. Een 
ander voordeel is dat 
we hier alles onder 
één dak hebben. Van 
opvang en verzorging 
tot gedragstherapie 
en medische zorg. Dat 
is essentieel, zeker 
omdat er steeds meer 
dieren worden achter-
gelaten en gedumpt. 
Zij hebben hulp nodig 
en aangezien we nu 
alles vanuit dezelfde 
locatie faciliteren, kun-
nen we nog professio-
neler te werk gaan.”

witte kater Caspar. In 
de vorige opvang had 
hij een eigen kamertje, 
om zoveel mogelijk 
stress te vermijden. 
Desondanks had hij 
het moeilijk. Hij ver-
stopte zich achter de 
verwarming en liet zich 
nauwelijks zien. Hier 
bloeit hij helemaal op. 
In het begin zat hij nog 
op de bovenste plank-
jes van zijn verblijf, zo 
ver mogelijk van ieder-
een weg. Maar daarna 
deed hij elke dag een 
stapje naar beneden nu 
ligt hij in een mandje op 
de grond. Hij laat zich 
zelfs aaien en geniet 
daar ook van, dat was 
voorheen ondenkbaar.”

gebouw organisaties 
en mensen met een 
diversiteit aan discipli-
nes aanwezig zijn, is er 
een inspirerende werk-
omgeving ontstaan. 
Vanuit al die invalshoe-
ken bekijken we voort-
durend hoe we het 
dierenwelzijn kunnen 
verbeteren. De ope-
ning van het dierenbe-
schermingscentrum is 
een belangrijke mijl-
paal, die illustreert dat 
het mogelijk is om de 
opvang van dieren op 
een professionele 
manier vorm te geven 
en krachten en exper-
tise te bundelen met 
als doel om dierenwel-
zijn te verbeteren.”

‘We streefden naar  
een aansprekende 
 accommodatie, waar  
mens, dier en locatie  
op unieke wijze zouden 
samenvloeien” 

Architect Iwan Povše: 
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bruno
Nadat Kelly Mons een ernstig ongeluk had 
gehad met haar paard, werd ze arbeids-
ongeschikt verklaard. Omdat ze dol is op 
dieren en haar dagen graag nuttig wilde 
invullen, besloot ze zich aan te melden voor 
het pleeggezinnenproject van Dierenbe-
scherming Amsterdam. Een van de eerste 
dieren die ze in huis nam, was de negen-
jarige hond Bruno, waaraan ze zo verknocht 
raakte, dat ze hem besloot te adopteren.

elke aanraking deed pijn
“Zijn eigenaar had geen geld meer om voor Bruno te 
zorgen. Toen hij bij mij kwam, woog hij nog maar twin-
tig kilo, terwijl dertig kilo een normaal gewicht is. Ver-
der had hij een doffe vacht en een ingedroogde neus. 
Bovendien zat hij meer dan acht uur per dag alleen in 
huis en werd hij nooit uitgelaten. De kussentjes onder 
zijn poten waren zo zacht geworden als die van een 
pup. De Dierenbescherming ging op zoek naar een 
nieuw baasje en in de tussentijd mocht Bruno bij mij 
blijven. De eerste dag ben ik meteen met hem naar het 
park gegaan. Hij was zo lang niet meer buiten geweest 
dat hij als een bezetene begon te rennen. Toen hij ein-
delijk was uitgeraasd, zijn we naar huis gegaan en wil-
de ik hem wassen. Maar hij was zo mager dat elke 
aanraking pijn deed. Ik heb hem toen aangekeken en 
beloofd dat ik hem nooit meer zou laten gaan.”

Mijn maatje
“Aanvankelijk knapte Bruno heel snel op. Totdat ik op 
een nacht wakker schrok van een ijzige schreeuw. Ik 
dacht dat hij een nachtmerrie had gehad, maar hij 
bleek helemaal de weg kwijt. Hij bleef maar rondjes 
lopen en maakte geen contact meer. Ik heb hem stevig 
vastgepakt en trillend kroop hij bij me. De volgende och-
tend heb ik hem meteen laten onderzoeken door een die-
renarts, die niets ernstigs kon vinden. Maar ik was er niet 
gerust op. Bruno wilde niet lopen, niet eten en week niet 
meer van mijn zijde. Ik ben daarom nog diezelfde avond 
naar een andere dierenarts gegaan, waar duidelijk werd 
dat Bruno spondylose heeft, een chronische aandoening 
in de ruggenwervels. Later bleek hij bovendien darmpro-
blemen en een vergrote prostaat te hebben, en is hij in 
drie maanden tijd slechtziend geworden. Waarschijnlijk 
heeft hij deze aandoeningen al jaren gehad, maar zijn de 
symptomen altijd onderdrukt geweest omdat hij zo lang 
heeft moeten vechten om te overleven. Onlangs heb ik te 
horen gekregen dat Bruno waarschijnlijk nog maar een 
jaar te leven heeft. Hoe moeilijk ik dat ook vind, ik ga 
ervoor zorgen dat hij het nog heel fijn gaat hebben. 
 Bruno is echt mijn hond, mijn maatje. Hij begrijpt me, 
en voelt me feilloos aan. Ik huil bijna nooit, maar als ik 
hem aankijk krijg ik elke keer tranen in mijn ogen.” 

 ‘Ik huil bijna nooit, 
maar elke keer als ik 

Bruno aankijk, krijg ik 
tranen in mijn ogen’
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PLeeggezinnenPROJeCT
Een jaar geleden startte Dieren-
bescherming Amsterdam met  
een pleeggezinnenproject voor 
huisdieren. Het gaat om dieren die 
tijdelijk of helemaal niet meer 
terechtkunnen bij hun eigenaar en 
waarvoor een asielomgeving te 
stressvol is.
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De Dieren bescherming is de 
grootste dierenwelzijnsorganisatie 
van Nederland. In de samenleving 
die de Dieren bescherming 
nastreeft, geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, gezondheid 
en integriteit van ieder dier. 

Meldnummer dierenmishandeling
144

klantenservice
Postbus 85980,  
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I  dierenbescherming.nl/ 
klantenservice

Raad van Toezicht
A. Boomsma, voorzitter
P. Buisman, vice-voorzitter
Drs. P.W.A. Kasteleyn, lid
Dr. Ir. E. D. Ekkel, lid
T. de Groot, lid
E. Pieters, lid
D.A. Jongeneel, lid 

directie 
F.C. Dales, algemeen directeur

Lidmaatschappen
• Lidmaatschap € 28,- per jaar
• Jeugdlid (0-18) € 18,- per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100,- per jaar

De Dierenbescherming voert 
incasso’s einde maand uit.
Rekeningnummer (IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

Schenken/nalaten
Wim Koedijk
Jeroen van Dijke
Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E  schenken@dierenbescherming.nl

Website
dierenbescherming.nl

Service

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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wINNaars dvd  
de nieuwe 
 wildernis

wINNaars   
waar-
schuwings-
sleeve

De winnaars van de dvd van  
De nieuwe wildernis uit het vorige 
nummer van DIER zijn:
• Dorette Middelburg, Rotterdam
• Rianne Zijderveld, Breukelen
• Kayo Eijkelboom, Dordrecht
• Chrit Savelkoul, Susteren
• Mirjam van Elst, Grave

De winnaars van de Gizapaw 
 waar schuwings sleeve uit het vorige 
nummer van DIER zijn:
•  Ans van de Snepscheut,  

Eindhoven
•  Peter en Karin van der Veen, 

Heerenveen 
•  Heleen Kornblüt, Leiderdorp 
•  Wilma Joosten, Weert
•  Henk Dijkgraaf, Schiedam 
• Francien Mus, Rotterdam 
• Manuela de Laat, Bunnik
• Familie Schipper, Midwolda
• Machteld Stilting, Amersfoort 
• Belinda van der Kort, Haarlem 

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen betekent dat een 
bedrijf stilstaat bij de sociale, 
 ethische en ecologische gevolgen 
van bedrijfsvoering. Wilt u uiting 
geven aan de maatschappelijke 
betrokkenheid van uw organisatie, 
dan kunt u op diverse manieren 
samenwerken met de Dieren-
bescherming. U kunt bijvoorbeeld 
een project steunen, zoals een 
nieuw te bouwen dierenopvang. 

Andere mogelijkheden zijn een 
bedrijfs- en personeelslidmaat-
schap en een bedrijfsgift. Er  
zijn vele fiscale voordelen voor 
be drijven die schenken aan goede 
 doelen. Wij denken graag met u 
mee over een samenwerking die 
het beste past bij het karakter en 
imago van uw en onze organisatie. 
Wilt u meer informatie? Kijkt u  
dan op dierenbescherming.nl/
betrokken-ondernemen.

betrokkeN ondernemen
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voor & na

‘Vol trots zwom hij  
weg, met zijn groep in 

de achterhoede’
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Januari 2014
Nadat de gans voor de tweede keer was 
geopereerd (zie pagina 2), duurde het nog 
een paar weken voordat hij voldoende was 
aangesterkt om terug te keren naar zijn groep 
in het Brabantse Geldrop. Half januari was het 
dan eindelijk zover. “Volgens medewerkers van 
het vogelrevalidatiecentrum leek hij te beseffen 
dat hij die dag zou worden vrijgelaten. Al die 
tijd was hij rustig geweest, en nu begon hij 
plotseling te roepen,” aldus Piet Mandigers 
van de Dierenbescherming. “Rond de middag 
hebben we hem met de dierenambulance 

opgehaald en zijn we naar zijn vaste plekje in 
Geldrop gereden. We vervoerden hem in een 
kleine bench, omdat vogels zich in zo’n situatie 
het meest geborgen voelen in een krappe, 
donkere ruimte en zichzelf dan niet kunnen 
verwonden. Enkele dagen daarvoor was ik al 
naar Geldrop geweest om te kijken of de 
groep nog steeds op dezelfde plek zat. Was 
dat niet het geval geweest, dan hadden we de 
gans waarschijnlijk wat langer in de opvang 
gelaten, omdat hij in z’n eentje nog veel te 
kwetsbaar was. Toen we de middag van de 
vrijlating de bench bij het water neerzetten en 

openmaakten, begon hij te schreeuwen naar 
zijn groep een stukje verderop. De andere die-
ren reageerden daar direct op. Hij wandelde ver-
volgens kalm richting de waterkant, waar hij al 
werd opgewacht door de rest. Vol trots zwom hij 
daarna weg, met de andere ganzen in zijn achter-
hoede. Dat was prachtig om te zien. Later kwam 
de hele groep nog een keer voorbij gezwom-
men, als een soort ereronde, waarbij ‘onze’ gans 
nog steeds luid roepend op kop ging. Ook voor 
onze vrijwilligers was het bijzonder om getuige 
van dit moment te zijn; we maken tenslotte niet 
elke dag zo’n goede afloop mee.”

zijn vrijheid weer tegemoet
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U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (10 cpm) 

of meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl

Voor € 11,75 per lot speelt 

u al mee. Alvast hartelijk 

dank voor uw deelname.

Foto: Robin Utrecht

De Nationale Postcode Loterij is de grootste 
goededoelenloterij van Nederland. Sinds 1989 
werd er ruim 4 miljard euro geschonken aan 
meer dan 90 organisaties die zich inzetten 
voor de bescherming van mens en natuur. 

Ook de Dierenbescherming deelt in de 
opbrengst van de loterij. Mede dankzij 
de bijdrage van de loterij kan de Dieren-
bescherming zich inzetten voor de 
belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld door 
gastgezinnen te vinden om verwilderde 
zwerfkittens (zoals Lizzy en Kobus op de foto) 

op te vangen. De opvang in een gastgezin 
is belangrijk omdat de schuwe kittens daar 
leren omgaan met mensen, andere huisdieren 
en het gewone huiselijke leven. Dan kan de 
Dierenbescherming vervolgens gemakkelijker 
een goed thuis voor deze katjes vinden.

Een kans voor deze kittens, en een kans voor 
u! Want tegenover uw steun staan grote 
prijzen. In 2014 speelt u mee voor de grootste 
prijzenpot ooit van de Postcode Loterij, in 
totaal 225 miljoen euro.
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