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VOOR & NA

De dierenambulances van de Dierenbescher-
ming rukken geregeld uit om vogels in nood te 
helpen. Omdat ze gewond zijn geraakt bij een 
verkeersongeval of geveld zijn door ziekte. Het 
komt ook wel eens voor dat jonkies uit het 
nest vallen of door roofvogels te pakken zijn 
genomen. Onder de vogels die worden opge-
vangen door de dierenambulances, zitten 
regelmatig uilen. Deze dieren raken bijvoor-
beeld verstrikt in prikkeldraad, wat ernstige 
verwondingen tot gevolg kan hebben. Als er 
zo’n melding binnenkomt, gaan de medewer-
kers van de dierenambulance er direct op af. 
Zij knippen het dier voorzichtig los en brengen 

het met de draad nog in de vleugels over naar 
het Natuurhulpcentrum in het Belgische 
Opglabbeek, dat is gespecialiseerd in de 
opvang van wilde dieren. Het loshalen van de 
draad is vervolgens een lastige klus, waar 
echt engelengeduld voor nodig is. “Afgelopen 
jaar vingen we bijna tweehonderd uilen op,” 
verklaart Dries Damiaens van het opvangcen-
trum. “Zes van deze dieren waren verstrikt 
geraakt in prikkeldraad. Vaak hangen ze vast 
met hun vlieghuid; een belangrijk onderdeel 
van de vleugel, dat essentieel is om goed te 
kunnen vliegen. Ze proberen dan los te komen 
door te fladderen met hun vleugels. Helaas 

werkt dat averechts, waardoor ze nog verder 
verstrikt raken en hun vleugels ernstig bescha-
digen.” Zodra het prikkeldraad is verwijderd, 
begint de eigenlijke wondverzorging, in combi-
natie met een breed spectrum aan antibiotica. 
Vervolgens is het zaak om de gekwetste uilen 
zoveel mogelijk rust te bieden. “Maar in de 
eerste weken hebben ze toch meermaals per 
dag verzorging nodig, wat onherroepelijk voor 
stress zorgt,” aldus Dries. 

Benieuwd hoe het verder gaat met de 
uilen nadat ze uit het prikkeldraad zijn 
gehaald? Blader dan door naar pagina 39.

VERSTRIKT IN HET PRIKKELDRAAD
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 ‘De uilen proberen  
los te komen door te 
fladderen met hun  

vleugels. Helaas werkt 
dat averechts’
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DANKBAAR MEDIUM
Een beetje scrollen, liken en delen. Voor 
veel mensen is Facebook een vorm van ont-
spanning en een manier om contact te 
houden met vrienden over de hele wereld. 
Maar wist u dat het ook voor dieren een 
heel dankbaar medium kan zijn? 

Sinds we actief zijn op social media heb-
ben we een achterban opgebouwd van bij-
na 100.000 volgers. Dankzij deze volgers, 
die onze berichten delen en leuk vinden, 
bereiken we veel mensen. Vooral voor asiel-
dieren is dit ontzettend belangrijk. Onze 
oproep voor hond Aslan, die wegkwijnde 
in het asiel, werd ruim 22.000 keer gedeeld 
op Facebook. Met als gevolg dat hij binnen 
een week een baas had. En ook bijna elke 
kat die we online in het zonnetje zetten, 
vindt snel een nieuwe eigenaar.

Van deze goede berichten wordt iedereen 
blij, maar wij moeten soms ook minder 
positieve dingen delen. Zeker ons inspec-
tienieuws roept nogal eens verontwaardi-
ging op bij onze volgers. En terecht, want 
wij begrijpen ook niet dat sommige men-
sen hun dier zo kunnen verwaarlozen of 
mishandelen. Maar dankzij het bereik op 
social media krijgen we wél steeds vaker 
meldingen van mensen die in hun omge-
ving misstanden opmerken naar aanlei-
ding van onze berichten. 

U herinnert zich ten slotte vast nog het 
graatmagere ‘douchecabine hondje’ dat in 
oktober werd gered door een van onze 
inspecteurs. We berichtten erover in het 
vorige nummer en deden dat ook via social 
media. De foto van het hondje riep ruim 
10.000 reacties op en bereikte bijna één 
miljoen mensen. Op pagina 7 leest u hoe 
het nu met hem gaat. Zo’n mooie afloop; 
dát is nou waar we het allemaal voor doen.

Sabine Schipper
Sr. Communicatieadviseur Social Media
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In de documentaire  
Facing  Animals zien we 

hoe kuikens en biggen als 
producten zonder ziel ver-

werkt worden, koeien 
knuffels krijgen en honden 

een heuse begrafenis. 
Film maker/fotograaf Jan 

van IJken onderstreept 
hiermee hoe bizar en com-
plex de relatie tussen mens 

en dier feitelijk is. Eerder 
maakte hij het veelgepre-

zen fotoboek Dierbaar, 
waarmee hij eveneens een 

confronterend beeld 
schetste van de dubbelhar-

tigheid in de omgang van 
mensen met dieren. Op 

pagina 34 leest u een inter-
view met Jan van IJken.

We mogen drie dvd’s en 
drie boeken weggeven. 

Wilt u er een ontvangen? 
Stuur dan een mail naar 

win@dierenbescherming.nl 
o.v.v. naam en adres gegevens 

en uw keuze: het boek  
of de dvd.

3X DVD 
FACING  

ANIMALS

3X BOEK  
DIERBAAR

&

win!

INSPECTIEDIENST UITGEMERGELDE 
HOND UIT WONING GERED
Een inspecteur van onze 
Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID) 
heeft een uitgemergelde 
stafford uit een Utrechtse 
woning gehaald. Het dier 
werd slecht verzorgd en er 
was geen uitzicht op verbete-
ring. De zaak kwam aan het 
rollen na meldingen bij meld-
punt 144. De eigenaar ver-
klaarde dat zijn hond onder 
behandeling van een dieren-
arts stond, maar dit bleek 
niet het geval. Daarop brach-
ten onze inspecteur en de 
dierenpolitie de hond naar 

de dierenarts voor controle, 
waar duidelijk werd dat hij 
nog maar de helft van zijn 
normale gewicht had. Ook 
ondervond hij last van oor-
mijt en zaten er onbehandel-
de wondjes op zijn 
achterpoten en in zijn nek.  
In opdracht van RVO.nl, 
onderdeel van het ministerie 
van Economische Zaken, 
werd de hond overgebracht 
naar een opvangadres waar 
‘ie nu de juiste verzorging 
krijgt. De eigenaar draait 
onder meer op voor alle 
gemaakte kosten.

LEDENRAAD 
GEÏNSTALLEERD
Onlangs is de ledenraad van de  
Dierenbescherming geïnstalleerd. In 
de nieuwe verenigingsstructuur, die 
per 1 januari 2015 van kracht is, is de 
ledenraad het hoogste orgaan. De 
raad bestaat uit 25 democratisch 
gekozen leden die gezamenlijk de 
belangen vertegenwoordigen van 
onze leden. De ledenraad vormt een 
belangrijke schakel tussen de leden 
en de Dierenbescherming. Naast  
statutaire bevoegdheden, zoals het 
goedkeuren van de jaar rekening, het 
jaarplan en de begroting, fungeert de 
ledenraad als klankbord voor de direc-
tie en adviseert de raad over een 
breed scala aan zaken. De ledenraad 
heeft zijn focus op dierenwelzijn; de 
kern van de Dierenbescherming.

Die voorleesfoto aan smileykat  
is dan ook werkelijk geweldig! 
Een plaatje!!! Om in te lijsten!

Anneke van der Hoek in reactie op het onderstaande 
beeld dat door Upcoming.nl is uitgeroepen tot een van de 
meest indrukwekkende nieuwsfoto’s van 2014.

ACTIE TEGEN NERTSENFOK
Jaarlijks komen bijna zes miljoen nertsen aan hun einde in de Neder-
landse bontindustrie. Om die reden riepen de Dierenbescherming 
en Bont voor Dieren de afgelopen maanden gezamenlijk het publiek 
op om steun te betuigen aan de nertsen en de petitie te tekenen 
tegen het fokken van de dieren. Om de actie kracht bij te zetten, ver-
rees onlangs op het Plein in Den Haag een gedenkkooi waaraan 
voorbijgangers hun persoonlijke boodschap of bloemetje voor de 
nertsen konden hangen. Hiermee kregen alle nertsenslachtoffers in 
ons land een gezicht en een stem.
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18 maart vinden de Provinciale Sta-
tenverkiezingen plaats en brengen 
we onze stem uit op de politieke 
partij van onze keuze. Een belang-
rijke beslissing als het gaat om  
dierenwelzijn. In de politiek wordt 
immers het beleid ontwikkeld en 
vastgelegd. De landelijke overheid 
legt steeds meer taken bij de provin-
cies, waar besluiten worden geno-
men die dieren direct raken. Het be-
leid verschilt per provincie, dus het 
lot van de dieren is vooral afhanke-
lijk van de Provinciale Statenleden. 
Zo kan het zijn dat een gans een 

heerlijk leven heeft in de Oostvaar-
dersplassen in Flevoland, maar dat 
diezelfde gans in Noord-Holland 
een grote kans heeft te worden af-
geschoten of vergast, zoals jaarlijks 
gebeurt met zo’n 245.000 soortge-
noten. Of je leeft als kip met hon-
derdduizenden andere dieren op-
eengepakt in een megastal. Een stal 
die in een naastgelegen provincie 
verboden is. De Dierenbescherming 
maakt zich sterk om dierenwelzijn 
binnen provincies op de kaart te zet-
ten. Bijvoorbeeld met diervriendelij-
ker maatregelen bij schade en over-

last door wilde dieren, in plaats van 
afschot of vergassing. Ook bloggen 
onze medewerkers geregeld over 
dierenwelzijnsonderwerpen, en 
gaan we met een ludieke actie de 
Statenleden in maart een andere 
kijk op dierenwelzijn geven. 

Wat kunt u doen?
Op dierenbescherming.nl/statenver-
kiezingen vindt u per provincie een 
overzicht met alle politieke partijen 
en hun standpunt op het gebied van 
dierenwelzijn. Stemt u ook diervrien-
delijk op 18 maart?

facebook.com/deDierenbescherming

De Anatolische herder Sari wachtte meer dan 
een jaar in het asiel op een baasje. We waren 
blij toen we op de Facebookpagina van het  
Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort 
lazen dat ze eindelijk goed terecht is gekomen. 
“Sari verliet vandaag het DBCA in stijl: over de 
rode loper op weg naar haar nieuwe huis,” stond 
erbij geschreven.

‘Hoera!  
Sari is geplaatst!’

EXTRA SCHENKING  
NATIONALE POSTCODE LOTERIJ 

STEMMEN VOOR DIERENWELZIJN

Bij het Goed Geld Gala van 
de Nationale Postcode Loterij 
werd eind januari bekendge-
maakt dat de Dierenbescher-
ming, naast de jaarlijkse 
bijdrage, een extra schenking 
van bijna 2,7 miljoen krijgt 
voor de aanschaf van duur-
zame voertuigen voor het ver-
voeren van dieren in de vorm 
van unieke Animal Rescue 
Vehicles en Elektrische Dieren-
transporters. Hiermee gaat 

een grote wens in vervulling; 
ze maken het vervoer van gro-
tere aantallen dieren mogelijk, 
de dieren worden zo min 
mogelijk belast en bovendien 
zijn ze beter voor het milieu. 
Frank Dales, directeur van de 
Dierenbescherming, was 
enorm verrast toen hij de  
cheque in ontvangst mocht 
nemen: “We zijn blij dat onze 
partner de Nationale Postcode 
Loterij ons een extra schen-

king heeft toegekend. Dit  
komt rechtstreeks ten goede 
aan dieren die het toch al niet 
getroffen hebben. Met de 
nieuwe voertuigen kunnen  
we ze straks nog beter ver-
voeren, hoeven we de dieren-
ambulances minder te 
belasten en verkleinen we 
onze impact op het milieu. We 
zijn de Nationale Postcode 
Loterij en al haar deelnemers 
dan ook zeer dankbaar”.



8, 9 en 10 mei 2015
Beekse Bergen HilvarenbeekAls je  van 

dieren houdt , 
Animal Event!

Het leukste dierenweekend van het 
jaar met ruim 75 demo’s  en shows 
per dag • Dog-dance kampioene 
Brigitte van Gestel • Hondengoeroe 
Martin Gaus • Konijnenspecialiste 
Bernice Muntz • Knotsgekke hon-
denrecordpoging • Kattengedrags-
deskundige Sonja van Leeuwen • 
• Uitgebreid workshopprogramma 
voor hond en baas 

www.animal-event.nl
Animal Event partners:

 Bestel 
tickets online

met 20% korting 
met actiecode  

aedier15
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KORT NIEUWS

HOE GAAT 
HET MET… 
RENZY

EINDELIJK! VERBOD OP  
WILDE DIEREN IN HET CIRCUS

In het vorige nummer 
berichtten we over een 
extreem mager hondje, 
dat zonder eten en drin
ken zat opgesloten in 
een douchecabine, 
omdat het volgens de 
eigenaar anders ‘het 
hele huis onder plaste 
en poepte’. 

Het hondje werd door 
een van onze inspecteurs 
overgebracht naar een 
opvangadres, waar het in 
alle rust kon aansterken. 
Nu, vier maanden later, 
heeft hij bij Marie-Louise 
en haar vriend zijn plekje 
gevonden. “We waren 
helemaal niet op zoek 
naar een tweede hondje, 
maar toen ik Renzy zag, 
was ik verkocht,” vertelt 

Marie-Louise. “We wilden 
’m dolgraag adopteren, 
en gelukkig klikte het ook 
direct met onze andere 
hond. Toen Renzy bij ons 
in huis kwam, was ’ie nog 
erg mager; ik voelde zijn 
ribbetjes als ik hem aaide. 
Inmiddels heeft hij een 
gezond gewicht en glanst 
zijn vacht weer. Dat is 
prachtig om te zien.  
Renzy is een echte alle-
mansvriend en heel aan-
hankelijk, wat ik erg 
bijzonder vind na alle 
ellende die hij heeft mee-
gemaakt. Zo’n lief en 
gehoorzaam hondje, ik 
begrijp niet dat iemand 
hem zo slecht heeft kun-
nen behandelen. Hij ver-
dient een mooi leven, en 
dat krijgt hij nu.”

De driejarige Nemo is een beetje 
eigenzinnig, maar dat geeft hem juist 

karakter! Het is een zelfstandige 
kater, die graag zijn eigen gang gaat 

en met zijn stoere uiterlijk regelma-
tig een blokje om wandelt. Een aai op 

z’n tijd waardeert hij zeer, maar 
reken niet op een uitbundige schoot-

zitsessie, want dat is niet zijn stijl. 
Geeft u Nemo een nieuw thuis? 

Kijk op ikzoekbaas.nl voor  
meer informatie.

IK ZOEK BAAS  
ZELF STANDIGE 

NEMO

Het ministerie van Economi-
sche Zaken heeft bekend-
gemaakt dat wilde zoogdieren 
in het circus vanaf 15 septem-
ber 2015 niet meer mogen. De 
Dierenbescherming strijdt al  
jaren voor een verbod en is  
dolblij dat het er nu eindelijk 
komt, omdat de huisvesting, 

verzorging, trainingsmethoden 
en het transport van dieren in 
circussen vaak veel te wensen 
over laten. Tijdens optredens 
moeten ze kunstjes vertonen, 
die ze onder dwang en met 
soms zeer dieronvriendelijke 
methoden krijgen aangeleerd. 
“Het is niet meer van deze tijd 

dat wilde dieren als olifanten en 
tijgers optreden in een circus. 
De aantasting van het dieren-
welzijn weegt niet op tegen het 
gebruik van deze dieren voor 
vermaak en instandhouding van 
een traditie”, vindt ook staats-
secretaris Sharon Dijksma van 
Economische Zaken.
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Zinloos en wreed
JAARLIJKS  
TIENDUIZENDEN 
GANZEN FAMILIES  
VERWOEST
Deze wintermaanden bivakkeerden ruim 
twee miljoen ganzen in Nederland. Een 
paar exotische soorten, veel gasten uit  
Scandinavië en ook de grauwe gans was weer 
van de partij. Begin twintigste eeuw was 
laatstgenoemde bijna uitgeroeid en nu lopen 
hij en z’n soortgenoten opnieuw gevaar. Voor-
al diegene die ’s zomers in ons land blijven 
‘hangen’. Want dan dreigt afschot. Of vergas-
sing. De Dierenbescherming verzet zich met 
hand en tand tegen deze massale slachting. 
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V oor wilde ganzen is Neder-
land het paradijs op aarde. 
Voedsel in overvloed en de 
natuur is precies zoals deze 
grote vogel het graag ziet; 
weidse vergezichten en 
overal water. Ook het rela-

tief milde klimaat is ideaal voor de dieren. 
Zozeer, dat ze ’s winters in groten getale van-
uit het barre noorden komen logeren in ons 
land. Sommige besluiten hier te blijven en 
een gezin te stichten, waardoor de Nederland-
se populatie ook steeds groter wordt. Maar nu 
is het genoeg, vinden sommige mensen. De 
schade die ganzen veroorzaken zou te groot 
worden en bovendien zijn ze in de buurt van 
vliegvelden gevaarlijk. En dus moeten ze vol-
gens hen dood. Niet allemaal. Maar wel een 
kwart miljoen dieren per jaar. De Dierenbe-
scherming gaat voorop in het verzet tegen 
deze vreselijke plannen. Het is zinloos en 
bovendien zijn er alternatieven. 

Goed toeven
Het zal niet lang meer duren voordat de gan-
zen die in ons land overwinteren, terugkeren 
naar hun geboortegrond in onder meer Scan-
dinavië en het noorden van Rusland. De afge-
lopen maanden hebben ze volop geprofiteerd 
van de geneugten die Nederland te bieden 
heeft. Het zijn juist deze vogels die een streep-

je voor leken te hebben als het gaat om 
bescherming in vergelijking met de ganzen 
die het hele jaar in Nederland blijven en voor 
de meeste schade zouden zorgen, inmiddels 
zo’n 630.000 dieren. Hierbij horen trouwens 
ook vogels die, wrang genoeg, ’s zomers speci-
aal een paar weken naar Nederland komen in 
de veronderstelling dat ze hier veilige plek-
ken vinden om in de rui te gaan. Gedurende 
die periode kunnen ze immers niet vliegen.

Leven niet zeker
“En toch zijn ook de buitenlandse winter-
gansgasten hun leven hier niet zeker,” zegt 
Femmie Smit, programmamanager In het wild 
levende dieren bij de Dierenbescherming. “Het 
leek er eerst op dat er overeenstemming was 
om de overwinterende dieren met rust te 
laten en alleen de zomerganzen aan te pak-
ken, maar dat akkoord klapte omdat een 
groep boeren daar niet mee kon leven.”  
Vooral Friesland klaagde over schade aan 
gewassen, juist in de wintermaanden. De  
Dierenbescherming stond nooit achter dat 
akkoord. Niet diervriendelijk en waarschijn-
lijk niet effectief. Omdat de betrokkenen er 
landelijk niet uitkwamen, moeten nu provin-
cies zelf met een plan van aanpak komen. 

Femmie heeft deze plannen gelezen en ze 
voorspellen volgens haar weinig goeds. Vooral 

HOOFDARTIKEL

245.000
duizenden

25-40%

de ganzen die het hele jaar in Nederland blij-
ven, zullen massaal worden gedood. Maar ook 
de overwinterende dieren krijgen geen garan-
ties. En dat was nu juist het uitgangspunt. In 
sommige provincies worden ze wel met rust 

‘Of een gans nu sterft door jacht 
of door vergassing, in beide 
gevallen is het dierenleed enorm’

ganzen jaarlijks doodgeschoten en vergast

ganzen jaarlijks verwond, maar niet gedood

Nog eens

van de ganzen loopt met een pijnlijke  
dosis hagel in het lijf
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Grote groepen ganzen kunnen flink 
huishouden op akkers en weilanden 
door gewassen op te eten, te vertrap-
pen of onder te poepen. Omdat pro-
vincies steeds minder bereid zijn om 
boeren die schade hebben geleden 
te compenseren, is de ganzenkwestie 
een economisch vraagstuk geworden. 
Natuur willen we allemaal, maar het 
mag niet te veel kosten, zo lijkt het. 
Als het gaat om veiligheid ligt het 
anders. Wanneer het rond luchtha-
vens krioelt van de vogels, is er risico 
op botsingen met vliegtuigen en moet 
er iets gebeuren. Over de situatie 
rond Schiphol is volop gediscussi-
eerd en er zijn tal van maatregelen 
getroffen om ganzen te weren. Maar 
zolang het is toegestaan om in de 
buurt van het vliegveld gewassen te 
verbouwen waar de dieren dol op zijn, 
blijft het dweilen met de kraan open. 

Natuurgebieden
Ganzen zouden ook schade in natuur-
gebieden veroorzaken. Riet wordt 
inderdaad opgegeten, maar met gaas 
is dat te voorkomen. Dat ganzen met 
hun uitwerpselen natuurgebieden te 
intensief bemesten, is nooit aange-
toond en datzelfde geldt voor de bewe-
ring dat weidevogels zouden verdwij-
nen door aanwezigheid van de gans. 

Melkproductie en zieke koeien
Sommige boeren zijn bang dat koeien 
die gras eten waar eerder ganzen heb-
ben gegraasd minder melk zullen pro-
duceren. Inmiddels is duidelijk dat die 
angst ongegrond is. Hetzelfde geldt 
voor de overdracht van ziekten. 

Aantallen
Schade kan samenhangen met de 
hoeveelheid dieren in een gebied. 
Hoeveel ganzen er zijn, is onderwerp 
van discussie. Faunabeheereenheden, 
goeddeels bestaande uit jagers en 
boeren, vormen een belangrijk orgaan 
dat de provincies adviseert over het 
ganzenbeleid. Tot voor kort telden zij 
meer dieren dan een onafhankelijk 
wetenschappelijk instituut als Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Tegen-
woordig vinden tellingen gecoördi-
neerd plaats, en nemen zowel Sovon 
als Faunabeheereenheden deel. 

SCHADE EN 
SCHANDE

gelaten, in andere geheel niet of slechts ten 
dele. Femmie kondigt daarin stevige opposi-
tie en lobby van de Dierenbescherming aan, 
“want je ziet dat er weer ondoordacht en in 
een reflex wordt gekozen voor het doden van 
de dieren. Hetzij door afschot, hetzij door ver-
gassing”. Ze ergert zich mateloos aan het 
gemak waarmee in Nederland het jachtge-
weer wordt gehanteerd. “Los van de plezier-
jacht, waar geen enkele rechtvaardiging voor 
is, worden in Nederland miljoenen dieren over 
de kling gejaagd omdat ze ‘beheerd’ zouden 
moeten worden, terwijl er haast geen moeite 
wordt gedaan om diervriendelijker alternatie-
ven verder door te ontwikkelen tot volwaardig, 
kosteneffectief en efficiënt product. Of die pro-
ducten of maatregelen die al bestaan structu-
reel in te zetten. Dat zie je bij herten, zwijnen, 
maar ook bij muskusratten en dus ook bij een 
prachtige vogel als de gans.” 

Doodsstrijd
Of een gans nu sterft door jacht of door ver-
gassing, in beide gevallen is het dierenleed 
enorm. Bij vergassing is, naast de stress die 
het vangen oplevert, in feite sprake van een 
droge verdrinking; de dieren stikken niet 
onmiddellijk maar voeren een doodsstrijd 
van ten minste één minuut. De paniek onder 
de vogels in de mobiele gaskamers, een soort 
containers, is verschrikkelijk. Maar misschien 
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is afschot nog wel gruwelijker. Uit onderzoek 
blijkt dat tussen de 25 en 40 procent van de 
dieren met hagel in hun lijf rondvliegt. Hagel 
is klein. Te klein om grote dieren als ganzen 
in één schot te doden. Vandaar dat vrijwel 
elke gans aangeschoten wordt in plaats van 
gedood. Een deel ontsnapt zo aan de jager. 
Bovendien blijkt uit video-opnames dat jagers 
zeker niet altijd zorgvuldig te werk gaan. 
Daarin is te zien dat in plaats van ganzen 
direct uit hun lijden te verlossen (of af te 
doden) zij de aangeschoten, lijdende ganzen 
naar een verzamelplek slepen en de dieren 
daar aan hun lot overlaten. 

De van huis uit biologe weet verder dat jacht 
enorm ingrijpt in een groep ganzen. In Neder-
land komen momenteel dertien soorten voor, 
die met elkaar gemeen hebben dat ze in 
familie verband leven en altijd in de nabijheid 
van water. Daar zijn ze namelijk veilig, als 

donzig pulletje, maar ook als volwassen dier 
in de rui. Totdat jagers het geweer hanteren. 
Dan worden gezinnen uiteengerukt en verlie-
zen de monogame dieren vaak hun partner. 
De aangeschoten ganzen die de slachting 
overleven, worden liefdevol bijgestaan door 
hun groepsgenoten, zodat het verzwakte dier 
niet alleen rondvliegt. Volgens deskundigen 
is het ronduit hartverscheurend om te zien 
welke ellende een jachtpartij binnen een 
familie ganzen aanricht. 

Heilloze weg
Femmie verdiept zich al jaren in de ganzen-
problematiek en is ervan overtuigd dat afschot 
een heilloze weg is. “Ik geef toe dat het best 
een lastige discussie is, want ik realiseer me 
dat ganzen het juist zo goed doen in Neder-
land omdat de jacht op deze dieren verboden 
is. Dat verbod kwam er in de jaren zestig, toen 
er nog volop werd geknald en er bijna geen 
gans meer over was.” Nu is het een bescherm-
de diersoort en is er een ontheffing nodig om 
op ze te mogen schieten. Je zou dus haast den-
ken dat jacht een effectief middel is als je van 
de dieren af wilt. De situatie is echter drastisch 
veranderd in vergelijking met tientallen jaren 
geleden. “We hebben ons land zó paradijselijk 
gemaakt, dat populaties waarbinnen ganzen 
zijn doodgemaakt zich razendsnel herstellen, 

Voor wilde ganzen is 
Nederland het paradijs op 
aarde. Voedsel in overvloed 
en de natuur is zoals deze 
grote vogel het graag ziet

5. Afweerpistool  
Niet met kogels maar met vuurpijlen,  

luide knallen of laserstralen verjaag je ganzen 
van bijvoorbeeld landbouwgrond.

ALTERNATIEVEN VOOR 
DODEN GANZEN

TOP 5

4. Landbouwgrond ongeschikt maken  
Ploeg graanstoppels en oogstresten om en gan-
zen blijven weg. Olifantsgras planten helpt ook.

3. Prikkelstruiken en  
kuikenwerende rasters

Plaats rasters of doornachtige struiken  
tussen natuur en agrarische gebieden.  
Dan zijn deze minder geschikt om de  

kuikens groot te brengen. 

2. Gebied ongeschikt maken om te broeden  
Waar plassen zijn ontstaan, kan het rondom 

planten van hoge vegetatie (bijvoorbeeld  
wilgentenen) ganzen weren.

1. Speciale opvanggebieden 
Lok ganzen weg van landbouwgrond  

met open water, smakelijke beplanting  
en jachtvrije zones. FO
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simpelweg omdat de dieren zich door het 
enorme voedselaanbod blijven vermenigvuldi-
gen.” Het bewijs is er al. Jaarlijks worden er 
zo’n kwart miljoen ganzen gedood, maar de 
problemen worden er niet minder op.

Enige echte oplossing
De enige échte oplossing is volgens de Dieren-
bescherming en wetenschappers dus gelegen 
in het voedselaanbod. Is er niets te eten, dan 
blijven de dieren weg, zo makkelijk is het. 
Dus moet je geen voedsel voor de dieren 
beschikbaar stellen op plekken waar je ze 
niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de nabijheid 
van vliegvelden. Er worden al succesvolle 
proeven gedaan waarbij bepaalde gewassen 
worden verbouwd die ganzen niet lekker vin-
den én waartussen ze zich minder op hun 
gemak voelen, omdat ze er geen vrij zicht heb-
ben. En, minstens zo belangrijk, oogstresten 
worden omgeploegd, zodat ganzen zich daar 
niet op kunnen storten als ze niet gewenst 
zijn. Maar er is meer. De Dierenbescherming 
heeft een duidelijke visie geformuleerd om 
ganzenoverlast diervriendelijker aan te pak-
ken als dat nodig is. Voorwaarde is wel dat 
dieren elders terecht kunnen, daar met rust 
gelaten worden én dat die plek aantrekkelijk 
wordt gemaakt door gewassen in te zaaien 
die ganzen heerlijk vinden. Met witte klaver 

werkt dat bijvoorbeeld zeer goed, zo heeft  
de praktijk uitgewezen. 

Maar wat dan te doen met de ganzen die zich 
massaal ophouden op de sappige, malsgroene 
weilanden die boeren volop bemesten met de 
uitwerpselen van de miljoenen dieren uit de 
vee-industrie? Gelukkig zijn ook daar beproef-
de oplossingen voorhanden. Volgens Femmie 
zijn er diverse verjaagtechnieken. “Gespeciali-
seerde bedrijven hebben bijvoorbeeld laser-
apparaten ontwikkeld waar de vogels een 
bloedhekel aan hebben, maar er zijn ook suc-
cesvolle projecten waarbij getrainde honden 
werden ingezet om ganzen te verjagen. Gan-
zen leren snel en na een tijdje komen ze dan 
niet meer terug.” Veelbelovend is ook een sys-
teem waarbij een draad met behulp van 
zonne- energie over de percelen wordt getrok-
ken op plaatsen waar je liever geen ganzen 
hebt. Stoppen met het bejagen van vossen is 

ook een optie. “Sinds de jacht op deze natuur-
lijke vijand van de gans weer is toegestaan, is 
het aantal vogels ook enorm toegenomen,” 
aldus Femmie. “Reken maar dat een ganzen-
paartje het uit z’n hoofd laat om voor nage-
slacht te zorgen als er vossen in de buurt zijn!”

Het kan anders
Volgens de Dierenbescherming kan het echt 
anders en ligt de sleutel tot succes bij het ver-
groten van kennis bij provincies en andere 
betrokkenen, zoals boeren. Mensen in de 
regio zullen worden klaargestoomd om 
gericht te helpen bij het aandragen van oplos-
singen als er overlast door ganzen wordt erva-
ren. Soms zal er meer onderzoek nodig zijn 
en moet er bereidheid komen om dat te 
finan cieren. Of de hele organisatie moet op 
de schop, zodat het na een melding van een 
boer niet vier dagen duurt voordat er een 
jager komt die tot afschot overgaat. Het wordt 
een strijd die een lange adem vergt en de Die-
renbescherming veel tijd en geld gaat kosten, 
maar een andere optie is er niet. Dat beaamt 
ook Femmie. “Lobbywerk klinkt misschien 
saai, maar is in dit geval cruciaal om hon-
derdduizenden dieren te redden. Er is duide-
lijk sprake van een gebrek aan kennis en ik 
vind het onze plicht als dierenbeschermers 
om te zorgen dat daar verandering in komt.”

Volgens gedragsbiologen is 
het hartverscheurend om  
te zien welke ellende een 
jachtpartij binnen een 
ganzenfamilie aanricht

DIERENBESCHERMING VOERT ACTIE 
OM GANZEN TE BESCHERMEN!
Elk jaar worden 245.000 ganzen doodgeschoten en vergast om 
overlast en schade aan gewassen tegen te gaan. Nog eens dui-
zenden dieren worden verwond, maar niet gedood. De Dieren-
bescherming voert actie om de ganzen de bescherming te 
geven die ze verdienen. We lobbyen bij provincies, ministerie 
en de Tweede Kamer en stimuleren, promoten en ondersteunen 
de ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven. Deze activitei-
ten kosten veel tijd, geld en energie. Helpt u ons de ganzen te 
beschermen? Ga naar dierenbescherming.nl/steun-de-gans. 
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GERED!

MAX
Omdat de jonge shetlander Max slachtoffer was van 

verwaarlozing en ook zijn huisvesting niet in orde was, 
werd hij weggehaald bij zijn eigenaar. De Dierenbe-
scherming ging voor hem op zoek naar een liefdevol 
nieuw thuis. Dat vond hij bij Patricia en haar paarden.

Bol buikje
Patricia: “Toen ik Max op mocht 
halen bij zijn tijdelijke opvang-
adres, was hij al aardig op krachten 
gekomen. Maar het was duidelijk 
dat hij een slechte start had gehad. 
Hoewel Max nog heel jong is – de 
dierenarts schatte hem op ander-
half jaar – had hij kromme been-
tjes, een bol buikje en nauwelijks 
spieren. Ook zijn hoefjes zijn waar-
schijnlijk door zijn vorige eigenaar 
amper verzorgd. Om Max te laten 
wennen aan zijn nieuwe thuis, heb 
ik hem de eerste tijd dagelijks 
geborsteld en veel geknuffeld.  
’s Avonds ging ik bij hem in de stal 
zitten. In het begin vond hij dat eng 
en kroop hij ver weg in een hoekje, 
maar na een paar dagen durfde hij 
dichterbij te komen. Ook als hij in 
de wei stond, moest ik hem rustig 
benaderen. Liep ik te snel op hem 
af, dan rende hij weg.” 

Lieve knuffelkont
“Inmiddels is het bijna een jaar 
geleden dat ik Max heb geadop-
teerd. In die tijd heeft hij zich ont-
popt van een klein, angstig pony’tje 
in een lieve knuffelkont. Zodra hij 
me ziet, komt hij naar me toe en 
wijkt de rest van de dag niet meer 
van mijn zijde. Sinds kort heeft hij 

een maatje, ook een shetlander: 
Chico. Nu hij er is, vindt Max het 
zalig om te spelen. Vanmorgen heb-
ben ze bijna een uur achter elkaar 
aan door de wei gerend en gestei-
gerd. Ook de kinderen uit de buurt 
zijn dol op Max. Ze komen vaak 
langs om hem te borstelen. Wat hij 
natuurlijk heerlijk vindt. Het liefst 
wordt hij de hele dag vertroeteld. 
Verder is Max dol op wandelen. Ik 
laat hem bijna dagelijks grazen in 
de duinen, die op een paar minuten 
van de wei liggen. Omdat de klim 
op het duinpad nog te zwaar voor 
hem is, lopen we daarna een rondje 
door de wijk. Ik leg daarbij, onbe-
wust, altijd mijn hand op zijn rug. 
Blijkbaar ziet dat er nogal aandoen-
lijk uit, want onderweg word ik 
vaak aangehouden door mensen die 
me vertellen dat ze de aanblik van 
ons samen zo vertederend vinden. 
Max is een schatje, maar ook ietwat 
ondeugend. Meestal als ik hem 
kwijt ben, heeft hij zich onder het 
hek van de wei door weten te wur-
men en staat hij achter in de schuur 
uit de voertonnen te eten. Het mag 
eigenlijk niet, maar ik kan niet boos 
op hem worden. En bovendien is 
het een goed teken, dat eigenwijze 
gedrag; precies zoals het een shet-
lander betaamt.”

Sinds 2013 werkt de Dierenbescherming samen met de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, om dieren  

zoals Max te herplaatsen die via een juridisch traject in bezit van de overheid zijn gekomen.
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‘Om Max te laten  
wennen aan zijn nieuwe 
thuis, ging ik elke avond 
bij hem in de stal zitten’
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COLUMN

Willem Wannyn is 27 jaar werkzaam als districtsinspecteur voor de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de provincie Overijssel. Hij treedt 

er dagelijks op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

De afgelopen dertig jaar is er veel veranderd 
binnen mijn werkgebied, maar wat altijd het-
zelfde is gebleven, is mijn liefde voor dit werk; 
 in het veld voel ik me als een vis in het water. 
Bijzondere herinneringen bewaar ik aan de 

buitenlandse onderzoeken die we tot 2002 deden naar interna-
tionaal veetransport. Vermomd als vrachtwagenchauffeurs hin-
gen we dagenlang rond bij de grensovergangen van Slovenië en 
Italië om de conditie van paarden tijdens het transport te con-
troleren. De dieren moesten volgens de regels bij binnenkomst 
uit de wagen worden gehaald, eten en drinken krijgen, worden 
gezien door een dierenarts van de Europese Unie, om na een 
rustperiode weer verder te reizen. De trieste waarheid was dat 
we paarden troffen met gebroken benen, sommige met staarten 
vastgebonden aan de tralies of gevallen tijdens het transport en 
vertrapt door soortgenoten. Al die misstanden hebben we heime-
lijk gefilmd. Het zwartboek van onze bevindingen overhandig-
den we aan het Europese Parlement. Ook hebben we de beelden 
aangeboden aan het programma Brandpunt van de KRO. De 
reportage die ze naar aanleiding daarvan uitzonden, leidde tot 
een golf van verontwaardiging. Wat dat betreft waren we pio-
niers en mede door onze inzet is er op dat gebied veel veranderd. 

Incasseringsvermogen
Makkelijk wordt dit werk natuurlijk nooit en als inspecteur 
moet je beschikken over een groot incasseringsvermogen.  
Een zaak die veel indruk op me heeft gemaakt, is die van een 
Zeeuws trekpaard dat we dood aantroffen in een wei. De eige-
naar had er zogenaamd niet aan gedacht om zijn dier te ont-

wormen, wat had geleid tot bloedarmoede en zo’n ernstige 
schade aan de organen, dat het paard was overleden. Maar het 
schokkendste van het verhaal was nog wel dat we bij een recon-
structie tot de ontdekking kwamen dat het dier zijn doods-
strijd al twee dagen eerder was begonnen vlakbij een weg, aan 
de andere kant van het weiland. En dat de eigenaar ’m na 
opmerkingen van voorbijgangers met een tractor naar de plek 
had getrokken waar wij ’m uiteindelijk vonden. 

Blakend van gezondheid
Ook het verhaal van een veulentje van twee weken oud zal ik 
niet snel vergeten. Toen ik het voor de eerste keer zag, had het 
meerdere ontstekingen, waar de eigenaresse uit pure gemak-
zucht blauwspray (reinigingsvloeistof voor dieren, red.) op had 
gespoten. Ze werkte als dierverzorger, dus ze wist echt wel dat 
ze met die ontstekingen naar de dierenarts had gemoeten. We 
hebben het veulen daarop samen met zijn moeder overge-
bracht naar een paardenkliniek, die nota bene driehonderd 
meter verderop zat. Hier is tijdens een operatie een heleboel 
dood weefsel weggesneden. Na drie dagen was het veulen 
genoeg aangesterkt om weer terug te keren naar huis. Toen ik 
kort daarop langsging om te kijken hoe het ging, dartelde het 
gelukkig weer blakend van gezondheid in de wei. Hoe moeilijk 
dit werk soms ook is, een zaak als die van het trekpaard is 
natuurlijk gruwelijk, ik voel me bevoorrecht 
dat ik deel uitmaak van een klein groepje men-
sen met een uniek beroep. Elke dag opnieuw 
kunnen wij als inspecteurs iets betekenen voor 
de dieren, en dat blijft bijzonder. Altijd.

‘Ook het verhaal 
van een veulentje 
van twee weken 
oud zal ik niet  
snel meer vergeten’

‘Een zaak die veel indruk op me 
heeft gemaakt, is die van een 
Zeeuws trekpaard dat we dood 
aantroffen in een wei’

INSPECTIEPRAKTIJKEN
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ACHTERGROND

Voor de Dierenbescherming was 2014 een speciaal jaar. We vierden dat we 
anderhalve eeuw bestonden en we besloten om per 1 januari 2015 als één vereniging 
verder te gaan. Voorheen werkten we met twintig afdelingen in het land en een 
hoofdkantoor in Den Haag. Maar om een steviger vuist voor dierenwelzijn te 
maken, hebben we onze krachten gebundeld. Maar het allerbelangrijkste is nog wel 
dat we mede dankzij uw steun in 2014 weer een heleboel dieren hebben kunnen 
helpen. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. We blikken graag terug 
op een aantal mooie momenten.

TERUGBLIK OP 2014,  
EEN BIJZONDER JAAR

LANDELIJKE RESULTATEN

12.000

90.000800

900

17
2E KANS

32.000 6.000

honden opgevangen 
en verzorgd in onze 

opvangcentra.

keer reden onze  
dierenambulan-
ces reden uit.

meldingen 
over dreigend 

dierenleed 
werden  
via meld-
nummer  
144 over-

genomen en  
afgehandeld.

dieren zijn na 
huisuitzettingen 
overgenomen.

Ruim

Ruim

Ongeveer

Meer dan 300 honden en 
110 weidedieren die werden 
weggehaald door de politie 

of Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming kregen 

een tweede kans.
dieren vonden  
gemiddeld per 
dag werd via  
onze zoeksite  

Ikzoekbaas.nl een  
nieuwe eigenaar.

katten opgevangen 
en verzorgd in onze 

opvangcentra.

zwerfkatten werden  
gecastreerd om de  

zwerfkattenpopulatie 
beheersbaar te maken.

We hebben de politiek 
ertoe aangezet om het 
afschieten van zwerf

katten te verbieden.

Preventie van stalbranden werd  
opgenomen in regel/wetgeving 

Miljoenen dieren 
(o.a. varkens, kip
pen en runderen) 

kregen dankzij  
het Beter Leven 

keurmerk een 
beter leven.

Ongeveer

➜Sla om voor de mooie momenten uit de regio
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Voor Dierenbescherming Limburg 
kwam het meest bijzondere moment 
al vroeg in het jaar. Op 17 januari 
werd in Born het Dierenbescher-
mingscentrum geopend. En hoewel 
het centrum een tijdelijk ‘thuis’ voor 
dieren is, zijn we blij dat we ze zo’n 
fijn en veilig plekje kunnen bieden.

In maart startte Dierenbescherming 
Amsterdam in samenwerking met de 
GGD de campagne ‘Afval is slecht voor 
dieren, voorkom overlast!’. Overlast 
wordt namelijk vaak veroorzaakt door 
de bewoners zelf. De campagne geeft 
onder meer tips over het weggooien 
van etensresten en het voeren van  
dieren, en wordt sterk lokaal ingezet: 
daar waar overlast is. De verwachting is 
dat bewoners op deze manier minder 
overlast van dieren ervaren, ze meer 
waarderen en zich tevens bewust wor-
den van de verspilling van voedsel.

Stichting Dierenambulance Zuid- 
Holland Zuid kreeg op 28 mei het 
Keurmerk Diervervoer. Dit toont aan 
dat een dierenambulance een profes-
sionele partner is op het gebied van
dierennoodhulp. Ook de dierenambu-
lances van Dierenbescherming Mid-
den Nederland, OverGelder en Vlaar-
dingen beschikken over het keurmerk.

Bij de jaarlijkse NLdoet 
dag in maart, de groot-
ste vrijwilligersactie van 
Nederland, hebben 
negen vrijwilligers van 
Dierenbescherming  
Gelderland-Zuid en  
Brabant-Noord gehol-
pen met het schoon-
maken, coderen en  
monteren van negenhon-
derd collectebussen en 
deze op een efficiënte 
manier opgeslagen. 
Klaar om in 2015 weer 
te worden gebruikt!

Eind mei hield Dierenbescherming 
OverGelder het Dierenloopfestival; 
een bruisende, actieve en informatie-
ve dag voor iedereen die van dieren 
houdt. Er waren onder meer wandel-
tochten, workshops en trainingen. Dit 
alles omlijst door muziek, hapjes en 
drankjes en gezellige terrasjes op een 
prachtige groene locatie.

LIMBURG
Opening Dieren
beschermingscentrum

AMSTERDAM
‘Afval is slecht voor dieren!’

RIJNMOND
Kwaliteitskeurmerk  
dierenambulances

Actief bij NLdoet

NIJMEGEN  
DEN BOSCH E.O.

Na melding van twee var-
kentjes die in februari rond-
zwierven op een dijk, kwa-
men medewerkers van 
Dierenbescherming Noord-
Holland Zuid direct in actie. 
Ze haalden de dieren op en 
brachten ze over naar een 
nabijgelegen zorgboerderij, 
waar ze met veel liefde zijn 
opgevangen.

Dierenbescherming Friesland riep in 
maart de organisatie van het Kalle-
mooi, een evenement op Schiermon-
nikoog, op om te stoppen met het 
gebruik van dieren. Jaarlijks wordt 
hier een levende haan drie dagen in 
een mand opgesloten in een mast. 
Helaas kwam het nog niet tot een ver-
bod, maar de organisatie kreeg wel 
een officiële waarschuwing. Omdat 
het een duidelijk voorbeeld was van 
dierenleed ten behoeve van volksver-
maak, blijft de Dierenbescherming 
zich hardmaken om hier zo snel moge-
lijk een einde aan te maken.

Dierenbeschermingscentrum Amers-
foort startte eind maart met een bijzon-
dere pilot: een voorleesuurtje voor 
asielkatten door kinderen in de leeftijd 
van 7 t/m 12 jaar. De ervaring leert dat 
dit een positief effect kan hebben op 
de leesprestaties van kinderen. Daar-
naast is het goed voor asielkatten om 
regelmatig in aanraking te komen met 
mensen. Dit zorgt ervoor dat ze goed 
gesocialiseerd raken of blijven, waar-
door ze zich makkelijker zullen aan-
passen in een nieuwe thuissituatie. 
Een win-winsituatie! 

NOORDHOLLAND ZUID
Varkentjes in  
veiligheid gebracht

FRIESLAND
Verzet dieren  
bij volksvermaak

UTRECHT
Voorlezen aan asielkatten

MOOIE MOMENTEN UIT DE REGIO

Op 1 juni kwamen Eline en Lara thuis met 
een hond die rondzwierf op het speel-
plein achter hun huis. Medewerkers van 
de dierenambulance controleerden haar 
chip, maar de gegevens waren oud en dus 
kon de eigenaar niet getraceerd worden. 
Lastig, want de hond was ziek en had een 
dure operatie nodig. Reden voor Dieren-
bescherming Brabant Zuid-Oost om via 
social media geld in te zamelen. Eén gulle 
gever doneerde het gehele bedrag, waar-
door er nog voldoende geld overbleef om 
ook andere zieke dieren te helpen.

BRABANT ZUIDOOST
Donaties voor operatie hond
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Half november werd in Breda  
een nieuw  Dierenopvangcentrum 
geopend. “Het is merkbaar dat de  
dieren zich hier prettig voelen en uit-
eindelijk is dat waar we het allemaal 
voor doen,” aldus de trotse manager 
Nicole Bolijn.

Dierenbescherming Noord-Holland Noord 
heeft tijdens de collecte in oktober de hoog-
ste landelijke opbrengst behaald; vijftien 
eurocent per inwoner. Een bedrag waar we, 
mede dankzij de inzet van alle collega’s, vrij-
willigers, collectanten en wijkhoofden, erg 
trots op zijn. De totaalopbrengst voor Noord-
Holland Noord was 170.027,21 euro. Lande-
lijk werd 1,3 miljoen opgehaald. Ruim twaalf 
procent meer dan het jaar daarvoor.

Begin 2014 zakte de 
dieren ambulance in 
Zeeuws-Vlaanderen door 
haar hoeven. Gelukkig 
schoten collega’s uit Nijme-
gen-Den Bosch e.o. te hulp. 
Zij boden een van hun die-
renambulances aan in 
bruikleen. Ondertussen 
startte Dierenbescherming 
Zeeland met de werving 
van gelden, want een nieu-
we ambulance was niet in 
de jaarplanning voorzien. 
Ze konden rekenen op 
steun van particulieren en 
het bedrijfsleven, die gul 
doneerden. Eind oktober 
was het dan zover en kreeg 
Zeeuws-Vlaanderen er een 
nieuwe dieren ambulance bij.

Op 4 september werd in Almelo de nieuwe 
honden trainingshal Shady Grove in gebruik 
genomen. Hier kan bij weer en wind worden 
getraind, met als uiteinde lijke doel om  
zowel zwerf- als afstandshonden zo goed 
mogelijk te herplaatsen. De hal is tot stand 
gekomen dankzij de inspanningen van 
 Dierenbescherming Twente. 

Begin december zamelde Dieren-
bescherming Haaglanden ten behoe-
ve van haar jaarlijkse Sinterklaasactie 
bij supermarkten en dierenwinkels 
maar liefst 93 dozen vol dierenvoe-
ding, -benodigdheden en schoon-
maakmiddelen in voor de asielen Het 
Knaaghof, Egelopvang Zoetermeer en 
Vogel- en Egelasiel Delft. De asielen 
en de dieren waren er dolblij mee!

In de zomer ving zwerfkatten-
groep Ermelo van Dierenbe-
scherming Midden Nederland 
een moederpoes met een 
nestje kittens. De kleintjes 
werden ondergebracht bij een 
gastgezin, waar ze in alle rust 
konden groeien en socialise-
ren. Eind augustus waren de 
kittens er klaar voor om 
geadopteerd te worden. 
Gelukkig duurde het niet lang 
voordat ze allemaal een fijn 
thuis hadden gevonden.

NOORDHOLLAND NOORD
Recordopbrengst collecte

ZEELAND
Collega’s schieten 
elkaar te hulp

TWENTE
Nieuwe honden trainings hal 

WEST EN MIDDENBRABANT
Dierenopvang centrum Breda

HAAGLANDEN
Dozen vol spullen  
voor asieldieren

MIDDEN NEDERLAND
Nestje kittens  
gesocialiseerd

Eind september werd in Noord- 
en Midden-Drenthe een nieuwe 
dierenambulance in gebruik 
genomen, waarmee de noodhulp 
voor dieren in deze regio de 
komende jaren is gewaarborgd. 
De bus kon worden aangeschaft 
dankzij een anonieme sponsor.

DRENTHE
Dierenambulance  
dankzij sponsor  

Begin zomer werden 
veertien volwassen 
zwerfkatten en zes kit-
tens gevangen bij een 
camping in Ouderwater. 
Na castratie/sterilisatie 
en medische hulp zijn de 
volwassen katten terug-
gezet in de natuur. De 
kittens zijn via het asiel 
als huiskat geplaatst. 
Ook de volwassen die-
ren doen het geweldig. 
Ze zijn niet mager meer, 
zitten mooi in de vacht 
en vertonen geen symp-
tomen van niesziekte.  
Ze zijn bovendien veel  
socialer geworden.

RIJNLAND
Kattenkolonie  
geholpen

Dankzij donaties van donateurs en  
Stichting Het Waardige Dier kon  
Dierenbescherming Noord-Overijssel 
een begin maken met de realisatie en 
inrichting van een opvangruimte voor 
zwerfkatten in Dierenopvangcentrum 
Edo Hammers in Kampen. Deze biedt 
plaats aan maximaal negen katten en 
hun eventuele kittens. Omdat ze in een 
geïsoleerde ruimte verblijven, ervaren 
ze minder stress en is er geen infectie-
gevaar voor andere asieldieren. 

NOORDOVERIJSSEL
Opvangruimte zwerfkatten

september

oktober

november

decemberaugustus
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Zonder de inzet van onze duizenden 
vrijwilligers zou de Dierenbescherming  

niet kunnen bestaan, zo simpel is het. 
Werken bij de Dierenbescherming is leuk, 

betekenisvol en leerzaam bovendien.  
Op deze pagina’s vertellen vier mensen over 

hun motivatie om zich geheel belangeloos  
in te zetten voor de dieren.

BETEKENISVOL, 
LEERZAAM  

EN LEUK

Vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming

VRIJWILLIGER WORDEN?
Lijkt het u ook leuk om te werken 
met dieren? Wij zijn blij met  
iedereen die wil helpen, of dat nou 
middels een financiële bij drage is 
of door het geven van tijd. De 
mogelijkheden voor vrij willigers  -
werk zijn heel divers. Zo zijn we 
regelmatig op zoek naar asielmede-

werkers, maar bijvoorbeeld ook 
scholenvoorlichters, hondenuitla-
ters, dierenambulancemedewer-
kers en centralisten in de meldka-
mer zijn hard nodig. U bekijkt alle 
vrijwilligersvacatures van de Dieren-
bescherming bij u in de regio op de 
website dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘vacatures’.

SAMEN MET COLLEGA’S
Gaat u liever niet alleen aan de 
slag, of hebt u weinig vrije tijd? 
Wellicht is het een idee om met 
collega’s een dag de handen uit 
de mouwen te steken en tegelij-
kertijd een steentje bij te dragen 
aan het goede doel. De Dieren-
bescherming biedt volop moge-

lijkheden voor teambuildingactivi-
teiten, bijvoorbeeld door een dag 
te klussen in een van onze asie-
len. Neem daartoe contact op 
met ons team Service & Informa-
tie, dat op werkdagen bereikbaar 
is van 9.00 tot 17.00 uur via het 
telefoonnummer: 088 81 13 000.



  VOORJAAR 2015 DIER | 21    FO
TO

G
R

A
FI

E 
E

R
IK

 B
U

IS

‘Het voelt alsof ik in een 
warm bad terecht ben 

gekomen. Ik help de dieren 
én word omringd door  

lieve collega’s’

Janneke van Gorcum werkt sinds tweeën
half jaar bij Dierenbescherming Brabant 
ZuidOost. Ze vangt kittens op en is  
coördinator van een werkgroep waarbij 
zwerfkatten worden gevangen, gesterili
seerd en weer vrijgelaten in de natuur. 
Maar ze doet nog veel meer.

Janneke: “Na een zwaar auto-ongeluk zat ik 
werkloos thuis. Omdat ik niet doelloos op de 
bank wilde zitten, meldde ik me aan als vrijwil-
liger bij de Dierenbescherming. Ik begon op 
de meldkamer, maar toen er een plek vrijkwam 
op de dierenambulance, ben ik dat ook gaan 
doen. In de loop der tijd kwamen daar steeds 

meer dingen bij. Samen met mijn vriend, die 
ook vrijwilliger is, zit ik bijvoorbeeld in een 
zwerfkattenwerkgroep en vang ik kittens op. 
Vorig jaar hadden we dertien kleine pluizen-
bolletjes in huis, die inmiddels allemaal zijn 
geadopteerd. Ik vind het een fijne gedachte 
dat de dieren die wij hebben grootgebracht 
een veilige toekomst tegemoet gaan. Dankzij 
mijn werk als vrijwilliger heeft ook mijn leven 
een nieuwe dimensie gekregen. Ik kan iets 
voor dieren betekenen, maar ik geniet er tege-
lijkertijd van om te worden omringd door mijn 
lieve collega’s. Alsof ik in een warm bad 
terecht ben gekomen! Natuurlijk is het werk 
niet altijd makkelijk. Als een dier overlijdt, is 

dat heftig. Maar een baan als deze kan je niet 
vervullen als je daar niet even bij stilstaat. 
Gelukkig maken we ook veel mooie dingen 
mee. Zo hebben we vorig jaar een gewonde 
gans gevangen, die we na een revalidatie-
traject terug naar haar oude plekje mochten 
brengen. Ze was lang weggeweest, maar toen 
we bij de waterkant aankwamen, strekte ze 
haar nek en begon te roepen; alsof ze rook dat 
ze weer thuis was. Daarna gleed ze sierlijk het 
water in, waar ze al door haar groep werd 
opgewacht. Toen we ze vervolgens weg zagen 
zwemmen, met onze gans vol trots in de voor-
hoede, hebben we allemaal wel een traantje 
moeten wegpinken.”



‘Mensen vragen me  
soms waarom ik vrij

willigerswerk doe, maar  
ik vind dat vanzelf

sprekend. Bovendien krijg 
ik er zo veel voor terug’

PORTRETTEN
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Al zeven jaar werkt Maureen Sieberichs 
voor Dierenbescherming Utrecht als katten
verzorger en roostermaker. Bovendien 
vangt ze kittens op die ze socialiseert en 
grootbrengt. In januari won ze de Ida Zilver
schoonprijs voor Vrijwilliger van het Jaar.

Maureen: “Elke maandag werk ik als kattenver-
zorger in het Dierenbeschermingscentrum in 
Amersfoort. De meeste tijd breng ik door in de 
kattenkamers. Ik maak de ruimtes schoon, 
geef de dieren eten en signaleer eventuele 
afwijkingen in gedrag. Daarnaast stel ik weke-
lijks de werkroosters voor onze vrijwilligers op 

en in maart gaat het kittenseizoen van start. 
Vanaf dan heb ik mijn handen weer vol aan de 
kleine katjes. Lang geleden zag ik op televisie 
hoe zwerfkittens in Amerika werden opgevan-
gen bij gastgezinnen om ze te laten wennen 
aan een leven met mensen. Dat leek me ont-
zettend leuk, dus toen ook Dierenbescher-
ming Utrecht van start ging met kittenopvang, 
heb ik me direct aangemeld. Soms is het heel 
chaotisch, al die kleine energieke katjes in 
huis, maar ik geniet er enorm van. En omdat ik 
steeds meer leer over het gedrag van katten, 
verveelt het nooit. Sterker nog: het wordt 
alleen maar leuker. Mensen vragen me wel 

eens waarom ik vrijwilligerswerk doe, maar ik 
vind dat heel vanzelfsprekend. Het is heerlijk 
om met dieren te werken en bovendien krijg ik 
er veel voor terug. Van collega’s die me elke 
dag laten weten dat ze me waarderen, maar ook 
van de dieren. Ze geven onvoorwaardelijke lief-
de en zijn altijd eerlijk. Ze mogen je of ze 
mogen je niet; een middenweg is niet mogelijk. 
Vorige zomer ving ik een zwangere zwerfkat op. 
Hoewel ze erg schuw was, liet ze me wel toe tij-
dens de bevalling en mocht ik zelfs haar klein-
tjes aanraken. Voor mij was dat een ultieme blijk 
van vertrouwen. Heel bijzonder.” 



‘Het feit dat de 
konijntjes een mooi 

leven tegemoet 
gaan, geeft me alle  

voldoening die  
ik nodig heb’

Samyra Janssen vangt al bijna vijf jaar 
konijnen op voor Dierenbescherming Lim
burg. Het begon met twee dieren, maar 
inmiddels heeft haar stiefvader de garage 
omgebouwd tot konijnenhotel en kunnen 
er ongeveer zestien konijnen tegelijker
tijd terecht.

Samyra: “Binnen een tijdsbestek van een paar 
maanden overleden drie van mijn vier konijnen 
aan hersenvliesontsteking. Ik was zo verdrietig 
dat ik even geen nieuwe dieren meer wilde. 
Maar toen ik in een krantje las dat de Dieren-
bescherming op zoek was naar gastgezinnen 

voor konijnen, besloot ik toch te reageren. 
Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en heb 
ik meer dan honderdvijftig dieren opgevangen. 
Elke ochtend sta ik om zes uur op om het 
groenvoer voor ze te snijden. Daarna maak ik 
een ronde langs de hokken met wortels, vers 
water en hooi. Als ik ’s avonds thuiskom van 
mijn werk, loop ik eerst weer naar de garage 
om de dieren te verzorgen, te voeren en te 
knuffelen. En vlak voordat ik naar bed ga, her-
haal ik dat nog een keer. Omdat konijnen 
groepsdieren zijn, plaatsen we ze alleen bij 
een soortgenootje. Mensen die willen adopte-
ren, brengen daarom altijd hun eigen konijn 

mee zodat we kunnen testen of er een match 
is met een van de konijntjes hier. Veel van de 
dieren die ik opvang, zijn zwervend aangetrof-
fen en er bij binnenkomst niet al te best aan 
toe. De eerste dagen verzorg ik ze en praat 
tegen ze, maar laat ik ze verder met rust tot ze 
zelf toenadering zoeken. Na twee weken zijn 
ze meestal weer behoorlijk opgeknapt, en 
gaan we op zoek naar een nieuw thuis. Natuur-
lijk is het moeilijk om dan weer afscheid van ze 
te nemen, maar het feit dat ze na alle ellende 
toch een mooi leven tegemoet gaan, geeft me 
alle voldoening die ik nodig heb.”
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‘In mijn functie is 
het misschien nog wel 

belangrijker dat je goed 
met mensen kan omgaan 

dan met dieren’
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Patrick Tonkens is ruim een jaar  
werkzaam als preventiemedewerker voor 
Dierenbescherming Haaglanden. Hij wordt 
ingeschakeld als dieren niet op de juiste 
manier behandeld worden. Soms is er 
sprake van een strafbaar feit. 

Patrick: “Het merendeel van de zaken waar  
ik mee te maken krijg, gaat over verwaarlozing 
van dieren door onkunde en onwetendheid bij 
de eigenaar. Als preventiemedewerker vertel 
ik mensen hoe ze hun dieren het beste kun-
nen verzorgen om erger te voorkomen of wel-
ke stappen ze moeten zetten om de levenssitu-
atie van hun dieren snel te verbeteren. Geven 
ze daar geen gehoor aan, dan wordt hun dos-

sier overgedragen aan de dierenpolitie. Som-
mige mensen leren het helaas nooit. Wat niet 
helemaal onlogisch is; ze kunnen amper voor 
zichzelf zorgen, laat staan voor hun dieren. Zo 
was ik laatst in een woning waar een hond zat 
die ondraaglijke pijnen leed. De eigenaresse 
bleek niet op hercontrole bij de dierenarts te 
zijn geweest, omdat ze dat niet nodig vond. 
Het dier lag weg te kwijnen onder de tafel en 
was zo ernstig verwaarloosd, dat we haar heb-
ben gesommeerd om binnen een dag naar de 
dierenarts te gaan. Daar is de hond nog die-
zelfde avond ingeslapen. Dat is verdrietig en 
raakt me diep, maar we hebben dit dier letter-
lijk uit zijn lijden verlost en ook dat hoort erbij. 
Weet je, in mijn functie is het misschien nog 

wel belangrijker dat je goed met mensen kan 
omgaan dan met dieren, hoe raar dat mis-
schien ook klinkt. We helpen de dieren door 
hun baasjes te wijzen op hun verantwoordelijk-
heden. En dan blijkt dat er ook veel mensen 
zijn het wel graag goed wíllen doen, maar niet 
weten hóe. Zoals toen ik thuiskwam bij een 
vrouw met twee honden. De dieren kregen 
heel eenzijdige voeding en hadden zodoende 
amper spiermassa. Ik heb een voedingsadvies 
voor haar opgesteld, en toen ik twee weken 
later terugkeerde, herkende ik de dieren niet 
meer terug. Ze zaten vol energie, hadden een 
gezond gewicht en hun vacht glansde weer. 
Prachtig om te zien; het zijn de momenten die 
mijn werk zo enorm de moeite waard maken.”
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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*.

Hoe bereiden we  
onze hond voor  

op de komst van  
ons eerste kind?

Kunnen katten dement worden?

Waarom is het 
prijsverschil bij 
biologische kip 

zo groot ten 
opzichte van 

gangbare kip?

Hoe komt het 
dat olifanten 
niet kunnen 

springen?

&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

Laat uw hond rustig wennen aan de  
veranderingen die komen gaan. Als ’ie normaal 

de hele dag aandacht krijgt, doseer dat dan 
gedurende de zwangerschap steeds een beetje 

meer. Leer ’m om niet op de baby kamer te 
komen of zelfs niet meer op de bovenverdieping. 

Dit kan met een traphekje onder aan de trap. 
Door dit al voor de komst van de baby te plaat-
sen, zal het niet worden geassocieerd met het 
kindje. Mag de hond op de bank? Leer dat dan 
ook vroegtijdig af. Indien mogelijk is het verstan-
dig de hond voor de bevalling te laten snuffelen 
aan kleertjes en speeltjes. Een goed gesociali-

seerde hond zal een baby accepteren, zolang hij 
niet het gevoel krijgt dat hij zijn plaats moet 

afstaan. Het is dus belangrijk om in de kraamtijd 
bewust om te gaan met uw hond en hem niet te 
laten denken dat hij verstoten wordt. Als u uw 

hond tijdens dagelijkse rituelen als badderen en 
luiers verschonen steeds buitensluit, gaat ’ie de 

baby als negatief ervaren. Geef hem daarom 
juist aandacht als het kindje erbij is, bijvoorbeeld 

door tegen ’m te praten, om zo een positieve 
associatie te creëren. 

Jazeker. Een van de opvallendste symptomen van dementie bij katten is dat ze steeds  
langduriger en harder gaan miauwen. Andere kenmerken zijn veranderingen in bioritme,  

verdwaasd stilstaan of juist verloren rond lopen, blazen tegen voorwerpen, onzindelijkheid  
en karakterveranderingen. Als u het gevoel hebt dat uw kat aan het dementeren is, neem dan 

contact op met uw dierenarts om een diagnose te laten stellen. 

Biologische kippen leven bijna 
twee maal zo lang als gangbare 
kippen. Ze hebben dus ook veel 

meer voer nodig. De kosten van het 
voer zijn veertig procent van de 

totale kosten voor het houden van 
de kippen en daar komt nog boven-
op dat biologisch voer duurder is 

dan gangbaar voer. Verder hebben 
de biologische vleeskuikens meer 
ruimte in de stal en een vrije uit-
loop naar buiten, wat ook weer 

extra kosten met zich meebrengt. 

Omdat ze simpelweg te zwaar zijn. Door hun 
bouw zijn ze niet in staat om hun poten diep 

genoeg te buigen en zichzelf van de grond los te 
duwen. Gelukkig maar, want met een gewicht 

van drie tot vijf ton is de kans groot dat olifanten 
hun poten breken bij het landen. 
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LEZERSFOTO’S

WINTERPRET
Nu het aftellen tot de lente begonnen is, genieten we graag nog een keer van de vele foto’s 
die u ons toestuurde van dieren die zich kostelijk vermaken in winterse landschappen. Of 
er juist van gruwelen. Voor het volgende nummer van DIER zijn we op zoek naar foto’s 
van ‘kinderen en dieren’. U kunt ze tot 1 april sturen naar: foto@dierenbescherming.nl 
onder vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. 

1. Mijn Australian Shepherd (rechts op de foto) is dol op 
sneeuw. Een spelletje met haar vriendinnetje is dan nóg 
leuker. Tamara van Amsterdam, Voorthuizen
2. Schotse hooglanders in de besneeuwde Dongevallei, 
een natuurgebied vlakbij Tilburg. Daphne Meijers, Rijen
3. Dit is onze Appie! Hij is dol op sneeuw en heeft er veel 
in gespeeld. Al vindt hij het ook heerlijk om op de bank te 
liggen. Hilda Oomen, Oosterhout
4. ‘Vijverwater, alléén als het ijs- en ijskoud is!’ Onze poes 
Soes had er bevroren pootjes voor over om uit de vijver te 
kunnen drinken. Helaas hebben we vorig jaar afscheid van 
haar moeten nemen, ze is achttien jaar geworden.
Remy Collaris en Selma Strijbos, Brunssum

1.

4.

2.

3.
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5. Dit zijn Eeyore & Elize, mijn ezeltjes in de sneeuw. Ze zijn niet zo 
dol op kou en nattigheid aan de voetjes. Alida van der Brug, Nijverdal
6. Onze Maine Coon kat Saartje prinsheerlijk op de klimpaal in de 
tuin. Yvonne Visser, Klaaswaal
7. Wat hadden mijn schaap Leaverd en ik een pret tijdens die schitte-
rende winter in 2012. Leaverd is nergens bang voor en volgde me 
zonder nadenken toen ik het ijs op liep. Maaike Moras, Waarland
8. Mijn lieve hond Rocky! Wendy Jansen, Aalsmeer
9. Oudjaarsdag 2014. Tommy en Rico spelen op het sprookjesachti-
ge besneeuwde moeras vlakbij Lysvik in Zweden. Sneeuwballen van-
gen en muizenholletjes uitgraven. Quirin van Os, IJsselstein
10. Dit is mijn wollige Wortel op het balkon, met zijn dikke warme 
vacht blijft hij lekker warm in de winter! Kirstie Patenaude, Driebergen-
Rijsenburg

9.

8.

5.

9. 10.

7.

6.
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‘DEZE CURSUS  
IS NUTTIG VOOR 
IEDEREEN’
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt voor 
mensen, maar zeker ook voor dieren. Voor iedereen 
die eerste hulp wil kunnen bieden aan zijn huisdier 
of dat van een ander, organiseert de Dierenbescher-
ming op diverse locaties in het land de cursus  
Dieren-EHBO. Wij waren aanwezig bij een lesavond 
in het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort.

Dieren-EHBO

De deelnemers worden ontvangen 
in het leslokaal van het Dierenbe-
schermingscentrum door Marjan 
Perfors, coördinator van de cursus 
Dieren-EHBO. De aanwezigen heb-

ben al een aantal lessen achter de rug; van-
avond zullen zij hun opgedane kennis voor 
het eerst in praktijk gaan brengen. Zij doen 
dat onder begeleiding van de ervaren dieren-
arts Cobien van Rhijn. Maar allereerst worden 
de boeken opengeslagen voor een uurtje theo-
rieles. Omdat Cobien de lesstof regelmatig 
aanvult met eigen tips en ervaringsverhalen 
uit haar praktijk, is het boeiend om naar haar 
te luisteren en vliegt de tijd voorbij. “Deze 
cursus is voor iedereen toegankelijk,” ver-
klaart Marjan, “maar is natuurlijk extra 
geschikt voor mensen met een hond of kat. 
Als je intensief met dieren optrekt, moet je 
tenslotte ook weten hoe je ze kunt helpen als 
er iets gebeurt.” Deelnemers leren tijdens de 
cursus op deskundige wijze om eerste (nood)
hulp te bieden aan dieren. Ze krijgen uitleg 
over voor de hand liggende vaardigheden, 
zoals het aanleggen van verband en het 
meten van temperatuur en hartslag, maar 
ook over het skelet en zenuwstelsel van ver-
schillende diersoorten. Bovendien komen er 
handige tips voorbij. Als een dier bijvoorbeeld 
glas doorslikt, dan voer je ’m ontbijtkoek: dat 

plakt aan het glas, waardoor het minder 
scherp wordt. Daarna moet je alsnog zo snel 
mogelijk naar de dierenarts, maar de kans dat 
het dier er verwondingen aan overhoudt, is 
aanzienlijk kleiner. Of als een hond zich tij-
dens een wandeling buiten verwondt, leer je 
hoe je de wond kunt ontsmetten en verbinden. 

Aanleggen van verband
Na een uur theorieles, is het tijd voor koffie-
pauze. Marjan: “Een welkom rustmoment 
voor iedereen. De cursus is namelijk behoor-
lijk pittig en omdat de cursisten veel informa-

tie tot zich krijgen, is het fijn als ze het er nog 
even met elkaar over kunnen hebben. Er zijn 
in totaal zestien avonden van twee uur, die 
worden afgesloten met een theorie- én prak-
tijkexamen.” Zodra de koffie is ingeschonken, 
gaan de deuren open en loopt een aantal 
mensen naar de ontvangsthal van het Dieren-
beschermingscentrum. Enkele anderen blij-
ven achter in het leslokaal, waar ze nog wat 
dingen doorspreken met dierenarts Cobien. 
Na tien minuten pauze is het tijd voor het 
praktijkgedeelte. Vanavond gaan de cursisten 
aan de slag met het aanleggen van verband. 



CURSUS DIERENEHBO VOLGEN?
Het Dierenbeschermingscentrum Amers-
foort organiseert de cursus Dieren-EHBO 
minimaal één keer per jaar. Wilt u graag 
deelnemen of meer informatie hebben? 
Neem dan contact op met het Dieren-
beschermingscentrum (zie utrecht.dieren-
bescherming.nl/ehbovoordieren voor 
contactgegevens) of een regiokantoor van 
de Dierenbescherming bij u in de buurt. 
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Dat dat nog helemaal niet zo gemakkelijk  
is, blijkt al snel. Cobien tilt de labrador van 
een van de deelnemers op tafel en legt  
stapsgewijs uit hoe het moet. Iedereen kijkt 
geconcentreerd toe, terwijl de hond doodge-
moedereerd blijft liggen. Daarna mogen de 
cursisten zelf aan de slag. Ze krijgen rolletjes 
verband en tape en buigen zich over paar 
honden uit het dierenopvangcentrum. Het 
valt op dat alle dieren zich uiterst kalm laten 
verbinden. “Wij weten precies welke honden 
hier geschikt voor zijn en genieten van de 
aandacht die ze vanavond krijgen,” legt een 
asielmedewerker uit. “Er zitten ook een paar 
bejaarde dieren bij, die we maar heel kort 
laten meedoen, omdat het anders  
al snel te vermoeiend voor ze is.” 

Écht dieren helpen
Als alle deelnemers een of meerdere verban-
den hebben aangelegd, is het tijd om de avond 
af te sluiten. Cobien vraagt iedereen om thuis 
nogmaals te oefenen en een foto van een aan-
gelegd verband te maken en naar haar te mai-
len. Deze foto’s zullen tijdens de volgende 
bijeenkomst worden bekeken en besproken. 
Het is 22.15 uur als de deelnemers huiswaarts 
keren. “Na afloop van deze cursus zijn mensen 
écht in staat om hun zieke of gewonde huis-
dier te helpen als het nodig is, en dat kan bij-
zonder waardevol zijn,” besluit Marjan.

‘Als je intensief  
met dieren optrekt, 
moet je ook weten hoe 
je ze kunt helpen als  
er iets gebeurt’
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IN BEELD

SAMEN GRAZEN EN SLAPEN
Als het op vriendschap aankomt, zijn koeien heel trouw. Het zijn sociale 
dieren die graag in groepen leven. Binnen de groep hebben ze vaste  
maatjes met wie ze grazen en slapen. De aanwezigheid van soortgenoten 
maakt koeien rustiger. Uit onderzoek is gebleken dat zowel de hoeveel-
heid stresshormonen als de hartslag daalt als ze bij een of meerdere 
vriendinnen in de buurt staan. Bij hechte sociale contacten tussen koeien 
treedt na verloop van tijd ook synchroon gedrag op, waarbij ze gelijktijdig 
gaan rusten, grazen en herkauwen. 
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Lange tijd werd gedacht dat dieren geen vriend-
schap met elkaar konden aangaan zoals wij men-
sen die met elkaar hebben. Ze zouden alleen 
toenadering tot elkaar zoeken met een reden, bij-
voorbeeld om hun overlevingskansen te vergroten 
of zich voort te planten. Maar inmiddels gebruiken 
zelfs onderzoekers het woord vriendschap als het 
gaat om de band tussen dieren. Kameraadschap 
geeft nou eenmaal een goed gevoel, en dat is bij  
dieren waarschijnlijk niet anders dan bij ons. 

WARE  
VRIENDSCHAP

VERDRIETIG ZONDER ELKAAR
Ezels leven graag in kleine kuddes. Het zijn sociale dieren, die een hechte band met 
elkaar kunnen aangaan. Als ze tijdelijk uit elkaar worden gehaald, leidt dat tot onrust, 
stress en veel balken. Duurt de scheiding te lang, dan kan het zelfs zo ver gaan dat ze 
stoppen met eten. Uit onderzoek is verder gebleken dat ze vaak een wederzijdse voor-
keur voor een andere ezel hebben en ze systematisch naar hun maatje lopen als ze zelf 
mogen kiezen bij wie ze willen staan. Ezels kunnen daarom, net als paarden, het beste 
met een of meerdere soortgenoten worden geplaatst. 



IN BEELD
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INNIGE KAMERAADSCHAP
Paarden staan bekend om hun innige vriendschapsbanden. Het zijn 
hiërarchisch ingestelde kuddedieren, die baat hebben bij een leider 
en gezelschap van soortgenoten. Bij voorkeur hebben ze een beste 
maatje waar ze mee spelen, lopen en rennen, en die ze veelvuldig 
poetsen en likken. Verder beschermen ze elkaar altijd; als de een gaat 
liggen, komt de ander ernaast staan. Ook bijzonder is dat ze elkaar 
dulden binnen hun persoonlijke ruimte op minder dan anderhalve 
meter afstand. En zelfs als ze jarenlang gescheiden zijn geweest,  
herkennen ze elkaar bij een hereniging vaak moeiteloos terug.

boven
EERLIJK DELEN
Uit recent onderzoek blijkt dat raven zich 
sterk bewust zijn van sociale processen 
in een groep. Ze hebben zelfs een spe-
ciale roep om hun dominantie dan wel 
onderdanigheid te bevestigen. Ze zou-
den tevens een vorm van troostend 
gedrag vertonen: als ze zien dat een  
familielid verslagen wordt in een gevecht, 
troosten ze die door lichamelijk contact 
te zoeken of diens veren schoon te 
maken. Bovendien verzoenen de vogels 
zich na een ruzie, bijvoorbeeld door extra 
lief tegen elkaar te zijn of elkaar aan te 
raken. Bevriende raven helpen en 
beschermen elkaar bij conflicten en gaan 
vaak samen op zoek naar eten, dat ze 
daarna eerlijk verdelen.
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Zelfs als paarden jarenlang  
gescheiden zijn geweest,  

herkennen ze elkaar bij een  
hereniging vaak moeiteloos terug
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INTERVIEW

de van mensen voor hun eigen dier. In de film 
wordt niet gesproken, de beelden zijn veelzeg-
gend genoeg om het verhaal te vertellen. Het 
is heel evident hoe kuikens en biggen als pro-
ducten zonder ziel worden ‘verwerkt’, terwijl 
tegelijkertijd koeien knuffels krijgen en hon-
den een heuse begrafenisceremonie.”

Welke momenten hebben je het meeste 
 aangegrepen? 
“De manier waarop eendagskuikens worden 
behandeld, vond ik erg confronterend. Ze 
komen uit het ei, worden op een lopende 
band gezet en vervolgens geselecteerd, waar-
bij de mannetjes en slechte kuikentjes er 
handmatig worden uitgehaald en vervolgens 
worden vergast, omdat ze zogezegd nutteloos 
zijn. De vrouwtjes gaan verder op de band, 
waarna ze worden gevaccineerd en in doosjes 
gedaan voor de export of opfokstal. De achte-
loosheid waarmee er met deze diertjes wordt 
omgegaan, hoe er letterlijk met ze wordt 
gesmeten, heeft me geraakt. Maar ook de  
wijze waarop varkens worden behandeld, is 
schokkend. Temeer omdat het zulke ontzet-
tend intelligente dieren zijn. Ze zitten dag en 
nacht opgesloten in een krappe stinkende stal 
zonder enige afleiding of plezier. Neem zeu-
gen, die tijdens de zwangerschap tussen  
stangen worden gezet. Al na een paar weken 
worden hun biggetjes weggehaald, waarna de 
moedervarkens de inseminatiestal weer in 
worden gejaagd.”

En daartegenover staan dieren die welhaast 
worden verafgood.
“Klopt. Om dat contrast in de omgang met 
dieren duidelijk te maken, laat ik een paar 
keer dezelfde diersoorten zien. Zoals de plof-
kip tegenover een kip die door zijn eigenaar 
wordt gewassen en geföhnd in de voorberei-

‘ER ZIJN ZO VEEL DIEREN  
DIE WE NIET WILLEN ZIEN’
Hoe kan je kiloknallers en plofkippen kopen, terwijl je je eigen huisdier in de watten legt? 
Dat is de vraag die fotograaf en filmmaker Jan van IJken zich stelt in de confronterende 
documentaire Facing Animals. “De contrasten waarmee dieren worden benaderd zijn 
heel groot. Ze maken duidelijk hoe complex de relatie tussen mens en dier eigenlijk is.”

F acing Animals opent met een wake 
voor overleden huisdieren op een 
koude, besneeuwde avond. Met een 
kaarsje in de hand loopt een groepje 
mensen achter elkaar aan over de 

begraafplaats waar ze hun overleden dieren 
een laatste eerbetoon brengen. Vanuit die rust 
switcht het perfectief naar een volgende scè-
ne, waarin een kuikentje uit het ei komt en er 
vervolgens honderden pluizige soort genootjes 
op een lopende band staan in een tl-verlichte 
fabriekshal. Deze grote tegenstellingen vor-
men de basis voor een indringende film.

Waarom wilde je Facing Animals maken?
“Ik vind het een intrigerend gegeven dat we 
enerzijds wegkijken van de miljoenen dieren 
die een ellendig leven leiden in de bio-indus-
trie, terwijl we onze huisdieren bijna dood-
knuffelen. Enkele jaren geleden heb ik het 
fotoboek Dierbaar gepubliceerd, waarin ik 
mezelf afvroeg wat de waarde is van een dier 
in Nederland. Waarom bijvoorbeeld dieren-
ambulances en hondenpsychologen, en tege-
lijkertijd miljoenen kippen met afgeknipte 
snavels in een hok? Na dat boek was ik niet 
klaar met het thema, er was nog zo veel te 
vertellen dat ik het besloot verder uit te  
diepen in deze documentaire.”

Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik filmde voortdurend vanuit het perspectief 
van de dieren. Je kijkt dus feitelijk terug van 
het dier naar de mens, waarbij ik mijn came-
ra bijvoorbeeld tussen de kuikentjes op een 
lopende band zette, of achter in een kooi 
plaatste bij een hanenwedstrijd. Met deze 
manier van filmen, wil ik de dieren een 
‘gezicht’ geven. De bio-industrie transfor-
meert dieren tot een onherkenbaar product, 
maar aan de andere kant is er de bizarre lief-

Facing  Animals toont hoe kuikens en big-
gen als producten zonder ziel verwerkt 
worden, koeien knuffels krijgen en hon-
den een heuse begrafenis. Eerder maak-
te Jan van IJken het fotoboek Dierbaar, 
waarmee hij eveneens een confronterend 
beeld schetste van de dubbelhartigheid 
in de omgang van mensen met dieren.
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ding op een show. Die laatste kip heeft dan 
misschien het geluk gehad dat ’ie niet in de 
bio-industrie is beland, maar ondertussen 
wordt wel het vet tussen z’n veren uit gewas-
sen en mag ’ie vervolgens een week niet bui-
ten omdat ’ie anders verkouden wordt. Dat is 
toch eigenlijk heel raar?”

Wat is je boodschap?
“Ik wil niemand iets voorkauwen, en mijn 
mening al helemaal niet opleggen. Wat ik 
hoop te bereiken is dat mensen aan het den-
ken worden gezet. Dat ze de confrontatie aan-

gaan met het leven wat miljoenen dieren in 
ons land elke dag leiden. Het is heel makke-
lijk om ergens voor weg te kijken; er zijn zo 
veel dieren die we gewoonweg niet willen 
zien. Ze zitten weggestopt in een donker hok. 
En dat terwijl er tegelijkertijd huisdieren zijn 
die door hun eigenaren als volwaardige leden 
van het gezin worden beschouwd en een 
extreem goed leven leiden. Die tegenstellin-
gen heb ik in beeld gebracht. Waarbij ik overi-
gens niet de illusie heb dat ik de wereld kan 
veranderen. Een stukje bewustwording zou al 
heel mooi zijn.”

‘De achteloosheid waarmee 
er met kuikentjes wordt 
omgegaan, hoe er letterlijk 
met ze wordt gesmeten, 
heeft me geraakt’
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BIJZONDER DIER

Na haar overlijden schonk de 93-jarige Riet op den 
Camp haar nalatenschap aan de Dierenbescherming. 
Voor haar trouwe viervoeter Mini werd op haar verzoek 
een nieuwe eigenaar gezocht. Het duurde niet lang 
voordat het bejaarde hondje werd opgenomen in het 
gezin van Saskia Pieterse.

Rode draad
Dat de liefde van Riet voor honden 
als een rode draad door haar leven 
liep, werd duidelijk toen relatie-
beheerder Wim Koedijk van de  
Dierenbescherming na haar over-
lijden door haar huis liep. In de 
woonkamer stonden foto’s van alle 
honden die ze tijdens haar leven 
had gehad en naast haar bed vond 
hij Mini’s hondenmand. Wim helpt 
in zijn functie onder meer om een 
ieders nalatenschap en wensen op 
een mooie en goede manier vast te 
leggen. Zo had hij met Riet afge-
sproken dat de Dierenbescherming 
na haar overlijden de zorg voor 
Mini op zich zou nemen. Hij bracht 
het hondje daarom naar een nabij-
gelegen opvangcentrum, zodat er 
van daaruit kon worden gezocht 
naar een nieuwe eigenaar. Al na 
twee weken werd Mini daar in de 
armen gesloten door Saskia Pieterse 
en haar gezin. 

Pittig karakter
“We hadden twee grote windhon-
den, maar wilden er graag nog een 
kleintje bij. We zagen Mini in het 
opvangcentrum en vielen direct 
voor haar pittige karakter,” vertelt 
Saskia. “In feite is ze gewoon een  

grote stoere hond, verpakt in een 
kleine pluizenbol. Ze durft veel 
meer dan onze andere honden, die 
drie keer zo groot zijn als zij. Mini 
heeft weinig tijd nodig gehad om te 
wennen aan haar nieuwe thuis en 
inmiddels draait ze probleemloos 
mee in ons gezin. Elke dag maak ik 
lange wandelingen met de honden 
in het bos. Mini is al oud en kan de 
andere twee amper bijbenen. Ik blijf 
daarom altijd bij haar in de buurt 
als de windhonden aan het uitra-
zen zijn. Maar ondanks dat ze zo 
verschillend zijn, komen ze voor 
elkaar op als het nodig is. Er hoeven 
maar een paar honden om Mini 
heen te cirkelen, of de andere twee 
komen aangerend om haar te 
beschermen. Afgelopen zomer is 
Mini voor het eerst mee op vakantie 
geweest naar Frankrijk. Omdat de 
wandelingen door de duinen te 
zwaar voor haar waren, hadden we 
een strandstoeltje op wielen 
gemaakt. Dat vond ze heerlijk; ze 
liet zich maar al te graag als een 
prinsesje rondrijden. Voor ons is het 
erg waardevol dat we Mini nog een 
fijn leven kunnen bieden en daar-
mee de laatste wens van Riet in ver-
vulling laten gaan, ook al hebben 
we haar nooit gekend.”

MINI

LAAT UW ZORG VOOR DIEREN VOORTLEVEN
Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op te nemen in hun 
testament, laten daarmee hun liefdevolle zorg voor dieren voortleven en 
dragen ook in de toekomst bij aan de verbetering van dierenwelzijn. De 
Dierenbescherming heeft drie relatiebeheerders, die mensen begeleiden 
bij het opstellen van hun testament en alle vragen beantwoorden die  
daarbij naar voren komen. Bovendien neemt de Dierenbescherming na 
overlijden de zorg voor de huisdieren desgewenst op zich. Ze worden 
ondergebracht bij gastgezinnen of in opvangcentra, waarna er een nieuwe 
eigenaar voor ze wordt gezocht. Wilt u meer weten? Kijk dan op de vol-
gende pagina bij ‘Nalaten aan de Dierenbescherming’.
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‘We geven Mini  
een mooi leven én  

vervullen de laatste 
wens van haar  

vorige baasje’
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren-
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de samen-
leving 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
Anke Boomsma,  
voorzitter
Peter Buisman, 
vice-voorzitter
Peter Kasteleyn, lid
Dinand Ekkel, lid
Taco de Groot, lid

Erna Pieters, lid
Lex Vriesendorp, 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

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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 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming
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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 toe-
komst bij aan een verbetering van dierenwelzijn. 
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en dona-
ties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te 
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van 
onze relatie beheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

WINNAARS  
DIERENOGEN

KNUFFEL  
KIK DE KIKKER

De winnaars van de boek van  
Dierenogen uit het vorige nummer 
van DIER zijn:
• Yvonne Dijkstra, Utrecht
• Hette Quispel, Leiden
•  Monique Derksen-Vullings,  

Milsbeek
• Thea Stel, Elburg
• Gerard Gaasendam, Zuurdijk

Kik de Kikker sluit graag vriendschap. Hij belooft 
niet te kwaken voor 8.00 uur ’s morgens.  
U bestelt deze aandoenlijke knuffel (42 cm 
groot) voor € 21,95 in Wiekes Winkel, waar  
u nog meer leuke cadeaus vindt. Bovendien 
steunt u met uw aankoop het werk van de 
Dieren bescherming. Kijk op wiekeswinkel.nl 
voor meer informatie.
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De verwondingen van uilen die vast hebben 
gezeten in het prikkeldraad helen over het 
algemeen langzaam (zie pagina 2). Daarom 
duurt het in de meeste gevallen wel twee tot 
drie maanden voordat ze sterk genoeg zijn om 
weer te worden uitgezet. “De eerste periode 
zetten we ze in een donker, klein hokje. Dat 
klinkt misschien zielig, maar ze hebben die 
afgesloten ruimte hard nodig om tot rust te 
komen. In een later stadium krijgen ze een gro-
tere binnenkooi en aan het einde mogen ze in 
een heuse vliegkooi oefenen. Als ze er dan 
ook nog in slagen om levende prooien te van-
gen, zijn ze helemaal klaar om zich weer zelf-
standig in de natuur te redden,” aldus Dries 
van het Natuurhulpcentrum. Omdat de vrij-

lating van de vogels een heel bijzonder 
moment is, organiseert de Dierenbescher-
ming jaarlijks een dag waarop de herstelde 
bosuilen, kerk uilen en torenvalken worden vrij-
gelaten. Dat gebeurt altijd in het najaar, rond 
oktober, omdat het in die periode voor de 
vogels makkelijker is om voedsel te vinden. 
Iedereen die het leuk vindt om dit mee te 
maken, is van harte welkom. Ook Yvonne  
Mesterom, werkzaam bij Dierenbescherming 
Limburg, is een paar keer bij zo’n vrijlating aan-
wezig geweest. Ze herinnert het zich als een 
schitterende ervaring, die ze nooit meer zal ver-
geten. “Als iedereen is samengekomen, wordt 
de kist waar de vogels in zitten geopend. De 
dieren worden vervolgens bij de poten in de 

hand genomen, waarbij de uilen meestal ver-
wonderd om zich heen kijken. Daarna worden 
ze de lucht in geworpen en vliegen ze hun vrij-
heid tegemoet. Het moment waarop ze hun 
vleugels spreiden, kan je niet anders dan 
ademloos toekijken.” Dries beaamt dat. “Het is 
een intense belevenis om deze dieren vrij te 
laten. Prachtig om een uil, die het zonder men-
selijke hulp niet had gered, een nieuwe kans 
te kunnen geven.”

Wilt u bij een vrijlating aanwezig zijn? 
Deze worden o.a. door Dierenbescher
ming Limburg georganiseerd. Houd de 
site limburg.dierenbescherming.nl in  
de gaten voor datum en locatie.

VLIEGEND NAAR DE VRIJHEID
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‘Het moment waarop de uilen hun 
vleugels spreiden, kan je niet 

anders dan ademloos toekijken’



U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 

(€ 0,50 per gesprek) of 

meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl 

Voor € 12,50 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 4,4 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.

Naast het steunen van goede doelen maken 
deelnemers kans op fantastische prijzen. 
Zoals elke week de Straatprijs van 25.000 
euro en Kanjers die kunnen oplopen tot 
49,7 miljoen euro.
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