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Inspecteurs van onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en agenten van
Politie Oost-Brabant haalden afgelopen najaar
23 honden weg bij een vermeende handelaar.
Een van de honden was de jonge bordercollie
Jessie, van toen nog maar een paar weken
oud. De verwaarloosde dieren waren in beeld
gekomen na meerdere meldingen bij het landelijk meldpunt 144 en de wijkagent. Inspecteur Ed Webers van de Dierenbescherming
besloot daarop onaangekondigd langs te
gaan op het adres. “Hoe kan je zo je dieren

houden?,” reageerde hij na zijn bezoek
geschokt. De verblijven van de honden waren
donker, vuil, nat en in sommige gevallen te
klein. Na onderzoek door een dierenarts bleken alle dieren onder de vlooien en luizen te
zitten. “Deze honden en pups beginnen al met
een achterstand door onkunde van een mens.
Jezelf verrijken zonder naar de intrinsieke
waarde van het dier te kijken is in- en intriest.”
Op basis van deze bevindingen gaf RVO, de
overheidsinstelling die onder andere toeziet
op naleving van de Wet dieren, opdracht om
de honden meteen weg te halen bij de man en

‘De honden zaten
opgesloten in een
vieze, natte ruimte’
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over te brengen naar een veilige plek, waar
ze in alle rust konden herstellen. De kosten
voor verzorging en opvang worden verhaald
op de eigenaar. Hij zal zich na afronding van
het onderzoek b
 ovendien voor de rechter
moeten verantwoorden. Pup Jessie werd
nog diezelfde dag, samen met enkele andere
honden, overgebracht naar Dieren
opvangcentrum ’t Noordbroek in Almelo.
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LANGE ADEM
“Als juridisch lobbyist van de Dieren
bescherming mag ik een steentje
bijdragen aan een beter welzijn voor
dieren in ons land. Daarbij is een lange
adem vereist. Bestaande situaties en
denkkaders moeten namelijk eerst ter
discussie worden gesteld voordat er
überhaupt iets kan veranderen. Aan mij
de taak om concrete, haalbare tekstvoor
stellen aan te dragen bij de politiek.
In 1992 bereikten we een mijlpaal toen
een grotendeels door de Dierenbescher
ming geïnspireerde kaderwet werke
lijkheid werd. Uniek daarbij was dat de
intrinsieke waarde van het dier werd
erkend en het ‘Nee, tenzij’- principe
leidend werd.
Het blijft onbegrijpelijk dat dieren
worden aangepast aan de wensen van
de mens. Ik doel in ’t bijzonder op
lichamelijke ingrepen. Zoals in de
vee-industrie, waar dieren vaak nog
worden gezien als ‘productiefactor’. Het
wegnemen van complete lichaamsdelen
zoals staarten, hoorns, klauwtjes en
snavels was en is in sommige gevallen
nog steeds normaal. Past immers beter
in het dierhouderij-systeem.
Verderop in dit blad leest u wat er zoal
ten goede is gekeerd sinds dierenwel
zijn een plek kreeg in onze wetgeving.
Nu is het zaak om ook de resterende,
nog altijd toegestane ingrepen zo
spoedig mogelijk een halt toe te roepen.
Dat zal ongetwijfeld tijd en doorzet
tingsvermogen vragen. Maar mijn
collega’s en ikzelf blijven er onvermin
derd voor gaan. Omdat we geloven en
weten dat het écht beter kan.”
Leon Ripmeester
Jurist Dierenbescherming
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KORT NIEUWS

GULLE GIFT BIJ GOED GELD GALA
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Postcode Loterij plaats werden onlangs 112 goede
doelen, waaronder de Dierenbescherming, verblijd met een schenking. We mochten maar liefst
1,8 miljoen euro in ontvangst nemen. Een fantastisch bedrag waar we vanzelfsprekend heel geluk-

kig mee zijn. Met deze gift kunnen wij dieren
opvangen in onze asielen, dierenambulances
laten rijden, opkomen voor de rechten van dieren
en onze inspectiedienst inzetten om verwaarlozing en mishandeling van dieren tegen te gaan.

ONTDEK HOE
GASTVRIJ
UW TUIN IS

INSPECTIENIEUWS
27 DIEREN UIT VERVUILD
HUIS GEHAALD

Dankzij jullie hebben de oude pony’s
Suzanne en Kruimel een thuis gevonden.
We kregen héél véél reacties op onze
#ikzoekbaas-oproep. En yes, het is gelukt!
Facebook.com/deDierenbescherming
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Een inspecteur van onze Lande
lijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft onlangs
27 dieren uit een woning in
Rotterdam gehaald. Na een
verontrustende melding van de
woningbouwvereniging ging de
inspecteur poolshoogte nemen.
Hij trof een vrouw met haar zoon,
dochter en diens twee kinderen
samen met een aantal katten,
honden, vogels, konijnen, cavia’s
en een schildpad in het zwaar
vervuilde huis aan. De indringende lucht van ammoniak kwam
hem buiten al tegemoet. In
samenwerking met de woning-

bouwvereniging, het crisis
interventieteam, het wijkteam en
de GGD is daarop b
 esloten om
de dieren uit huis te plaatsen.
De vrouw en dochter deden
vrijwillig afstand van ze.
Twee chihuahua’s en twee
katten mochten blijven. Een
medewerker van de Dieren
bescherming zal regelmatig een
bezoekje brengen om deze dieren
in de gaten te houden. De overige
dieren zijn inmiddels ondergebracht bij diverse opvangcentra
en zullen worden herplaatst. Voor
het gezin wordt vervangende
woonruimte gezocht.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS, NATASJA NOORDERVLIET, NATIONALE POSTCODE LOTERIJ, ROBIN UTRECHT

Imme Rog (links), Managing Director Goede Doelen Loterijen, overhandigt de cheque aan
Marjolein Blank en Jeroen van Dijke van de Dierenbescherming.

In tuinen vliegen en scharrelen een heleboel dieren rond. Wat ze precies komen
doen, is vaak onduidelijk. Daar willen we
achter komen met de evenemententelling
Van Kroeg tot Kraamkamer. Is uw tuin of
balkon een kroeg en komen dieren alleen
om te snacken of bouwen ze ook een nestje en fungeert uw tuin daarmee als kraamkamer? Vanaf 14 april tot en met 13 mei
kunt u via dit evenement het gedrag per
diersoort doorgeven. Met tien minuutjes
per week zijn we al blij. Dat helpt ons een
beter beeld te krijgen van de tuinen van
Nederland en betere voorlichting te geven.
Op tuintelling.nl/
kraamkamer vindt u
meer informatie.

win!

FOTOSHOOT MET
UW HOND OF KAT
IK ZOEK BAAS ZALIM
Kadoeng Kadoeng! Je hoort en
ziet Zalim van afstand al aankomen, kan ook niet anders met
zo’n lichaam. Hij is groot, maar
heeft een fantastisch karakter en
is gek op aandacht. Zalim houdt
ook van wandelen. Hij is sterk, dat
weet hij maar al te goed. Heel
soms maakt hij daar misbruik van.
Maar met een gentle leader, een
speciale hoofdhalsband, kan
iedereen kan iedereen zonder
problemen met hem op pad.
Zalim is nog een jonge hond. De
Freelance fotograaf Natasja Noordervliet (zie pagina 15) studeerde
in 2010 af aan de Fotoacademie
van Amsterdam. Sindsdien is zij
werkzaam voor verschillende soorten werkgevers. Ook fotografeert
ze belangeloos h
 onden voor
Dierenopvangcentrum Kennemerland. “Natuurlijk wordt er in het
asiel goed voor ze gezorgd, maar
dieren horen hier niet te zitten. Dat
ik met mijn fotografie kan bijdragen
aan een nieuwe toekomst is prachtig,” aldus Natasja.

Zo doet u mee
Lijkt het u ook leuk om uw hond
of kat op unieke wijze te laten fotograferen door Natasja? Dat kan!
We mogen namelijk een exclusieve
fotoshoot verloten onder de lezers
van blad DIER. Interesse? Stuur
een mail naar win@dierenbescherming.nl o.v.v. naam, contactgegevens en een korte omschrijving
van uw dier.

komende jaren moet hij dan ook
goed getraind worden, zodat hij in
de toekomst net zo’n toffe gozer
blijft als nu. Vindt u zijn haren in
de rui niet erg, wilt u trainen met
Zalim en zijn er geen andere honden of katten in huis? Dan zouden
jullie zomaar vrienden voor het
leven kunnen worden.
Het volledige profiel van Zalim
leest u op Ikzoekbaas.nl. Op deze
site staan alle plaatsbare dieren
in onze asielen vermeld.

VRIJWILLIGERS
IN HET ZONNETJE
Onlangs werd de Ida Zilverschoonprijs op diverse plaatsen in
Nederland uitgereikt aan vrijwilligers(groepen) van de Dierenbescherming die zich actief en
volledig belangeloos inzetten. We
feliciteerden ditmaal preventiemedewerker Gonda Timmer, vrijwilli-

gers Chris Workel, Ria en Ton van
Oevelen, hondentrainster Miranda
van Wijck en de dierenbuddy’s en
vrijwilligers van de kindervoor
lichtingsambulance. De Ida
Zilverschoonprijs bestaat uit
een geldbedrag van 250 euro per
vrijwilliger of project.

KINDEREN ADVISEREN
DE DIERENBESCHERMING
‘Hoe kan de Dierenbescherming zorgen dat binnen de gezelschapsdierensector goed (of beter) voor dieren gezorgd wordt?’ Dit vraagstuk kreeg
groep 8 van de Haagse basisschool De Paradijsvogel voorgelegd. Deze
kinderen vormen een zogenoemde Raad van Kinderen, een initiatief van de
Missing Chapter Foundation. Organisaties kunnen bij de Raad van Kinderen aankloppen met een dilemma of strategisch vraagstuk, dat de k inderen
vervolgens gaan onderzoeken. Door hun frisse en onbevangen kijk op de
dingen, komen kinderen vaak met originele denkrichtingen en creatieve en
onconventionele oplossingen en adviezen. Welke dat zoal zijn, leest u in
een volgende editie van DIER.

Hondentrainster Miranda van Wijck heeft niet alleen tientallen
honden getraind, ze sleepte ook vele aspirant-trainers binnen.
Ze staat altijd klaar voor de hondenschool.
VOORJAAR 2018 DIER | 5

HOOFDVERHAAL

‘Pas het dier niet aan
de veehouderij aan,
maar de veehouderij
aan het dier’

STRIJD VOOR EEN
DEFINITIEF VERBOD

Niemand wil zien hoe snavelpuntjes van kuikens worden verwijderd,
krulstaartjes bij biggen worden
afgesneden en koeien een vriesbrandmerk krijgen. Officieel mag
het ook niet, maar veel veehouders
zeggen dat ze hun dieren (nog)
niet kunnen houden zonder deze
ingrepen. De overheid gaat hierin
mee en blijft ontheffingen verlenen.
Daar moet verandering in komen.
We hebben nu de kans om een
aantal verminkingen in de vee-
industrie te stoppen. Op 1 september aanstaande loopt namelijk voor
veel ingrepen de verbodsontheffing af. De minister van Landbouw
moet dan een besluit nemen:
welke ingrepen krijgen opnieuw
ontheffing en welke worden nu
eindelijk definitief verboden.
De Dierenbescherming zet
alle zeilen bij en lobbyt als nooit
tevoren bij overheid en vee-industrie om verminkingen te stoppen.
Helpt u ons daarbij? Kijk op
Dierenbescherming.nl/
stopverminking voor meer info.
6 | DIER VOORJAAR 2018

Stop verminkingen in de vee-industrie

LAAT
STAARTEN
KRULLEN

Is het normaal dat je dieren verminkt? Natuurlijk
niet, maar in de vee-industrie is het wel
gebruikelijk. Op grote schaal voelen boeren zich
gedwongen hun dieren aan te passen. Staartjes
worden geamputeerd, snavels ingekort en tenen
afgeknipt. Tanden vijlen is geen pretje, net zo
min als de plek dichtschroeien waar hoorns
zouden komen. Vaak is zo’n ingreep pijnlijk en
stressvol en de vraag of het lichaam
van een dier onaantastbaar is, net als
grondwettelijk voor ons geldt, zou
eigenlijk overbodig moeten zijn.

VOORJAAR 2018 DIER | 7
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Steeds uitstellen
Tenzij het bakken met geld kost? Bert beaamt
dat het kostenaspect een grote rol speelt. Als
deskundige op het gebied van de veehouderij
schreef hij een lijvig rapport over alle factoren
die zorgen voor het steeds uitstellen van een
verbod op ingrepen. “Duidelijk is dat veel vee
houders er niets voor voelen om te stoppen
met snavels inkorten, staarten couperen en
onthoornen omdat ze bang zijn dat dit in de
stallen leidt tot vechten, verenpikkerij, ernstige
verwondingen, ontstekingen en zelfs sterfte.
Met grote economische schade tot gevolg.”
Keur aan obstakels
In de wet is dat ‘tenzij’ destijds toch wat
anders ingevuld. Voor een ingreep bij dieren
moet bijvoorbeeld een medische noodzaak
bestaan. Maar de vluchtroute om deze voor
waarde te omzeilen bestaat vooral uit de pas

Innovatie en
creativiteit
kunnen hand in
hand gaan met
dierenwelzijn,
met een
veehouderij
waarin dieren
niet worden
verminkt
8 | DIER VOORJAAR 2018

sage in de wet die zegt dat er uitzonderingen
op de regel kunnen worden aangewezen. Bert
beschrijft in zijn rapport een keur aan obsta
kels die al zo’n twee decennia worden aange
voerd als reden waarom nog niet zou kunnen
worden gestopt met het mutileren van dieren
in de veehouderij.

Muurvast
Als je die redenen samenbalt tot de essentie,
kom je tot de conclusie dat we muurvast zit
ten in een systeem dat kostprijsgedreven is.
Veehouders kijken naar elkaar, de super
markt, de protesterende burger die tevens
prijsbewuste consument is, buitenlandse
afzetmarkten en de overheid. “We zijn jaren
lang gegijzeld”, vindt Marijke de Jong, bij de
Dierenbescherming verantwoordelijk voor
het Beter Leven keurmerk. Als pluimveedes
kundige ziet ze al meer dan twintig jaar dat
de sector, uitzonderingen daargelaten, blijft
hameren op de gevaren van verenpikkerij en
kannibalisme. “Alsof het echt niet anders
kan,” zegt ze. “Natuurlijk willen wij niet dat
dieren elkaar verwonden en de dupe worden
van een pervers systeem omdat de snavelpun
ten er zo nodig aan moeten blijven. Dieren
kunnen er niets aan doen dat ze hun instinct
volgen en elkaar tot bloedens toe kaal pik
ken.” Dat heeft namelijk alles te maken met
de wijze waarop dieren worden gehuisvest en
hoe ze worden gefokt en zelfs hoe ze worden
opgevoed. Opgevoed?
Kuikens opvoeden
Ja, volgens Marijke moet je kuikens en later
de jonge kippen opvoeden om te voorkomen
dat ze elkaar gaan pikken. “Vergelijk het met
het socialiseren van puppy’s,” legt ze uit.
“Er zijn veel factoren waardoor dieren gefrus
treerd raken en elkaar te lijf gaan, maar uit
onderzoek weten we dat je kuikens moet
leren, of misschien beter gezegd moet laten
wennen aan bijvoorbeeld strooisel om te
kunnen scharrelen en te stofbaden. Kippen
pikken de hele dag door en als ze niet in
de grond pikken, dan pikken ze dus elkaar.”
Diergericht ontwerpen
Kippen opvoeden om onderling gepik te voor
komen. Het is één van de manieren die duide
lijk maken dat aandacht van de boer een
vereiste is. Maar dat is ingewikkelder, en vele
malen prijziger dan het preventief verwijde
ren van snavelpuntjes. Marijke legt uit dat
het zogenaamde ‘diergericht ontwerpen’ de
toekomst heeft. Zo was ze nauw betrokken bij
de initiatieven waarbij stallen zijn aangepast
aan de behoeften van het dier en niet anders
om. En dat werkt. De splinternieuwe Kipster

VEEL VOORKOMENDE
VERMINKINGEN

HOORNPIT DICHGESCHROEID
Uit angst dat dieren zichzelf of elkaar
verwonden, worden melkgeiten en
-koeien onthoornd. Dat gebeurt door de
zogeheten ‘hoornpit’ op jonge leeftijd
dicht te schroeien.

KRULSTAART AFGESNEDEN
Bij de meeste varkens wordt het krul
staartje met een heet mes afgesneden. De
ingreep is pijnlijk en stressvol. Miljoenen
biggen worden ook gecastreerd en soms
worden hun hoektandjes afgevijld.

SNAVELPUNT WEGGEBRAND
Hoewel het wegkappen van een groot
deel van de snavel niet meer mag, wordt
bij veel legkippen wel nog steeds het
snavelpuntje met infrarood weggebrand.
Dit gebeurt vooral bij dieren die in kooien
worden gehouden.

FOTOGRAFIE DE DIERENBESCHERMING, ROBIN UTRECHT

“P

as het dier niet aan
de veehouderij aan,
maar de veehoude
rij aan het dier,”
zo vat Bert van
den Berg van de
Dierenbescherming
de kritiek samen na
jarenlange maatschappelijke discussie, uit
mondend in het zogeheten Ingrepenbesluit
van 1996. Op zich een mijlpaal, want daar
mee werd na jarenlange strijd erkend dat er
zoiets bestaat als lichamelijke integriteit van
het dier. En dus ook dat niet alles zonder
meer moet kunnen, tenzij…

‘De krul in
de staart van
varkens is hét
bewijs dat het
welzijn van de
dieren in orde is’
(Lidl), het Rondeel (AH) en de stallen waar
kip GIJS (Plus) en Vrolijke kip (Deen) eitjes leg
gen bewijzen dat elke dag opnieuw. Officieel
zijn deze stallen niet biologisch, maar omdat
ze optimaal rekening houden met het natuur
lijke gedrag van de dieren – met afleidings
materiaal, veel daglicht en imitatie van een
bosrijke omgeving – én er dus geen ingrepen
nodig zijn, hebben ze drie welverdiende
sterren van het Beter Leven keurmerk van
de Dierenbescherming gekregen.

Krulstaartjes
Diergericht ontwerpen is een uitdaging, maar
ook in een gewone stal is veel mogelijk om
ingrepen bij dieren overbodig te maken.
DIER ging op bezoek bij varkensboer Johnny
Hogenkamp in Dalfsen om met eigen ogen te
zien hoe zijn varkens sinds kort hun prachtige
krulstaartje mogen behouden. Dat kan, als
aan een paar ogenschijnlijk simpele voorwaar
den is voldaan. Johnny zegt dat hij lange tijd
niet beter wist dan dat varkens gecoupeerd
werden. “Of eigenlijk geknipt, want dat was
wat mijn beide opa’s deden,” vertelt hij.
“De varkens lagen weliswaar dik in het stro,
maar de staartjes moesten er toch af. Dat was
gewoon zo.” Volgens de boer is er in een groep
jonge varkentjes “altijd wel één met een rug
zakje”. Zijn dochter werkt in het onderwijs en
de vergelijking met lastige gastjes in de klas is
snel getrokken. Varkens zijn intelligente wezen
tjes en hebben een duidelijk karakter. “In een
groep heb je d’r altijd wel één of twee tussen
zitten die om welke reden ook gaan bijten.”
Jute zakken
Volgens Johnny is het de kunst om dat snel in
de smiezen te hebben en te zorgen dat zo’n
dier de nodige afleiding krijgt. Bij hem op het
bedrijf zijn jute zakken het tovermiddel. De
biggen lijken het inderdaad geweldig te vin
den om hun frustraties, speelsheid of wat het
dan ook is te botvieren op zo’n stuk stof. Hoe
dan ook, het werkt, al kost het dus meer aan

dacht van het personeel. Ook om het jonge
spul blijvend in de gaten te houden.

Lik uit de trog
De enthousiaste varkensboer zegt dat staart
bijten volgens hem ook veel te maken heeft
met het voer dat de dieren krijgen. Is dat niet
optimaal, dan voelen de varkens zich niet
lekker door allerlei maag- en darmproble
men. “En dat reageren ze op elkaar af.” En
dus maakt Hogenkamp zijn eigen voer. Dat
dat goed gaat, bewijzen de krulstaarten in de
stal. Hij neemt zowaar zelf een lik voer uit de
brede trog die plaats biedt aan alle varkens in
de stal. “Dan kunnen ze allemaal gelijk vreten
en dat scheelt ook bij het voorkomen van
gebijt.” Intussen constateert hij al proevend
tevreden dat de maaltijd goed smaakt. Voor
varkens dan.
Tevreden klanten
De extra aandacht, het speciale voer, het
maakt dat zijn varkens duurder zijn dan
normaal. Ongeveer twintig euro per dier.
Samen met negen collega’s die nu ook
gestopt zijn met couperen heeft Johnny echter
tevreden klanten in Zweden. “Die lopen voor
op qua dierenwelzijn,” benadrukt hij om dui
delijk te maken dat de Scandinaviërs maar
wat graag een meerprijs betalen. “Voor hen is
die krul in de staart hét bewijs dat het welzijn
van mijn varkens in orde is.”
Echte jongens gebleven
Onder die krul zie je bij Johnny’s varkens ook
duidelijk dat de jongens echte mannen zijn
gebleven. Hij hoort niet bij de boeren die nog
steeds hun biggen castreren – ook zo’n ingrij
pende verminking – omdat er een kleine kans
is dat hun vlees gaat stinken bij het bakken.
“Met een beetje handigheid en een goede neus
haal je die er in het slachthuis zo uit,” stelt
Bert van den Berg. In een stuurgroep werkt hij
nu met betrokkenen aan een castratievrij
Europa, opdat onze boeren straks alle niet
behandelde varkens kunnen exporteren. Nu
is castratie soms nog een eis bij verkoop aan
andere landen.
Eerlijke prijs
De hoopvol stemmende conclusie moet zijn
dat er een duidelijk weg is, en dat de wil
steeds meer lijkt te komen. Boeren als Johnny
Hogenkamp of de mensen achter een bedrijf
als Kipster laten zien dat innovatie en creati
viteit hand in hand kunnen gaan met dieren
welzijn, met een veehouderij waarin dieren
niet worden verminkt. En de Dierenbescher
ming is realistisch genoeg om te beseffen dat
daar een eerlijke prijs tegenover moet staan.

KNOKKEN VOOR VERBOD
Waar duidelijk is dat ingrepen
volkomen overbodig zijn, vindt de
Dierenbescherming dat onmiddellijk
moet worden gestopt met het
verminken van vee.
Het vriesbranden van koeien is zo’n
ingreep, maar ook het inkorten van snavels bij kippen. Dit jaar zal de minister van
Landbouw beslissen welke ingrepen
blijven toegestaan en welke al in het
najaar niet meer mogen. De Dierenbescherming knokt voor een definitief verbod om snavels van kippen nog langer
te misvormen. Veel boeren korten de snavels al niet meer in omdat in Duitsland, een
belangrijke afnemer, een verbod geldt. De
rest moet nu worden gedwongen. Indien
nodig dienen boeren verplicht hulp in te
schakelen om hun bedrijfsvoering aan te
passen. Ze hebben tijd genoeg gehad.
Concrete resultaten
Het feit dat er überhaupt wetgeving is, al
lijkt deze vaak symbolisch, ingrepen vaker
onder verdoving of met pijnbestrijding
achteraf gebeuren en minder ingrijpend
zijn dan vroeger, is winst. De Dieren
bescherming heeft wat dat betreft gelukkig al veel bereikt. Voor sommige dieren
zijn zelfs concrete resultaten geboekt.
Eendensnavels worden bijvoorbeeld niet
meer ingekort nu de dieren die voor hun
vlees worden gehouden stro in de stal
hebben en schapen hebben weer een
lange staart. Die hadden ze altijd al, maar
niemand leek tot 2008 te beseffen dat bij
lammetjes een elastiekje om het staartje
werd gebonden tot hij eraf viel. Dan werd
de boel daar niet zo vies. Nu moet de boer
gewoon beter opletten en ingrijpen als dat
nodig is. Ook het verwijderen van de lellen
bij kalkoenen mag niet meer.
Blijvend onderzoek
Kalkoenen zijn onderling behoorlijk agressief, dus stoppen met het inkorten van de
snavel is vooralsnog onverantwoord. Maar
de druk om te blijven onderzoeken of het
anders kan, moet blijven. Daar zal de
Dierenbescherming op letten. En dat geldt
voor álle verminkingen die miljoenen dieren
ieder jaar moeten ondergaan. Omdat ze
de pech hebben geboren te zijn in een
systeem dat voorschrijft dat hun leven
goedkoop, kort en efficiënt moet zijn.
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GERED!

‘Kim is negen
jaar en daarmee
behoorlijk op leeftijd. Fijn dat we
haar nog een laatste veilige plek
mogen bieden’

KIM

Nadat ze door haar vorige eigenaar in het
asiel was achtergelaten, wachtte Kim
ruim tweeënhalf jaar op een nieuw thuis.
Wellicht dat haar hoge leeftijd afschrok,
want met haar negen jaar is ze al bijna
bejaard. Voor Leon en Zita was dit geen
belemmering, integendeel zelfs.
Kim kwam in het asiel terecht omdat haar eigenaar
lichamelijk achteruit ging en niet meer de zorg kon bieden
die ze nodig had. Na twee jaar vruchteloos wachten, meld
de zich een nieuwe eigenaar. De verzorgers van Kim waren
dolblij, ze gunden het haar zo. Maar al na een week keerde
ze terug in het asiel. Niet omdat ze niet lief was geweest,
maar vanwege een hevige allergische reactie van een
familielid. Arme Kim. Daar zat ze weer, wachtend op een
baasje dat misschien nooit zou komen.

Niet pushen
Leon en Zita kwamen Kim tegen op Ikzoekbaas.nl. “Het was
meteen duidelijk dat zij onze hond zou worden,” zegt Zita
lachend. “We vonden het zó leuk om haar te ontmoeten.
Gelukkig reageerde ze ook enthousiast op ons.” Volgens
Leon en Zita is Kim nog een beetje onzeker, afwachtend en
op haar hoede, maar voelt ze zich bij hen op haar gemak.
Zita: “Ze kan beweeglijk en actief zijn, maar heeft ook haar
rustige momenten. Dan komt ze bij ons liggen, zonder om
aandacht te vragen. En hoewel ze prima alleen kan zijn, is ze
elke keer zó blij wanneer we thuiskomen. Gaat ze springen
en blaffen. Kim houdt van gezelschap en wij genieten op
onze beurt ook elke dag van haar.”
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FOTOGRAFIE ERIK BUIS

Grijze snoet
Maar haar verzorgers weigerden op te geven. Kim is,
ondanks haar hoge leeftijd en grijze snoet, een levendige
hond, een lieveling in het asiel. Vorig jaar nog speelde ze
een rol in onze asieldierencampagne over oudere dieren.
Leon: “Dat Kim op leeftijd is, was voor ons geen obstakel.
We vinden het juist fijn dat we haar nog een laatste veilige
plek mogen bieden. En dat besef weegt zwaarder dan het
feit dat we haar waarschijnlijk relatief snel weer moeten
missen. Een hond die tweeënhalf jaar in het asiel heeft
gewacht, verdient een fijn thuis.”

WAAROM
EEN MUILKORF?

Leon en Zita: “Voor mensen en
kinderen is Kim een echte lieverd,
maar met andere honden heeft ze
moeite. Als we met Kim gaan wandelen, doen we haar daarom altijd
een muilkorf om. Het is niet verplicht, maar we willen geen risico
lopen. Ze valt namelijk uit naar vrijwel alle honden die ze tegenkomt.
We denken dat het voortkomt uit
angst en onzekerheid. Door alles
wat ze heeft meegemaakt en hoe
ze is opgevoed. We proberen moeilijke situaties te mijden, maar soms
kan dat natuurlijk niet. Een muilkorf
is dan wel zo veilig.”
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PORTRETTEN

Een dierenarts, fotograaf,
hondentrimmer en schoenmaker

BELANGELOOS
DIEREN HELPEN
Zonder onze vrijwilligers die zich inzetten in de asielen en op
de dierenambulance, die de collecte lopen of thuis dieren
opvangen, zou de Dierenbescherming niet kunnen bestaan. Er
zijn ook mensen die een andere manier hebben gevonden om te
helpen. Die hun expertise, werk of talent belangeloos inzetten
voor dieren in nood. Zoals Natasja, een freelance fotograaf die
asieldieren op hun mooist portretteert en dierenarts Sandra die
honden en katten behandelt met chiropractie en acupunctuur.
“Het juiste moment om je belangeloos in te zetten voor anderen
komt nooit. Zeker niet als je al een drukke baan hebt,” aldus
Sandra. “Maar op een bepaald moment moét je de stap zetten,
ook al zijn de omstandigheden niet ideaal.” Op de volgende
pagina’s vertellen zij, Natasja en nog twee toegewijde
vrijwilligers over de motivatie om hun talent
in te zetten in het belang van dierenwelzijn.
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‘Het juiste
moment om
iets voor een
ander te doen,
komt nooit.
Op een dag
moet je er
gewoon voor
gaan’

DE DIERENARTS

Sandra van Leeuwen runt een praktijk
waar ze dieren met uiteenlopende
klachten behandelt. Ze doet dat met
behulp van chiropractie, acupunctuur en
kruiden. Elke maandag gaat ze naar
Dierenopvangcentrum Vlaardingen om
belangeloos honden en katten te helpen.
Sandra: “Vorig jaar ging ik naar Fiji voor een
castratie- en sterilisatieproject. Dierenleed
heeft me altijd erg aangegrepen, maar lange
tijd zat dat vooral in mijn hoofd en vond ik dat
ik er buiten mijn werk te weinig naar handelde.
Natuurlijk steunde ik goede doelen financieel,

maar ik wilde ook iets doén. Ik bedacht me
toen dat een asiel wellicht iets zou kunnen met
mijn kennis en ik benaderde Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Ik stelde voor om dieren
met bijvoorbeeld gewrichtsklachten, verlatingsangst of gedragsproblemen te gaan
behandelen. Binnen drie dagen kreeg ik al
een reactie. Er zat op dat moment een katje
met een huidprobleem en ze wilden graag dat
ik daar naar keek. Soms is een behandeling
complex, want bij allergieën speelt de stress
van het asielleven een belangrijke rol en die
kan ik natuurlijk niet verhelpen. Maar deze dieren zitten er nu eenmaal en elk pijntje dat ik
wegneem is meegenomen. De dieren zijn

eigenlijk altijd kalm terwijl ik ze behandel. Wat
op zich bijzonder is, gezien het feit dat ze bij
acupunctuur meerdere naalden in hun lijf krijgen. Ik neem wel altijd ruim de tijd voor ze. Ik
denk dat dat helpt, alsof ze weten dat ik het
beste met ze voorheb. Ze zijn ook al aan me
gewend voordat ik überhaupt een naald zet. Ik
ben nog elke dag blij dat ik deze stap heb
gezet. Het juiste moment om belangeloos iets
voor een ander te doen, komt namelijk nooit.
Op een dag moet je ervoor gaan, zéker als je
de expertise en de mogelijkheid hebt om
daadwerkelijk een v erschil te maken.”
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PORTRETTEN
DE HONDENTRIMMER

Ralph Haine heeft een mobiele trimsalon
en parkeert zijn wagen, een knalgele
oude ambulance, regelmatig bij Dieren
beschermingscentrum Limburg om de
asielhonden te trimmen en te scheren.
Ralph: “Ik werkte in de IT, maar werd daar
doodongelukkig van. Ik ben een zacht ei, een
sociale vent, en wilde iets doen dat echt bij me
past. Liefst met mensen of met dieren. Tijdens
een vakantie in Amerika ontstond het idee van
een mobiele trimsalon, daar een beproefd
concept. Eenmaal thuis begon ik aan een

opleiding tot hondentrimmer en vond een
oude knalgele ambulance die ik ombouwde
tot trimsalon. Ik speelde al lang met het idee
om vrijwilligerswerk voor de Dierenbescherming te doen, en besloot het asiel mijn hulp
aan te bieden. Veel van de dieren die er zitten
zijn verwaarloosd, of hebben op straat gezworven. Er zijn honden met een vacht die zó verklit
is dat ze voortdurend pijn hebben. Ze hebben
lange nagels en vieze oren. Geen situatie waar
dieren zich prettig bij voelen. De medewerkers
reageerden super enthousiast op mijn voorstel.
Hoewel honden het in de regel niet leuk vinden
om getrimd te worden, probeer ik ze het gevoel

te geven dat ik het beste met ze voorheb, dat
ze me kunnen vertrouwen. En meestal lukt dat.
Hond Levi zal ik nooit vergeten. Hij had een
week bij zijn overleden baas in huis gezeten
toen hij in het asiel terechtkwam. De haren van
zijn poten zaten geklit aan zijn borst. Hij moet
veel pijn hebben gehad bij elke stap die hij zette. Zo zielig. Ik was blij dat ik hem van die pijn
kon verlossen. Dieren uiten het niet direct,
maar ik weet dat ze zich een paar dagen na
een knip- of trimbeurt beter voelen. En dat hun
plaatsingskans groter wordt. Een goed verzorgde hond voelt zich tenslotte fijner en ziet er
beter uit. Dat besef is mijn grootste beloning.”

‘Er zijn honden met een
vacht die zó verklit is dat
ze voortdurend pijn hebben. Ik ben blij dat ik ze
daarvan kan verlossen’
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‘De eerste hond die ik voor
het asiel fotografeerde was
Monty. Groot en imposant,
maar zó lief. Niet lang daarna
vond hij een nieuwe baas’

DE FOTOGRAAF

Natasja Noordervliet werkt voor
opdrachtgevers als Viva, KEK Mama en
KPMG. Sinds begin vorig jaar maakt ze
bij Dierentehuis Kennemerland in Zand
voort belangeloos foto’s van asieldieren
met als doel om ze sneller aan een baas
te helpen. En met succes, want alle
dieren die ze op de gevoelige plaat zette
zijn inmiddels geplaatst.
Natasja: “In 2010 studeerde ik af aan de Foto
academie van Amsterdam. Sindsdien werk ik
voor verschillende media. Ook het online
media platform Haerlems Bodem behoort tot

mijn opdrachtgevers. Ik maakte regelmatig
foto’s van mijn hond Teddie. Toen de hoofd
redacteur van Haerlems Bodem die foto’s zag,
vroeg ze of ik het leuk zou vinden om datzelfde
met asieldieren te doen. Ik ben dol op dieren,
altijd geweest. Dus ik hoefde daar niet lang
over na te denken. Als vijfjarig meisje reed ik al
paard en we hebben thuis altijd honden gehad.
Ik kan me herinneren dat ik in Los Angeles studeerde en voor de eerste keer in mijn leven
geen huisdier had. Dat vond ik zo ongezellig.
Niet lang daarna redde ik een katje van de
verdrinkingsdood en nam het mee naar huis.
Later is hij met me teruggekeerd naar Nederland. De eerste hond die ik voor het opvang-

centrum fotografeerde was Monty. Groot en
imposant vond ik hem, maar zó lief. Ik genoot
enorm van de shoot, en was blij toen ik hoorde
dat hij niet lang daarna een nieuwe baas vond.
Honden kan ik lezen, ik begrijp ze. Ze zijn
goudeerlijk, en trouw. Laatst heb ik voor de
eerste keer een kat voor mijn lens gehad. Een
hele andere ervaring, maar evenzo waardevol.
Het gaat er mij om dat de dieren in het asiel zo
snel mogelijk een thuis vinden. Ook al wordt
er goed voor ze gezorgd, ze horen hier natuurlijk niet te zitten. Dat ik daar met mijn fotografie
aan kan bijdragen, geeft me een goed gevoel.
In de toekomst zou ik graag nog veel meer
voor asieldieren betekenen.”
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DE SCHOENMAKER

Fred Curfs was zijn hele werkende leven
schoenmaker. Nu hij met pensioen is,
komen zijn gereedschappen nog steeds
goed van pas. Hij werkt elke donderdag
als klusjesman in het Dierenbescher
mingscentrum in Limburg.
Fred: “Op mijn veertiende hielp ik al in de
schoenmakerszaak van mijn vader. Later ben
ik een opleiding gaan volgen en werd ik zelf
schoenmaker. Toen mijn vader er op een dag
mee stopte, nam ik zijn gereedschappen en
klanten over en ben ik een zaak aan huis
begonnen. Dat heb ik vijfentwintig jaar

gedaan. Inmiddels ben ik met pensioen, maar
nog steeds werk ik graag met mijn handen en
wil ik mooie dingen maken. Toen ik hoorde dat
het asiel een klusjesman zocht, heb ik gereageerd. Ik ben opgegroeid met honden, mijn
vrouw en ik hebben al jaren een kat. Als je een
dier liefde geeft, dan krijg je daar zo veel voor
terug. Dit werk doe ik in het belang van de
dieren. Ik wil ze helpen om hun verblijf wat
aangenamer te maken. Als ik op donderdagochtend binnenkom, ligt er meestal al een lijst
voor me klaar van klusjes die gedaan moeten
worden. Maar ik pak ook zelf dingen aan die
beter of anders kunnen. Ik maak bijvoorbeeld
plankjes voor de katten zodat ze naar buiten

kunnen kijken, zorg dat de operatiekamer
gebruiksvriendelijker wordt en repareer hondenriemen. Ik neem regelmatig klusjes mee
naar huis, omdat ik daar alle gereedschappen
en machines tot mijn beschikking heb. De ervaring als schoenmaker komt dan goed van pas.
Regelmatig ga ik tijdens het werk even bij de
dieren langs om ze te knuffelen. En ik informeer
elke week even welke dieren zijn geplaatst.
Want dat is natuurlijk waar je op hoopt; dat ze
een plek vinden waar ze weer hun vrijheid hebben. Hier in het asiel krijgen ze liefde en goede
zorg, maar zitten ze toch een groot deel van de
dag binnen, dat kan niet anders. Je gunt ze
alleen zoveel meer.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

PORTRETTEN

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Ik doe
dit werk
voor de dieren.
Ik wil hun verblijf
in het asiel wat
a angenamer
maken’
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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*.

Krijgt een specht
hoofdpijn als
hij timmert?
Spechten kunnen hun snavel
razendsnel tegen een boom tikken.
Als wij mensen dat zouden proberen, kregen we een barstende
hoofdpijn. De overijverige specht
heeft daar geen last van. Dat komt
omdat de hersenen van het vogeltje stevig vastzitten in de schedel
en ze weinig hersenvocht hebben.
Zodoende kan het brein niet bewegen en worden trauma’s voorkomen. Verder blijkt dat spechten
vlak voordat ze beginnen te timmeren hun spieren samentrekken,
waarmee de ergste klap, als ware
het een airbag, wordt opgevangen.

ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF FOTO ROBIN UTRECHT

Hoe laat ik
mijn nieuwe
kat wennen?
Voor een kat is een andere
omgeving vaak stressvol.
Houd ’m de eerste tijd binnen
zodat hij in alle rust kan wennen,
liefst in een eigen ruimte. U merkt
snel genoeg of hij op onderzoek
wil of liever nog even in een hoekje
blijft zitten. Katten hebben een
zogenaamd huisinstinct. Het duurt
ongeveer een maand voordat ze
zich hebben gesetteld. Zet de kattenbak op een vaste, goed bereikbare plek en zorg dat hij niet te veel
prikkels krijgt. Ook vertrouwde
speeltjes, kleedjes, een reismand
of kattenbak kunnen helpen. De kat
herkent de geur en zal zich zodoende sneller op z’n gemak voelen.

Waarom verliezen
edelherten hun gewei?

Bij welke
planten moet
ik mijn paard
weghouden?
Geweien worden gebruikt om indruk te maken op hinden en om te
dreigen en te vechten in de bronstijd. Een gewei groeit gedurende ongeveer honderd dagen, daarna sterft de bast af. De bloed
toevoer stopt, waarmee het feitelijk dood materiaal is. De herten
werpen dan het gewei af. Vrijwel direct daarna begint een nieuwe te
groeien vanaf de plek waar het vastzit aan de kop. Op twaalfjarige
leeftijd is het gewei op z’n zwaarst, ongeveer tien kilo.

Kunnen vogels
verdwalen?
Jazeker, al komt het niet vaak voor. Vogels hebben een instinctieve
trekrichting. Overdag richten zij zich op de zon, ’s nachts laten ze
zich leiden door de sterren. Oudere, ervaren vogels maken
gebruik van landschapselementen zoals rivieren, kustlijnen en
bergketens. Ze worden ook geleid door het magnetische veld
rond de aarde. Overigens is er nog veel onbekend over hoe vogels
hun richting vinden, zeker als zij uit koers zijn geraakt door bijvoorbeeld slechte w
 eersomstandigheden. Tot op de dag van vandaag
wordt er onderzoek naar dit fascinerende fenomeen gedaan.

Bij meer dan u denkt. Paarden in
natuurgebieden mijden giftige
gewassen. Het instinct van paarden en pony’s die relatief weinig
buiten komen, is beduidend minder betrouwbaar. Wees daarom
voorzichtig met nachtschade
planten als tomaten en aardappel.
Ook de bladeren van pruim, kers,
perzik, abrikoos, fi jnspar, beukennoot, grove den, jeneverbes,
buxus, rododendron, lupine, vingerhoedskruid, taxus en gouden
regen kunnen dodelijk zijn. Zorg
daarnaast dat uw paard of pony
nooit in de buurt van jacobskruiskruid komt. Als de bloemen bloeien, eten de dieren het niet. Nadat
het kruid is gerooid, wordt het ‘eetbaar’ en daarmee erg gevaarlijk.
Worden paarden en/of pony’s in
uw omgeving b
 lootgesteld aan
giftige gewassen? Bel dan het
landelijke meldnummer 144.

* 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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ACHTERGROND

25 JAAR

DIERENWELZIJNSWETGEVING
In 1992 trad de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in werking. Een
historische mijlpaal voor alle gehouden dieren in ons land. Voor die tijd ging de
wetgeving namelijk uitsluitend over de gezondheid en waren er veel minder regels
en mogelijkheden om de belangen van dieren over de volle breedte te beschermen.
Het betrof hier een kaderwet van waaruit nieuwe wetgeving druppelsgewijs tot
stand is gekomen. Dat dierenwelzijn 25 jaar geleden een plek kreeg in de wetgeving
komt nadrukkelijk dankzij lobby en tekstvoorstellen van de Dierenbescherming.
We blikken terug op een kwart eeuw dierenwelzijnswetgeving. Hoe was het
vroeger, en hoe is het nu? De tien grootste veranderingen op rij.
NUMMER 1:

In 2001 kwam er een
verbod op het couperen
van oren, staarten en
andere lichaamsdelen bij
honden en paarden
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1

Ingrepen bij gezelschapsdieren
Vroeger
Ingrepen waren bij sommige huisdieren nor
maal. Met name bij bepaalde hondenrassen
was het couperen van oren en staarten de
gangbare praktijk. Denk aan dobermanns
zonder staart en met ‘gepunte’ oren.

NUMMER 4:

Per 2024 zal de Nederlandse
bontindustrie definitief
tot het verleden behoren

Nu
In 2001 kwam er een verbod op het couperen
van oren, staarten en andere lichaamsdelen
bij honden en paarden. Zodoende hoeven ze
geen pijnlijke, overbodige ingrepen meer te
ondergaan louter om esthetische redenen.
Inmiddels is het heel normaal om dober
manns te zien zoals ze zijn; met staart en
hangende oren. Vergeet ook niet dat een
(honden)staart een belangrijke functie
heeft. Om insecten te verjagen, maar vooral
ook om hondensignalen te kunnen geven.
Veel beter dus.

2

Het dier als object
Vroeger
Heel lang zijn dieren louter beschouwd als
(gebruiks-)objecten, die juridisch gezien
dezelfde status hadden als bijvoorbeeld een
tafel of een stoel. Mede door deze benadering
kon er een grootschalige vee-industrie ont
staan die maar beperkt rekenschap gaf van de
behoeften, belangen en eigenheid van het
dier. Ook huisdieren werden vaak behandeld
als gebruiksgoederen, bijvoorbeeld bij een
executie-veiling, huisontruiming of echtschei
ding. Met een heleboel ellende tot gevolg.
Nu
In 1997 heeft de EU in het Verdrag van
Amsterdam dieren erkend als wezens met
bewustzijn en gevoel. Daar moet nu rekening
mee worden gehouden. In 2013 heeft Neder
land zijn Burgerlijk Wetboek aangepast.
Daarin staat dat dieren ‘geen zaken zijn’, wat
betekent dat er anders en zorgvuldiger met
ze dient te worden omgegaan dan met een
gebruiksvoorwerp. Bestaande praktijken ver
anderen nu langzaam maar merkbaar. Kat
ten worden bijvoorbeeld niet of nauwelijks
nog aangeboden op executie-veilingen.

3

Vissen met levend aas

4

Vroeger
Kleine visjes werden volop gebruikt als
levend aas door hengelsporters. Bijvoorbeeld
blankvoorntjes die levend aan de haak wer
den geprikt om roofvissen als snoeken te
vangen. Maakte niet uit, want ‘het was toch
maar vis’.

Vroeger
Er was een tijd dat het dragen van bont heel
normaal werd gevonden. Nederland had
daarbij een behoorlijk omvangrijke pelsdier
houderij. Terwijl deze dieren vaak helemaal
niet geschikt zijn om te houden. Het welzijn
was dan ook erbarmelijk.

Nu
Al snel is het besef gegroeid, mede door
aanvullend wetenschappelijk onderzoek,
dat ook andere dan zoogdieren ‘welzijn’
hebben. Reeds in 1998 heeft dit ertoe geleid
dat er een verbod kwam op hengelen met
levende aasvisjes. Dit vanuit het inzicht dat
het letterlijk levend uitgeworpen worden als
aas ook voor vissen stress (en pijn!) met zich
meebrengt.

Nu
Het denken over bont is veranderd. De
maatschappij is zich ervan bewust dat het
aanschaffen of dragen van een dergelijk luxe
product het dierenleed niet kan rechtvaardi
gen. In 2008 is er een verbod gekomen op
vossen- en chinchillafokkerij ten behoeve van
bont. In 2012 werd dat gevolgd door een nert
senfokverbod. Effectief betekent dit dat met
ingang van 2024 de Nederlandse bontindustrie
definitief tot het verleden zal behoren.

Dragen van bont
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ACHTERGROND

7

NUMMER 5:

In 2004 werd
de kalverkist
in Nederland
verboden

Wilde dieren in het circus
Vroeger
Wilde dieren zoals olifanten, leeuwen en
tijgers hoorden bij het circus. Ze werden
getraind om elke avond hun kunstjes te ver
tonen in de piste. Dat zowel het trainen, het
optreden maar zeker ook het vervoeren en de
tijdelijke huisvesting niet bepaald optimaal
waren, werd letterlijk en figuurlijk niet gezien.

6

Vroeger
Nog een controversieel onderwerp uit het
verleden. In de kalverhouderij was het
gebruikelijk om de dieren gedurende hun
leven solitair te huisvesten in krappe kalver
kisten. Het was een manier om de jonge kalf
jes zo efficiënt mogelijk op te fokken tot hun
slachtgewicht, met een onacceptabel misera
bel leven tot gevolg. Ook hier is het besef
gegroeid, mede door inspanningen en
protesten van de Dierenbescherming, dat dit
gewoonweg niet kan.

Vroeger
Heel lang zijn er eigenlijk geen beperkingen
geweest aan welke dieren als huisdier moch
ten worden gehouden. Alleen voor bepaalde
(bedreigde) wilde diersoorten bestonden
internationale beperkingen. Deze waren voor
al ingegeven door natuurbescherming en niet
zozeer vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

Kalverkisten

Nu
In 2004 werd de kalverkist in Nederland ver
boden. Drie jaar later gevolgd door een ver
bod voor heel Europa. Daarmee is er een
einde gekomen aan deze vorm van kal
ver-houderij, waarvan we nu alleen maar
kunnen zeggen: hoe heeft dit ooit kunnen
bestaan? Enigszins vergelijkbaar kwam er
in 2013 een verbod op het permanent huis
vesten van (fok)zeugen in een zeugenbox.
Groepshuisvesting is voor deze varkens de
nieuwe norm.
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Positieflijst

Nu
Er werd nagegaan of ook aan huisdierbezit
beperkingen zouden moeten worden gesteld.
In de wet staat nu dat huisdierbezit strikt
genomen verboden is (!), tenzij de overheid
heeft aangegeven dat een bepaalde diersoort
gehouden mag worden. Daarbij speelt een
rol of een dier daar überhaupt geschikt voor
is. Dit kan de overheid regelen met ‘positief
lijsten’, waarop de toegestane soorten staan.
Momenteel werkt de overheid aan de defini
tieve versie van een positieflijst voor zoog
dieren. Zolang deze er niet is, mag in
beginsel nog elk dier gehouden worden,
maar deze ontwikkeling gaat dus de goede
kant op.

8

Seks met dieren
Vroeger
Wij waren een van de weinige landen die
geen expliciet verbod kende op seks met
dieren. Het gevolg was dat een belangrijk
deel van de internationale dierenporno-
industrie zich hier concentreerde. Nog
los van het feit dat de betreffende dieren
vermoedelijk in weinig florissante leef
omstandigheden werden gehouden, is het
op deze manier gebruiken van dieren – en
dat vastleggen op film – het toonbeeld van
hoe je ze tot voorwerp kunt degraderen.
Respectloos dus.
Nu
Sinds 2010 geldt er in Nederland een verbod
op het hebben van seks met een dier. Dit
heeft ook betrekking op het vervaardigen en
verspreiden van pornografisch materiaal
met dieren. Dit betekent dat daders nu een
voudiger vervolgd en bestraft kunnen wor
den. Vroeger moest eerst worden bewezen
dat het dier had geleden, wat vaak lastig
was. Bovendien is nu de legale dierenpornoindustrie uit Nederland verdwenen.

FOTOGRAFIE BUITENBEELD, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

5

Nu
Sinds 2015 geldt er een verbod op het
gebruik van een groot aantal wilde diersoor
ten in het circus. Zo zijn olifanten, grote kat
achtigen als leeuwen en tijgers, giraffes en
zeezoogdieren (denk aan zeeleeuwen) niet
meer toegestaan. Er is veel discussie geweest
rondom de komst van dit verbod. Groeiende
maatschappelijke weerstand versus de
circuswereld die de ‘traditie’ niet wilde
opgeven. Dierenwelzijnsaspecten zijn een
belangrijke reden geweest om uiteindelijk
tot dit verbod te komen.

NUMMER 9:

In 2008 is een
verbod gekomen
gekomen op
het couperen
van schapenstaarten

9

10

Vroeger
Het was en is in sommige gevallen helaas nog
steeds normaal om dieren aan te passen aan
de omstandigheden in de intensieve houderij.
Met oog op een optimale productie worden
allerlei lichamelijke ingrepen uitgevoerd. Met
name lichaamsdelen worden weggehaald,
ofwel gecoupeerd of dichtgeschroeid.

Vroeger
Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw
zijn er regels over dierenmishandeling. Deze
stonden in het Wetboek van Strafrecht. Daarbij
is van oorsprong niet zozeer het dierenwelzijn
richtinggevend geweest, maar vooral het
zedelijkheidsaspect. Oftewel, het schokkende
effect dat het moeten aanschouwen van dieren
mishandeling op omstanders kon hebben.

Ingrepen bij landbouwhuisdieren

Nu
Uit de dierenwelzijnswetgeving vloeit voort
dat er respect moet zijn voor de soortgebon
den eigenschappen, ofwel, de ‘heelheid en
gaafheid’ van het dier. In 1996 trad het Ingre
penbesluit in werking dat direct of op ter
mijn allerlei lichamelijke verminkingen
verbood. Daarmee werd het uitgangspunt
omgedraaid; ingrepen mogen niet, tenzij er
een duidelijke noodzaak bestaat. Het streven
is om resterende, toegestane ingrepen steeds
verder uit te faseren. Zo is er in 2008 een ver
bod gekomen op het couperen van schapen
staarten, terwijl je tot dan toe bijna altijd
schapen zonder staart in de wei zag.

Dierenmishandeling

Nu
Dierenmishandeling wordt nu eerst en
vooral bekeken vanuit het perspectief van
dierenwelzijn. In 2014 zijn de regels over
dierenmishandeling voor het laatst aange
scherpt. Zo is het dumpen van een dier nu
zelfstandig en expliciet strafbaar gesteld.
Hetzelfde geldt voor het schoppen van een
dier. Net als bij seks met dieren, betekent dit
dat bewijs en vervolging eenvoudiger zijn
geworden. Hoe dan ook is er meer aandacht
gekomen voor de opsporing van dierenmis
handeling, en ook voor forensische bewijs
voering hieromtrent.

NOG LANG NIET KLAAR
De Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren werd in 2013 vervangen
door de Wet dieren. Een aantal van
de beschreven veranderingen is ver
bonden met de komst van deze wet.
Maar we zijn nog lang niet klaar.
Zo hopen we dat de definitieve positieflijst voor te houden zoogdieren spoedig
in werking treedt en ingrepen bij dieren
verder worden uitgefaseerd. Op relatief
korte termijn verwacht de Dierenbescherming een verdere aanscherping van de
Wet dieren, waarbij het aanbrengen van
een neusring bij mannelijke fokvarkens
niet langer als ‘ingreep’ zal worden toegestaan. Ook een verbod op het gebruik
van stroombanden bij honden, als trainings- en correctiemiddel, staat als het
goed is op stapel. Bij eigenlijk alle wetswijzigingen die zijn genoemd is de
Dierenbescherming actief, vaak v anuit
een voortrekkersrol, betrokken geweest.
Ook in de toekomst blijven we ons vanzelfsprekend inspannen voor nóg betere
dierenwelzijnswetgeving.
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LEZERSFOTO’S

BOEZEMVRIENDEN
Onverwachte, bijzondere of onmogelijke liefdes; ze bestaan ook in het dierenrijk. Dat niet
alleen mensen vriendschappen aangaan, maar ook dieren veel steun aan elkaar kunnen
hebben, bewijzen deze foto’s. Het thema voor het volgende nummer is ‘Dieren in de
natuur’. U stuurt uw foto naar foto@dierenbescherming.nl o.v.v. naam, woonplaats en
een kort begeleidend tekstje.
1.

2.

3.
1. Katje Axel van een paar kilo in vol vertrouwen met
zijn zeventig kilo zware vriend Appie. Het kleine katje
is inmiddels volwassen, de grote hond hebben we
helaas vanwege botkanker moeten laten inslapen.
Anja van der Roest, Neede
2. Onze eenjarige Bengaal Amber met haar lieve opa,
de zestienjarige Gaudí. Erik Philippus, Nederweert
3. Onze Noek met kleine Noosa, de pup van onze dochter. Ze zijn dol op elkaar. Bernarda Lindhout, Leerdam
4. Mijn twee schatjes Sim(ply Red) en Popje.
Dikke vrienden! Marieke Muijlaert, Rotterdam
5. Wij zijn gastgezin voor het dierentehuis en na elf
kittens kwam Frits bij ons. Het was zo’n lieverd, dat we
besloten hem te houden. Een tijdje later vingen we
Hanna op. Het klikte meteen zo goed tussen die twee
dat wij ook Hanna niet meer hebben laten gaan.
Cor Goossens, Arnhem
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5.

4.

6.

7. 7.

8.
9.

10.

8.

6. “Chiara, Van harte gefeliciteerd
met je verjaardag. Liefs, Bella.”
Ingrid Roets, Berkel-Enschot
7. Dorus, onze driejarige poes, is een
enorme knuffelkont. Hij ligt graag bij
onze konijntjes in het hok en laat ze
zelfs uit zijn bakje eten. Ook konijn Pum
vind het heerlijk als hij tegen haar aan
komt liggen. Nicole Cordia, Amsterdam
8. Zora is een geadopteerde Spaanse
straathond, Lexie een Britse Korthaar
met stamboom. Formeel is er dus wel
wat verschil in stand, maar daar merken
we weinig van. Zora en Lexie zijn dikke
vriendinnen. Aldert Mak, Harderwijk
9. Mijn jonge honden Finn en Liz zijn
ze dol op spetteren in het water.

We kunnen geen plas voorbij lopen
zonder dat ze er allebei even in zijn
geweest. Sanne Bontan, Nieuwegein
10. Pippi, nergens bang voor, ging
altijd bij Morhaf liggen als hij een dutje
doet. Morhaf kriebelde dan met zijn lip
door haar vacht en dat vond ze heerlijk. Helaas is Pippi aangereden door
een auto en overleden. Een abrupt
einde aan een bijzondere vriendschap.
Juliette Vervoorn, Nuenen
11. Onze katers Panter en Murphy zijn
vrienden voor het leven en vaak al poetsend en knuffelend te vinden. Hier
omarmt Murphy zijn beste vriendje.
Schattig toch? David en Bianca Schilt,
Ouderkerk aan den IJssel

11.
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MEELOOPREPORTAGE

JOB DE KLEPPER (66)
Functie “Ik ben akidoleraar, coach en
weerbaardheidstrainer. Daarnaast
geef ik v oorlichting over het werk van
de Dierenbescherming op basisscholen en organiseer ik de Kids Events.”
Vrijwilliger “Ik ben begonnen als
k attenkroeler en later kwamen daar
voorlichting en kinderactiviteiten bij. Ik
vind het belangrijk dat mensen besef
hebben van de kwetsbaarheid van de
aarde. Van mensen, dieren en de
natuur. Je kan nergens beter beginnen dan bij de jeugd.”
Motivatie “Mede dankzij de Dierenbescherming heeft het nieuwe doel in
mijn leven concreter vorm gekregen.
Van jonge, spontane mensen word ik
vrolijk, ik draag er graag aan bij ze
richting in hun leven te geven.”
Voldoening “Kinderen zijn dankbaar
voor wat ze krijgen aangereikt. Van
zo’n onbevangen houding kunnen
volwassenen nog veel leren. De blijdschap op al die gezichten is prachtig.”

STEFAN DE REIJER (16)
Functie “Ik zit in 4 vwo. Mijn maatschappelijke stage liep ik bij Dierenbescherming Amersfoort. Dit is mijn
eerste Kids Event als organisator
en begeleider.”
Belangrijk “Ik vind het belangrijk dat
kinderen meer leren over het welzijn
van dieren. Nog steeds worden veel
dieren mishandeld, verwaarloosd en
slecht verzorgd. Dat laatste lang niet
altijd bewust. Neem een kat die verkeerd wordt opgetild, of een konijn
dat in een hokje wegkwijnt omdat het
een soortgenootje mist. Als wij mensen kunnen helpen om het beter te
doen, geeft me dat veel voldoening.”
Genieten “Ik geniet ervan om met
kinderen te werken en te weten
dat ik daarmee wellicht toekomstig
dierenleed tegenga.”
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Van links naar rechts:
Job de Klepper,
Moranni te Winkel,
Elise de Reijer
en Stefan de Reijer

ELISE DE REIJER (23)
Functie “Ik heb een drukke baan.
Daarnaast doe ik al lange tijd allerlei
vrijwilligersklussen voor de Dieren
bescherming, waaronder de organi
satie van de Kids Events. Ik heb altijd
interesse gehad in dierenwelzijns- en
natuurbehoudsorganisaties vanuit een
drive om dieren te beschermen en om
te voorkomen dat de aarde bezwijkt
onder onze manier van leven.”
Ambassadeurs “Kinderen ontwikkelen hun wereldbeeld al op jonge
leeftijd. Hoe vroeger je ze leert over
dierenwelzijn des te beter zij het zullen onthouden en toepassen in hun
handelen en keuzes. Hiernaast worden zij hopelijk ambassadeurs voor
dierenwelzijn en vertellen ze anderen
wat ze hebben geleerd.”
Voldoening “Dit werk geeft me
veel voldoening. Ik geniet het meest
van het feit dat we op deze manier
een bijdrage kunnen leveren aan een
betere wereld. Bovendien is het
leuk om met mensen te werken die
bewust bezig zijn met dierenwelzijn
en natuurbehoud.”

ONZE MENSEN ONS WERK

Voor jonge dierenbeschermers worden regelmatig activiteiten in het land georganiseerd. Doel is om ze
op een leuke manier te laten zien wat de Dierenbescherming doet én hoe belangrijk het is dat je je om
het welzijn van dieren bekommert. DIER was aanwezig bij het jaarlijkse Kids Event. We volgden de
vier bevlogen organisatoren op de voet.
9.30 uur Opening
Vandaag staat het Dierenbeschermings
centrum in Amersfoort in het teken van
kinderen. Organisator Job heet de 97 jonge
deelnemers aan het Kids Event welkom. Zodra
ze allemaal een plekje hebben gevonden in de
zaal, start hij een quiz. Job is benieuwd of ze
weten wat een vrijwilliger is. “Iemand die
voor niks werkt,” roept een meisje. “En
wat vinden jullie daarvan?” vraagt Job. De
kinderen zijn het er over eens dat dat ‘best
wel aardig’ is om te doen.
10.00 uur In groepjes
De deelnemers worden in groepen verdeeld.
Sommigen gaan de bossen in voor een speur
tocht, anderen knutselen aan een lange tafel

of laten zich schminken als hun favoriete
dier. In een van de lokalen start de workshop
over bont. Een vrijwilligster laat een filmpje
zien waarin wordt uitgelegd hoe je kan ont
dekken of bont echt of nep is. Daarna mogen
de kinderen zelf aan de slag. Ze voelen aan de
vachten die op tafel liggen en kijken of de
onderlaag uit huid of uit synthetische stiksels
bestaat. Een waardevolle les.

11.30 uur Bij de imker
Gebiologeerd luistert een groepje kinderen in
een andere ruimte naar imker Eugène Broe
cheler die vertelt hoe honing wordt gemaakt
en wat het verschil is tussen de werkbijen
en de bijenkoningin. De kindjes vinden het
reuze interessant en stellen veel vragen.

‘Kinderen ontwikkelen
hun wereldbeeld al op
jonge leeftijd. Hoe eerder
je ze leert over dierenwelzijn des te groter de
kans dat ze er ook echt
naar zullen handelen’
ELISE
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MORANNI TE WINKEL (30)
Functie “Ik ben docent Nederlands
op een middelbare school en in
mijn vrije tijd werk ik als vrijwilliger
voor diverse goede doelen en
organisaties, waaronder de Dieren
bescherming. Ik zorg voor teksten en
beeldmateriaal, voer campagne en
geef voorlichting. Allemaal met
evenveel toewijding.”
Collecteren “Toen ik vijftien jaar was,
wees mijn moeder mij op een oproep
om te collecteren voor de Dieren
bescherming. Ik heb altijd een grote
liefde voor dieren gehad, een week
later was ik collectant. Ik doe dit nu
dus al ruim vijftien jaar, met vijf jaar
ervaring als wijkhoofd.”
Bewustwording “Kinderen zijn de
toekomst. Mijn hoop is dat ze na het
Kids Event twee keer zullen nadenken
voor ze een bontkraag kopen en dat ze
een dier in nood kunnen helpen door
144 te bellen. Bewustwording creëren, daar draait het in mijn ogen om.”
Toekomst “Steeds meer mensen
weten welke wantoestanden zich
afspelen in de bio-industrie, dat
olifanten worden gemarteld voor
‘kunstjes’ en hoe die wasbeerhond
om hun jas terecht is gekomen. Als wij
kinderen op kunnen voeden met de
wetenschap dat ze niet bij moeten
dragen aan dierenleed, dan zie ik de
toekomst voor al die onschuldige
dieren positiever in.”

JOB

“Steken bijen elkaar ook?” wil de een weten.
“Eten bijen zelf honing?,” peinst de ander.
Aan het einde van de presentatie mag ieder
een een lepeltje honing proeven.

13.00 uur Pannenkoeken eten
Van al dat spelen en leren hebben de kleine
dierenbeschermers honger gekregen. Buiten
worden er pannenkoeken gebakken. De
kinderen nemen plaats rond de vuurkorf en
mogen zoveel eten als ze willen. Inmiddels
is ook de dierenambulance gearriveerd.
Iedereen die het leuk vindt mag een kijkje
gaan nemen.
14.30 uur Het bos in
Boswachter Martine du Bois neemt een groep
je mee op avontuur. In het bos gaan de kinde
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ren op zoek naar een schilderij van een vos.
Martine vertelt over vossen. Hoe hard ze kun
nen rennen bijvoorbeeld, wat ze eten en hoe
je dieren in het bos kan beschermen. “Is Bos
jouw voornaam en Wachter jouw achter
naam,” vraagt een jongetje aan Martine.

15.00 uur Moe maar voldaan
De dag is ten einde. De kinderen zijn moe,
maar voldaan. “Dit is het mooiste moment,”
glimlacht organisator Elise. “Als je alle kinde
ren en vrijwilligers bij elkaar ziet staan,
met geschminkte koppies en een tevreden
glimlach op hun gezicht. Mijn doel was om
vandaag honderd kinderen te ontvangen.
Sommigen vonden dat nogal ambitieus.
Maar het zijn er uiteindelijk 97 geworden.
Onze missie is hoe dan ook geslaagd.”

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Van jonge, spontane
mensen word ik blij.
Ik draag er graag aan
bij ze richting in hun
leven te geven’

COLUMN

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Lars Oudijn is als districtsinspecteur werkzaam bij de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). In deze functie treedt hij dagelijks op tegen
dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Ik werkte vijf jaar bij de politie toen ik de kans
kreeg om een paar diensten mee te draaien met
inspecteur Ed Webers. Wat me direct aansprak
was dat je in deze functie écht een verschil maakt
voor dieren. Met de toepassing van
bestuursrecht geven we mensen de
kans om hun levenssituatie te verbeteren.
Je kan de dieren wel bij ze weghalen,
maar daarmee los je niets op. Ze schaffen
zo weer een paar nieuwe aan. Door ze
handvatten aan te reiken en daarop te
controleren, kan je snel een verandering
voor dieren teweegbrengen.

Aan flarden gescheurd
Het blijft onwerkelijk hoeveel mensen in
schrijnende situaties leven. Bij de politie
had ik daar al wel een beeld van gekre
gen, maar het is nog vele malen erger
dan ik dacht. Zoals laatst toen we de
woning binnenkwamen van een man
met vijf chihuahua’s. Hij had tachtig
flessen cola gekocht en bergen toilet
papier, omdat het in de aanbieding
was. Zijn huis stond zó vol dat er nog
maar een smal gangetje over was om
te lopen. Ongelooflijk dat hij zo
kon leven. Met de hondjes ging het
niet best. Ze hadden vreselijke
jeuk, beten zichzelf. De bank
waar ze op zaten was aan flarden
gescheurd van de stress. We gingen
met de man in gesprek en toen
bleek dat hij na het verlies van
zijn vrouw obsessief was gaan ver
zamelen, de enige manier waarop
hij zijn verdriet aankon.
Tachtig honden in een stal
Het maakt me niet uit wie tegenover me
staat, iedereen verdient respect. Neem de
hondenhandelaar die tachtig dieren in een
kale stal had zitten. Wij kunnen wel vinden
dat hij zijn dieren moet uitlaten, dat ze zorg
en liefde nodig hebben, maar daar heeft zo’n
man geen boodschap aan. Voor hem zijn de
honden handelswaar, niets meer dan dat. We
wezen hem op het belang van een dag- en

nachtritme voor de dieren. Als je alleen al het licht in
de ochtend aandoet en ’s avonds weer uit, geef je ze besef van
tijd en dat komt hun welzijn ten goede. Ook waren de moe
derhonden gescheiden van de pups. Wij vertelden hem dat
het wettelijk verplicht is om ze tenminste zeven weken bij
elkaar te houden. Beide adviezen nam hij ter harte en ging
er direct mee aan de slag. Dat zijn misschien kleine stapjes,
maar voor mij wel de moeite waard, omdat daarmee het
leven van al die dieren meteen een beetje beter werd.

Af en toe gefrustreerd
Natuurlijk raak ik af en toe gefrustreerd. Omdat men
sen het zo ver laten komen, dat ze niet inzien wat
er mis is. Meestal houd ik dat gevoel voor
mezelf. In hun beleving zijn wij de boosdoe
ners, we willen iets van ze waar ze hele
maal niet op zitten te wachten. Het heeft
in die gevallen geen zin om te blijven
hameren op wat ze fout doen. ‘Vertel me
hoe het beter moet,’ zeggen ze dan. En
dat begrijp ik. Aan ons de taak ze te
begeleiden bij de verzorging van hun
dier en daarbij een vinger aan de pols
te houden. Het risico dat ze weer afglij
den is namelijk groot. Soms zijn men
sen ons dankbaar. Ik kwam bij een
verslaafde vrouw. Haar huis was volle
dig vervuild. De hond en kat moesten
naar de dierenarts, maar zij weigerde
dat. Wij hebben de dieren laten
nakijken. Toen we ze terugbrach
ten, gaf ze me spontaan een
knuffel, zó blij was ze. Wat dat
betreft is het mooi wat we doen.
Voor dieren én voor mensen.

‘Het blijft onwerkelijk
hoeveel mensen in
schrijnende situaties leven.
Bij de politie had ik daar
al wel een beeld van
gekregen, maar het is vele
malen erger dan ik dacht’
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IN BEELD

DE NATUUR
ONTWAAKT
Merkt u het al? Het broedseizoen staat op losbarsten, de
lente breekt aan. Dagen worden langer en vogels beginnen
te zingen. Een prachtig schouwspel, de ontluikende natuur.
Bij zoogdieren worden de jongen al vroeg in de lente
geboren, zodat ze straks met voldoende reserves het
winterseizoen ingaan. Tot die tijd genieten we van
tafereeltjes als deze.
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HONGERIG ONTWAKEN

Egels kunnen slecht tegen kou. Ze
houden daarom een winterslaap
waarbij hartslag en ademhaling vertragen en de lichaamstemperatuur
zakt naar tien graden. Het is niet zo
dat egels aaneengesloten slapen.
Soms worden ze wakker en veranderen van nest. Gedurende zachte
winters kunnen egels soms ook tussentijds ontwaken. De temperaturen
zijn dan te hoog om weer in winterslaap te gaan, terwijl er een beperkt
voedselaanbod is. Ze moeten zien te
overleven op hun vetvoorraad. Hongerig uit de winterslaap kan bijvoeren
geen kwaad. Egels eten kattenvoer,
gehakt of speciaal egelvoer. Geef ze
geen melk, daar krijgen ze diarree
van. Zorg daarnaast voor een schaal
vers water of een vijver. Niet alleen
egels vinden dit fijn ook andere
dieren maken er gebruik van.

PRACHTIGE
CONCERTEN

In het vroege voorjaar vliegen
vogels honderden of soms
wel duizenden kilometers
vanuit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden.
Ook vogels die het hele jaar in
Nederland blijven, gaan op
zoek naar een partner. Ze zijn
druk met het afbakenen en
verdedigen van hun grenzen.
De meeste doen dat door
uit volle borst te zingen.
’s Ochtens zijn prachtige
concerten te horen. De liederen van de koolmees en de
zanglijster klinken volop en
ook het geroffel van de grote
bonte specht is al te horen.
Sommige vogels gaan aan de
slag met het maken van een
van een veilig nest in een
boom of in een struik, terwijl
de houtsnip en nachtzwaluw
hun nest op de grond maken.

GEEN LENTE ZONDER
KOEIENDANS

De lente begint pas écht als
de eerste koeiendans is
geweest. Na een lange winter
in de stal mogen de dieren
voor het eerst naar buiten. En
daar worden ze hartstikke blij
van. Vaak kijken ze eerst nog
wat verdwaasd om zich heen.
Maar zodra ze het weiland
tegemoet gaan, beginnen
ze te rennen, springen en
dansen totdat ze niet meer
kunnen, om zich vervolgens
tegoed te doen aan het eerste
verse gras. Boeren noemen
de koeiendans vaak het
mooiste moment van het jaar.
Steeds meer boerderijen
openen hun deuren voor het
publiek. Wie weet ook bij u in
de buurt.
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IN BEELD

SPECTACULAIRE
GEVECHTEN

In de Oostvaardersplassen,
het grootste moerasgebied
van ons land tussen Almere
en Lelystad, leven edelherten,
konikpaarden en heckrunderen in wilde kuddes. Deze
dieren zijn de natuurlijke
beheerders van het gebied,
waar de natuur vrij spel heeft
en de kringloop van het leven
goed zichtbaar is. Nu de
temperaturen gaan stijgen en
de zon zich vaker laat zien,
wordt het een drukte van
jewelste op de graslanden
en in de moerassen. Met
spectaculaire gevechten
willen de dieren hun territorium veroveren. Ze doen dat
met een heleboel kabaal en
overdreven gepronk, zodat
hun nageslacht een goede
start kan maken.

Een wirwar van voorjaarsdrift.
Bij bruine kikkers is het
gebruikelijk om in gezelschap
van een heleboel andere
paartjes de bevruchting tot
stand te brengen. Dat doen ze
niet met luid gekwaak, maar
zachtjes brommend. Ze zijn er
snel bij met de voortplanting.
In een zachte winter zoeken
ze half februari het water op.
De vrouwtjes zetten hun
eiklompjes af, die uit duizenden eieren kunnen bestaan.
De explosie van nieuw leven
geeft goed aan hoe belangrijk
poelen zijn voor de natuur. Als
vaste stek voor bijvoorbeeld
kikkers, padden, salamanders, ringslangen, libellen,
waterkevers en waterslakken.
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FOTOGRAFIE ANP, BUITENBEELD, ROBIN UTRECHT

EXPLOSIE VAN
NIEUW LEVEN

NECTAR VERZAMELEN

Vlinders kennen zomergasten
en overwinteraars. Tot de
laatste groep behoren de
citroenvlinder, dagpauwoog,
kleine vos en gehakkelde
aurelia. Tijdens zonnige
dagen in maart verlaten
vlinders hun overwinteringsplekken. Ze gaan dan op zoek
naar bloeiende planten om
nectar te verzamelen. Na de
lange winter is de te stillen
honger immers groot. Houdt u
van een tuin vol vlinders, dan
moet u weten wat hun wensen
zijn en hoe ze leven. Vlinders
houden bijvoorbeeld van
warmte. Zorg dus dat bloemen op zonnige plekjes staan.
Hoe meer verschillende
nectarplanten in de tuin, hoe
vaker vlinders zich laten zien.
Ook houden ze van afwisseling en variatie in hoogte en
soorten van planten. En van
beschutte plekjes maken
vlinders dankbaar gebruik.
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INTERVIEW

Wouter Bruins en Wil Stutterheim, In Ovo

REDDERS VAN
EENDAGSHAANTJES
In ons land worden jaarlijks 45 miljoen eendagshaantjes
gedood omdat ze geen economisch nut hebben. Het Leidse
bedrijf In Ovo ontwikkelde een test die het geslacht van de
kuikens al in een vroeg stadium prijsgeeft. Een belangrijke
doorbraak waarmee de weg naar een verbod op het
vergassen van haantjes open ligt.

Kan je de huidige situatie schetsen?
Wil: “Het is nu zo dat alle eieren worden uit
gebroed en gesorteerd op een lopende band.

Voor elke legkip die
rondloopt, is een
haantje vergast of
in het buitenland
in de hakselmachine
verdwenen
32 | DIER VOORJAAR 2018

Een naar proces waarbij vrouwtjes in de ene
koker terechtkomen om te worden opgefokt
tot legkip, en de haantjes in de andere, waar
na ze worden vergast en verwerkt tot dier
voeder. Dit gebeurt niet alleen met kuikens
uit de vee-industrie, maar ook in de biologi
sche sector. Haantjes zijn economisch niet
interessant. Ze leggen geen eieren en leveren
te weinig vlees.”

Wat motiveerde jullie tot een alternatief?
Wouter: “We leerden elkaar kennen op de
Universiteit Leiden, waar Wil biomedische
wetenschappen studeerde en ik biologie. In
die periode zag In Ovo het levenslicht. Ik
zocht naar een probleem dat met biologie
kon worden opgelost en kwam in contact met
een kippenboer die vertelde over de massale
sterfte van haantjes. Wéten dat deze dieren
sterven, is wat anders dan met eigen ogen
zien hoe ze worden vergast. We vonden dat
dit moest stoppen en ontwikkelden een
methode om het geslacht van kuikens in het
ei te bepalen. Dat ging niet van de ene op de
andere dag. Het doden van haantjes stond op
de politieke agenda en er waren tevergeefs
flinke subsidies uitgegeven aan een oplossing.
Na anderhalf jaar onderzoeken en testen,
hadden we een alternatief.”
Hoe werkt de test?
Wil: “Het geslacht van de kuikens wordt tussen
de zesde en elfde dag in het ei bepaald. Na
ongeveer 21 dagen komt het uit. Wij vonden
stoffen die het geslacht op de negende dag van

het broedproces prijsgeven en relatief eenvou
dig zijn op te sporen. Met een naald wordt een
beetje vocht uit de eieren gehaald en binnen
enkele seconden is het geslacht duidelijk. De
methode is snel genoeg om grote aantallen eie
ren te sorteren, het productieproces wordt dus
niet bemoeilijkt. Voor het dierenwelzijn is
dit een enorme winst. De mannetjes komen
tenslotte nooit uit het ei, het worden geen
kuikentjes. Na negen dagen in het ei zijn de
embryo’s ook nog te klein om gevoel te hebben.”

Hoe reageren de boeren?
Wouter: “Ze gingen er lange tijd vanuit dat er
geen ander optie was. Het doden van de haan
tjes was daarmee een noodzakelijk kwaad. De
laatste jaren is er steeds meer aandacht voor
dierenwelzijn. Die cultuuromslag maakt dat
boeren openstaan voor een alternatief. Het
is ook niet niks, om jaar in jaar uit al die
kuikens te moeten doden.”
Wat gaat er met de overbodige eieren
gebeuren?
Wouter: “We onderzoeken nu met een micro
bioloog of ze kunnen worden gebruikt als
grondstof voor medicijnen en vaccins, dier
voeding en meststoffen. Ons streven is om
voor het einde van dit jaar een toepassing
te hebben. Wereldwijd komen er steeds meer
kippen bij. Daar kan je van alles van vinden,
maar wij willen daar niet aan voorbij gaan.
Bovendien zijn eieren hoogwaardige produc
ten boordevol goede stoffen, die gooi je niet
zomaar weg.”

FOTOGRAFIE CIGDEM YUKSEL

V

oor elke legkip die rondloopt, is
een haantje vergast of in het bui
tenland zelfs verdwenen in de
hakselmachine. In Europa gaat het
jaarlijks om 330 miljoen kuikens,
wereldwijd om 3,2 miljard. Een ontnuchte
rende realiteit. Wetenschappers Wouter
Bruins en Wil Stutterheim van biotech bedrijf
In Ovo ontwikkelden een techniek waarmee
al vroeg in het ei kan worden bepaald of het
embryo een mannetje of vrouwtje is. Deze
methode scheelt miljoenen jonge levens en is
bovendien milieubesparend. Er worden ten
slotte minder eieren uitgebroed waarmee de
CO2-uitstoot en het energieverbruik lager wor
den. De pluimvee-industrie heeft er ook baat
bij, omdat de productie efficiënter en minder
kostbaar wordt.

Wouter Bruins (links)
en Wil Stutterheim

‘Onze test is voor
het welzijn van dieren
een enorme winst.
De mannetjes komen
tenslotte nooit uit
het ei, het worden
geen kuikentjes’
Hoe kijken jullie terug op de afgelopen jaren?
Wouter: “We hebben een doel voor ogen, de
technologie moet verder komen. Alles wat
je verdient, investeer je meteen weer in die
ontwikkeling. Tegenslagen incasseren hoort
erbij en dan nog is er geen enkele garantie

dat het gaat lukken. Soms duurt het
wachten op een volgende stap lang en dat
kan frustrerend zijn. In afwachting van de
verdere ontwikkeling van de tester werkten
we daarom afgelopen jaar aan het project
Early Feeding.”

Wat houdt dat in?
Wil: “Eieren komen gedurende drie dagen
uit in grote broedkasten. De eerstgeboren
kuikens zitten zodoende 48 uur in het
donker, zonder eten en drinken. Voor hun
welzijn is dat heel slecht. De producent van
de broedkasten benaderde ons met de vraag
een techniek te realiseren om alle kuikens in
de kasten te voeren gedurende die eerste
dagen. En dat is gelukt. Ze hebben daarmee
toegang tot eten en drinken, en zitten
niet meer in het donker. Ze komen sterker
en gezonder de broedkasten uit en het
antibioticagebruik gaat omlaag.”

En hoe nu verder?
Wouter: “Dieren in de veeteelt hebben het
niet best. Ook voor kippen valt er op welzijns
gebied nog zó veel winst te behalen. Dat wij
daar met In Ovo een rol in kunnen spelen,
vind ik een geruststellend besef. Ons streven
is om dit jaar het prototype af te leveren, een
eerste commercieel apparaat moet dan in
2020 in gebruik gaan.”

OVER IN OVO
In Ovo werd in 2013 opgericht door
Wouter en Wil en werkt samen met de
overheid, pluimveesector, Universiteit
Leiden en de Dierenbescherming. Wilt u
de o
 ntwikkeling van het prototype en
daaropvolgende commercieel apparaat
volgen? Kijk dan op Inovo.nl.
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IN ACTIE

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

Pijnloos bestaan voor Mattie
INZAMELING Mattie kwam als vondeling in Dieren
opvangcentrum De Doornakker terecht. Hij was vrolijk,
speels, lief en een beetje lomp en er leek geen
vuiltje aan de lucht. Totdat Mattie opeens mank
begon te lopen. Er werden röntgenfoto’s van zijn
voorpoten gemaakt en een CT-scan volgde.
Daaruit bleek dat hij een dubbelzijdige
elleboogdysplasie had, een aangeboren
misvorming van de ellebooggewrichten die
pijn en kreupelheid veroorzaakt. Het goede
nieuws was dat een operatie hem van de
aanhoudende pijn en ongemakken zou kunnen
verlossen. Ware het niet dat de ingreep, röntgenfoto’s en scan bijna 2.000 euro kostten. Om dit
geld bij elkaar te krijgen, deden medewerkers van
het asiel een oproep via social media. Een heleboel
mensen met een groot hart voor dieren deden daarop een
donatie en maakten de operatie voor Mattie mogelijk.

Dapper meisje

?
Wandelen en ravotten
HONDENREÜNIE Het is alweer ruim drie jaar geleden dat
vroeg in de ochtend negen herderpups in een kartonnen
doos bij het Dierenbeschermingscentrum in Limburg werden
achtergelaten. De dieren werden liefdevol opgevangen en
groeiden uit tot stevige honden, die allemaal een thuis vonden. Een aantal van de baasjes hield contact. Ze spreken
ook nu nog regelmatig af zodat de honden weer even samen
kunnen wandelen en ravotten.
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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.

VERRASSING De elfjarige Sofie heeft
taaislijmziekte en ligt al maanden in het
ziekenhuis. Na meer dan 37 onderzoeken
ziet het ernaar uit dat ze een longtransplantatie nodig heeft. Het meisje blijft optimistisch, maar kan zo nu en dan wel wat
positiviteit gebruiken. Ze plaatste daarom
een oproep op Facebook. Sofie is dol op
dieren en wilde graag eens een dieren
ambulance in het echt zien. Sabine en
Raimond van dierenambulance Zuidwest
Drenthe hoefden niet lang na te denken
toen ze het oproepje van Sofie zagen. Ze
verzamelden een tas vol cadeautjes en
stapten in de ambulance om haar te verrassen. “We mochten de wagen pal voor
de deur van het ziekenhuis zetten,” aldus
Sabine. “Ongelooflijk hoe zo’n jong meisje zo dapper kan zijn en zó gelukkig werd
toen ze de ambulance vanbuiten en vanbinnen mocht bekijken.” We wensen je
veel beterschap Sofie, je bent een bikkel.

Waardevol
NALATENSCHAP Dieren speelden een belangrijke rol in het
leven van Dorien Pel. Toen ze ziek werd, besloot ze de Dierenbescherming op te nemen in haar testament. Het geld dat ze naliet,
werd in samenspraak met haar zus Marjolein besteed aan een bijzonMarjolein Pel
der project voor asieldieren. In dit blad vertelde Marjolein vorig jaar al
over de keuze van haar zus. “Toen Dorien wist dat ze niet meer beter zou
worden, zijn we naar de notaris gegaan om haar testament op te stellen.
Daarin liet ze beschrijven dat ze 10.000 euro aan de Dierenbescherming wilde nalaten,”
aldus Marjolein. “Die keuze begreep ik volkomen. Ze was zo begaan met dieren, dat ze
er zeker van wilde zijn dat ze ook na haar overlijden nog iets voor ze kon betekenen.” De
nalatenschap van Dorien werd besteed aan 62 schuilhuisjes voor angstige honden in de
asielen, waar nu dankbaar gebruik van wordt gemaakt. De huisjes vormen een beschermende, afgebakende omgeving. Zeker in drukke periodes hebben de dieren hier veel baat bij.

Wie doet de was?
GIFT In opvangcentrum Het Knaaghof draait de was de hele dag door.
Het wasmiddel vliegt er doorheen en dat brengt flinke kosten met zich
mee. Kosten die de opvang liever in de dieren investeert. Om toch wat
extra wasmiddel binnen te krijgen, plaatste Het Knaaghof een oproep op
Facebook. Het duurzame wasmiddelmerk Seepje deed daarop twee
pallets cadeau. Omdat het om bijna 1.000 liter ging, wilden medewerkers ‘de buit’ niet alleen voor zichzelf houden en verdeelden ze het onder
al onze opvangcentra in de regio. Seepje maakt wasmiddelen en alles
reinigers van de schillen van vruchten uit Nepal. Ze gebruiken alleen de
schoonste ingrediënten en betalen daar een eerlijke prijs voor.

Een mooi gebaar
INZAMELING Gerda Oppedijk- Bakker overleed in november op 68-jarige leeftijd. Ze wilde
geen bloemen, het was haar wens om bij haar
afscheid een inzameling te houden voor Dierentehuis Alkmaar. Dit resulteerde in een bedrag
van 838,65 euro. We zijn erg dankbaar voor
deze mooie donatie. Hiermee kunnen we veel
voor de dieren betekenen.

Balspelletjes
GIFT Voetbalvereniging Harkstede heeft een flinke
hoeveelheid voetballen gedoneerd aan Dierenasiel
Zuidwolde, waarmee de honden kunnen ravotten en
stoeien. Ook Tennisclub Winsum regelde dat het
dierenopvangcentrum na het jaarlijkse toernooi de
tennisballen kreeg. De honden zijn er dolblij mee.

Jonge
dierenvrienden
DONATIE Leerlingen van dertien
basisscholen hebben meegedaan
aan een boodschappenactie en
doneerden daarna tassen vol blikvoer,
hondenkoekjes, afwasmiddel en allesreiniger aan Dierenopvang De Wissel.
Het blijft bijzonder als jonge kinderen
zich vol overgave inzetten voor asieldieren. Zo ook Sem van den Berg. Hij
verraste het asiel met lekker blikvoer,
terwijl Jade en Julia geld ophaalden
voor de dieren en dat met een
prachtige tekening én een heleboel
lekkers kwamen brengen. Ook
ex-stagiaires Shania en Sjoerd
doneerden een mooi bedrag dat ze
bij een zelfgeorganiseerd event hadden ingezameld. Voor deze twee
geen rondleiding of interview, want
na hun stages weten zij alles over
het reilen en zeilen van het asiel.
Sjoerd en Shania, ook jullie bijdrage
wordt enorm gewaardeerd.
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‘Net op tijd werd het
katje in de enorme
vuilnisberg van
de a
 fvalcentrale
gevonden, anders was
hij onherroepelijk
in de perscontainer
beland’
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SMOEZEL

Kitten Smoezel werd ternauwernood gered van
een perscontainer. Marga van der Veen van Dieren
tehuis Alkmaar nam hem liefdevol onder haar hoede. Bij
haar transformeerde het schuwe, doodsbange bolletje
in een ondeugend katje vol zelfvertrouwen.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

Oplettende medewerkers van een
afvalbedrijf in Alkmaar zagen in
december een kitten tussen het
opgehaalde huisvuil zitten. Nie
mand weet hoe hij daar terecht is
gekomen. Was het katje per onge
luk in een container meegereisd,
verdwaald of werd hij gedumpt? “Ik
vrees het laatste,” zegt Marga van
Dierentehuis Alkmaar, bij wie
Smoezel mocht bijkomen na zijn
hachelijke avontuur. “Hij was nog
zo klein toen hij werd gevonden. Ik
kan me niet voorstellen dat hij zelf
in die enorme container is geklom
men.” Na de rit werd het afval tien
meter naar beneden gestort en door
een grijparm verplaatst. Ook dat zal
geen prettige ervaring geweest zijn
voor het katje. Gelukkig werd
Smoezel net op tijd in de enorme
vuilnisberg gespot door medewer
kers van de afvalcentrale, anders
was hij onherroepelijk in de pers
container terechtgekomen. Vrij
willigers van de dierenambulance
brachten het doodsbange katje over
naar Dierentehuis Alkmaar.

Goede socialisatie
Voor huisdieren is het belangrijk
dat ze op jonge leeftijd leren
omgaan met mensen, andere dieren
en prikkels. Een goede socialisatie
kan veel toekomstige gedragsproble
men helpen voorkomen. Marga liet
Smoezel om die reden niet achter

in het asiel, maar nam hem mee
naar huis, waar ze hem liet kennis
maken met haar eigen roedel,
bestaande uit zeven honden en vijf
katten. “Ik heb Smoezel in een
bench in de woonkamer gezet,” ver
telt ze. “Het duurde niet lang voor
dat de dieren bij hem kwamen
zitten.” Smoezel mocht in zijn
eigen tempo wennen aan de nieuwe
situatie. In deze huiselijke omge
ving veranderde het angstige bolle
tje langzaam in een speelse kat.
“Zo mooi om te zien hoe mijn
roedel Smoezel heeft geholpen om
zijn angsten achter zich te laten,”
aldus Marga.

Nieuw avontuur
Na zes weken bij Marga en haar
gezin was Smoezel sterk genoeg
voor een nieuw avontuur. Hij vond
een thuis bij niemand minder dan
zijn redder Nico Dolinga van de
afvalcentrale. Nico en zijn gezin
waren Smoezel niet vergeten en wil
den hem dolgraag adopteren. Hun
andere kat Semmy was in eerste
instantie niet bepaald gelukkig met
zijn nieuwe huisgenoot, maar
inmiddels zijn de twee aardig aan
elkaar gewend. “Ik heb er een goed
gevoel bij, prachtig natuurlijk
dat dit verhaal zo’n einde heeft
gekregen,” besluit Marga nadat
ze afscheid had genomen van de
kleine dondersteen.
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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

SPEEL-O-THEEK VOOR DIEREN

Een speel-o-theek voor dieren, dat klinkt
wellicht onlogisch, maar dat is het niet.
“Dieren hebben, net als mensen, uitdagingen nodig om gelukkig te zijn,” aldus
Marloes Clever van Dierenopvang Krimpen.
“Het denkproces om via een spel aan eten
te komen bijvoorbeeld maakt dat een hond

of kat voldoening voelt.” Hoe zinvol ook,
hondenspeelgoed heeft het zwaar te verduren en moet bestand zijn tegen scherpe
hondentanden. Het is behoorlijk prijzig, terwijl het dier na drie weken wel weet hoe het
spel werkt en geen interesse meer toont.
Zodoende kwam Marloes op het idee om
speelgoed te verhuren via Speel-o-theek de
Krommerij. Hier leent u speelgoed voor uw
dier en ruilt dat na een bepaalde periode
weer voor iets anders. Zo krijgt uw het
dier steeds een nieuwe uitdaging zonder
dat u bergen speelgoed in huis hebt. Voor
2,50 euro per week kun je het gedrag van
een wilde, voorzichtige of angstig dier
ombuigen tot een tevreden huisdier.
Meer weten? Kijk dan op Facebook.com/
speelotheekdekrommerij.

14 NIEUWE DIERENAMBULANCES

Een jaar geleden liep onze dierennoodhulp gevaar. Veel van de dierenambulances waren
aan vervanging toe of erger; ze konden niet meer uitrijden. Op onze hulpvraag werd massaal gereageerd en zodoende waren we in staat om in één keer 14 nieuwe dierenambulances te bestellen van alle binnengekomen donaties en nalatenschappen. Een geweldig
resultaat! We bedanken nogmaals iedereen die gehoor heeft geven aan onze oproep!
Voor 2018 zijn we op volle sterkte met onze waardevolle dierenambulances.
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
ID
 ierenbescherming.nl/
klantenservice

Raad van Toezicht
Paul Smits
(voorzitter)
Maurits Kuipers
(vice voorzitter)
Peter Buisman
Marije Eleveld
Directie
Hans Bakker
Directeur/Bestuurder a.i.

Ledenraad
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)

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING
Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig 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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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

‘Jessie had
een slechte start
gehad, haar
verhaal
raakte me’

VERVOLG
VAN PAGINA 2

Februari 2018
Vier maanden nadat een aantal honden en
pups werd weggehaald bij een vermeende
handelaar (zie pagina 2) is voor alle dieren
een veilig thuis gevonden. Ook voor Jessie,
die via het asiel in Almelo werd geplaatst
bij Marijke Huijsse. “Ik was niet per se op
zoek,” vertelt zij. “Maar ik kijk regelmatig op
Ikzoekbaas.nl en toen ik de foto van Jessie zag
was mijn interesse tóch gewekt. Ze had een
slechte start gehad, haar verhaal raakte me.
Bovendien bleek ik in het profiel te p
 assen van

het baasje waar ze naar op zoek waren. Ik heb
ervaring met bordercollies en woon op een
boerderij, dieren h
 ebben hier alle rust en ruimte.” Marijke stuurde het asiel een zogeheten
sollicitatiemail. Na alles wat Jessie in haar korte leven had meegemaakt, wilden de verzorgers er zeker van zijn dat ze nu op de juiste
plek terecht zou komen. “Dat begreep ik,” zegt
Marijke. “Ik wilde het ook niet pushen.” Kort
daarna kreeg ze een uitnodiging om langs
te komen en daarna was het snel beklonken.
“Jessie was nog wat te mager toen ik haar in

huis nam,” erkent ze, “maar nu zit ze op een
gezond gewicht. Ook wordt ze brutaler en
voelt ze zich duidelijk thuis. In het begin had
Jessie nog wel wat uit te vechten met mijn
andere hond Floyd, die dan wel klein is, maar
een ontzettende macho en niet zat te wachten
op een indringer. Nog steeds kan Floyd Jessie
soms prima op d’r plek zetten. Maar er is een
status quo bereikt en ze accepteren elkaar.
Met Berta, mijn derde hond, kan Jessie het
wél vanaf het begin goed vinden. Als die twee
over de weilanden razen, geniet ik enorm.”

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

EEN PLEKJE OP DE BOERDERIJ
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van

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

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

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

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

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode

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

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

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

