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Vorig jaar zomer deed een medewerker van
een transportbedrijf een bijzondere vondst.
In een zeecontainer vanuit Israël trof hij een
kitten aan. Het jonge dier bleek drie weken
opgesloten te hebben gezeten, in het donker
en zonder eten en drinken. Dat hij de barre
tocht had overleefd, was een wonder. De
Dierenbescherming werd ingeschakeld, waarna de getraumatiseerde kitten kon worden
overgebracht naar het Dierenbeschermingscentrum in het Limburgse Born. “Hij was
broodmager, volledig uitgedroogd en onderkoeld,” herinnert Jessica Wetzler, beheerder

van het opvangcentrum, zich. “We waren er
net op tijd bij, een paar dagen later en hij was
gestorven van de honger. Hij woog nog maar
1,2 kilo, terwijl 2,5 kilo een normaal gewicht is
voor een katje van zijn leeftijd.” De kitten, die
de toepasselijke naam Ysraël kreeg, werd
door een dierenarts nagekeken en onder een
warmtelamp gezet. Dat was nodig om zijn temperatuur op peil te krijgen. Jessica: “Daarna
plaatsten we hem in de isoleerruimte, omdat
 isten of hij besmettelijke aandoeninwe niet w
gen had. Hier kon hij in alle rust aansterken. Hij
at gelukkig goed, maar hij was duidelijk uitgeput en lichamelijk helemaal op.” Een paar

dagen later kreeg hij zijn vaccinaties, maar
omdat hij uit een gebied kwam waar rabiës
voorkomt, hadden we uiteindelijk geen andere
keuze dan hem drie maanden in quarantaine te
houden. Dat vonden we moeilijk. Ysraël is een
heel sociaal katje, dat het heerlijk vindt om te
spelen en te knuffelen. Om hem zo’n lange tijd
te moeten afschermen van andere dieren en
vrijwilligers, was zó lastig. De verzorgers die
wél bij hem mochten, gaven hem extra veel aandacht. Om te compenseren wat hij zo miste.”
Op pagina 39 leest u hoe het nu met
Ysraël gaat.

‘We waren er net
op tijd bij, een paar
dagen later en
hij was gestorven
van de honger’
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FOTOGRAFIE HUIB VINTGES

OPGESLOTEN IN EEN CONTAINER

EDITORIAL & INHOUD

ARGUSOGEN ZIEN
BETER LEVEN GROEIEN
Voedsel is ‘hot’. Dat was het altijd al,
maar meer dan ooit stoppen we met ons
eten een hele maatschappelijke discussie
in onze mond. Het gaat dan over je eigen
gezondheid, maar ook die van anderen.
De milieubelasting is zorgelijk en datzelfde geldt ook zeker voor wat we
dieren in de vee-industrie aandoen. Lieve
mensen, iedereen is het er wel over eens:
het moet minder en het kan beter!

24

Laat dat nou de kern zijn van ons zeer
succesvolle Beter Leven keurmerk, ons
initiatief om diervriendelijker productie
te honoreren met sterren. Tien jaar geleden begonnen we klein, met zes boeren
en vier supermarkten die hun nek uitstaken en een ruimer gehouden, langzamer
groeiende kip introduceerden. Nog dit
jaar verwacht ik dat we het honderd
miljoenste dier (!) sinds de introductie
van ons keurmerk een beter leven hebben kunnen geven en werken we samen
met honderden bedrijven, die naast vers
vlees intussen ruim 4.000 producten met
ons logo in de winkel hebben liggen.
En we gaan door en we gaan verder.
Met onze collega’s van de Duitse
Dierenbescherming hebben we onlangs
afspraken gemaakt om de eisen van
Beter Leven straks ook daar te laten gelden onder hun keurmerk én we kijken
momenteel naar de uitbreiding van het
keurmerk met milieu-criteria en eisen
voor zuivelproducten.
We zitten bepaald niet stil. Hoe het
keurmerk na een spannende start waarbij de Dierenbescherming met argusogen werd aangekeken zo’n stevige
positie kreeg, leest u vanaf pagina 8.
Ik wens u veel leesplezier.
Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder
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De Dierenbescherming heeft
tijdens het Goed Geld Gala van
de Nationale Postcode Loterij in
februari een cheque ter waarde
van 1,8 miljoen in ontvangst
mogen nemen. Het Gala vond
plaats in Koninklijk Theater Carré
in Amsterdam, waar een record-

bedrag van 341 miljoen aan
110 goede doelen werd geschonken. Oud-president Bill Clinton
was aanwezig namens zijn goede
doel, de Clinton Foundation en
kreeg een bedrag van 1,8 miljoen
van de Postcode Loterij. Ook in
2013 bezocht Clinton het gala in

Nederland. De Dierenbescherming is uiteraard zeer verguld
met de donatie. De steun van
sponsors is en blijft essentieel,
omdat we zoals bekend geen
overheidssubsidies ontvangen en
afhankelijk zijn van lidmaatschapsgelden en schenkingen.

V.l.n.r.: Imme Rog (Managing Director Nationale Postcode Loterij), Femke-Fleur Lamkamp (Directeur
Dierenbescherming), Marjolein Blank (Senior Fondsenwerver Bijzondere Giften Dierenbescherming).

INSPECTIEDIENST

KATTEN UIT KONIJNENHOKKEN GERED

purrminators

Leuk!
Vrijwilligster Brechje die kittens
opvangt voor Dierenopvangcentrum
de Doornakker in Eindhoven staat in
het NRC. Op Instagram volg je haar
via @purrminators.
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Door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) zijn in Friesland vier
verwaarloosde katten aan
getroffen. De dieren werden
in smerige konijnenhokken
gehouden en hadden een
slechte vacht. Een van de
katten had ernstig ontstoken
voetzolen, tot bloedens toe.
De eigenaren kregen daarop
24 uur de tijd een dierenarts
in te schakelen en levenssituatie van hun dieren te verbeteren. Toen de volgende dag
duidelijk werd dat ze daar
geen gehoor aan hadden

gegeven, werden de katten
meegenomen naar een
dierenarts, waarna ze zijn overgebracht naar een opvangadres. Hier krijgen ze alle zorg
die nodig is om te herstellen.
Onze inspecteur was blij met
de assistentie van de politie.
Die was nodig om de eige
naren in bedwang te houden
en later nazorg te verlenen.
Ze waren erg boos en geëmotioneerd over de situatie. Als
verklaring voor het houden
van de katten in konijnen
hokken gaven ze aan dat ze
in huis alles onder plasten.

win!

5X

BOEKENPAKKET

Wie Insectenrijk open
slaat, vindt een verzame
ling levende juweeltjes.
Want verscholen in het
groene gebladerte bevindt
zich een onverwacht
kleurrijke wereld.
Het grote boek van de
natuur is een eigentijdse
encyclopedie voor jong en
oud. Hoe ziet een uil in het
donker? Waarom zakt een
kameel niet weg in het
zand? Aan de hand van
heldere, kleurrijke illu
straties worden de over
levingsstrategieën van
planten en dieren getoond.
Honderden dieren
passeren de revue;
van otter tot zandvlo.
We mogen 5 pakketten
met beide boeken
weggeven.
Wilt u kans maken?
Stuur dan vóór 31 maart
een mail naar win@
dierenbescherming.nl o.v.v.
naam en contactgegevens.

FOTOGRAFIE ROY BEUSKER , BOB VAN DER VLIST , KIM WIERING ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

DIERENBESCHERMING ONTVANGT
1,8 MILJOEN EURO VAN DE
NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

153 ZOOGDIEREN
VERBODEN
ALS HUISDIER

Het ministerie van Economische
Zaken heeft een lijst met 153 zoogdieren opgesteld die vanaf 1 juli
2017 niet meer mogen worden
gehouden. Sommige dieren zijn na
zorgvuldige analyse ongeschikt
bevonden om als huisdier te hebben. Dat dieren tevens gevaarlijk
kunnen zijn, ziektes overbrengen of
beschermd zijn, heeft ook een rol
gespeeld. In Nederland worden

v olgens de overheid 276 zoogdiersoorten gehouden. Daarvan mogen
er straks dus nog 123 gehouden
worden, mits aan specifieke eisen
voor verzorging wordt voldaan. We
hebben ons als Dierenbescherming
jarenlang hard gemaakt voor een
dergelijke lijst. De totstandkoming
ervan heeft zo’n 25 jaar geduurd,
wat aantoont hoe verschillend daar
over werd en wordt gedacht.

STEM DIERVRIENDELIJK
Op 15 maart vinden de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer
plaats. Traditiegetrouw besteedt de Dierenbescherming hier aandacht
aan, want ook voor dierenwelzijn is de uitkomst van groot belang. We
geven geen stemadvies, maar verstrekken wel informatie op onze website
Dierenbescherming.nl over wat er in de verkiezingsprogramma’s staat
ten a anzien van dierenwelzijn. We hopen dat de kiezers dierenwelzijn
mee laten wegen in hun stemkeuze. Voor een volledig en gedetailleerd
overzicht van alle standpunten verwijzen wij u naar de websites van de
deelnemende politieke partijen waar de complete verkiezingsprogramma’s
te vinden zijn.

DASCH ZOEKT BAAS
Dasch is een lieve, sportieve
hond met een sterke eigen wil. Hij
is een allemansvriend die houdt
van aandacht, lange wandelingen,
rennen naast de fiets, balspel
letjes, stoeien en veel knuffelen.
Zoals veel honden in het asiel
heeft Dasch een verleden met
meerdere eigenaren. Hij werd al
eens afgestaan omdat hij niet
graag alleen is. Ook vindt hij het
moeilijk om te worden opgesloten.

Dasch zit al lange tijd in het asiel
in Zuidwolde, waar hij vaak in de
hondenhuiskamer mag verblijven.
Met zijn favoriete bot op de bank
vermaakt hij zich er prima. Dasch
hoopt echter op een écht eigen
plekje waar hij de rest van zijn
leven mag blijven. Wie biedt hem
een liefdevol thuis?
Het volledige profiel van Dasch
leest u op onze site Ikzoekbaas.nl.

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE

Weer als nieuw
Op donderdag 9 februari is de dierenambulance
voor de scholenvoorlichting weer in gebruik genomen. Vorig jaar zomer was de ambulance door
onbekende vandalen in brand gestoken. Een enorme tegenslag, want het nieuwe seizoen scholenvoorlichting over het werk van de dierenambulance
stond voor de deur. Dankzij Belfor NL, gespe
cialiseerd in brand- en waterschade, en De Vos
autoschade is de wagen nu weer als nieuw. Ook
hebben we met steun van vele geweldige donateurs € 1.800 opgehaald, waarmee we nieuw
lesmateriaal konden aanschaffen.
Facebook.com/deDierenbescherming

Op diverse plaatsen in het
land zijn Ida Zilverschoonprijzen overhandigd aan
vrijwilligers van de Dieren
bescherming. De stichting
Ida Zilverschoon reikt jaarlijks prijzen uit ter onder

steuning van personen of
organisaties die zich inzetten
voor het beschermen van dieren. We zijn er als Dierenbescherming bijzonder trots op
dat dit jaar vier teams in de
prijzen zijn gevallen, een

mooie blijk van waardering
voor het belangrijke werk
dat deze mensen elke dag
opnieuw met zo veel toewijding doen. Het geldbedrag
van € 250 mag naar eigen
inzicht worden besteed.
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RESULTAAT CAMPAGNE
HONDENHANDEL
In Nederland is een grote vraag naar honden, jaarlijks zo’n 150.000. Van ongeveer
de helft blijkt de herkomst niet te achterhalen. De Dierenbescherming vreest dat
deze afkomstig zijn van foute fokkers.
Veel hiervan zijn gevestigd in Oost-
Europese landen, maar ook in ons land
zijn er fokkers die het niet zo nauw nemen
met de regels en het welzijn van de dieren. Om deze foute handel in jonge honden een halt toe te roepen, voerden we
in december campagne voor betere weten regelgeving. Hierbij riepen we staats
secretaris Martijn van Dam van Economische Zaken op om naar voorbeelden uit
België en Frankrijk te kijken. Ook startten
we een petitie die maar liefst 70.878 keer

werd ondertekend. Onze directeur
Femke-Fleur Lamkamp overhandigde de
overweldigende hoeveelheid handtekeningen onlangs aan staatssecretaris Van
Dam. “We vinden het onaanvaardbaar
dat er anno 2017 nog steeds m
 iljoenen
puppy’s onder erbarmelijke omstandig
heden worden gefokt en v erhandeld. Hier
moet iets aan gebeuren, te beginnen
bij betere wet- en regelgeving”, aldus
Femke-Fleur tijdens de overhandiging.
Alle 70.878 ondertekenaars heel erg
bedankt voor uw steun! Samen staan
we sterker in de strijd tegen foute puppyhandel.

INSPECTIEDIENST

EXTREEM MAGERE
HONDEN AANGETROFFEN
Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming (LID) hebben de afgelopen periode een aantal
extreem magere honden in bewaring genomen. Het waren
dieren die duidelijk al lange tijd in een slechte conditie moeten zijn geweest. “Je vraagt je af waarom er niet eerder melding van is gedaan, iemand moet dit toch zijn opgevallen?,”
merkte een verontruste inspecteur op. Neem de zwaar vermagerde hond in een Tilburgse woning. Hij bleek nog maar
19,5 kilo te wegen, terwijl 45 kilo een normaal gewicht is.
De hond is direct overgebracht naar een dierenarts en
wordt nu behandeld om weer op gewicht te komen. Er is
goede hoop dat hij er weer bovenop zal komen.
De Inspectiedienst roept mensen op om bij het zien van verontrustend magere honden niet af te wachten, maar melding
te doen bij het landelijk meldpunt 144. Van hieruit kan de
juiste instantie worden ingeschakeld; de (dieren)politie, LID
of een preventiemedewerker van de Dierenbescherming.
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De Dierenbescherming
heeft zich aangesloten
bij het online platform
Jaarrond Tuintelling.
Dit initiatief van meerdere
samenwerkende natuur
organisaties laat met
behulp van het Nederlandse publiek het belang
van tuinen voor de natuur
onderzoeken. “Voor ons
is het waardevol om
te weten welke dieren
rondscharrelen en vliegen
in en om onze tuinen,”
aldus directeur FemkeFleur Lamkamp van de
Dierenbescherming. “Met
deze informatie kunnen we
onze kennis vergroten en
het publiek nog beter voorlichten. We hopen dat
mensen, door deel te
nemen aan de Jaarrond
Tuintelling, zich bewuster
worden van de natuur om
hen heen en er ook naar
handelen. Zo worden
tuinen steeds diervriendelijker”. Naast brede
ondersteuning heeft de
Dierenbescherming zich
aan de telling verbonden

met een eigen onderzoek.
Hiermee willen de organisaties vaststellen of tuinen
vooral als bron van voedsel of ook echt als vol
waardig leefgebied gezien
kunnen worden. Ofwel;
is een tuin slechts een
kroeg, een hotel of zelfs
kraamkamer voor wilde
dieren. En welke eigen-

schappen moet een
kraamkamer-tuin dan hebben? Door veel tuinen te
onderzoeken op hun waarde voor vlinders, vogels,
zoogdieren en amfibieën
kan die vraag worden
beantwoord. Telt u mee?
Dat kan via Tuintelling.nl.
Ook zonder natuurkennis
kan u meedoen.

FOTOGRAFIE CLARA MAZEL , ROBIN UTRECHT

JAARROND TUINTELLING

Let op dit
keurmerk

BETER LEVEN.
ALTIJD BETER.
BETER VOOR HET DIER

BETER VOOR DE BOER

VLEES, KIP OF EIEREN KOPEN?
DIT BETEKENEN DE STERREN:
Dieren hebben meer ruimte en aﬂeiding.
Dieren kunnen ook naar buiten.
Biologisch of net zo diervriendelijk.

beterlevenkeurmerk.nl

BETER VOOR JOU

HOOFDVERHAAL

Honderd miljoen dieren profiteren van Beter Leven

DE ZEGETOCHT VAN EEN
GEDURFD KEURMERK

Als je iets wilt bereiken, moet je initiatief tonen en je nek
durven uitsteken. Maar, hoe ver ga je? Verloochent de
Dierenbescherming haar principes als ze samenwerkt met
producenten en aanbieders van vlees? Het succes van het
Beter Leven keurmerk bewijst het tegendeel. Tien jaar na de
introductie van ons eerste serieuze alternatief voor de
plofkip maken we de balans op. Succes smaakt naar meer.
Want eerlijk is eerlijk: voor de miljoenen ‘sterloze’ dieren in
de vee-industrie is er nog een wereld te winnen.
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WAT BETEKENEN
DE STERREN
VOOR VARKENS?

Varkens zijn uitermate
intelligente dieren die in
de vee-industrie ernstig
in hun welzijn worden
aangetast door vooral
ruimtegebrek en verveling. Juist aan die twee
aspecten is bij het Beter
Leven keurmerk aandacht geschonken; bij
één ster hebben de dieren een kwart meer ruimte en afleidingsmateriaal,
bij twee sterren is er
zelfs een overdekte uitloop. Staartjes worden
niet meer geamputeerd
omdat er voldoende
afleiding is en dieren
niet meer aan elkaar
knagen. Bij drie sterren
hebben de dieren ook
een overdekte uitloop,
maar mogen de drach
tige zeugen bovendien
de wei en modderpoel in.
VOORJAAR
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EXPLOSIEVE GROEI

2011

Weerstand
Hoe logisch dit ook klinkt, de weerstand
tegen de plannen van de Dierenbescherming
was tien jaar geleden groot. Niet alleen de
achterban stelde zich constructief-kritisch op,
ook goed bekeken consumentenprogramma’s

In totaal gaat het om 5,5 miljoen dieren meer
dan in 2015. De grootste stijging van zo’n 40%
valt te noteren bij de varkens met één ster,
maar ook bij vleeskuikens is de groei met 28%
enorm. Kippen vormen met ruim 21 miljoen
vleeskuikens en zo’n 1 miljoen leghennen de
grootste groep dieren onder het keurmerk,
gevolgd door bijna 3 miljoen varkens en
ongeveer 275.000 runderen en kalveren.
Steeds meer supermarkten kiezen ervoor om
hun aanbod duurzamere en diervriendelijker
geproduceerde producten groter te maken: in
2016 lagen er bijna 4.000 producten met het
Beter Leven keurmerk in de schappen van de
supers. Naast onder meer verpakte worsten,
soepen, salades en andere verwerkte producten is er bijvoorbeeld nu ook honden- en
kattenvoer met het Beter Leven keurmerk.
Bij de Dierenbescherming gaat het natuurlijk
eerst en vooral om de dieren. Voor de partners in het Beter Leven keurmerk gaat het
begrijpelijkerwijs om meer. En ook daar vallen
mooie cijfers te noemen: waar in 2015 de
totaalomzet van vlees en producten met het
Beter Leven keurmerk bijna 600 miljoen euro
was, liet de teller na de eerste helft van 2016
al een substantiële stijging zien richting de
40% ten opzichte van dezelfde periode in het
jaar daarvoor. Economisch staat het keurmerk
dus ook als een huis.

2010

‘Iemand moet
knokken voor de
miljoenen dieren
die niet biologisch
worden gehouden’

Goedkope bulk
Letterlijk iets tussen biologisch en de goedkope
bulk van de vee-industrie in. In de beleving
van de Dierenbescherming was dat de enige
manier om een grote groep consumenten weg
te trekken van de vee-industrie en daarmee
het welzijn van miljoenen dieren te verbeteren. Wat je dan nodig hebt, is een productiewijze die misschien nog niet zo optimaal
rekening houdt met alle aspecten van dierenwelzijn als de biologische sector, maar toch
aanmerkelijk diervriendelijker is dan de
‘gewone’ vee-industrie. De Dierenbescherming koos hiermee voor de weg van de geleidelijkheid om praktisch en realistisch tot
verandering te komen. Het credo ‘Minder, én
beter’ staat daarbij centraal, zeker voor de
lange termijn. “Het is zo simpel,” vindt
Marijke. “Als er minder dieren worden gegeten, hoeven er minder te worden gehouden,
die je dan wél een beter leven kunt gunnen.
Met meer ruimte en gelegenheid om natuurlijk gedrag te vertonen.”

Het aantal varkens, runderen en kippen
dat diervriendelijker wordt gehouden
onder het Beter Leven keurmerk van de
Dierenbescherming neemt alsmaar toe
en steeg vorig jaar explosief met 27%.
Maar liefst 26 miljoen dieren profiteren
nu van een diervriendelijker vorm van
houderij dankzij het sterrensysteem van
de Dierenbescherming.

2009

Knokken voor dieren
Uiteraard mikt de Dierenbescherming op een
zo groot mogelijke uitbreiding van de biologische veehouderij, waarbij optimaal rekening
wordt gehouden met het welzijn van de dieren,
ten koste van de gangbare vee-industrie. “We
werken al jaren samen met deze sector en roepen dat mensen niet iedere dag vlees zouden
moeten eten,” stelt Marijke. “Maar het is
in onze visie onaanvaardbaar als er dan

Enorm gat
Als Dierenbescherming hebben we de biolo
gische veehouderij en het consumeren van
minder vlees altijd gestimuleerd en gepromoot, maar daar bereik je slechts een kleine,
bewuste groep consumenten mee. “Het
marktaandeel van de biologische sector was
tien jaar geleden, en is eigenlijk nog steeds,
erg klein; bij kip minder dan één procent en
bij varken misschien drie procent. Scharrel
was er vrijwel niet.” Volgens Marijke bestond
er een enorm gat tussen wat goedkoop en
gangbaar was en aan de minimale wetgevingseisen voldeed, en het duurdere biologische aanbod. “Wij concludeerden toen dat er
wat nieuws moest komen om het voor boeren
en consumenten haalbaar te maken om diervriendelijker te werken en te winkelen.”

HET SUCCES VAN
BETER LEVEN: DE FEITEN

2008

Spannend
Spannend, want “ongetwijfeld zou er kritiek
komen,” herinnert Marijke de Jong van de
Dierenbescherming zich. “Ons logo op een
dood dier, op een stuk vlees, stel je voor.”
Marijke is nu de programmamanager die
verantwoordelijk is voor het succesvolle Beter
Leven keurmerk, maar was in die tijd als
beleidsmedewerker al nauw betrokken bij
gesprekken met het bedrijfsleven over het
verschrikkelijke leed dat doorgefokte vleeskuikens, ofwel ‘plofkippen’, werd aangedaan.
“Die te verwachten weerstand bij de presen
tatie van ons keurmerk in 2007 zat ’m er
onder meer in dat dat sommigen vinden dat
je dieren pas echt helpt als je ze niet opeet,
of op z’n minst reclame maakt voor alléén
biologische producten. Zo is het in een ideale
wereld, maar de realiteit is helaas anders.”

 iemand knokt voor de miljoenen dieren die
n
niet-biologisch worden gehouden.” Voor deze
dieren geldt weliswaar dat er wetgeving
bestaat om ze te beschermen tegen verdere
uitbuiting, maar daarmee is alles gezegd.
“De controle op de naleving laat veel te wensen over en zoals we weten is er nogal wat mis
in de gangbare vee-industrie. Krappe hokken,
weinig afleiding en dieren die zijn verworden
tot dingen die je consumeert.”

2007

H

et was een spannende
maandagochtend.
Toenmalig minister
Cees Veerman van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zou
op 15 januari 2007 in
aanwezigheid van de
pers de eerste niet-
biologische, maar wél
diervriendelijker geproduceerde kip uit handen van de Dierenbescherming in ontvangst
nemen. Een hele kip, in een cellofaantje, en
voorzien van het logo van de Dierenbescherming. Of, beter gezegd: met één ster van het
Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Zoiets was nog nooit vertoond.

Het Beter Leven keurmerk heeft een explosieve groei doorgemaakt. Van ruim 500.000
dieren in 2007 naar bijna 26 miljoen in 2016.

WAT BETEKENEN
DE STERREN
VOOR LEGKIPPEN?

Kippen hebben het er
maar druk mee. De hele
dag zijn ze bezig met
voedsel zoeken, scharrelen, stof- en zonnebaden,
tenminste, als daar de
gelegenheid voor is. Het
Beter Leven keurmerk
maakt dit natuurlijk
gedrag mogelijk. Bij één
ster zorgt de boer vooral
voor afleiding. Zo krijgen
de dieren strobalen die
ze lekker uit elkaar kunnen trekken en wordt er
graan gestrooid. Bij
twee en drie sterren
mogen de kippen de
vrije uitloop in, onbeperkt naar buiten. Bij
één ster is dat een kleinere, overdekte uitloop.

en collega-dierenwelzijnsorganisaties waren
allesbehalve mals in hun kritiek en schroomden niet om de Dierenbescherming publiekelijk aan te vallen. Inmiddels is de kritiek
verstomd en de oppositie veranderd in steun.
“Er was moed en doorzettingsvermogen
nodig, maar nu we dit jaar de grens bereiken
van 100 miljoen dieren die we sinds de
introductie in 2007 een beter leven hebben
kunnen geven, zie je aan de feiten dat de
Dierenbescherming het bij het rechte eind
had,” stelt Marijke.

Sterkere dieren
Volgens haar was na varkenspest, MKZ en
vogelgriep de tijd rond de eeuwwisseling rijp
voor verandering. “Sterkere dieren moesten er
komen. Er waren onderzoeken bekend waaruit bleek dat vleeskuikens dusdanig waren
doorgefokt dat ze onder meer pijnlijke pootproblemen en vochtophoping in hun buik
hadden. Ze groeiden letterlijk dood. Ik ben
toen met de veevoederindustrie en Univer
siteit van Wageningen met subsidie van de
overheid gaan kijken of we konden komen tot

een langzamer groeiend en dus weerbaarder
vleeskuiken. Er volgde een drie jaar durend
onderzoek waarbij ik óók aandacht wilde
voor verbetering van de stallen van de dieren.
Toen organisaties als de boerenkoepel ZLTO,
pluimveebedrijf Plukon en slachterijen zich
vervolgens aansloten, werden onze ideeën
steeds realistischer.”

Overdekte uitloop
Marijke maakt duidelijk dat ze niet over één
nacht ijs zijn gegaan. “We hebben kostprijs
VOORJAAR 2017 DIER | 11
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‘De naam dekt
prachtig wat we willen
bereiken voor dieren,
maar ook wat je als
consument doet als je
zo’n product koopt,
namelijk beter leven’
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berekeningen gemaakt met de nieuwe kip en
stalconcept mét overdekte uitloop, want dat
was toen al een belangrijke voorwaarde. En er
waren er meer. Zo moesten er minder dieren
worden gehouden, bij daglicht, mochten ze
niet idioot snel groeien én moesten ze afleidingsmateriaal hebben, zoals vers stro. Bij
komend voordeel was dat we zulke gezonde
kippen zouden gaan houden dat er bijna geen
antibiotica meer nodig zouden zijn.” Hoewel
er belangstelling was, moest er volgens Marijke
in die fase nog wel wat missiewerk worden
verricht. “Het was vóór de grote protestacties
tegen de plofkip. Ik heb de deur platgelopen
bij supermarktconcerns om ze te overtuigen
mee te doen.” Alles bij elkaar duurde het
tot 2006 voordat een viertal supermarkten,
Albert Heijn, Jumbo, Coop en Jan Linders,
bereid was om bij wijze van proef de nieuwe

kip, die ‘Volwaard’ ging heten, in de schappen
te leggen. “Inmiddels waren er ook zes boeren
die ‘onze’ kippen wilden gaan houden.”

Eigen keurmerk
Gaandeweg ontstond zo het idee van een
eigen keurmerk. Volgens Marijke passeerden
daartoe allerlei namen en varianten de revue.
“We hadden een ontwerp met een duim
omhoog, en later iets met een pluim, maar
we kozen voor een sterrensysteem en de
naam ‘Beter Leven’. Die naam dekte enerzijds
prachtig wat we wilden bereiken voor de
dieren, maar ook wat je als consument doet
als je zo’n product koopt, namelijk beter
leven. Wat wil zeggen: rekening houden met
de wereld om je heen, dus ook met dieren.”
Het paste mooi in de duurzaamheidstrend in
de maatschappij die ook supermarkten graag

HOOFDVERHAAL

BETER BOEREN

Het Beter Leven keurmerk zorgt niet alleen voor dieren die beter worden gehouden, maar ook voor mensen
die weer plezier in hun werk hebben gekregen. Drie enthousiaste boeren vertellen hier graag over.

VOLOP GENIETEN

PIONIER

TEVREDEN GEKAKEL

Edwin en Elly Michiels bouwden een nieuwe
varkenstal volgens de eisen van één ster van het
Beter Leven keurmerk. “De oude stal was
bedompt, wij voelden ons daar nooit lekker.
Dat wilden we ook onze varkens niet aandoen.
Nu zijn de dieren veel gelukkiger. Ze zijn
kalm, relaxed en groeien goed.
Wij genieten ondertussen volop.”

Elly de Kort hoort bij de zes pioniers die
ooit begonnen met het Beter Leven keurmerk.
“We zijn er trots op dat mijn man en ik deze
stap hebben gezet. Onze kippen hebben
geen antibiotica meer nodig, hoeven
nooit te vechten om een plekje bij de
voerbak en zijn veel levendiger.”

Timon Brandsen houdt legkippen met drie
sterren in een Rondeel. “Hier in de stal klinkt
altijd het monotone geluid van tevreden kakelende kippen. Ik zie aan alles dat ze het goed
hebben. Dat geeft me voldoening. Boer word
je niet om rijk te worden, maar omdat je je graag
omringt met dieren. Logisch dat je ze dan
ook een fijn leven wilt bieden.”

volgen. Marijke: “Het sterrensysteem, zo hadden we bedacht, zou ons in staat stellen om
diverse gradaties van diervriendelijkheid uit
te drukken. Duidelijk was voor ons in ieder
geval dat bij een product met één ster de ergste
problemen voor die specifieke diersoort in de
vee-industrie moeten zijn opgelost. Bij een
tweede ster gaat het grofweg om ‘scharrel
met een uitloop naar buiten’ en bij de derde
ster heb je het over omstandigheden die
optimaal zijn, uitgaande van de behoeften
van het dier en dus vergelijkbaar met de
biologische sector.”

verkrijgbaar zijn. Uiteindelijk ging in december 2007 het licht op groen voor het project
dat ooit zoveel weerstand opriep. “Het eerste
succes was in dat jaar meteen al half miljoen
minder plofkippen, want zó veel Volwaard-
kippen namen hun plaats in.”

voor varkens. Albert Heijn wilde op termijn
helemaal overstappen op diervriendelijker
geproduceerd varkensvlees en dat was precies
het duwtje dat nodig was om de producenten
mee te krijgen. Vion ging op basis van onze
criteria met 150 aangesloten boeren het avontuur aan en voldeed uiteindelijk aan de eisen
van de Dierenbescherming, waaronder meer
ruimte, afleidingsmateriaal en een verbod op
castratie van de biggetjes.”

Op proef
De kip van de Dierenbescherming zou onder
de merknaam ‘Volwaard’ voorzien van een
nieuw logo met één ster en de kwalificatie
‘Beter Leven’ een jaar lang bij wijze van proef

Cruciaal jaar
Na het proefjaar met de Volwaard-kip en de
aankondiging dat de Dierenbescherming zou
doorgaan met het ontwikkelen van het keurmerk, meldden zich spontaan allerlei marktpartijen. Volgens Marijke is 2008 een cruciaal
jaar geweest waarin een basis is gelegd voor
het latere succes. Albert Heijn speelde hierbij
een belangrijke rol, maar ook een grote
vleesverwerker als Vion mag niet onvermeld
blijven. Marijke: “We hebben het over de ontwikkeling van het keurmerk met één ster

Meeste invloed
Er zouden nog vele hoogtepunten volgen,
samenkomend in een wel heel eervolle
vermelding, namelijk die van de Dieren
bescherming als ‘de organisatie met de meeste invloed op de voedselketen’. De vakbladen
Distrifood en Het Agrarisch Dagblad waren tot
die slotsom gekomen op basis van de resul
VOORJAAR 2017 DIER | 13

HOOFDVERHAAL

MIJLPALEN

Sinds de introductie in 2007 bereikte het Beter Leven keurmerk al vele mijlpalen. We blikken terug op een
paar van de hoogtepunten.

Introductie Beter Leven keurmerk. L
 andbouwminister Cees
Veerman ontvangt een ‘Volwaard’kip, met ster.

2008

De Dierenbescherming zet het licht
op groen voor verdere ontwikkeling van het keurmerk. Tal van geïnteresseerde bedrijven melden zich.

2010

Enorme groei (ruim 800.000)
van het aantal varkens onder het
Beter Leven keurmerk.

2011

Albert Heijn vervangt als eerste
supermarkt het gangbare varkensvlees door vlees met één ster.

2013

Ziekenhuizen gaan ook voor
Beter Leven. Het Radboud
Ziekenhuis Nijmegen stopt met plofkip en stapt over op de scharrelkip
met twee Beter Leven-sterren.
Johma gebruikt vrije-uitloopeieren
met twee sterren in de salades.

2014

2009

Historische afspraak met de kalversector (VanDrie Group) om te
stoppen met ijzerarm dieet. Dit
leidt tot bloedarmoede. Belangrijke
stap wordt beloond met één ster.

2012

Producten met Beter Leven keurmerk maken bijna 20% van de
duurzame aankopen uit. Steeds
meer samengestelde producten
met sterren komen op de markt.
Struik vervangt kip-, kalfs- en
rundvlees door Beter Leven-vlees.

‘Het succes bevestigt
dat we op de goede weg
zitten, dat we het
welzijn van dieren écht
kunnen verbeteren’
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De groei zet door. PLUS stapt over
op rundvlees met twee sterren,
IKEA gaat diervriendelijker serveren in haar restaurants en tal van
A-merken gebruiken ‘sterrenvlees’.

2015

Jumbo stapt over op vers varkensvlees met minimaal één ster.
Lidl kondigt aan als eerste supermarkt gefaseerd over te stappen
op een vleesassortiment met mini-

taten die de Dierenbescherming in de praktijk had laten zien. “Het succes heeft ook ons
verbaasd”, zegt Marijke. “De groei is zó hard
gegaan, zelfs ten tijde van de recente economische crisis, dat is best wel bijzonder. We
hadden de tijdgeest mee, zoals dat zo mooi
heet. Eind jaren negentig waren we al bezig
met het leed van de plofkip, maar ook de
campagnes van onze collega’s van Wakker
Dier hebben geholpen. Zij benoemden de problemen en de veroorzakers en wij boden het
reële alternatief. Daar hebben we hard voor
gevochten. Het huidige succes is een bevestiging dat we op de goede weg zitten, dat de
Dierenbescherming het welzijn van dieren
écht kan verbeteren door niet alleen ergens
tégen te zijn, maar juist vóór een diervriendelijker veehouderij.”

2016

Met 4.000 producten die het
Beter Leven keurmerk hebben,
wordt een verdubbeling gerealiseerd ten opzichte van 2015. Het
aantal dieren groeit explosief:
26 miljoen per jaar. Keurmerkwaakhond ‘Milieu C
 entraal’
roep het Beter Leven k eurmerk
met twee en drie sterren uit tot
‘topkeurmerk’.

2017

Het Beter Leven keurmerk gaat de
(Duitse) grens over. Straks gelden
onze normen ook in Duitsland.

Verschil maken
Inmiddels zijn er naast vers vlees talloze
producten waarin diervriendelijker geproduceerd vlees wordt verwerkt. Die trend zet door.
Zeker nu mensen meer en meer bereid zijn om
met duurzamere en dus diervriendelijker aankopen het verschil te maken. De consument
moet het doen, het Beter Leven keurmerk is een
richtinggevend en betrouwbaar instrument dat
aanslaat. “We kijken momenteel naar afzetmarkten buiten Nederland”, besluit Marijke.
“Daar is nog een wereld te winnen. In Nederland zijn we goed bezig met elkaar, maar de
uitdaging ligt bij de dieren die nog niet profiteren van de diervriendelijker wind die door
Nederland waait. Dieren die bestemd zijn voor
de export bijvoorbeeld, maar wel in Nederland
worden gefokt.” Succes smaakt naar meer.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF

2007

maal één ster van het Beter Leven
keurmerk van de Dierenbescherming. De BP Wild Bean Cafés
gaan snacks met Beter Leven keurmerk verkopen. Yarrah krijgt als
eerste diervoermerk drie sterren
van het Beter Leven keurmerk.

WAT BETEKENEN
DE STERREN
VOOR VLEES
KIPPEN?

Eén van de meest intensieve vormen van veehouderij is de manier
waarop vleeskuikens
worden gehouden. Binnen zes weken groeit
een kuiken zo snel dat er
allerlei ernstige problemen ontstaan. De term
‘plofkip’ is niet voor niks
bedacht. Onder het
Beter Leven keurmerk
worden andere kippen
gebruikt: sterker en langzamer groeiend. Bovendien hebben ze veel
meer ruimte en bij één
ster al een overdekte
uitloop naar buiten.
Bijkomend voordeel:
antibiotica zijn voor deze
kippen niet of nauwelijks
nodig.

TRANSPARANTIE IS EEN VEREISTE: JAARLIJKSE CONTROLES
De snelle groei van het aantal
bedrijven dat meedoet aan het
Beter Leven keurmerk betekent
een administratieve klus van
jewelste. Alles moet immers
kloppen. Hebben de dieren
écht meer ruimte gehad? Waar
is het afleidingsmateriaal?
Worden afspraken nagekomen?
De meerwaarde van een keurmerk
valt of staat met het vertrouwen dat
de consument moet kunnen hebben. Transparantie is een vereiste.
Vanaf 2012 is er een speciale stich-

ting Beter Leven keurmerk. Susanne
Maassen is de manager van de
stichting en legt uit dat haar mensen
voor veel uitvoerende taken verantwoordelijk zijn, waaronder de con
trole en de communicatie met het
bedrijfsleven. “Zo zorgen we ervoor
dat de Dierenbescherming haar
onafhankelijke positie behoudt,”
zegt Susanne, die benadrukt dat de
Dierenbescherming geen stuiver verdient aan het keurmerk. “Alleen op
die manier kan de organisatie neutraal blijven en eisen op het gebied
van dierenwelzijn formuleren.”

De bedrijven die een keurmerk
krijgen, betalen wel bijdragen aan
de stichting. “Met dat geld finan
cieren we het hele apparaat, waarbij v ooral veel aandacht is voor
controles, en we kijken of iedere
schakel voldoet aan de criteria,”
zegt Susanne. “Die controles doen
we zelf, maar dat laten we óók nog
beoordelen door onafhankelijke
organisaties,” verzekert ze. Deze
vinden jaarlijks plaats. Daarnaast
zijn er onaangekondigde controles.
Susanne ziet de groei van het
keurmerk nog wel even doorgaan.

“Denk aan cateringbedrijven en aan
foodservice in ziekenhuizen, maar
ook bij tankstations en dergelijke.
Daarnaast krijgen we verzoeken van
nieuwe categorieën deelnemers
zoals slagers en de horeca die
graag mee willen doen. Voor ons is
het dan van belang om ook voor dit
soort bedrijven een goede methodiek te ontwikkelen zodat we echt
zeker weten dat het keurmerk blijft
doen waar het voor staat: namelijk
dieren een beter leven geven!”
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GERED!

MILA

Mila was nog maar anderhalf jaar oud, toen ze na een
ellendige tijd door onze inspecteur Jolanda bij haar
eigenaresse werd weggehaald. “Ik aaide haar en voelde
hoe ze zich ontspande. Het was duidelijk dat Mila al
heel lang niet meer was aangeraakt ,” aldus Jolanda.
Bij Ronald en Carin vond ze een veilig thuis.
“We werden getipt door de politie.
Er zouden diverse dierenartsen zijn
benaderd door een vrouw die haar
hond wilde laten inslapen. Als
reden gaf ze dat het dier leed aan
demodex, ofwel puppyschurft,” vertelt inspecteur Jolanda. “Een vreemd
verhaal, want het is een aandoening
die goed kan worden verholpen.”
Nog diezelfde dag ging Jolanda langs
op het adres: “Ik trof Mila in de keuken, in een kleine, smerige bench. Ze
kon zich nauwelijks bewegen, was
bijna helemaal kaal en zat onder de
rode, jeukende plekken. Haar baasje
had een dekbed over de bench
gegooid, om zo min mogelijk met
haar geconfronteerd te worden.
Feitelijk wachtte ze gewoon tot
Mila zou overlijden. Het was een
schrijnende situatie.” Jolanda nam
Mila onder bestuursdwang mee
naar een dierenarts, waarna ze bij
een geheim opvangadres in alle rust
mocht herstellen.

Werken aan herstel
Drie maanden later was Mila voldoende aangesterkt om via een
dierenopvangcentrum te worden
herplaatst. En eindelijk was het
geluk aan haar zijde, want al na een
paar dagen werd ze door Ronald en
Carin geadopteerd. “We bezochten
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Mila in het asiel en gingen een
stukje met haar wandelen,” aldus
Ronald. “Ze was kalm en we hadden
meteen een klik met haar. Op dat
moment wisten we nog niet wat er
met Mila was gebeurd, alleen dat ze
uit een hele vervelende situatie
kwam.” Hij en Carin zeggen blij te
zijn dat Jolanda ze vandaag vertelt
wat Mila heeft meegemaakt. “Ze
heeft enorme verlatingsangst en
volgt ons overal. Zelfs als een van
ons naar de badkamer of het toilet
gaat, wacht ze bij de deur. Nu we
weten waar dat vandaan komt, kunnen we het veel beter duiden en in
alle rust werken aan haar herstel.”

Eindelijk gelukkig
Jolanda bezocht Mila meerdere
keren bij het opvangadres waar
ze bijna twee maanden verbleef.
“Ze ziet er nu zo veel beter uit dan
toen,” glimlacht ze. “Haar vacht is
aangegroeid en ze blaakt weer van
gezondheid. Vaak weten wij als
inspecteurs niet waar de dieren na
hun herstel terechtkomen. Voor mij
is het heel bijzonder om te zien dat
Mila zo’n fijn thuis heeft gevonden,
bij mensen die écht voor haar gaan.
Ze heeft een speciaal plekje in mijn
hart en verdient het om nu eindelijk gelukkig te zijn.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Vaak weten wij als
inspecteurs niet waar de
dieren na hun herstel
terechtkomen. Prachtig
om te zien dat Mila zo’n
fijne plek heeft gevonden’

Inspecteur
Jolanda bezoekt Mila
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PORTRETTEN

Onze dierenambulances

ONMISBAAR VOOR
DIEREN IN NOOD
De dierenambulancemedewerkers van de Dierenbescherming
zijn dag en nacht in touw om zieke, gewonde en zwervende dieren
op te vangen en te vervoeren. Jaarlijks komen ze in actie voor
tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren. Maar ook
kleine in het wild levende dieren kunnen rekenen op onze hulp.
Onze dierenambulances krijgen soms een gemeentelijke
vergoeding of subsidie, maar kostendekkend is dit niet. Het
overgrote deel van de kosten neemt de Dierenbescherming op zich.
We zijn daarom blij met alle medewerkers en vrijwilligers die
ervoor zorgen dat de dierenambulances 24 uur per dag,
7 dagen per week kunnen uitrijden voor dieren in nood.
Op de volgende pagina’s vertellen een paar bevlogen
dierenbeschermers over hun ervaringen op de dierenambulance
en over hoe belangrijk het is dat ze er zijn voor dieren die
onze hulp nodig hebben.

STEUN ONZE
DIERENAMBULANCES

Elke dag zijn er honderden dieren
in nood. Voor al deze dieren zijn
de dierenambulances van levensbelang. Onze medewerkers en
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vrijwilligers zetten zich dag en
nacht in. Zeker 65.000 keer per
jaar rukken ze uit, door heel
Nederland. Ze verlenen onder
meer eerste hulp, helpen bij
branden waar dieren bij betrok-

ken zijn en vervoeren gewonde,
zieke en gevonden dieren naar
een dierenkliniek of asiel. Door
het intensieve gebruik slijten
de ambulances snel, al onder
houden we ze nog zo goed.

Op D
 ierenbescherming.nl/
steun-de-dierenambulance
leest u hoe u kan helpen om onze
dierenambulances te laten rijden
en daarmee dieren in nood te
blijven redden.

‘Het ene moment vangen
we een slang die zich in een
tuin verstopt heeft, het volgende
glibberen we over het ijs om een
gewonde gans te helpen’

LOUW HUMMELING
EN ZIJN DOCHTER SHANNA
Vrijwilligers op de dierenambulance
in de Haarlemmermeer
Louw: “We vonden een aangereden kat op een
stoep. Uit zijn chip bleek dat de eigenaar vlakbij woonde. Ik belde aan bij de woning en de
deur zwaaide open. Tegenover me stond een
boom van een kerel. Breedgeschouderd en vol
tatoeages. Toen ik hem vertelde dat zijn kat
was overleden, viel hij in mijn armen en begon
onbedaarlijk te huilen. Dat had ik niet aan zien
komen. Toch is juist dít een van de redenen

waarom ik zo van dit werk houd: je weet nooit
wat je te wachten staat. Het ene moment vangen we een slang bij mensen in de voortuin,
het volgende glibberen we over het ijs om een
gans met een gebroken vleugel te helpen. Volgens mijn moeder was ik als kind al altijd met
dieren bezig. Die liefde is nooit meer verdwenen. Vijf jaar geleden ging ik, naast mijn fulltime baan bij de overheid, als vrijwilliger voor
de dierenambulance aan de slag. Natuurlijk is
dit werk niet altijd makkelijk, en kunnen we niet
alle dieren redden. Maar wat helpt is dat mijn
dochter Shanna vrijwel altijd met me mee rijdt
en we goed met elkaar kunnen praten over wat

we meemaken. Zij deelt mijn passie voor
dieren en ik ben er trots op dat we dit samen
kunnen doen. Shanna volgt een opleiding tot
dierverzorger. Haar kennis is al heel vaak erg
waardevol gebleken. Sinds we dit werk doen,
besef ik, nog meer dan voorheen, hoe belangrijk het is dat er dierenambulances bestaan.
Vraag aan willekeurige mensen op straat of ze
vinden dat dieren in nood moeten worden
geholpen en ze zullen bijna allemaal volmondig
‘ja’ antwoorden. Zonder onze ambulances zouden veel dieren wegkwijnen en doodgaan. Ik
vind het een fijne gedachte dat wij er zijn om
dieren én hun eigenaren te helpen.”
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CINDY PIJNAKER
Coördinator voor de dierenambulance
en meldkamer in OverGelder
Cindy: “In mijn functie stuur ik vrijwilligers aan
op de dierenambulance en in de meldkamer. Ik
voorzie ze van het juiste materiaal, trainingen
en een team waarbinnen ze fijn kunnen samenwerken. Heel belangrijk, want zonder onze
ambulances zouden er een heleboel gewonde
en verzwakte dieren aan hun lot worden overgelaten. Ik doe dit werk inmiddels bijna vier
jaar, en toch verbaast het me nog steeds dat er
zo veel dieren afhankelijk zijn van onze hulp.
Dat geldt met name voor inheemse in het wild

levende dieren. Voorlichting is daarbij erg
belangrijk. Want vaak willen mensen wel helpen, maar weten ze niet wat er nodig is om een
dier op te vangen. Neem een vogel die versuft
voor zich uit zit te staren nadat hij tegen een
raam is gevlogen of een kitten die zonder moederpoes wordt gevonden. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we doen wat we doen. Zij zetten
zich dag en nacht in voor het welzijn van
dieren. Allemaal hebben ze hun eigen drijfveer
om te willen helpen en aangezien hun achtergronden vaak erg verschillend zijn, leren ze
veel van elkaar. Een verhaal dat ik niet snel
meer zal v ergeten, is dat van een hond die
betrokken was bij een ongeluk. Hij zat in een

fietsmand, toen zijn baasje werd aangereden
en met spoed naar het z iekenhuis moest. Wij
vingen de hond op in onze dierenambulance
waarna hij werd overgebracht naar het pension.
Helaas kregen we niet lang daarna te horen dat
de vrouw was overleden aan haar verwondingen. Dat raakte me enorm. Ik vond het vreselijk
voor haar, natuurlijk, maar ook voor de hond,
die niet wist wat er aan de hand was, en
zomaar ineens zijn baasje kwijt was. Hoewel
deze hond niet gewond of ziek was, was hij wél
afhankelijk van hulp. Gelukkig vonden we al
snel een thuis voor hem. Het maakte nog maar
eens duidelijk hoe wezenlijk de rol van onze
dierenambulances is.”

‘Zonder onze
ambulances
zouden er een
heleboel gewonde
en verzwakte
dieren aan
hun lot worden
overgelaten’

CONTACT MET DE
DIERENAMBULANCE

Bent u getuige van een dier in
nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing,
of hebt u direct een dieren
ambulance nodig? Dan is er
één centraal nummer dat u
24/7 kunt bellen: 144.
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VRIJWILLIGER WORDEN?

De Dierenbescherming is
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden
we niet bestaan. Lijkt het u leuk
om als ambulancemedewerker
aan de slag te gaan? Meldt u
zich dan aan via een van onze
regiokantoren of kijk op: Dierenbescherming.nl/steun-onsDierenbescherming.nl/
word-vrijwilliger
steun-ons-word-vrijwilliger.

‘Geer en ik
rijden vrijwel altijd
samen op de

dierenambulance.
We vullen en voelen
elkaar goed aan’

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

ED KNETEMAN EN
GEER VAN DEN BRINK
Vrijwilligers op de dierenambulance
in Rotterdam
Ed: “Na mijn pensionering ben ik als vrijwilliger
op de dierenambulance gaan rijden. Een paar
jaar eerder had ik mijn vrouw verloren, het laatste wat ik wilde was alleen thuis zitten. Inmiddels doe ik dit werk drie jaar met veel plezier.
Geer en ik rijden vrijwel altijd samen. We voelen en vullen elkaar goed aan. Het heeft mijn
leven weer een doel gegeven en het is fijn om
dieren in nood een helpende hand te kunnen

bieden.” Geer: “Laatst kwamen we bij een
vrouw met een Amerikaanse buldog. De hond
moest naar de dierenarts, waar al snel duidelijk werd dat hij er veel slechter aan toe was
dan zij zich had gerealiseerd. Toen ze de
beslissing moest nemen om haar hond in te
laten slapen, hebben we haar letterlijk en
figuurlijk opgevangen. Ook wij hielden het op
dat moment niet meer droog.” Ed: “Toch is het
fijn dat we zelfs in zulke situaties iets kunnen
betekenen. Voor die mevrouw én voor haar
hond, omdat aan zijn lijden een einde zou
komen.” Geer: “Gelukkig maken we ook een
heleboel moois mee. Zoals die keer dat ik na

een melding een nest puppy’s ging ophalen.
Ze waren nog geen week oud en achtergelaten in een kartonnen doos bij een vuilnisbak in
Schiedam. Bij een gastgezin mochten ze in
alle rust bijkomen, waarna voor allemaal een
nieuw thuis is gevonden. Toen ik een tijdje
geleden een vrouw in het bos tegenkwam met
een heel leuk hondje en we aan de praat raakten, bleek dat het om een van de pups uit de
doos ging. Zo bijzonder om te zien hoe dat
kleine, kwetsbare diertje was uitgegroeid tot
een dartelende hond vol levensvreugde. Op
zo’n moment besef ik weer dat wij écht een
verschil maken.”
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LEZERSFOTO’S

PURE BLIJDSCHAP
Alsof in die donkere wintermaanden het licht werd aangedaan; zó vrolijk werden we van
alle foto’s van blije dieren die u ons stuurde. Het maken van een selectie kostte de nodige
hoofdbrekens, maar zie hier het resultaat. Voor het volgende nummer zijn we op zoek
naar foto’s van nieuwsgierige dieren. U stuurt ze naar foto@dierenbescherming.nl, onder
vermelding van naam, woonplaats en met een begeleidend tekstje.
2.

1.
1. Suka werd geboren als straatkat. Toen
mijn zus haar vond, zag er heel slecht uit
en was ze ontzettend mager. Waarschijnlijk had ze niet lang meer te leven. Mijn
zus besloot haar mee te nemen. Suka is
nu ongeveer 25 weken oud en ontzettend
gelukkig. Dorien Bokhove, Enschede
2. Na een sportongeval moest ik mijn
leven opnieuw gaan opbouwen en Lio
hielp mij daarbij. Een hond geeft je liefde, rust, structuur en vooral veel plezier.
Lio is lief, sociaal, grappig en onwijs vrolijk. Marie-Jeanne Smithuis, Beverwijk
3. Snowy is altijd vrolijk, wat voor weer
het ook is. Hij is ons zonnetje in huis.
Vanity de Vries, Heemskerk
4. Dit is onze Mundi. Gaat graag helemaal los op het strand en graaft dan
een kuil om in te liggen. Hij is echt de
liefste, gekste hond die er bestaat.
Henny en Patrick de Block, Vlaardingen
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4.

3.

5.

6.

7.

5. Een van mijn hele blije Västgötaspets. Zoë Vredenburg, Vledder
6. Twee doggen die het ontzettend naar hun zin hebben tijdens de eindejaarswandeling in de Soesterduinen. Léon Debije, Zeewolde
7. Hier is onze hond Versa tien jaar. Dolgelukkig en gezond. Helaas is ze vorig
jaar augustus overleden. Deze foto laat zien hoe we haar het liefste herinneren.
Zo blij als ze was, een zonnestraaltje. Met veel liefde en plezier kijken we terug
op een hele mooie tijd samen. Jette Reitsma, Eindhoven
8. Dit zijn een héél blije Rebel en Binkie. Dikke maatjes, en zó gelukkig met
elkaar. Een grote en kleinere vreugdesprong, op de foto gezet door mijn
buurmeisje Nina. Ingrid van Baak, Liempde
9. Dit zijn Lily en Milo. Twee voormalige asielhondjes en allebei dol op water. Of
het nou een vieze plas is, de Zuid-Franse zee of hun privézwembad; van water
worden ze altijd blij. Marjolein Broekhuis, Deventer
10. Dit is onze Cavalier King Charles Spaniel Lola. Het mag duidelijk zijn:
van s pringen wordt ze heel erg happy. Rachelle Bos, Ermelo

8.

10.

9.
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MEELOOPREPORTAGE

NAAM
Rick Braam (22)
FUNCTIE
Dierverzorger,
specialiteit honden
FIJNE SFEER
“Ik studeerde Dierverzorging
en ging stage lopen in het asiel.
Hoewel ik ben opgegroeid met
honden, merkte ik toen pas hoe
leuk ik ze vind. De stage duurde
een half jaar, maar ik ben nooit
meer weggegaan. Wat meespeelt is dat we een hecht team
zijn. De sfeer is heel fijn.”
BETER MENS
“Dieren doen iets met je. Door
hier te werken voel ik mezelf
een beter mens. Mijn doel is
om hun verblijf zo kort en fijn
mogelijk te maken. Ik ga met ze
fietsen, wandelen, spelen en
trainen, alles om ze een blije
hond te maken.”
BLIJDSCHAP
“Met Branco, een stafford, had
ik een hechte band. Hij heeft
vrij lang bij ons gezeten. Toen
hij uiteindelijk met zijn nieuwe
eigenaren vertrok, moest ik wel
even slikken. Tegelijkertijd
gunde ik het hem zó: dit was
zíjn moment. Later heb ik
Branco nog eens thuis bezocht.
In het begin had hij niet door
dat ik het was. Pas toen ik hem
aaide en zei ‘Hé jochie!’, zoals
ik altijd deed, was het boem,
blijdschap.”
AFSCHEID
“Afscheid nemen van de dieren
waar je veel tijd mee hebt doorgebracht, is moeilijk. Maar het
gaat niet om mij. Hoe hecht
mijn band met ze ook is, ik ben
oprecht blij als ze een thuis
vinden. In deze baan is er geen
ruimte voor egoïsme.”
GELUK
“Alle dieren die in het asiel
terechtkomen, verdienen geluk.
Wanneer ik een hond in zijn
nieuwe huis zie stralen, weet ik:
ik heb een superbaan.”
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Rottweiler Timo
mag nog even buitenspelen op de weide

ONZE MENSEN ONS WERK
Hoewel Rick Braam opgroeide met honden, openbaarde zijn liefde voor dieren zich pas écht toen hij
als dierverzorger in opvangcentrum Haarlemmermeer aan de slag ging. Hier begeleidt, verzorgt en
traint hij honden. “Alles om ze beter plaatsbaar te maken,” aldus Rick. We mochten een ochtend over
zijn schouder meekijken.
9.00 uur Naar binnen
De dienst van Rick begint met het binnenhalen van
de honden op de weide. “We wandelen elke dag met
ze, en laten ze daarnaast zo veel mogelijk buiten
spelen,” legt hij uit. “Vooral grote honden hebben
veel lichaamsbeweging nodig. Neem Timo, een rott
weiler,” wijst Rick. “Hij kwam hier omdat zijn eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. In het begin
was hij overal bang voor, wantrouwend en gedes
oriënteerd. We konden hem amper benaderen. Ik
ben met Timo gaan trainen. Nu, vijf maanden later,
is hij uitgegroeid tot een lieve, stoere vent met een
hart van goud. Steeds meer mensen zien wat ik al
die tijd al wist: Timo is hartstikke leuk. En zit je eenmaal in zijn hart, dan heeft hij alles voor je over.”
9.30 uur Etenstijd
Alle honden zitten weer in hun kennels. Het is

etenstijd. We beginnen bij buldog Buddah. “Hij was
een soort van stofzuiger die zijn eten in één teug
naar binnen snoof,” zegt Rick lachend. “Omdat zijn
lichaam het voer zodoende nauwelijks kon verteren
én hij veel loopt en rent, werd Buddah steeds dunner. We hebben daarom een speciale bak voor hem
gekocht, waar hij zijn brokken zelf uit moet peuteren. Hij eet nu langzamer en beleeft er meer plezier
aan. Bovendien bieden we hem op deze manier geestelijke uitdaging, waarmee we verveling tegengaan.”

‘Hoe hecht mijn
band met de
honden ook is,
ik ben oprecht
blij als ze een
thuis vinden’

10.15 uur Schoonmaken
Uit alles wat Rick doet, blijkt zijn liefde voor de dieren. Terwijl hij de kennels aan het schoonmaken is,
vertelt hij over Guus, een stafford die binnenkwam
met een vervelend temperament en baknijd, wat
betekende dat hij agressief werd als anderen in de
buurt van zijn eten kwamen. “Hij liet ook niemand
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Buldog Buddah met
zijn speciale voerbak

Rick zet Anatolische
herder Aydin op
de weegschaal
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in zijn bek kijken,” aldus Rick, “terwijl we wisten
dat hij daar pijn had. Ik bouwde een band met hem
op en mocht op een gegeven moment zijn lip naar
beneden trekken. Een ultieme blijk van vertrouwen.
Ik ontdekte dat hij een rotte tand had, die helemaal
was doorgetrokken tot zijn kaak. Toen we die tand
verwijderden, kwam zijn charisma vrijwel direct
bovendrijven. Dat moeilijke karakter, die onvoorspelbaarheid, het was allemaal terug te leiden tot
de enorme pijn die hij moet hebben gehad.”

10.30 uur Honden wegen
De honden in het asiel worden regelmatig gewogen.
In het geval van Aydin, een Anatolische herder, levert
dat een vermakelijk schouwspel op. Hij mag een
imposant voorkomen hebben en meer dan vijftig kilo
wegen, Aydin laat zich met een stoïcijnse blik op de
weegschaal zetten. Rick moet er om lachen: “In het
begin was hij een typische Anatool. Bij alles wat ik
van hem vroeg, leek hij te denken: ‘Jij wil dat? Oh,
maar daar heb ik helemaal geen zin in’. Begrijpelijk,
want het zijn solistische honden die het liefst hun
eigen gang gaan. Maar Aydin liet al vrij snel blijken
dat hij meer voor ons wilde doen. Dat is ook wat ik zo
te gek vind aan honden: ze hebben allemaal hun
eigen karakter en blijven me verrassen.”

11.00 uur Naar buiten
Aydin is gewogen en mag mee naar buiten. Het is bijzonder om te zien hoe kalm hij op Rick reageert.
“Honden zijn gevoelig voor energieën,” zegt hij terwijl we over de dijk lopen. “Zit ik niet lekker in mijn
vel, dan worden ze onrustig. Andersom geldt dat ook.
Bij honden is het daarom belangrijk dat je observeert,
probeert te doorgronden wat ze nodig hebben. Voor
mij persoonlijk geldt dat ik ze het gevoel wil geven
dat ze er niet alleen voor staan, dat we een team vormen en samen lol gaan beleven, trainen en spelen.
Het maakt dat honden sociaal blijven en goed plaatsbaar zijn. En dat is natuurlijk waar het allemaal om
draait. Dat we een fijn thuis voor ze vinden.”
12.00 uur Afscheid
Terwijl Rick terugwandelt naar het asiel om Aydin
naar zijn kennel te brengen, is het alweer tijd om
afscheid te nemen. Als we wegrijden, zien we nog net
hoe hij de volgende groep honden naar de weide
brengt. Zo veel enthousiasme, het werkt aanstekelijk.
Buddha
Wilt u meer weten over Timo, Buddah

of Aydin? Kijk op Ikzoekbaas.nl.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Voor mij
persoonlijk geldt
dat ik de dieren
het gevoel wil
geven dat ze er
niet alleen voor
staan, dat we een
team vormen en
samen lol gaan
beleven, trainen
en spelen’

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Bij honden is
het belangrijk dat je
observeert, probeert
te doorgronden wat
ze nodig hebben’
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KENNISPLEIN

VRAAG

&

ANTWOORD

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

Jazeker. Wij zetten ons in om het
zwerfkattenprobleem op diervriendelijke wijze beheersbaar te
maken. Een succesvol gebleken
methode is TNR (Trap, Neuter,
Return), waarbij katten worden
gevangen, gecastreerd en teruggezet in hun v ertrouwde omgeving.
Voor zwerfkittens geldt dit niet. Zij
worden gesocialiseerd in gastgezinnen, waarna we voor ze op zoek
gaan naar een baasje. Op diverse
plekken in het land zijn werkgroepen van de D
 ierenbescherming
actief met deze methode. U leest
er meer over op onze website
Dierenbescherming.nl.

Hoeveel water
hebben paarden
en pony’s nodig?
Bij normale weersomstandigheden drinkt een paard tussen de
30 en 50 liter water per dag. De waterbehoefte van een pony ligt
rond de 25 liter. In de zomerwei drinken ze meestal minder, omdat
gras ook vocht bevat. Sommige mensen beweren dat landbouwhuisdieren in de winter hun dagelijkse hoeveelheid water uit
sneeuw kunnen halen, maar niets is minder waar. Een paard drinkt
op een zeer koude dag gemiddeld 25 liter water. Uit 5 liter
sneeuw kan een paard 1 liter water smelten. Een paard zou dus al
gauw 125 liter sneeuw moeten eten om aan zijn vochtbehoefte te
voldoen! Los van het feit dat dit ‘smelten’ enorm veel energie
vraagt, is het ondenkbaar. Dus ook in de winter dienen paarden
en pony’s gedrenkt te worden. Ziet u een paard dat te weinig
te drinken krijgt? Bel dan het meldnummer 144.

Vindt u één of meerdere jonge
dieren in uw tuin die er verweesd
of angstig uitzien, laat ze vooral
met rust. Meestal zijn de ouders in
de buurt, maar op zoek naar voedsel. Zodra u weg bent, komen ze
tevoorschijn om hun kleintjes te
voeren. Jonge vogels bijvoorbeeld
komen vaak uit het nest, terwijl ze
nog helemaal niet kunnen vliegen.
Een kwetsbare periode, maar het
hoort erbij en ze moeten de kunst
van het overleven afkijken van hun
ouders. Alleen wanneer een dier
gewond is, neemt u contact op
met de dierenambulance.

Wat doe ik als ik mijn huisdier kwijt ben?
Zoek eerst in uw omgeving, en vraag buurtgenoten om te helpen. Met name katten kunnen
een paar dagen zoek zijn, zonder dat u zich meteen zorgen hoeft te maken. U kan in de buurt
affiches ophangen met een foto van uw dier en in het asiel of bij de Dierenbescherming navragen
of uw dier is binnengebracht. Sinds mei 2011 helpt onze website Mijndieriszoek.nl bij de
zoektocht naar een vermist huisdier. Met een stappenplan geeft u het signalement van uw
dier op, waarna u het in een overzicht met vermiste dieren plaatst. Ook vindt u er meldingen
van gevonden dieren, kan u een opsporingsposter maken en zoektips opdoen.
* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met ons team van Service & Informatie
via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of kijk op Dierenbescherming.nl/klantenservice.
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ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF FOTO ROBIN UTRECHT

Er zitten veel
zwerfkatten in mijn
buurt, kan de
Dierenbescherming
helpen?

Hoe kan ik
jonge wilde
dieren in nood
helpen?

COLUMN

‘De eigenaar van deze woning kwam
nooit buiten. Zijn hond had een eigen
kamer om in te poepen. We hebben de
hond weggehaald en herplaatst.’

‘Deze pups leefden in een achterbuurt,
waren altijd binnen. Ze hadden geen
enkele kans om te wennen aan een leven
met mensen.’

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Jan Smit is als districtsinspecteur bij de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) sinds tien jaar werkzaam in de noordelijke provincies.
Hij treedt hier dagelijks op tegen dierenmishandeling en de verwaarlozing van dieren.

“Ik heb 25 jaar bij de politie
gewerkt en dacht dat ik alles
had gezien. Het bleek echter
nog maar een fractie van
wat ik als inspecteur aantref.
Achter gesloten deuren is er zo veel narigheid, verdriet en extreme vervuiling. Van
volwassenen, maar ook van kinderen en
dieren. En vaak hangt het allemaal met
elkaar samen. Er zijn maar weinig mensen
die hun dieren moedwillig slecht behandelen,
meestal is daar een aanleiding voor. Ik zal
daarom nooit ergens weggaan zonder aandacht te besteden aan de gezinnen achter de
dieren. Hoewel ik er niet direct verantwoordelijk voor ben, kan ik mijn ogen er niet voor sluiten. En bovendien; als je het achterliggende
probleem weet te tackelen, maak je de situatie
voor de dieren automatisch beter. Wat dat
betreft wordt de samenwerking met andere
hulpinstanties steeds beter en intensiever en
weten we elkaar te vinden als dat nodig is.

Achterstandsgebieden
Veel mensen realiseren zich niet dat er in een
welvarend land als het onze nog een heleboel

achterstandsgebieden zijn waar de situatie
allesbehalve rooskleurig is. Het zijn plekken
waar mensen vaak geen werk hebben, en de
laaggeletterdheid groot is. Dat zie je terug in
de manier waarop ze leven en met hun dieren
omgaan. De meesten nemen amper deel aan
de maatschappij en komen nooit buiten.

‘Achter gesloten
deuren is er zo veel
narigheid, verdriet en
extreme vervuiling’
Twee weken geleden nog was ik bij een vrouw
en haar volwassen dochter. In huis zaten
puppy’s die volledig in paniek raakten toen
ze mij zagen. Logisch, want de eerste tien
weken van hun leven hadden ze enkel het
tafelkleedje gezien waar ze onder zaten. Ze
hadden nooit de kans gekregen om aan geluiden, mensen en andere dieren te wennen.

Vroeg of laat gaan honden in zo’n situatie
afwijkend gedrag vertonen. Ik sprak daar met
die vrouwen over, maar ze waren niet onder
de indruk. ‘We komen tóch nooit buiten, we
zien niemand, waarom zouden we ze moeten
socialiseren?’.

Goed gevoel
Ik heb gemerkt dat dieren een goede manier
zijn om in contact te komen met mensen die
zich overal voor hebben afgesloten. Ze kunnen nog zo wars zijn van de hulp die wordt
geboden, zodra je zegt dat je voor hun dier
komt, gaat de deur bijna altijd open. En dat is
mooi. Nog steeds zie ik zodoende vrijwel dagelijks wat wij betekenen voor dieren, dat we er
écht toe doen. En ondanks dat we ze niet allemaal kunnen redden, heb ik veel voldoening
van mijn werk. Dat ervaar ik bij elke kat die ik
van z’n vlooien afhelp en elk paard dat weer
hooi en schoon drinkwater krijgt. Ik ben blij
met alle dieren die ik kan helpen. Dat je dan ook met een
heleboel narigheid wordt
geconfronteerd, hoort erbij.
Dat heb ik geaccepteerd.”
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IN BEELD

KUNSTIGE
CAMOUFLAGES

Dieren camoufleren zich op allerlei manieren.
Zo hebben rupsen dezelfde kleur als de blaadjes
waar ze op zitten. Ook de vorm van een dier kan een
uitstekende camouflage zijn. Een wandelende tak
ziet er bijvoorbeeld precies zo uit als het takje
waarop hij zit en ook padden camoufleren zich
door schutkleur en vorm. Er is nog een andere, heel
bijzondere vorm van camouflage, waarbij dieren
net doen alsof ze een ander dier of ding zijn. Op deze
pagina’s nemen we een paar kunstige camouflages
onder de loep.
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OPGAAN IN GEBLADERTE

Kikkers kunnen een onwaarschijnlijke kleurenpracht hebben. Pijlgif
kikkers bijvoorbeeld gaan met felle
patronen de uitdaging aan en bedreigen vijanden met hun giftigheid.
Maar lang niet alle kikkersoorten
pronken met hun kleuren. Neem de
boomkikker, die met zijn grasgroene
uiterlijk moeiteloos opgaat in het
gebladerte. Toch kan deze kikker ook
andere kleuren aannemen, van
groengrijs tot geelbruin of bruin.
Deze transformatie heeft echter niets
te maken met de verandering van
omgeving, maar is afhankelijk van de
temperatuur en gemoedstoestand
van de kikker. Bij stress wordt zijn
kleur automatisch donkerder.

boven

GOEDE VERMOMMING

Een bidsprinkhaan kan onopvallend versmelten met zijn omgeving en heeft dus
altijd een goede vermomming. Sereen
als een bloem ligt hij in een hinderlaag
en dan slaat hij toe. De ‘bloem’ klapt zijn
twee stekelige voorpoten uit en neemt
zijn prooi in een houdgreep. Er zijn meer
dan 2400 soorten bidsprinkhanen en
veel daarvan bootsen bloemen, bladeren
of andere delen van planten na.

links

OP HET VERKEERDE BEEN

De pauwoogpijlstaart heeft een bruine
camouflagekleur, waarmee hij moeiteloos opgaat in de natuur. Dreigt er direct
gevaar? Dan spreidt de vlinder zijn vleugels uit. De opvallende oogvlekken aan
de achterzijde maken dat het lijkt alsof
plotseling de kop van een veel groter dier
opdoemt, vooral als de mot zijn kop
omlaag houdt. Veel soorten (nacht)vlinders hebben zulke oogvlekken die ze
gebruiken om aanvallers te verjagen.
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IN BEELD

rechts

BEWEGEN IN DE WIND

Sommige dieren hebben kleuren, vormen en houdingen
ontwikkeld waarmee ze lijken op levenloze dingen. Enkele
gebruiken deze techniek als een snelle manier om een
prooi te vangen, maar meestal wordt ze toegepast om zich
te verdedigen tegen vijanden. Deze vorm van camouflage
komt veel voor bij insecten. Allerlei vreemd gevormde
vleugels, vlezige bobbels en andere lichaamskenmerken
helpen bij de vermomming als dood blad, twijgje, een rij
doorns of zelfs vogelpoep. Zoals de eikenbladvlinder, die
de vleugels over de rug vouwt om op een dood eikenblad
te lijken. Meestal werkt dit trucje alleen als het dier doodstil blijft zitten, maar in dit geval hoort beweging bij de
vermomming; de vlinder zwaait traag heen en weer als
een dood blad dat beweegt in de wind.
onder

SPOKEN VAN HET STRUIKGEWAS

FOTOGRAFIE BUITENBEELD

Wandelende takken en bladeren zijn de spoken van het
struikgewas omdat ze op mysterieuze wijze opgaan in het
omringende gebladerte. Veel soorten zijn gewapend met
een giftige smaak of een stekelhuid. Daarmee schrikken ze
de vijanden af die hen toch hebben weten te vinden. In het
wild verstarren ze om zo veel mogelijk op takjes te lijken.
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OVERLEVINGSTACTIEK

Camouflage is een overlevingstactiek voor veel dieren. Ze gaan bijvoorbeeld
met hun kleuren, tekening of vorm op in hun omgeving. Deze techniek is zo
succesvol, dat een dier zelfs in staat is te ‘verdwijnen’. Zo kan het zich niet
alleen goed verbergen voor roofdieren, maar andersom kunnen roofdieren
hun prooien ook onopgemerkt besluipen. Vaak weten gecamoufleerde dieren
zich heel goed stil te houden. Deze roerdomp heeft prachtig gecamoufleerde
veren, maar blijft bij gevaar onbeweeglijk. Vaak strekt hij zijn kop naar de
hemel, zodat hij nog minder opvalt in het riet waarin hij schuilt.

MEER LEZEN?

Meer interessante dierenweetjes
leest u in de boeken Het grote boek
van de natuur en Insectenrijk. Op
pagina 4 verloten we vijf exemplaren
van beide boeken.
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IN ACTIE

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

Belangeloos geknipt en getrimd
VRIJWILLIGERSWERK Na een noodkreet van een
fokker uit S
 usteren, bracht de Dierenbescherming in
september vorig jaar 26 rashondjes over naar het
dierenopvangcentrum in Almelo. Het ging om onder meer
chihuahua’s, shih tzu’s, Maltezer leeuwtjes, mopshondjes
en Chinese naakthondjes. De dieren hadden allemaal een
goede knip- en wasbeurt nodig. En daar was de fantastische trimster Liesanne, die de verzorgers in het opvangcentrum met liefde en geheel belangeloos kwam helpen
bij het trimmen van de kleintjes. Met veel geduld transformeerde ze de bange, ‘viezige’ weesjes in parmantige
hondjes, die zich nu beter voelen dan ooit. De week daarna deed trimster Mariska hetzelfde voor drie Chinese
naakthondjes uit de groep. We zijn ze heel dankbaar. Voor
deze hondjes maakten zij écht een verschil. Er is meer
goed nieuws te melden, want voor bijna alle dieren is
inmiddels een nieuw thuis gevonden.

Aan de slag voor dieren
VRIJWILLIGERSWERK Een deel
van het team van
ingenieursbureau
Geonius heeft in het
kader van het project Geonius Doet
Goed een dag doorgebracht in Dierenbeschermingscentrum Limburg.
Binnen dit project
zetten alle medewerkers zich één werkdag per jaar in voor
hulpbehoevenden, mensen die minder bevoorrecht zijn of goede doelen. Ze hebben op het
buitenterrein gras gemaaid en onkruid gewied.
Daarnaast hebben ze alle ramen van het centrum,
en dat zijn er nogal wat, gewassen. We zijn de medewerkers van Geonius dankbaar voor hun inzet.
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?
Bent u of kent u
iemand die zich
ook op bijzondere
wijze heeft
ingezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons via
redactie@
dierenbescher
ming.nl.

Twee volledig
ingerichte dierenartspraktijken
DONATIE Dankzij een donatie
van stichting Het Waardige Dier
hebben we twee volledig inge
richte dierenartspraktijken in de
dierenopvangcentra van Eindhoven
en Breda in gebruik kunnen
nemen. De praktijken zijn voorzien
van alle benodigde materialen,
waaronder operatietafels, lampen,
apparatuur voor anesthesie, dentale
en sterilisatieapparatuur. In Breda
zullen jaarlijks circa 1.200 honden
en katten worden behandeld, in
Eindhoven gaat om 1.700 honden,
katten en kleine knaagdieren.
De meerwaarde van een eigen
praktijk is dat de dieren niet meer
naar een kliniek hoeven te worden
overgebracht. Dat scheelt een
heleboel stress. Daarnaast is de
kans op besmetting veel kleiner
wanneer dieren met verschillende
ziekten niet meer één ruimte worden vervoerd.

Inzamelingsactie
basisschool
INZAMELING Basisschool De Poolster
in het Drentse Nieuw Roden heeft een
inzamelingsactie gehouden voor dierenambulance De Wouden uit Drachten. Tijdens de actie mochten kinderen uit de onderbouw de dierenambulance
van binnen bekijken en liet Dorien, vrijwilligster bij de Dierenbescherming, een aantal kooien, handschoenen en vangmaterialen
zien. Ook mochten de leerlingen een knuffelhond op een brancard
vervoeren. Bij de bovenbouw kwamen er scholenvoorlichters in de
klas. Zij speelden het leerzame dierenbeschermersspel. Daarna overhandigden de k inderen een cheque ter waarde van € 310,04 aan
dierenambulance De Wouden. Het geld zal goed worden besteed.

Hartverwarmende gift
GIFT Hans van Staveren en Conny Baden hadden een
bijzondere gift voor het asiel in Spijkenisse. Na het overlijden van hun kat kregen zij van hun beoogde vakantieadres de kosten voor het verblijf van een huisdier terug.
Ook mochten zij een onaangebroken zak voer retourneren bij de dierenarts. Het geld dat ze hieraan overhielden, wilden ze gepast besteden en zo kwamen ze bij
onze asielkatten terecht. In de buitenverblijven zijn nog
diverse kattenhuisjes nodig, dus daar kunnen we deze
gift goed voor gebruiken. Bijzonder dat uit het verdrietige verlies van hun huisdier nog iets moois is gekomen.

2-uurscross
voor dieren

AARTMXFOTOS

Statiegeld
voor het Knaaghof

INZAMELING Dierenbeschermingscentrum Amersfoort heeft van motorsportvereniging
SALZ maar liefst € 1007,52 ontvangen. Dit bedrag werd opgehaald tijdens een 2-uurs
cross. Met het geld kunnen wij een heleboel dieren voorzien van medische zorg, castreren en heropvoeden.

GIFT Gert-Jan werkt als vrijwilliger bij Het Knaaghof
in Rijswijk. Hij kwam onlangs een paar honderd
statiegeldflessen brengen. De flessen zijn ingeleverd en leverden een bedrag van € 90 op. “Het
Knaaghof is geweldig. De vriendinnetjes van ons
konijn Floepie komen er ook vandaan. Dit is wel het
minste wat we kunnen doen. Al was het wel een
beetje uit de hand gelopen met de hoeveelheid
flessen die we op zolder hadden opgeslagen,”
aldus Gert-Jan.
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‘Al kwispelend
veroverde Imke
de harten van
de bewoners
én verzorgers’

BIJZONDER DIER

IMKE

“We maken in ons werk een heleboel narigheid mee, maar het verhaal van mevrouw Cuijpers en haar
hond Imke is er eentje met een
gouden rand,” vertelt Monique
Liebregts, die als klachtencoördinator werkzaam is voor het preventieteam van de Dierenbescherming
in Limburg. “Mevrouw Cuijpers is
al op leeftijd en dementerend.
Omdat ze geen familie meer heeft,
wordt ze begeleid door een sociaal
bewindvoerster. Zij is erg betrokken,
dol op dieren ook, en constateerde
dat hondje Imke medische hulp
nodig had.”

dagen later gebeurde er echter iets
wat niemand had zien aankomen.
Monique: “We werden benaderd
door een medewerkster van de
Zilverlinde, een verzorgingshuis in
de buurt. Zij wilden zowel mevrouw
Cuijpers als Imke opnemen.” Eind
oktober al kon ze verhuizen en
werd ze herenigd met haar hond.
“Ze was intens gelukkig toen ze
Imke zag en bleef maar zeggen dat
dit de mooiste dag van haar leven
was,” glimlacht Monique. “Ook
Imke was door het dolle. Ze veroverde ter plekke al kwispelend de harten van de bewoners én verzorgers.”

Kansloze missie
De Dierenbescherming werd ingeschakeld, waarna Monique zich
over Imke ontfermde. “Ze bleek niet
te zijn geënt, had fikse oorontsteking en haar gebit was zó slecht dat
alle kiezen eruit moesten,” aldus
Monique. Net toen het de goede
kant op leek te gaan, bepaalde de
rechter dat mevrouw Cuijpers niet
langer zelfstandig kon wonen en
binnen twee weken naar een verzorgingstehuis diende te worden overgebracht. “Wij stelden toen alles in
het werk om Imke bij haar te kunnen houden, maar het leek een
kansloze missie.”

Sprongen vooruit
Monique gaat nog regelmatig langs
bij het verzorgingshuis: “Imke loopt
er rond alsof ze nooit ergens anders
heeft gewoond, ze voelt zich op
haar gemak en geniet van alle aandacht. Mevrouw Cuijpers is ondertussen reuze trots op haar hondje,
en heeft geestelijk sprongen vooruit
gemaakt. Zonder het management,
de verzorgers en artsen van de
Zilverlinde was dit niet mogelijk
geweest. Zij werken keihard, en toch
hebben ze de zorg voor Imke erbij
willen nemen. Hun enthousiasme
en betrokkenheid ontroeren me
nog elke keer. Ik hoop dat dit verhaal ertoe zal bijdragen dat mens
en dier in de toekomst niet meer zo
wreed uit elkaar zullen worden
getrokken. Er is veel mogelijk, als
hulpinstanties maar samenwerken
en erin geloven dat het kan. Imke is
het bewijs.”

Mooiste dag
Tot ontsteltenis van de betrokkenen,
werd mevrouw Cuijpers zonder Imke
in een tehuis geplaatst. “Ze raakte in
paniek, en was zo verdrietig,” herinnert Monique zich. Slechts een paar
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FOTOGRAFIE HUIB VINTGES

Dat dieren met hun aanwezigheid, warmte en aaibaarheid troost kunnen bieden, is een feit. Net zoals ze in
staat zijn om het isolement bij eenzame mensen te
doorbreken. Toen hondje Imke bij haar dementerende
eigenaresse werd weggehaald, deden hulpverleners er
dan ook alles aan om ze weer samen te brengen. Toch
had niemand kunnen vermoeden dat het verhaal zo’n
mooie afloop zou krijgen.

Monique bezoekt
mevrouw Cuijpers en
haar hond Imke in het
verzorgingstehuis
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SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt
u onze klantenservice bereiken via

088 81 13 000

Facebook.com/deDierenbescherming
Twitter.com/Dierbescherming

ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

Instagram.com/Dierenbescherming

WINNAARS
BOEK

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING

HONDENTRAINING
OP MAAT
Hondeneigenaren die weten hoe ze op een verantwoorde en harmonieuze manier met hun dier
moeten omgaan, hebben daar hun leven lang plezier van. Een hondencursus is daarom zeer de
moeite waard. Niet alleen voor puppy’s, ook
oudere en asielhonden kunnen nog veel leren.
Voor intensieve en deskundige begeleiding bij de
(her)opvoeding van uw hond kunt u terecht bij de
training Gehoorzame Huishond van de Dierenbescherming. De cursus wordt op diverse plekken
in Nederland gegeven.
Voor meer informatie en de locaties kijkt u op onze
website Dierenbescherming.nl bij hondenscholen.
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I Dierenbescherming.nl/
klantenservice

Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid
Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid
Directie
Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

De winnaars van Waarom spreeuwen bloemen plukken en trillende
muizen slimmer zijn uit het vorige
nummer van DIER zijn:
• J. Kouwenberg, Den Bosch
• M. van Kappel-van Hees,
Berkel-Enschot
• M. Commerell, Rotterdam
Ledenraad
Anita te Kampe, vz
I Dierenbescherming.nl/
ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:
€ 58 per jaar (bent u
lid en wilt u dit omzetten
naar een gezinslidmaatschap? Neem contact op
met Service & Informatie)

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, 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 relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten
Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.

• Bedrijfslidmaatschap:
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming
voert incasso’s einde
maand uit.
Rekeningnummer
(IBAN):
NL05INGB0003963156
Incassant ID
Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000
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Doetinchem | Coverfoto: Robin Utrecht | Oplage: 135.000 | Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat,
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De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste
advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding w
 orden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers
ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.
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Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelijke meldnummer van de politie: 144
De Dierenbescherming wordt gesteund door:

De Dierenbescherming voert het
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de
Dierenbescherming voldoet aan de strenge
eisen op het gebied van financieel beheer,
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

VOOR & NA

‘Ysraël wilde zó
graag leven, dat hij
alle ontberingen
heeft doorstaan’

Januari 2017
Na drie maanden in het Dierenbeschermingcentrum in het Limburgse Born was Ysraël voldoende aangesterkt (zie pagina 2). “En eigenlijk
is dat nog een understatement,” lacht Jessica,
die al die tijd de zorg voor het jonge katje droeg.
“Van een broodmagere, bange kitten is hij uitgegroeid tot een ronde, gezonde kater.” Lichamelijk knapte Ysraël veel sneller op dan verwacht,
maar qua psychische ontwikkeling zagen zijn
verzorgers een dier dat veel te vroeg bij de
moeder was weggehaald. Jessica: “Hij is

speels, maar heeft niet geleerd waar zijn grenzen liggen. Hij kende aanvankelijk geen rem.
Ging hij aan je broekspijp hangen of beet hij
in je handen als hij wilde spelen. Maar gelukkig luistert hij inmiddels heel goed. Het was
dan ook geen probleem om een thuis voor
hem te vinden. Met één van de gezinnen die
Ysraël wilden adopteren, hadden we meteen
een klik. Zij wilden dit katje écht een kans
geven, en niet omdat ze hem zielig vonden.
Deze mensen hebben dan ook geduldig
gewacht totdat hij klaar was voor adoptie.”

Hoewel Jessica blij is dat Ysraël goed terecht
is gekomen, mist ze zijn enthousiasme en
dankbaarheid nog elke dag. “Hij wilde zó
graag leven, dat hij alle ontberingen wist te
doorstaan. Heel bijzonder vind ik dat,” zegt ze.
“En het liefst had ik hem zelf mee naar huis
genomen. Maar tegelijkertijd weet ik; er zijn veel
oude en chronisch zieke dieren waar niemand
naar omkijkt, daar moet ook iemand zijn best
voor doen. Al neemt dat niet weg dat ik dit dappere, sterke katje nog elke dag mis. Hij maakte
de keuze om te willen leven en heeft het gered.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

RONDE, GEZONDE KATER
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.
Billy en Tjerk hebben dankzij de Dierenbescherming een liefdevol
thuis. Dit is niet altijd zo geweest; de katers komen uit een situatie
waarin ze ernstig verwaarloosd werden. De Dierenbescherming maakt
zich hard voor het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog
veel werk te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er
40.000 dieren opgevangen en liefdevol verzorgd. Deelnemers van de
Postcode Loterij: bedankt. U maakt steun aan de Dierenbescherming
en meer dan 90 andere organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot
de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet
alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 6 miljard euro
aan goede doelen. De Dierenbescherming heeft sinds 1996 een bijdrage
ontvangen van € 37,6 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil
maken, ook in de komende jaren. Voor een betere, duurzame en
rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

