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

9 januari, 9.30 uur
“Voor alle dieren die we opvangen, hebben we 
een protocol. Ze worden nagekeken, onder
zocht op breuken, parasieten en ziekten. Bij de 
kleintjes is het vooral een kwestie van voeren, 
voeren, voeren, de hele dag door.” Nina 
Schouten werkt als beheerder bij de Wild
opvang in Krommenie, waar vogels, egels en 
andere dieren uit het wild worden opgevan
gen. “Deze muskuseend zit hier al even en 
wordt scherp in de gaten gehouden. Bij bin
nenkomst woog hij amper vijftig gram, hij was 
nog geen week oud. Hij is opgehaald door de 
dierenambulance, zonder moeder, broertjes en 

zusjes. De kans bestaat dat de rest van het 
nest is gegrepen door roofvogels, of dat de 
moeder werd aangereden. Zij zijn over het 
algemeen erg beschermend, maar met tien tot 
twaalf kleintjes kunnen ze het natuurlijk ook 
niet altijd overzien.” In drukke tijden werkt Nina 
zes, soms zeven dagen per week, zo’n twaalf 
uur per dag. “We moeten alle zeilen bijzetten 
om de jonge dieren te voeren. Het metabolis
me van de kleintjes is nog zo hoog dat ze elke 
vijftien tot dertig minuten eten nodig hebben.” 
Die écht hectische periode start in april, al is 
het jaarrond een drukte van jewelste. Muskus
eenden zijn overigens geen wilde dieren, maar 
exoten. Hun grootste gevaar vormt misschien 

wel de mens; in sommige culturen worden ze 
veel gegeten. “Je ziet de grotere eenden dus 
vaak ineens verdwijnen uit de natuur,” zegt 
Nina. “Wij laten ze om die reden niet meer vrij. 
Als ze bij ons zijn hersteld, zoeken we een 
eigenaar voor ze. De vrouwtjes kunnen we 
meestal vrij makkelijk plaatsen, bij kinder
boerderijen bijvoorbeeld, maar de mannetjes 
zijn behoorlijk fel, dus dat is lastiger. Voor  
deze eend hebben we al een eigenaar. Hij mag 
naar de oma van een vrijwilliger, die een groot 
stuk land heeft, waar ’ie lekker kan rondschar
relen. Zodra hij goed in de veren zit, ik gok  
dat dat nog een weekje of drie duurt, dan mag 
’ie daar naartoe.”
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‘Het is zo mooi om te zien hoe 
 verzwakte dieren zich weer  prettig 
gaan voelen en uiteindelijk een 
nieuw thuis vinden.’

Jill den Oude, hoofd dierverzorger Het Knaaghof

22

FairDog
Nieuw initiatief 

gaat malafide 
 hondenhandel 
halt toeroepen 

6
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ACTUEEL

IK ZOEK BAAS

Inspecteurs van onze Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescher
ming hebben in de gemeente 
Hengelo drie ernstig verwaarloos
de honden en een kat wegge
haald bij hun eigenaar. De dieren 
hadden al lange tijd niet voldoen
de of heel slecht eten en drinken 
gekregen. “Twee van de honden 
en de kat waren wandelende 
 skeletten,” aldus de inspecteur. 
De derde hond was ook te mager 
en had hartproblemen. Alle dieren 
zijn overgebracht naar een geheim 
opvangadres waar ze nu de juiste 
zorg krijgen om in alle rust te kun
nen herstellen.

Graatmagere 
 honden en  
kat gered

INSPECTIENIEUWS

Dierenwelzijn op het  
boodschappenlijstje 

Jumbo checkt 
broedei op 

geslacht

Ballenjongen zoekt thuis

De Dierenbescherming startte in februari een online 
campagne waarmee consumenten worden aan

gesproken op hun koopgedrag. De  campagne was te 
zien op YouTube en NPO. Ook rondom Pasen en het 
BBQseizoen zal de Dierenbescherming  commercials 
inzetten om  mensen te stimuleren productverpakkin

gen te controleren op het Beter Leven keurmerk.

Jaarlijks worden in ons land zo’n veertig 
 miljoen haantjes gedood nadat ze uit het ei 

zijn gekomen omdat ze geen functie hebben 
in de eierketen. Ze kunnen immers zelf geen 

eieren leggen en zijn minder geschikt voor de 
vleesproductie. Dankzij een innovatieve tech
niek kan nu al in het ei worden vastgesteld of 
het om een hennetje of haantje gaat. Bij de 
haantjes wordt vervolgens het broedproces 

afgebroken zodat ze niet onnodig geboren en 
gedood hoeven te worden. Jumbo is de eerste 

supermarktketen met eieren in de schappen 
die op deze wijze zijn getoetst. Co’tje Admiraal, 

directeur/bestuurder van de Dierenbescher
ming, reageert verheugd: “Wij hebben het altijd 

als zeer pijnlijk ervaren dat haantjes direct na 
hun geboorte worden gedood. Dit is een unie

ke stap richting een beter dierenwelzijn.”  
De eieren – te herkennen aan het Respeggt 

logo – zijn vanaf eind maart 2020 verkrijgbaar 
bij alle  Jumbo supermarkten.
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Maak kennis met Daddy, de 
beste ballenjongen ooit. Hij 
rent er graag achteraan en 
kan een recordaantal van 
drie tennisballen in zijn bek 
houden. Daddy is als vonde
ling aangetroffen en wacht al 
bijna twee jaar op een nieuw 
thuis. Het is een leergierige 

jongen, sportief en gaat 
graag mee wandelen. Hij 
neemt dan trouw een paar 
tennisballen mee in zijn bek, 
je zou je immers maar gaan 
vervelen onderweg. Hoe dol 
zijn verzorgers ook op Daddy 
zijn, ze gunnen hem een 
eigen plek en een liefdevolle 

baas bij wie hij de rest van 
zijn leven mag blijven. Bent u 
de ervaren honden eigenaar 
die onze ballenjongen een 
plekje kan bieden? Op 
ikzoekbaas.nl leest u het 
 volledige profiel van Daddy 
en alle andere dieren die 
wachten op een nieuw thuis. 
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Al sinds 1926  
zijn er dieren
ambulances in ons 
land om hulpbehoe
vende dieren te trans
porteren. Deze twee 
vrijwilligers reden 
in 1957 in een Citroën 
Deux Chevaux, ofwel 
Lelijke Eend, waarmee 
ze een gewonde  
hond ophaalden  
in Haarlem.

UIT DE OUDE DOOS

Dierendokter Pim
5X 

Pim Hegeman groeide op 
met honden en katten.  

Na zijn studie diergenees-
kunde ging hij aan de slag 

als dierenarts aan huis.  
In dit boek deelt hij een 

aantal bijzondere verhalen. 
 Liefdevolle, grappige, maar 
ook verdrietige momenten 

door de ogen van een 
bevlogen jonge dierenarts. 

We mogen vijf exemplaren 
weggeven. Wilt u kans 

maken? Stuur dan  
een mailtje naar  

win@dierenbescherming.nl 
o.v.v. Dierendokter Pim  
en vermeld daarbij uw 
 persoonlijke gegevens.

win!Met uw hulp 
kunnen ze  
de natuur 
weer in!
In het voorjaar hebben veel dieren 
die in het wild leven hulp nodig. 
Vogels, egels, hazen: ze rennen en 
vliegen af en aan om hun kleintjes 
groot te brengen. Met al die drukte 
zit een ongeluk in een klein hoekje. 
Wij schieten te hulp als dieren 
gewond of ziek zijn. Maar eenvou
dig is dat niet. Wist u dat in het 
wild levende dieren gespecialiseer
de, intensieve zorg nodig hebben? 
Die krijgen ze bij de Wildopvang  
in Krommenie. Beheerder  
Nina Schouten vertelt erover op  
pagina 2. Wilt u meer weten over 
onze actie voor dieren in het wild?  
Kijk dan op dierenbescherming.nl/
wildedieren.

ACTIE

Kipster heeft onlangs twee 
nieuwe kippenstallen 
geopend in het Gelderse 
Beuningen met drie ster
ren van het Beter Leven 
keurmerk van de Dieren
bescherming. De stallen 
hebben veel daglicht en fris
se lucht, volop ruimte voor 
de dieren om te scharrelen 
en stofbaden te nemen en 
een inrichting waarbij overal 
rekening is gehouden met 
de natuurlijke omgeving van 
kippen. Het Kipsterconcept 
houdt in alle opzichten reke

ning met het welzijn van  
de dieren, maar kijkt ook 
naar andere aspecten van 
duurzaamheid. Zo liggen er 
zonne panelen op de daken 
en de dieren worden 
gevoerd met reststromen 
van bijvoorbeeld bakkerij
en, zodat er geen soja ver
bouwd hoeft te worden 
voor het veevoer. Kipster  
is daarmee een van de 
 koplopers die laten zien 
hoe de veehouderij op een 
integraal duurzame manier 
kan worden ingericht. 

Nieuwe Kipsterstallen 
geopend

In het voorjaar  
hebben veel dieren 
die in het wild leven 
hulp nodig
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Marny werd  
slachtoffer van 
 harteloze fokkerij
Het klinkt cru, maar Marny had 
eigenlijk niet geboren moeten 
worden. Het hondje is doof, de 
kans is groot dat ze binnen 
afzienbare tijd blind wordt en 
epileptische aanvallen liggen 
op de loer. Oud gaat ze waar
schijnlijk niet worden. Dit alles 
wordt veroorzaakt door een 
genetisch defect als gevolg van 
foute fok. FairDog, een nieuw 
initiatief van onder meer de 
Dierenbescherming, moet 
voorkomen dat hondjes zoals 
Marny het levenslicht zien. Met 
FairDog worden misstanden 
rond de fok en handel van hon
den ingedamd. Het is een vir
tuele plek waar mensen straks 
terechtkunnen voor een sociale 
en gezonde hond. ‘Double 
 dapples’ zoals Marny zul je daar 
in ieder geval niet tegenkomen. 
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De Dierenbescherming hamert al lang op 
 verantwoorde fok van en handel in honden.  
Dit jaar is het precies een kwart eeuw  geleden 
dat het eerste zwartboek van de organisatie 
over de zogenaamde malafide hondenhandel 
verscheen. Boordevol  verhalen van onder meer 
inspecteurs van de Dierenbescherming en 
slachtoffers van malafide en illegale praktijken. 
Sindsdien duiken er in de media regelmatig 
 verhalen op van mensen die met hun viervoeter 
de dupe zijn van een soms duister wereldje, 
waarin fokteven aan de lopende band jongen 
krijgen. Al dan niet besmet met enge ziektes, 
doorgefokt of met ernstige gedragsproblemen. 

Eerlijke 
 hondenhandel 
stap dichterbij

Nieuw initiatief FairDog
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Er is weliswaar veel meer besef  
dan vroeger over de ellende die  
dit soort foute hondenhandel bij 
dier en mens veroorzaakt, maar 
dat neemt niet weg dat er nog 

steeds mensen zijn die zonder oog voor 
 dierenwelzijn grof geld verdienen aan schat-
tige puppy’s. En mensen die ze kopen. Soms 
tegen beter weten in, maar vaker omdat ze 
geen weet hebben van het enorme leed dat 
schuilgaat achter de handel in honden. 

NOOIT AAN BEGINNEN
In het geval van Marny is dat misschien nog 
wel te verklaren; niet veel mensen kennen 
de problemen die ontstaan bij het fokken 
van een specifieke kleurslag bij teckels, de 
zogenaamde ‘double dapple’. Die ontstaat 
wanneer twee gevlekte teckels, ook wel 
 dapples of tijgerteckels genoemd, worden 
gekruist. “Je moet er nooit aan beginnen,” 

zeggen deskundigen. “Ze zijn zo schattig,”  
is echter een veelgehoorde reden waardoor 
mensen als een blok vallen voor de bijzon-
dere hondjes met de lodderige ogen.

HANDICAPS
Ook Karin Wagemakers, beheerder van 
 dierenopvangcentrum ’t Noordbroek van  
de Dierenbescherming in Almelo, had niet 

eerder gehoord van de specifieke handicaps 
die kunnen optreden bij de fok van dit soort 
hondjes, waaronder doof- en blindheid, 
 epilepsie en huidproblemen. “Dat besef 
kwam pas later,” vertelt ze. Karin is inmid-
dels woest over de kwestie. “Noem ons naïef, 
maar we waren en zijn wederom verbijsterd 
door deze vorm van het bewust creëren van 
leed.” Volgens Karin is Marny willens en 
wetens op de wereld gezet omdat er vraag is 
naar dit soort hondjes. Ze komt het dage-
lijks tegen bij haar op het asiel, mensen die 
hun keuze baseren op het uiterlijk van een 
dier. En dan natuurlijk vaak bedrogen uit-
komen. “We hebben laatst naakthondjes 
gehad uit een inbeslagname. Die zijn hart-
stikke populair.” Maar naakthonden kennen 
 typische erfelijke aandoeningen. Naast het 
kenmerkende en onnatuurlijke ontbreken 
van de vacht, kampen ze ook met gebits-
problemen. Karin legt uit hoe zorgvuldig  

‘Er zijn nog steeds  
mensen die zonder oog 
voor dierenwelzijn 
grof geld verdienen 
aan schattige  
puppy’s. En mensen  
die ze kopen.’

HOOFDVERHAAL
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’t Noordbroek te werk gaat bij het selecteren 
van nieuwe baasjes en erop toeziet dat er 
niet met de hondjes gefokt wordt. “Dat gold 
zeker voor Marny, een teefje, toen de zoek-
tocht naar een nieuw baasje begon.”

ALLEEN HET UITERLIJK
Natuurlijk zijn niet alle teckels gehandicapt 
of ziek. “Maar als mensen alleen voor het 
uiterlijk gaan, weten ze vaak ook niet dat 
teckels eigenlijk jachthonden zijn.” Ze  
zijn speels, dapper, maar ook behoorlijk 
eigenwijs, géén kleine schoothondjes. 
 Overigens kent het ras, zo zeggen experts, 
wel de nodige problemen. Teckels zijn 
gefokt op korte pootjes en een relatief lange 
rug. Wie ervaring heeft met een hernia kan 
zich de pijn inbeelden wanneer de dieren  
te maken krijgen met uitpuilende tussen-
wervels die op het ruggenmerg drukken. 
Maar bij de gehandicapte Marny is nog iets 
heel anders aan de hand. 

OPPASSEN GEBLAZEN
In de verantwoorde hondenfokkerij leeft het 
besef dat het bij de grijsachtige kleur ‘merle’ 
– in het Engels ‘dapple’ en in het Nederlands 
vaak ‘tijger’ genoemd – oppassen is geblazen. 
Kruis je twee honden met deze kleur, dan 
gaat het vaak gruwelijk mis met het nage-
slacht. Wat foute fokkers nastreven is een 
grijzige vachtkleur met witte vlekken. Vol-
gens de Raad van Beheer, het overkoepelend 

orgaan voor de kynologie (hondenleer), 
gaan honden met twee merle genen vaak al 
dood in de baarmoeder. En áls ze al geboren 
worden, zijn ze in veel gevallen blind, doof 
en gevoeliger voor zonlicht. De diertjes die 
deze malafide fokpraktijken enigszins 
gezond overleven, zijn populair en er wordt 
flink voor in de buidel getast. “Om te voor-
komen dat dergelijke honden geboren 
 worden, is het niet toegestaan om er twee 
met de merle kleur te combineren,” aldus 
de Raad van Beheer in haar Kynologisch 
Reglement. Als het dan toch gebeurt door 
niet-aangesloten fokkers, is het in Neder-
land niet mogelijk om op te treden. 

VERWAARLOOSDE BOEL
En dat was precies het geval bij de fokster 
van Marny. Die liep níet tegen de lamp van-
wege illegale fok, maar omdat ze de boel op 
een verschrikkelijke manier verwaarloosde. 
Haar inrichting was totaal niet op orde. 
 Tijdens de bloedhete zomer van 2019 was  
de maat vol en werden de teckels bij haar 

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezon
de en sociale hond aanschaffen?’ 
Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk 
te beantwoorden. De wereld van de 
hondenhandel en fokkerij is gecompli
ceerd en kent vele risico’s. Met onder 
meer kwaliteitscriteria voor de fokkerij 
en import van buitenlandse herplaat
sers, een website met betrouwbaar 
aanbod voor consumenten en het 
 stimuleren van het bonafide aanbod, 
wil FairDog op termijn een goed ant
woord kunnen geven op deze vraag. 
Begin dit jaar werd het initiatief 
gepresenteerd in een uniek samen
werkingsverband van Citaverde 
 College, Dibevo, Dier&Recht, 
 Dierenbescherming, Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor 
 Diergeneeskunde (KNMvD), Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied, 
Stray Animal Foundation Platform, 
Universiteit Utrecht, Hogeschool  
Van Hall Larenstein en Vereniging 
van Beroepsmatige Kennelhouders 
(VBK). Samen gaan ze aan de  
slag om te komen tot concrete 
 producten en diensten voor een 
gezonde en sociale hond. 

FairDog, uniek  
samenwerkingsverband

‘Het aanbod zal een 
keer stoppen als de 
vraag ophoudt’
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weggehaald. De Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland, die beslist over het  
lot van dergelijke dieren, vroeg de Dieren-
bescherming om hulp bij de herplaatsing. 
Op dat moment kwam het asiel in Almelo 
in beeld, waar Karin en haar mensen Marny 
in eerste instantie opvingen, samen met  
een ‘black and tan’-teckelpupje en twee 
oudere teckels.

SPECIAAL GEVAL
Toen de verzorgers van ’t Noordbroek de 
 teckels in de digitale etalage zetten, werd al 
snel duidelijk dat ze met een speciaal geval te 
maken hadden. Tussen de gigantische hoeveel-
heid  reacties vielen er twee op van mensen die 
waarschuwden voor de problemen rond de 
double dapples. Eén van hen was Chantal 
 Verhagen uit Rosmalen. “Dat doe ik vaker, 
opbellen, als dergelijke hondjes worden aange-
boden,” vertelt ze. “Ze hebben speciale zorg 
nodig en bovendien zeg ik fokkers en mensen 
die ze aanbieden voor de verkoop dat ze écht 
moeten stoppen met dit soort praktijken.” 

GEEN BETER BAASJE
Inmiddels heeft Chantal zich ontfermd over 
Marny nadat Karin ervan overtuigd was 
geraakt dat de arme teckel zich geen beter 
baasje zou kunnen wensen. “Chantal is zo’n 
leuk en goed mens; ze kiest bewust voor dit 
gehandicapte hondje met als enige doel 
haar een fijn leven te bieden.” Voor zolang 
dat nog duurt dan. In het gezin van Chantal 
met man, jonge kinderen en nog drie 
 honden hebben ze al eerder een double 
 dapple verzorgd. “Dat was Pippa; die stond 

op Marktplaats. Helaas is ze in december over-
leden aan een hersenbloeding. Ze was zes jaar. 
Veel te jong natuurlijk voor een teckel, maar 
het is één van de gezondheidsrisico’s. De 
 dierenarts kon niets meer voor haar doen.”

MISSIE
Voor Chantal is het bijna een missie gewor-
den om op allerlei manieren aandacht te 
vragen voor de misstanden bij de fok van 
teckels zoals Marny. “Ik vind het zo erg en 
word er echt verdrietig van dat het mensen 
alleen maar om het geld gaat en niet om de 
gezondheid van de hondjes. Het aanbod zal 
een keer stoppen als de vraag ophoudt. Het 
gaat nu gelukkig naar omstandigheden 
goed met Marny, maar we weten dat ze 
waarschijnlijk niet oud wordt.” Chantal zal 
het moeten accepteren. Maar zich erbij 
neerleggen doet ze niet. Ze blijft alert op 
misstanden en de fok van double dapples. 
Net als de Dierenbescherming dat gaat doen 
met FairDog. “Daar ben ik zeker blij mee,” 
besluit ze desgevraagd.

‘Het gaat nu gelukkig 
naar omstandigheden 
goed met Marny,  
maar we weten dat  
ze waarschijnlijk niet 
oud zal worden’

HOOFDVERHAAL
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Chantal Verhagen
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Voor een gezonde, fijne huisgenoot
Je zou kunnen zeggen dat het een doorbraak is. Nooit eerder werkten dierenartsen, 
 fokkers, wetenschappers, dierenbeschermers, importeurs en dierenspeciaalzaken 

 constructief samen om te komen tot een verantwoord advies voor de consument over  
de aanschaf van een hond. Dat klinkt misschien vreemd, want er is al veel informatie 

beschikbaar, maar in de praktijk gaat het ontegenzeggelijk te vaak fout. 

“Het is niet zo gek dat je door de 
bomen het bos niet meer ziet als 
je een hond in huis wilt halen,” 

zegt Piko Fieggen, die namens de Dieren
bescherming nauw betrokken is bij het project 
FairDog. Al jaren vecht hij als manager met zijn 
programmateam voor betere regels om de 
malafide hondenhandel een halt toe te roepen. 
Maar in de praktijk zijn inspecteurs van de 
 Dierenbescherming zo ongeveer dag en nacht 
in touw om misstanden aan te pakken en lijkt 
het soms dweilen met de kraan open. “Dat 
komt omdat het probleem veel groter is dan 
alleen het malafide circuit en bovendien een 
internationale dimensie heeft.”

BROEDMACHINES
Piko doelt op praktijken waarbij fokteven onder 
erbarmelijke omstandigheden worden ingezet 
als broedmachines in bijvoorbeeld landen in 
OostEuropa. “Deze pups hoeven natuurlijk 
niet per definitie een slechte gezondheid te 
hebben, of niet goed te zijn gesocialiseerd, 
maar je loopt als consument wel enorme 
 risico’s. De kans dat er iets misgaat met zo’n 
hondje is nu eenmaal vele malen groter.”  
Bij een handelskanaal dat de dieren louter  
als product ziet en waarin er makkelijk geld te 
verdienen valt, is dat niet zo verwonderlijk.  
“Op eigen houtje de ‘Marktplaatsen’ van deze 
wereld afstruinen is daarom dus eigenlijk geen 
optie,” stelt Piko.

BUITENLANDSE ZIELENPOOTJES
Maar wat wordt bedoeld als het probleem om 
aan een goed, gezond hondje te komen groter 
is dan het malafide circuit? Je kunt toch terecht 
bij hoog aangeschreven fokkers van rashon
den? Of je gaat naar het asiel in de buurt voor 

een leuke ‘tweedekans’ hond. En wat te denken 
van al die zielenpootjes uit het buitenland? 
Zwerfhonden uit Roemenië, Spanje en Grieken
land verdienen toch ook een warme mand? 

GRENZEN BEREIKT
“De samenwerking binnen FairDog is begon
nen naar aanleiding van een al bestaand 
 project genaamd ‘FairFok’ van de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied,” legt Piko uit. 
“Dan heb je het echter alleen over de fok van 
rashonden en de problematiek die daarbij 
speelt.” Op zich een prima intentie, want juist 
bij rashonden zie je steeds vaker de negatieve 
gevolgen van het doorfokken op uiterlijke ken
merken. Of dat nou een korte snuit is die leidt 
tot ademhalingsproblemen of een extreme  
variant zoals de fok van ‘double dapples’  
als hondje Marny op de cover van dit blad: 
 duidelijk is dat er grenzen zijn bereikt.

NEUS STOTEN
Maar ook op andere plekken waar mensen 
denken een trouwe viervoeter te vinden, kan je 
flink je neus stoten, benadrukt Piko. “Punt is 
dat er in Nederland naar schatting jaarlijks 
vraag is naar zo’n 150.000 honden. In de asie
len zitten er natuurlijk nooit genoeg om daar
aan te voldoen. Je kan dan je toevlucht nemen 
tot een herplaatser uit het  buitenland, maar 
ook daar zit behoorlijk wat kaf onder het koren. 
Piko: “Je mag er niet zonder meer van uitgaan 
dat alle aanbod bonafide is.” Daar komt bij dat 
deze honden vaak al wat ouder zijn en een ach
terstand hebben op het gebied van socialisa
tie. Op straat opgroeien is net even anders  
dan bij een Nederlands gezin thuis. “Dat kan  
een probleem worden, net als de insleep van 
allerlei vervelende nietendemische en infectie
ziekten.” Dat zijn aandoeningen die in ons land 
niet of nauwelijks voorkomen, zoals babesiose 
door teken, hartworm of een infectie via een 
zandvlieg, leishmaniose.

GEMOTIVEERD
En nu gaat FairDog alle problemen bij de  
aanschaf van een hond in één klap oplossen? 
“Niet vanaf morgen,” tempert Piko de verwach

tingen. Alle betrokkenen zijn tot op het bot 
gemotiveerd om medio volgend jaar een 
 platform in de lucht te hebben. “Stel je een 
website voor waar mensen terechtkunnen voor 
informatie en een verantwoord aanbod van 
honden. Dat kunnen ook best incidentele 
 nestjes zijn van particulieren. Het gaat ons 
erom dat we meer zijn dan alleen een keur
merk; we willen echt de weg wijzen en con
creet vertellen waar mensen moeten zijn voor 
een fijne, nieuwe huisgenoot.”

WAAKZAAMHEID GEBODEN
De komende periode wordt hard gewerkt met 
alle betrokkenen. Deskundigen moeten zich 
uitspreken over randvoorwaarden, criteria wor
den geformuleerd en getoetst. “Waar voldoet 
een goede fokker aan, welke eisen stellen we 
aan instanties die hondjes importeren, hoe 
voorkomen we erfelijke problemen?,” vraagt 
Piko zich hardop af. Zaak is dat ze overzichte
lijk en gedragen door autoriteiten uit de sector 
samenkomen op het platform. En tot het zover 
is? “Blijft waakzaamheid geboden,” aldus Piko. 
“Zoek naar de naam van de fokker op internet, 
lees ervaringen van anderen. Wees je bewust 
van de risico’s van inteelt en erfelijke afwijkin
gen zoals epilepsie en heupdysplasie. Als je 
een nieuwe auto koopt, laat je je toch ook 
eerst uitgebreid informeren? Doe datzelfde  
bij de adoptie van een hondje en laat je niet 
 leiden door dat lieve of mooie snoetje.”

Inspecteurs van de  
Dierenbescherming zijn zo 
 ongeveer dag en nacht in touw 
om misstanden aan te pakken. 
Maar het lijkt soms dweilen  
met de kraan open.

Project FairDog
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‘Al op jonge leeftijd  
leerde ik dat je goed  

voor dieren moet zorgen. 
En dat je dus ook geen 

bont draagt, omdat  
daar veel leed aan  
vooraf is gegaan.’
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De volgende generatie staat al klaar om voor onze aarde, dieren en de natuur  
te zorgen. Kinderen voelen zich nog erg verbonden met hun omgeving.  

Ze verwonderen zich over de kleinste dingen en hebben vaak geen woorden  
nodig om een betekenisvolle connectie met anderen te maken.

De Dierenbescherming helpt kinderen graag bij het vergroten van hun kennis over 
 dieren via leuke activiteiten, voorlichting op scholen, spreekbeurten en het dieren

beschermersspel. Als wij ze kunnen laten zien hoe belangrijk het is om goed voor  dieren 
te zorgen, is de kans groot dat ze daar later zelf ook naar gaan handelen. Kinderen 

begrijpen niet waarom dieren worden mishandeld of aan hun lot overgelaten, plastic 
afval in zee belandt en misstanden in de veeindustrie nog steeds bestaan. We merken 

dat ze zich daartegen afzetten en zelf iets willen doen om problemen aan te pakken. 

De vijf kinderen in dit verhaal zijn al in actie gekomen. Zo eet Niels bijvoorbeeld  
alleen nog vlees dat onder de eisen van het Beter Leven keurmerk is geproduceerd  
en helpt Lies elk jaar om padden en amfibieën veilig de straat over te laten steken. 
 Morris draagt zijn steentje bij in de strijd tegen zwerfafval en Christiane spreekt  
zich hardop uit tegen bont. Hoe jong ze ook zijn, deze dierenbeschermers maken  

zich allemaal op hun eigen manier sterk voor een betere wereld. Wat is hun  
drijfveer en hoe zijn ze hun strijd gestart? Wij vroegen het ze.

Jonge  
dierenbeschermers

Toegewijd en vol overtuiging

PORTRETTEN

Christiane (13) zit op het 
 gymnasium. Thuis heeft ze 
twee wolfshonden, Alfa en 
Nilah. Haar aversie van bont 
wil ze overdragen op anderen. 
“Ik ben opgegroeid met honden. 
Toen ik klein was sliep ik op vakan
tie altijd in de voortent op een 
luchtbed tussen onze honden in. 
Alfa en Nilah zijn mijn maatjes.  
Als ik verdrietig ben, komen ze  
bij me liggen. Ze begrijpen hoe  

ik me voel, zijn lief en trouw en  
ik kan alles met ze delen. Mijn 
ouders hebben mij en mijn zussen 
al op jonge leeftijd geleerd dat je 
goed voor dieren moet zorgen. En 
dat je dus ook geen bont draagt, 
omdat daar veel dierenleed aan 
vooraf is gegaan. Toen ik deze 
 winter overal mensen zag lopen 
met bontjassen en kragen, vond ik 
dat erg naar. Ook op mijn lagere 
school zat een meisje dat trots  

op haar social media schreef:  
‘Oh my, vandaag een nieuwe jas 
kopen met écht bont’. Ik vond het 
destijds moeilijk om haar erop aan 
te spreken, en besloot daarom nu 
mijn presentatie in de klas over 
bont te doen. Op die manier kon 
ik laten zien wat er werkelijk ach
ter schuilgaat en dat je dat écht 
niet meer kan dragen. Ik nam een 
stukje nep en echt bont mee, om 
mijn klas genoten het verschil te 

laten voelen en liet een filmpje 
zien over wat er gebeurt voordat 
dieren worden doodgemaakt, 
enkel en alleen  vanwege hun 
vacht. Dat was heftig, maar maak
te wel indruk. Volgens mij wisten 
sommigen niet eens dat er wereld
wijd zoveel dieren worden dood
gemaakt. Ik heb daarna ook 
niemand meer gezien die bont 
droeg. Dus wat dat betreft heb ik 
mijn doel bereikt.”



‘Wij vangen zwerf
kittens op totdat ze groot 
 genoeg zijn voor een 
nieuw thuis. Ik vind dat 
gezellig, hoe meer hoe 
beter eigenlijk.’
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Kaydee (11) heeft samen 
met haar moeder en zus vijf 
katten. Ze vangen jaarrond 
thuis zwerfkittens op voor 
het asiel.
“Ik vind katten de leukste dieren 
die er zijn. Wij hebben er vijf en 
ze hebben allemaal hun eigen 
karakter. Ze zijn eigenwijs en je 
kan ze knuffelen. Al zes jaar zor
gen we voor jonge katjes die het 
bij ons fijner hebben dan in het 

asiel. Ik vind dat gezellig, hoe 
meer hoe beter eigenlijk. Voor 
de jongste kittens maak ik de 
flesjes klaar, die mag ik dan ook 
aan ze geven. ’s Nachts niet 
hoor, dan doet mama het. Soms 
krijgen we er ook een moeder
poes bij, die slaapt dan bij mij. 
Katten worden vaak door men
sen op straat gezet. Ze gaan 
dan zwerven en krijgen kittens, 
die nog niet voor zichzelf kun

nen zorgen. Als deze dieren 
geen hulp krijgen, worden het er 
steeds meer. Wij geven ze thuis 
eten, drinken, aandacht en een 
sociaal leven. Als ik straks groot 
ben, ga ik ook kittens opvangen, 
dat weet ik nu al. Wat ik alleen 
wel jammer vind, is dat ze 
 uiteindelijk weer weggaan, naar 
een baasje. Dan moeten we 
afscheid nemen en zien we ze 
niet meer terug. Mama maakt 

voor alle dieren een zakje  
met snoep en speeltjes, die ze 
meekrijgen naar hun nieuwe 
huis. Mijn wens is dat alle katten 
verplicht moeten worden geste
riliseerd en gecastreerd, zodat 
ze geen baby’tjes meer krijgen, 
die daarna weer op straat belan
den of zomaar door mensen 
worden weggedaan.”
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Niels (10) heeft twee katten 
Moos en Maus en voetbalt 
elke dag. Hij eet alleen nog 
vlees met drie sterren van 
het Beter Leven keurmerk.
“De allerleukste dieren vind ik 
haaien, tijgers, krokodillen en 
adelaars. Oh, en panda’s. Wel 
grappig dat ze zo veel slapen en 
alleen maar bamboe eten. Onze 
katten Moos en Maus zijn vier 
jaar en broertjes. Maus is rustig, 
Moos de wildebras. Hij slaapt 

vaak bij mij, dat is lekker warm. 
Dan til ik mijn dekbed omhoog 
en kruipt Moos eronder. Ik mis 
ze als ze er niet zijn. Ze zijn zo 
zacht en schattig. Af en toe ver
veel ik me, dan kan ik met de 
katten knuffelen. ‘Zo jongens, 
kom maar even bij papa Niels’ 
zeg ik dan tegen ze. Ik hou van 
voetballen. Als ik op het pleintje 
ben, komen ze daar ook spelen. 
Al voordat Moos en Maus bij 
ons woonden, hield ik veel van 

dieren. Ik vind ze cool, ze zijn 
anders dan wij. Als iedereen op 
de wereld hetzelfde was, zou 
het maar saai worden. Ik wil 
graag voor dieren zorgen, want 
dat gebeurt lang niet altijd. Ter
wijl ze net zo veel rechten heb
ben als wij. Ze willen lekker   
vrij zijn, doen waar ze blij van 
worden. Én af en toe een beetje 
luisteren, want dat moeten 
 mensen ook. Ik kijk altijd op  
de verpakking van eten of er 

sterren van het Beter Leven 
keurmerk op staan. Bij twee 
sterren hebben dieren meer 
ruimte dan bij één ster, terwijl ze 
bij drie sterren echt een leuk 
leven hebben gehad en vrij zijn 
geweest. Ik eet alleen nog vlees 
met drie sterren. Als mama iets 
anders meebrengt, wat ze geluk
kig nooit doet, dan eet ik wel 
een broodje.”

‘Dieren moeten vrij zijn, 
doen wat ze willen.  

Én af en toe een beetje 
luisteren, want dat 

 moeten mensen ook.’
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Morris (7) speelt graag 
 buiten en staat te popelen 
om de wereld te ontdekken. 
Hij gaat regelmatig op pad 
om zwerfafval op te ruimen 
van de straat en het strand.
“Ik houd heel veel van dieren. 
Volgens mama kan ik me van al 
onze vakanties beter herinneren 
welke dieren we tegenkwamen 
dan de kinderen waar ik mee 
speelde. Ik aai ze en praat met ze 
en als ik een lieveheersbeestje, 

slak of insect op de stoep zie 
 zitten, zoek ik daar een veilig 
plekje voor. De oranje kat uit de 
straat wandelt bijna elke dag bij 
ons naar binnen. Ik noem hem 
KittyKitty, al heet hij niet echt 
zo. Hij komt dan even bij me op 
de bank liggen of gaat voor het 
raam zitten. Dat vind ik fijn. Alle 
dieren zouden moeten kunnen 
vliegen, rennen, spelen en leven 
in vrijheid, net als wij. Ik vind het 
zielig dat ze soms in het asiel 

belanden, omdat mensen er niet 
meer voor willen zorgen, terwijl 
ze helemaal niks verkeerd heb
ben gedaan. Wat ik ook vreemd 
vind, is dat mensen hun afval 
niet in de vuilnisbak gooien, 
maar op straat. Blikjes, lege 
 verpakkingen, flessen en tas
sen. Dieren kunnen dat in hun 
buik krijgen en worden dan ziek. 
Of ze stikken in het plastic.  
Ik ruim de troep op, zodat de 
dieren er geen last meer van 

hebben. Met een grijpstok  
haal ik zo veel mogelijk van de 
straten, het strand en uit het 
park. Na een uurtje heb ik vaak 
al een zak vol. Het voelt fijn dat 
ik iets voor dieren kan doen.  
Ik vind dat ze dat verdienen, ze 
zijn zo onschuldig, schattig en 
geven veel liefde. Ze zijn ook 
belangrijk voor onze aarde en 
de natuur. Ik zal altijd zo goed 
mogelijk voor dieren blijven zor
gen, ook als ik later groot ben.”

‘Veel mensen gooien 
afval op straat. Dieren 
kunnen daarin stikken. 
Ik ruim de troep voor ze 
op. Na een uurtje heb ik 

vaak al een zak vol.’



‘Padden steken drukke 
wegen over, maar  
houden geen rekening 
met het verkeer.  
Dat snappen ze niet.  
Wij helpen ze daarbij.’

Lies (11) rijdt graag paard en 
helpt met haar moeder en 
broer jaarlijks bij de padden-
trek in haar woonplaats 
Apeldoorn. 
“Een paar jaar geleden vroeg 
mijn moeder of ik mee wilde hel
pen bij de paddentrek. Ik ben 
dol op dieren, dus ik vond het 
eigenlijk meteen een goed idee. 
We gaan de dieren helpen 
zodra het buiten begint te sche
meren, want dat is het moment 

waarop padden van hun winter
verblijf in een rechte lijn overste
ken naar de vijver waar ze in de 
zomer willen wonen. Die wande
ling is gevaarlijk, onderweg 
moeten ze drukke wegen over
steken. Ze letten daarbij niet op 
auto’s die voorbijrazen, want dat 
snappen ze niet. Omdat ze niet 
goed uit kijken zoals wij, helpen 
we ze. Zodra de paddentrek 
aanbreekt, krijgen we allemaal 
een lampje, oranje hesje, hand

schoenen en emmer. We probe
ren de padden en amfibieën te 
vangen en naar de overkant te 
brengen. Soms zijn ze springe
rig, dan is het wel een beetje 
lastig, maar dat geeft niet. Als je 
oud bent en niet meer zo fit, 
snap ik dat het moeilijk is om 
dieren te helpen, maar anders 
vind ik dat iedereen zijn steentje 
moet bijdragen. Als ik het voor 
het zeggen had, zou ik op alle 
dierenambulances een sirene 

zetten. Nu kost het levens omdat 
gewonde en zieke dieren niet 
altijd op tijd bij de dokter kun
nen zijn. Met een  sirene op het 
dak worden ze veel sneller 
geholpen. Ik zou trouwens ook 
meer geld aan de asielen geven, 
zodat de mensen die daar wer
ken iets extra’s voor de dieren 
kunnen doen en ze het er wat 
 fijner hebben terwijl ze wachten 
op een nieuwe baas.”
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LEZERSFOTO’S

Grijze snuiten

Ons zestien jaar oude dwergteckeltje Boris in 2017.  
Drie maanden later is ze ingeslapen na een fantastisch fijn 
leventje. Ze mocht altijd mee als de baasjes op pad gingen 
met de camper en tijdens fietstochtjes genoot ze in haar 
fietsmand. We missen haar nog steeds.
Mariëtte en Lilian Hulscher, Nijmegen

Mijn ouwe meisje Raja, bijna 
zestien jaar is ze. Zij is mijn 

schaduw, mijn zielenspiegel, 
mijn alles. Haar botjes raken 
op, maar ik hoop dat ik haar 

nog even bij me mag hebben.
Anita Vervoort,  

Ouderkerk aan den IJssel

Dit is onze kater 
 Diesel van negentien 
en een half jaar oud. 
Hij slaapt tachtig 
 procent van z’n tijd, 
maar hier zie je  
hem gedurende zijn 
dagelijkse ommetje 
door de tuin.
Bart en Kristel  
Hendrix, Horst

Mijn trouwe merrie 
 Teske. We hebben  
24 jaar lief en leed 
gedeeld. Deze foto is 
genomen op de dag dat 
ik afscheid moest nemen 
van haar. Haar benen 
waren op. Ze was een 
paard uit duizenden; wat 
heb ik van haar genoten 
al die jaren. 
Sascha Heddes, 
 Schagerbrug

Nog steeds gemist

Mijn alles

Dagelijkse
ommetje

Lief en leed 
 gedeeld

Dankbaar

 

Dit is Eszti, ze is vijftien jaar. 
Gezien haar leeftijd dank ik iedere 
dag dat ik haar heb. Haar gezond
heid laat te wensen over, en ik 
weet dat het onvermijdelijke 
onontkoombaar is. 
Petra Veltman, Maaseik (België)

Is het de wijze blik of zijn het de grijze 
haren in de ooit zo glanzende vacht die  
de ware leeftijd van deze dieren verraden? 
De verhalen achter de foto’s blijken 
 minstens zo mooi. 
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7.

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s met 
als thema ‘Leve de Lente’. Dieren die zichtbaar 
genieten van de zon en de ontluikende natuur. 
Inzendingen mogen tot 15 april worden gemaild 
naar foto@dierenbescherming.nl, voorzien van 
naam, adres en begeleidend tekstje.

VOLGENDE KEER: LEVE DE LENTE

Abby is een chihuahua en in  
september vijftien jaar geworden. 
Voor Abby geldt: hoe ouder  
hoe karakteristieker. Ondanks 
doofheid, staar en pijnlijke 
gewrichtjes geniet ze nog altijd 
van een wandelingetje.
Corina van der Koppel, Tuil

Tunjas, onze grijze snuit van bijna 39! Een ongekend hoge 
leeftijd. Het bijzondere is dat ze ook mijn kinderpony is 
geweest. Na 21 jaar zonder elkaar zijn we sinds zeven jaar 
weer samen en woont ze bij ons. 
Hilde de Groot, Het Goy

Aram, beter bekend als Arie, mijn bes
te vriend! Op deze foto is hij zeventien 
jaar en twee maanden. Genietend op 
zijn favoriete plekje. Op de camping, 

naast zijn slootje, aan het strand. 
Helaas is hij een paar dagen later  

op deze plek overleden.  
Margriet Riemeijer, Winschoten 

Dit is Lady, de hond van mijn 
dochter. Twee jaar geleden is ze 
ernstig ziek geweest. We waren 

bang dat ze de tien niet zou halen. 
Maar gelukkig, ze is er nog.  

We zijn dus heel blij met dat  
lieve grijze bekkie.

Marjanne Kraai, Weesp

Hoe ouder,  
hoe karakteristieker

Bijna 39

Mijn beste vriend

Lieve grijze bekkie

Dit is Ozzy van bijna  
dertien, lekker aan het 
genieten in de sneeuw.  
Je vraagt je af wat er in dat 
koppie omgaat.
Angelique Niehorster,  
Hendrik-Ido-Ambacht

Genietend in  
de sneeuw
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INTERVIEW

Isabel Boerdam is het gezicht achter de blog De Hippe Vegetariër. Ook is zij initiatief
nemer van de Nationale Week Zonder Vlees, die dit jaar op 9 maart van start gaat.

WAAROM BEGON JE EEN FOODBLOG?
“Tijdens mijn studie realiseerde ik me dat  
ik een andere visie op vegetarisch eten had 
dan veel mensen in mijn omgeving. In 2013 
startte ik met De Hippe Vegetariër, omdat 
‘hip’ en ‘vegetarisch’ toen nog tegenstellin-
gen leken. Het groeide uit tot een toon-
aangevend platform onder vegetariërs en 
flexitariërs en een interessant kanaal voor 
duurzame en bewuste merken en bedrijven. 
Van mijn  passie heb ik mijn werk gemaakt. 
Dit geeft me de kans om mijn stem te  
laten horen en mensen te laten 
zien hoe belangrijk het is dat we 
duurzamer gaan eten.”

EN TOEN KWAM DE WEEK 
 ZONDER VLEES? 
“De basis werd gelegd toen ik met 
een blanco A4’tje aan de keuken-
tafel ging zitten, vanuit een onrust 
dat ik méér moest doen. Het is fijn 
dat ik mensen inspireer met mijn blog, maar 
op grotere schaal gebeurt er nog veel te wei-
nig. We zijn er inmiddels allemaal wel van 
doordrongen dat minder vlees eten een 
groot verschil maakt voor het welzijn van 
 dieren en het milieu. Maar dit besef leidt 
 vooralsnog niet tot structurele gedragsveran-
dering. Vaak  houden we vast aan wat we al 
kennen, de gewoonte om elke dag vlees te 
eten. Ik wilde de uitdaging aangaan om te 
bewijzen dat het anders kan.”

HOE GA JE DAT BEWERKSTELLIGEN?
“Ik wil mensen bewust maken van de 
impact die zij als individu kunnen hebben. 
Het lijkt soms alsof we geen grip hebben op 
de klimaatuitdaging waar we voor staan, 
maar dat is niet zo. De besparing die één 
volwassene kan verwezenlijken door een 
week geen vlees te eten is bijvoorbeeld al 
enorm. Ik probeer mensen handvatten  
te geven zodat ze zelf kunnen ervaren dat 
verandering echt mogelijk is.”

DUS JE BENT KLAAR VOOR DE  
DERDE EDITIE?
“Jazeker. Met mijn bedrijf Green Food Lab 

proberen we het concept naar een hoger 
niveau te tillen. Alle grote supermarkten 
zijn aangehaakt en daar  rollen talrijke vege-
tarische acties uit. De drempel voor de con-
sument wordt zo lager. Daarnaast zijn er 
producenten die zich  hebben gecommit-
teerd, restaurants, basis- en middelbare 
scholen, cateraars en de  politiek. Vlees eten 
is een gewoonte; dat maakt het zo lastig te 
veranderen. Door mee te doen met de Week 
Zonder Vlees stappen mensen zeven dagen uit 
hun comfortzone. Zodat ze nieuwe produc-

ten en recepten kunnen ontdekken en 
anders naar hun eetpatroon gaan kijken.”

WANNEER STOPTE JIJ MET VLEES ETEN?
“Ik was negen jaar toen ik me ineens reali-
seerde dat de koe op mijn bord dezelfde was 
als in de wei, maar dan in een heleboel stuk-
jes gehakt. Ik vertelde mijn moeder dat ik 
geen dieren meer wilde eten. “Nou, dan 
word je vegetariër,” antwoordde ze. Het was 
een intuïtieve beslissing, waar ik me altijd 
aan vast heb gehouden. Inmiddels heb  
ik veel meer ervaring en kennis van het  
leed dat dieren wordt aangedaan, maar  
ook de impact van de vleesindustrie op  
milieu en de gezondheid.”

WAAROM RAAKT HET JE ZO?
“Het is ontzettend pijnlijk. We zien allemaal 
dat er een verandering moet komen, maar 
ondertussen blijft het aanbod groeien. Het 
zou zo mooi zijn als de bio-industrie inziet 
dat er een ander tijdperk aanstaande is. Je 
kan toch niet beweren dat je trots bent op 
het product dat jij in de supermarkt legt als 
je weet wat de dieren hebben doorgemaakt? 
De ellende en de angst; dat is verschrikke-

lijk en staat zó ver af van jezelf goed en 
gezond voeden. Je zou willen dat de indus-
trie niet wacht tot de vraag reduceert, maar 
zelf de ballen heeft om een verandering te 
bewerkstelligen en te investeren in een veel 
duurzamer vleesbeleid.” 

WAT WAS VOOR JOU EEN HOOGTEPUNT  
VAN DE VORIGE EDITIES?
“Afgelopen jaar hadden we op station 
Utrecht Centraal een pop-upstore. Een grote 
roze box waar iedereen welkom was met 

vragen, ideeën of om ervaringen 
uit te wisselen. Ik vond het erg leer-
zaam om ons in het hart van de 
campagne te vestigen en te kijken 
naar het sentiment dat er leeft.  
En ja, er kwamen ook mensen bin-
nengestormd om te vertellen dat  
ze hun stukje biefstuk ’s avonds 
écht niet laten afnemen, terwijl  
wij dat niet eens van ze  vragen.  

Ons uitgangspunt is minder en beter.  
Een vegetarisch of flexitarisch eetpatroon 
normali seren en mensen laten inzien dat  
ze met hun individuele keuzes echt een 
 verschil kunnen maken.”

Isabel Boerdam

‘We houden graag vast aan  
wat we kennen; de gewoonte om elke 
dag vlees te eten. Ik wil mensen laten 

inzien dat het ook anders kan.’

De Hippe Vegetariër

Week Zonder Vlees
De landelijke campagne Week 
Zonder Vlees loopt dit jaar van  
9 tot en met 15 maart en wordt 
breed gedragen door diverse 
 partners uit de voedsel industrie. 

Samen vinden zij dat elke dag vlees  
eten niet meer van deze tijd is. Ook  
de Dierenbescherming pleit al jaren  
voor ‘minder, maar beter’. Het is een 
 kleine moeite, met een onvoorstelbaar 
positieve impact op dier, mens en milieu. 
Samen maken we zo het  verschil voor 
het welzijn van dieren en de toekomst 
van onze planeet. 
Meer weten en inschrijven?  
Kijk op weekzondervlees.nl.
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OVER ISABEL
In 2013 startte ze haar blog  
dehippevegetarier.nl dat is uitge
groeid tot het grootste vegetari
sche platform van Nederland. Na 
haar studie ging ze aan de slag bij 
een communicatiebureau, waar ze 
al snel de foodspecialist werd. 
Ondertussen groeide haar blog 
en dat leidde tot het gelijknamige 
boek De  Hippe Vegetariër. In 2018 
lanceerde Isabel de eerste editie 
van de Nationale Week Zonder 
Vlees, waarmee ze in de Food100 
terechtkwam als Gamechanger 
onder de dertig jaar. Dit heeft er 
mede voor gezorgd dat ze van 
haar passie haar werk heeft 
gemaakt. Dat doet ze niet meer 
alleen, maar met een team van 
gepassioneerde foodies en 
 communicatiespecialisten.
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Als hoofd dierverzorger van Het Knaaghof in Rijswijk draagt Jill den Oude zorg voor de opvang 
van zo’n zevenhonderd konijnen en knaagdieren per jaar. Omdat we willen weten wat haar 
werk in de praktijk inhoudt, lopen we een dagje met haar mee.

Dierverzorger Het Knaaghof
Onze mensen, ons werk

DIERENARTSBEZOEK Alle dieren die Het Knaaghof opvangt, 
 krijgen een medische check, worden gevaccineerd en gesteriliseerd 
of gecastreerd. De dierenarts is wekelijks een paar uur op de werk
vloer aanwezig om de behandelingen uit te voeren. Jill ondersteunt 
haar hierbij.

SPEEDDATEN “Konijnen en knaagdieren zijn, met uitzondering van 
hamsters, groepsdieren,” legt Jill uit. “Zonder soortgenootje voelen 
ze zich eenzaam. Veel mensen zetten hun konijn alleen in een hok en 
denken dat ze er goed voor zorgen. Terwijl het ondertussen wegkwijnt 
van ellende.” Mensen die bij Het Knaaghof komen, mogen om die reden 
alleen konijnen adopteren als ze er twee nemen of er al eentje thuis 
 hebben. “In het laatste geval plannen we een speeddate, waarbij we 
 kijken of het klikt met hun eigen dier. We maken ook koppeltjes voor 
mensen die een tweetal willen adopteren.”

VACHT KNIPPEN Er komen regelmatig langharige konij
nen in de opvang terecht met een vacht die zo ernstig is 
vervilt en verklit dat de achterpoten zijn vastgeplakt aan de 
buik, ze niet meer kunnen lopen en helse pijnen hebben.  
Jill is konijnentrimmer en bevrijdt de dieren van hun veel te 
lange haren, waarna ze weer vrij kunnen bewegen en zich 
meteen een stuk fijner voelen.

VOERTIJD
Waar voorheen nog 
zo’n tachtig procent 
van de dieren werd 
gedumpt, ligt dat 
 aantal nu aanzienlijk 
lager. Ongeveer de 
helft wordt afgestaan 
door hun eigenaren 
bij de opvang. Zo ook 
deze jonge cavia uit 
een groot nest van 
zes. Jill: “Vlak daar
voor had de moeder 
al drie kleintjes gekre
gen. Het is een flinke 
klus om ze allemaal te 
voeden. Wij helpen 
haar daarbij.”

9.00 uur 

11.00 uur 

13.00 uur 14.00 uur 
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DIEREN BESCHERMER
“Als klein meisje wist ik 
al dat ik later met dieren 
wilde werken. Op deze 
plek kan ik écht iets voor 
een ander betekenen. 
Voor de konijnen en 
knaagdieren die we 
opvangen, maar ook 
voor de adoptanten die 
met de juiste begelei-
ding veel gelukkige, lief-
devolle jaren met hun 
dier tegemoet gaan.”

MOTIVATIE
“Ik heb de opleiding 
Management Dierverzor-
ging gedaan. Tijdens 
mijn studie liep ik stage 
bij Het Knaaghof. Toen  
al hoopte ik dat ik hier 
ooit echt aan de slag zou 
kunnen, maar banen  
in deze branche zijn 
schaars. In 2014 kwam 
de functie van dier-
verzorger vrij. Daar  
hoefde ik niet lang over 
na te denken. Het is zo 
mooi om te zien hoe 
 verzwakte dieren 
opknappen, zich weer 
prettig gaan voelen en 
uiteindelijk een nieuw 
thuis vinden.”

MOEILIJK
“We vingen een groep 
van twaalf konijntjes  
op. Ze waren op een 
snikhete dag in een  
doos afgedekt met een 
vuilniszak op een par-
keerterrein  neergezet. 
Uiteindelijk hebben  
ze de zak kapot weten  
te bijten, waarna ze 
 werden opgemerkt en 
 konden worden gered.  
Ik zal nooit begrijpen 
wat mensen bezielt om 
zoiets te doen.”

MAGISCH
“Konijnen zijn groeps-
dieren, wij proberen 
voor allemaal een 
 maatje te vinden. Ik blijf 
het bijzonder vinden om 
te zien hoe ze reageren 
als we ze bij elkaar zet-
ten. Soms werkt het niet, 
maar als er dan twee zijn 
die meteen knus naast 
elkaar kruipen en het 
fijn hebben samen, is dat 
elke keer weer een 
magisch moment.”

JILL DEN OUDE

‘Het is zo mooi om te zien  
hoe verzwakte dieren  
opknappen, zich weer  

prettig gaan voelen’
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VRIJHEID BLIJHEID In Het Knaaghof zitten konijnen en knaagdieren in  
alle soorten, kleuren en maten. Van Vlaamse reuzen tot dwergkonijntjes en  
van goedsullen tot pittige exemplaren. In het midden van de ruimte zijn twee 
speelweides vol hooi, dozen, boomstammen en speeltjes. “We laten onze 
 dieren hier elke dag beurtelings een paar uur rondhuppelen. Sommige maken 
dan hoge sprongen in de lucht van blijdschap. Dat is fantastisch om te zien,” 
lacht Jill.

16.00 uur 

DAGELIJKSE RONDE Jill maakt een ronde door de opvang om te  kijken hoe 
het met de dieren gaat. Ze blijft staan bij de witte muizen die er alweer een tijd
je zitten: “Ons doel is om voor allemaal een plekje te vinden. Meestal lukt dat 
binnen een paar weken of maanden, soms duurt het langer. Bijvoorbeeld 
omdat een dier al ouder is, medische problemen heeft of omdat er  weinig 
vraag naar is, zoals bij deze muizen. Vervelend, maar we  hebben geen haast. 
Alle dieren mogen zo lang blijven als nodig is, zelfs al duurt het jaren.”

16.30 uur 
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ACHTERGROND

Plofkip vervangen  
door omfietsproduct
Weinigen zullen hem eerder hebben gehoord, de term  
‘omfietsproduct’. Het woord valt tijdens een gesprek dat  
DIER heeft met Lisanne Stadig, pluimveedeskundige en bij  
de Dierenbescherming werkzaam als beleidsmedewerker 
 Veehouderij. Er gebeurt veel op het gebied van dierenwelzijn 
bij kippen, maar is het genoeg? Tijd om de balans op te maken.

A ls het gaat om de productie van 
 kippenvlees zijn alleen de kale 
 cijfers al duizelingwekkend: per jaar 

worden in Nederland 600 miljoen vlees-
kippen geslacht. Eigenlijk zijn het kuikens, 
want de meeste dieren worden nog geen 
anderhalve maand oud. De plofkip is inmid-
dels grotendeels uit de supermarkt verdwe-
nen, maar er is een variant voor in de plaats 
gekomen: de huismerkkip. Een beter alterna-
tief, maar zonder ster van het Beter Leven 
keurmerk. In 2007 introduceerde de Dieren-
bescherming het keurmerk met een nieuw 
kippenras dat langzamer groeide. Het was de 
eerste échte aanval op de plofkip. Vanaf 2012 
 gingen ook andere dierenbeschermings-
organisaties fanatiek actievoeren tegen de 
verkoop van de dieren die in turbotempo 
groeiden. Het resultaat mag er zijn. 

WEINIG INFORMATIE
Maar is het welzijn nu dan wel in orde?  
De Dierenbescherming zette de feiten op 
een rij en liet de bevindingen controleren. 

‘Jaarlijks worden in 
ons land 600 miljoen 
vleeskippen geslacht. 
Of beter gezegd: 
 kuikens. De meeste 
 dieren worden nog 
geen anderhalve 
maand oud.’

“Wij hebben gekeken naar de verschillen op 
het gebied van onder meer huisvesting, 
gezondheid, voeding en gedrag, en wat  
dat zegt over het welzijn van de dieren op 
basis van wat we weten vanuit de weten-
schappelijke literatuur,” verklaart Lisanne, 
die promoveerde op gedrag en welzijn van 
vlees kuikens. Het zal niemand verbazen  
dat de reguliere plofkippen op bijna  
alle onderdelen van dierenwelzijn het 
slechtst scoren; volstrekt onder de maat  
van de  Dierenbescherming. 

PLOFKIP IN SNACKS
Maar dat is toch niet relevant nu de plofkip 
uit de supermarkt is verdwenen? “Als het 
gaat om vers kippenvlees wel, aldus Lisan-
ne, “maar het wordt nog steeds gebruikt in 
verwerkte producten zoals snacks, en ook in 
restaurants en cateringbedrijven is plofkip 
volop verkrijgbaar.” Lisanne legt uit dat, 
naast de welzijnsproblemen van de kuikens, 
er de chronische honger is van de ouder-
dieren. “Die worden op rantsoen gehouden 
omdat zij anders te zwaar worden, minder 
eieren gaan leggen en gezondheidsproble-
men krijgen, puur omdat ze gefokt zijn op 
extreem snelle groei. Dit speelt in zekere 
mate ook bij een deel van de huismerk-
kippen die supermarkten hebben gepresen-
teerd als diervriendelijker alter natief voor 
de plofkip.”

OVERDEKTE UITLOOP
Concluderend scoren biologische kippen en 
die met een ster van het Beter Leven keur-
merk het best op dierenwelzijn. Deze dieren 

groeien langzamer, krijgen meer ruimte, 
hebben een overdekte uitloop, zijn sterker 
en kunnen hun natuurlijke gedrag beter 
vertonen dan huismerkkippen. “Die bij  
de introductie wel een stap in de goede 
 richting waren, maar niet dezelfde welzijns-
verbeteringen hebben als de vleeskuikens 
onder het Beter Leven keurmerk en biolo-
gische concept,” concludeert Lisanne. 
 Overigens zijn er tussen de diverse huis-
merkkippen van supermarkten ook weer  
de nodige verschillen in dierenwelzijn.  
De Nieuwe Standaard Kip van Jumbo komt 
bijvoorbeeld het dichtst in de buurt van 
Beter Leven keurmerk één ster. “Maar op 
belangrijke punten, zoals ruimte en toe-
gang tot een overdekte uitloop, schieten  
de huismerkkippen eigenlijk altijd tekort,” 
aldus Lisanne.

PRIJS BOVEN DIERENWELZIJN
Supermarkten willen voor kipproducten 
nog niet overstappen op minimaal een ster 
van het Beter Leven keurmerk. Ze leggen de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij de consu-
ment; deze verkiest prijs boven dierenwel-
zijn, zeggen ze. En hier komt de term uit de 
kop weer terug. Want volgens Lisanne is het 
duidelijk dat kip voor sommige consumen-
ten een ‘omfietsproduct’ is. Mensen gaan 
letterlijk een blokje om voor het goedkoop-
ste stukje vlees.

MILIEUARGUMENT
Ook met het milieuargument wordt 
geschermd; kippen die sneller groeien zijn 
minder slecht voor het milieu, simpelweg 

Huismerkkip onder de loep
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‘Op belangrijke punten, 
zoals ruimte en toe
gang tot een overdekte 
uitloop, schieten  
huismerkkippen 
e igenlijk altijd tekort’

omdat ze minder voer eten. De Dieren-
bescherming liet het Centrum voor Land-
bouw en Milieu een vergelijking maken, 
waaruit blijkt dat het milieueffect een  
stuk genuanceerder ligt dan vaak gesteld. 
“En dat het Beter Leven keurmerk op diverse 
aspecten zelfs beter scoort, omdat de 
 moederdieren bij eerdere berekeningen 
 buiten beschouwing werden gelaten,” 
 concludeert Lisanne. Deze zijn kleiner bij 
onder meer Beter Leven en eten minder. “Dat 
compenseert het extra voer van de langzaam 
groeiende, langer levende kuikens.”

MINDER STIKSTOF
Ook de uitstoot van ammoniak, en daarmee 
de niet onbelangrijke stikstofbelasting van 
het milieu, is lager als gebruik wordt 
gemaakt van rassen met dwergmoeder-
dieren, zo blijkt uit het onderzoek. Het 
Beter Leven keurmerk, de kip van Jumbo  
en biologische kippen zijn de enige die 
exclusief van deze rassen gebruikmaken.  
En ten slotte ligt ook het antibioticagebruik 
van biologische en de Beter Leven-kip lager 
dan bij de huismerkvariant.

NOG DERTIG JAAR
Lisanne ziet dat het weliswaar goed gaat 
met het Beter Leven keurmerk, maar in dit 
tempo zal het nog dertig jaar duren voordat 
de sterrenkip de huismerkkippen van de 
supers heeft verslagen. “Ik hoop dat de 
 consument in gaat zien dat je qua dieren-
welzijn met het Beter Leven keurmerk en 
biologisch de beste keuze maakt. Daarnaast 
verwacht ik dat supermarkten stappen gaan 
zetten. Dat zij er op termijn voor kiezen  
om, net als bij varkensvlees, kip met één 
ster van het Beter Leven keurmerk als onder-
grens te hanteren.” Als het zover is, hebben 
we volgens Lisanne écht grote stappen gezet 
op het gebied van welzijn van vleeskuikens. 
“En wat de consumptie betreft: ‘minder, 
maar beter’. Het zou enorm schelen,” 
besluit ze.

1 STER  
BETER LEVEN KIP
Heeft meer ruimte 
met maximaal  
10 dieren per m2.  
Hij groeit langzamer, 
heeft toegang tot een 
overdekte uitloop, is 
sterker en kan zijn 
natuurlijke gedrag 
vertonen. Er is meer 
controle en trans
parantie en hij mag 
hoogstens 3 uur 
 aaneengesloten 
 worden vervoerd.

HUISMERKKIP
Leeft met maximaal 
15 dieren per m2.  
Hij kan niet naar 
 buiten en heeft min
der mogelijkheden 
om zijn natuurlijke 
gedrag te vertonen. 
De transporttijd ligt  
in principe tussen de 
4 en 8 uur, maar kent 
in sommige gevallen 
geen limiet. 
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GERED

Elsa belandde in het asiel met een blaasont
steking. Haar eigenaar werd nooit gevonden. 
Dat het twaalfjarige katje geen leuk leven 
achter de rug had, werd al snel duidelijk. Ze 
had verlatingsangst, was agressief, paniekerig 
en wílde wel lief zijn, maar wist niet hoe.  
De zoektocht naar een nieuw thuis leek 
 hopeloos. Tot Frank Herben zich meldde.

Doña Elsa Frank: “Afgelopen zomer liep de 
kat van mijn bejaarde boven-
buurvrouw weg. Ze was in alle 
staten. Ik hielp met zoeken, 
hing flyers op, plaatste berich-
ten op social media en meldde 
haar kat aan bij een zoeksite. 
Toen gebeurde het: mijn oog 
viel op een foto van Elsa, die al 
lang in het asiel zat. Ik werd 
direct gegrepen door haar blik.” 
De weken gingen voorbij, maar 
Frank kreeg Elsa niet meer uit 
zijn hoofd. “Ik had al eens een 
moeilijke kat gehad, dus wist 
dat ik het zou kunnen. Ik zocht 
contact met het asiel, maar 
kreeg een terughoudende reac-
tie. Haar verzorgers durfden 
Elsa niet zomaar aan iedereen 
toe te vertrouwen.”

AANDACHTVRAGER
Het katje bleek een overactieve 
aandachtvrager. In de mail 
stond: ‘Ze komt op schoot lig-
gen, maar valt aan of bijt zodra 
je beweegt’. Frank liet zich hier 
niet door afschrikken: “Elsa is 
slecht behandeld en haar ver-
trouwen in mensen was weg.  
Nu zat ze in een hokje in het 
asiel, dat was haar domein.  
Elke keer als er iemand binnen-
kwam, wilde ze daar het maxi-
male uithalen, ofwel totale 
aandacht en controle. Ergens 
leek me dat wel logisch.”

BEHOORLIJK IN SHOCK
Die eerste keer dat hij Elsa in 
het asiel opzocht, zwiepte haar 
staart nog dreigend op en neer, 

GERED

‘Ze is de queen of the 
block. De vier dominante 

katten van mijn  
buren heeft ze volledig  

in haar zak.’
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en hield ze haar oortjes plat. 
Frank: “Ik hoorde dat Elsa bij 
binnenkomst totaal onhandel-
baar was en alles en iedereen 
aanviel. Haar verzorgers hebben 
vier maanden geduldig en 
intensief met haar getraind en 
in die periode grote stappen 
gemaakt. Ik mocht Elsa aaien, 
maar alleen als ze het aan zag 
komen. Ik ben tien minuten 
geweest. Daarna hebben de ver-
zorgers haar weggelokt met een 
snoepje. De tweede keer was ik 
alleen met Elsa. Blijkbaar heb ik 
toen een verkeerde beweging 
gemaakt, want ze kraste me in 
mijn gezicht, vlak onder mijn 
oog. Het begon hevig te bloeden 
en ik ging behoorlijk in shock 
de deur uit.” Toch bleef Frank 

geloven dat hij Elsa een beter 
leven kon geven.

VOLLE AANDACHT
Op een van de warmste dagen 
vorig jaar haalde hij Elsa op.  
“Ik had het met mijn werk zo 
geregeld dat ik een maand volle 
aandacht aan haar kon geven. 
Thuis heb ik haar losgelaten.  
De bank zou de plek worden 
waar ze om aandacht mocht 
vragen. Die eerste dag heb ik  
me daar verschanst, met genoeg 
eten en drinken om het een 
paar uur vol te houden. Elsa 
kwam meteen bij me zitten.  
Ik aaide haar voorzichtig met 
mijn ene hand, en hield de 
andere onder mijn gezicht,  
voor het geval ze zou uithalen. 
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Opstaan was uit den boze.  
Dan werd ze woest en begon 
vervaarlijk te blazen.”

GEKKENWERK NATUURLIJK
Met veel geduld hielp Frank  
het katje van haar angsten af. 
“Ik ben een ster in netflixen,  
dus ik zat urenlang met haar op 
de bank. Na verloop van tijd 
werd ze relaxter. Ze kreeg het 
vertrouwen dat ik haar niet 
meer zou verlaten. Alleen  
’s nachts bleef ze alert. De 
dekens moésten tussen ons in 
liggen, anders kon ze uithalen. 
Gekkenwerk natuurlijk, maar  
ik heb het er graag voor over 
gehad. Als ik nu naar Elsa kijk, 
kan ik me niet meer voorstellen 
dat we zo’n moei zame weg 

hebben afgelegd. Ze heeft ronde 
oogjes gekregen, een glanzende 
vacht en haar oortjes staan 
rechtop. Ze is een bitch, queen 
of the block. De vier dominante 
katten van mijn buren heeft ze 
volledig in haar zak. Supertof. Ze 
wandelt hautain onder hun raam 
door, om mij vervolgens spin-
nend om aandacht te vragen. Het 
is mooi om samen te leven met 
een dier dat me  vertrouwt, voor 
wie ik de wereld ben. Het heeft 
tijd gekost, maar Elsa is uitge-
groeid tot een lieve knuffelkat, 
we hebben het goed samen.”



VRAAG MAAR RAAK

Hoelang doet  
een spin over  

het maken van  
zijn web?

Een kruisspin, de bekendste spin 
in ons land, weeft vrijwel dagelijks 
in ongeveer twintig minuten een 
nieuw web. Zijn oude eet hij op. 

Het web is niet te missen: een kun
stig, rond bouwwerkje van sterk zij

de. In tegenstelling tot wat veel 
mensen denken, is de kruisspin 
geen insect. Spinnen hebben  

acht poten, insecten zes.
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Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

Hoelang mogen 
dieren in het 
asiel blijven?
Gemeenten hebben de wet
telijke plicht om gevonden 
voorwerpen, waartoe gek 
genoeg ook dieren behoren, 
een poosje te bewaren, 
zodat de rechtmatige eige
naar tijd heeft om zijn eigen
dom terug te halen. Honden 
en katten die zwervend op 
straat worden aangetroffen, 
moeten daarom veertien 
dagen in de opvang blijven. 
Daarna mogen ze naar een 
nieuw baasje. De  dieren 
 blijven zolang in het asiel  
als nodig is, maar het is van 
groot belang dat er zo snel 
mogelijk een plekje voor ze 
wordt gevonden. Dat is ook 
de voornaamste taak voor 
onze dieren opvangcentra: 
een nieuw thuis zoeken voor 
al hun tijdelijke logés.

Welk dier kan het langste  
in de lucht blijven?
Gierzwaluwen leven maanden in de wolken. Ze 
hebben een gestroomlijnd lichaam met lange 
 vleugels, waardoor ze efficiënt kunnen vliegen. De 
vogels leggen fenomenale afstanden af, tot wel 
5.000 kilometer in vijf dagen. Verder eten, drinken, 
slapen en paren ze in de lucht. Tijdens hun vlucht 
leven ze van aeroplankton, dat zich laat meevoeren 
op windstromen. Veel mensen  denken dat je een 
gierzwaluw de lucht in moet gooien als je er een 
op de grond vindt. Maar meestal is zo’n vogeltje 
uitgeput, gewond of te vroeg uit het nest gekomen. 
Gooit u het omhoog, dan is de kans groot dat de 
zwaluw net zo hard weer naar beneden valt. Help 
het dier door het van uw hand, vanaf een hoog 
punt, weg te laten vliegen. Blijft het zitten, bel dan 
de dierenambulance. 

Kunnen dieren zich vervelen?
Volgens gedragsbioloog Claudia Vinke van de 

 Universiteit Utrecht is dat goed mogelijk. Maar niet 
bij dieren in het wild. Die hebben het veel te druk met 
voedsel zoeken, nest maken, territorium verdedigen, 

partner zoeken, spelen en slapen. Bij 
huisdieren komt het wél voor. Hon

den en katten die lang alleen thuiszit
ten, kunnen zich zelfs te pletter 

vervelen. En dan gaan ze zichzelf 
 vermaken: de bank slopen of de 
plantenbak uitgraven. Dieren in 

de  veehouderij gaan 
elkaar of zichzelf 

verminken. Varkens 
bijten in elkaars staar

ten,  kalveren op stangen. 
Ook het voortdurend heen 
en weer lopen in kooien is 

een uiting van verveling. 
Sommige  boeren geven hun 

dieren daarom speeltjes.
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Hoe weten winterslapers dat  
het tijd is om te ontwaken?
Dieren worden wakker uit hun winterslaap als de tempera
tuur stijgt. De laatste jaren gebeurt dit steeds vroeger en 
worden al in februari dagpauwogen en citroenvlinders 
waargenomen. Ook wespenkoninginnen zijn door het zach
te weer actief. In principe kan het geen kwaad dat bepaalde 
soorten eerder ontwaken; ze passen zich aan het ritme van 
de natuur aan. Zelfs al zou het opnieuw gaan vriezen, dan 
keren vroege vlinders en wespen nog even terug in hun 
winterrust. Voor andere dieren is dit wél problematisch. 
Zoals voor egels, die zo vroeg in het jaar nog niet genoeg 
voedsel kunnen vinden om te overleven. U helpt ze door 
 kattenbrokjes, speciaal egelvoer en water neer te zetten. 
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‘In 2007 stopte ik ermee, 
om twee jaar later de 
draad toch weer op te 
pakken. Ik voel me nog 
veel te goed om niets 
omhanden te hebben.’
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De asielen van Diny Brummelman
Diny Brummelman vierde in november haar negentigste  
verjaardag. Maar leven in de vertraging, daar piekert ze niet 
over. Diny zet zich met haar Stichting Buitenlandse Asielen  
al bijna veertig jaar in voor dieren. En dat blijft ze doen, want  
“het is nog steeds hard nodig”.

“Mijn man en ik hebben elkaar via de Dierenbescherming leren kennen, 
toen we allebei als vrijwilliger werkten. Onze liefde voor dieren zat diep, 
dus toen we een paar jaar later in het Spaanse Alicante met eigen ogen 
zagen hoe erbarmelijk de omstandigheden er waren voor  zwerfdieren, 
besloten we geld in te gaan zamelen voor opvangcentra in het buiten
land. We startten klein, binnen onze vriendenkring, maar haalden toen  
al een paar  duizend gulden op. Al snel stroomden hulp aanvragen van 
asielen in onder meer Sri Lanka, Portugal, Colombia en Bonaire binnen. 
Onder de paraplu van de Dierenbescherming bouwden we de steun ver
der uit. Tot het moment dat we veertig asielen onder onze hoede hadden. 
In al die jaren heb ik veel meegemaakt en mijn neus meermaals gestoten. 
Zo ben ik in Roemenië ontzettend opgelicht door een stadsbestuur, dat 

een asiel liet bouwen met onze financiering, waar vervolgens een 
honden fokker introk. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Sindsdien 
zorgen we ervoor dat alle donaties direct naar de asielen gaan. Wij 
betalen onder meer voor reparaties, verbouwingen, sterilisatieacties  
en twee keer per jaar krijgen ze een bedrag waarmee het eten voor de 
dieren wordt betaald. Als je in Benidorm voorheen een teefje over het 
strand zag lopen, renden er geheid tien  reuen achter aan. Nu gebeurt 
dat niet meer, want geen enkel dier gaat het asiel uit zonder sterilisatie  
of castratie. In 2007 werd mijn man ziek en stopte ik met de stichting, 
om twee jaar later de draad weer op te pakken. Een beslissing waar ik 
nu erg dankbaar voor ben. Want ik voel me nog veel te goed om niets 
omhanden te hebben. Ik onderhoud contact met de asielen, maak twee 
keer per jaar het donateursblad en het bestuur zorgt dat de donaties 
goed worden verdeeld. Ik vind het nog steeds enig om te doen. We 
 hebben nu  twintig  asielen in alle uithoeken van de wereld, waar in totaal 
zo’n achtduizend dieren worden opgevangen. De doorloop wordt steeds 
 sneller en het bewustzijn groeit. Mooi om te zien dat het wérkt en het 
leven voor de  dieren ook in andere landen langzaamaan beter wordt.”



OORVERDOVEND
Dieren maken geluid om uiteen
lopende redenen. Omdat ze hun 
territorium willen afbakenen bij
voorbeeld, een potentiële partner 
proberen te verleiden of waarschu
wen voor gevaar. Zelfs kleine dieren 
kunnen oorverdovende herrie pro
duceren, meestal om roofdieren te 
verjagen. Zo zijn er kikkersoorten 
die geluiden voortbrengen waar je 
haren recht van overeind gaan 
staan. Ook hagedissen kunnen het 
op een krijsen zetten als ze zich 
bedreigd voelen. Sommige gekko’s 
doen er nog een schepje bovenop 
door hun bek wijd open te zetten 
tijdens het schreeuwen en vervol
gens te bijten. 

Gekko’s zetten  
hun bek wijd  
open tijdens het  
schreeuwen
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IN BEELD

KLEINE DRUKTEMAKERS
Hoewel hun omvang anders doet 
vermoeden, kunnen insecten 
behoorlijk luidruchtig zijn. Neem 
het vijverdwergduikertje; een 
waterdiertje van slechts twee 
 millimeter dat relatief het hardste 
geluid ter wereld maakt. Hij zet 
zijn lied in om een geschikte 
 partner te vinden, waarbij hij een 
gemiddeld niveau van zo’n 79 dB 
haalt, vergelijkbaar met het geluid 
van een voorbijrazende trein.  
De kans dat mensen het geluid 
opvangen is overigens klein. Het 
vijverdwergduikertje leeft namelijk 
onder water. Toch kan je de dier
tjes aan de oever van de rivier 
horen terwijl ze op de bodem aan 
het zingen zijn. 

GROEPSGEKRIJS
Mantelmeeuwen zijn op zich vrij 
zwijgzaam, maar in gezelschap 
van soortgenoten krijsen ze schel 
en luid. In maart strijken de vogels 
neer in onze kuststeden, waar ze 
iedereen wakker schreeuwen, bij 
voorkeur om vijf uur ’s morgens. 
Meeuwen maken zo’n kabaal om 
een partner aan te trekken en om 
een territorium te veroveren of te 
verdedigen. Hoe harder ze krijsen, 
des te aantrekkelijker ze worden 
bevonden. Daar komt bij dat de 
dieren in lawaaiige kolonies zitten 
en soort genoten willen overstem
men. Rond augustus zetten de 
meeuwen nog een tandje bij qua 
kabaal, veroorzaakt door zogehe
ten ‘trekonrust’ aan de vooravond 
van hun tocht naar overwinterings
gebieden waaronder Groot 
Brittannië, Mauritanië en Gambia.

Hard kwakende kikkers, brullende apen en krijsende vogels. Dieren kunnen behoorlijk 
luidruchtig zijn. Op deze pagina’s nemen we een aantal herrieschoppers onder de loep. 

Herrieschoppers
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IN BEELD
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DICHTKLAPPENDE SCHAREN
Van een afstand lijkt de pistool
garnaal nogal gewoontjes, maar 
schijn bedriegt. Want met zijn 
opmerkelijke leefgewoonten en 
jaaggedrag is hij allesbehalve 
doorsnee. Hoewel hij slechts vijf 
centimeter is en ongevaarlijk voor 
mensen, kan de pistoolgarnaal een 
geluid produceren dat harder klinkt 
dan een ontploffende granaat. Hij 
doet dit door zijn schaar razendsnel 
dicht te klappen. Met de drukgolf 
die daaruit volgt, verlamt hij zijn 
prooi die hij vervolgens makkelijk 
kan verorberen. De pistoolgarnaal 
heeft nog meer eigenaardigheden. 
Zo leeft hij vaak samen met een 
goby; een visje op de bodem van 
de zee. Gobies zijn niet goed  
in het graven van holletjes, maar 
hebben wel goede ogen. Dus ter
wijl de pistoolgarnaal het holletje 
schoonmaakt, houdt zijn goby de 
wacht. Bij gevaar geeft hij een sein
tje met zijn staart, dat de garnaal 
opvangt met zijn antennen. En zo 
helpen ze elkaar.

LUIDRUCHTIGE PAARKOREN
Bij overlast van kwakende kikkers 
gaat het bijna altijd over de groene 
exemplaren en dan alleen de man
netjes. De dieren trekken tussen 
half april en juli naar het water om 
te paren. De mannetjes verzame
len zich dan in luidruchtige paar
koren, waarbij ze met behulp van 
de kwaakblazen een ratelend 
geluid produceren. De paring 
vindt vrijwel altijd plaats in het 
water. Maar van samen de kinde
ren grootbrengen is geen sprake. 
Monogaam zijn kikkers al hele
maal niet. Ze springen op alles 
wat op een vrouwtjeskikker lijkt. 
Ook andere mannetjes moeten 
eraan geloven, net als kikkers van 
een andere soort of zelfs vissen. 
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WARE KLETSKOUS
Qua herrieschoppers spant de blauwe vinvis toch wel de kroon.  
Een gemiddelde vliegtuigmotor produceert 120 dB; de blauwe vinvis 
haalt zo’n 188 dB. Het dier, dat langer dan dertig meter kan worden, 
blijkt een ware kletskous. Hij zingt, kletst, praat en roept hard naar 
soortgenoten die tot wel 850 kilometer verderop zwemmen. 

De blauwe vinvis 
zingt, kletst, praat 
en roept hard naar 

soortgenoten die tot 
wel 850 kilometer 

verderop zwemmen
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
heeft  ingezet voor  

de Dieren
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher

ming.nl.

Dierentehuis Kennemerland kreeg bezoek van twee 
groepen van het Nova College. In samenwerking met 
Stichting Young Society, een platform dat zich inzet  
om betrokkenheid van jongeren bij de samenleving  
te bevorderen, hadden zij mooie snuffelmatten en 
 trekkoorden gemaakt voor de dieren in het asiel, die  
er nu dankbaar gebruik van maken.

Creatieve hulp

Elly van Beusekom is uitgeroepen tot Kanjer van Goud bij de 
 Nationale Postcode Loterij voor haar inzet als coördinator van de 
vrijwilligers bij Dierenambulance MiddenNederland. Elly is al 
zeventien jaar van onschatbare waarde. Alle vrijwilligers zijn 
 kanjers, maar ook kanjers hebben begeleiding nodig. Elly is een 
teamspeler met veel passie en betrokkenheid. Ze kreeg als blijk 
van waardering een uitje met haar team cadeau. “Ik vind het gran
dioos dat het iets is waar we allemaal blij van worden. De voldoe
ning die ik krijg van dit werk is sowieso niet in geld uit te drukken. 
Mensen herenigen met hun verloren huisdier, kinderen die blij  
zijn dat hun konijn gevonden is, maar ook wilde dieren in nood 
helpen: het zijn allemaal verrijkende ervaringen.”

Kanjer van goud

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagina’s 
een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt en waarvan we vinden dat  

ze een verschil maken voor de dieren die afhankelijk zijn van onze hulp.

Hier kan je toch niks anders dan respect 
voor hebben? Onze kanjer Anja staat in 
de stromende regen op haar gemak een 

poepschep schoon te maken. “Het is 
maar regen,” zegt ze dan. Samen met 

haar medevrijwilligers heeft ze bij 
 Dierenopvangcentrum Vlaardingen de 
hele ochtend hondenkennels geboend.

In de stromende 
regen

Willem van de Sloot, beter 
bekend als de hertenfluisteraar 
van Zandvoort, overhandigde 
 Marco en Claudia, vrijwilligers bij 
dierenambulance Noord Holland
Zuid een cheque van € 1000. Een 
prachtig bedrag dat hij bijeenbracht met 
de verkoop van zelfgemaakt bramensap. 
Willem zette zich jarenlang vrijwel dagelijks in 
om ‘zijn’ damherten vanuit de bebouwde kom van 
Zandvoort terug te geleiden naar de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. De bramen plukte hij hartje 
zomer, in de periode dat het kwik naar veertig 
 graden steeg. “Half Nederland lag op strand. Ik 
was de enige die door de duinen liep,” vertelt hij. 
De flessen sap die hij maakte van zijn geplukte 
oogst waren vervolgens in no time uitverkocht. 

Herten
fluisteraar

Willem bracht  
€ 1000 bijeen met 
de verkoop van 
zelfgemaakte  
bramensap
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Ontroerend gebaar

Voor het  
operatiefonds

Cadeautjes  
voor dieren

Beveiligers van de High Tech 
 Campus Eindhoven schakelden de 
dierenambulance in nadat zij op het 
terrein een egel verstrikt in een net 
hadden gevonden. Het diertje had 
zich zo strak opgerold, dat ook de 
ambulancemedewerkers hem niet 

konden bevrijden. De egel werd naar 
de opvang gebracht, waar een vrijwil
liger klaarstond voor een stevig par
tijtje frunniken. Dat bleek niet nodig. 
In de krat had het egeltje zich ont

spannen waarna het net eenvoudig 
verwijderd kon worden. Werknemers 
van de Campus houden het welzijn 
van de dieren die er leven al langer 
in de gaten. Dat hun dierenliefde 

diep zit, blijkt wel uit het feit dat we 
zelfs toestemming en medewerking 
kregen om een stuk beton weg te 
hakken zodat we een dier konden 
bevrijden. Deze egel had geluk:  

na een observatienacht werd  
hij weer vrijgelaten.

De medewerkers van Freo, een financiële 
instelling in Eindhoven, hebben met z’n allen 
cadeautjes gekocht voor onze asieldieren. 

Er mocht gesnuffeld worden aan  
de presentjes en de dieren zijn er  

duidelijk erg content mee. 

Deze vier jonge dierenvrienden 
deden een heleboel klusjes in  
hun wijk om geld in te zamelen  
voor ons asiel in Spijkenisse. 
Damian, Kaj, Lara en Tijmen: 
bedankt voor dit mooie bedrag!

Klusjes in  
de wijk

Carla werkte jarenlang als vrijwilliger voor Dierentehuis 
 Alkmaar. Begin vorig jaar kreeg ze te horen dat ze ernstig 
ziek was. Ze heeft gevochten voor haar herstel, maar het 
helaas niet gered. Kort voor haar overlijden kwam ze 
samen met haar man Cor nog een donatie brengen voor 
een airco in de kantine van het opvangcentrum. Ook  
was haar wens om bij het afscheid geen bloemen mee  
te brengen, maar een donatie voor de dieren te doen.  
Een ontroerend gebaar. We zullen Carla nooit vergeten.

Het was Carla’s wens 
om bij het afscheid 
geen bloemen mee  

te brengen, maar  
een donatie voor  
de dieren te doen

Jacco en Astrid werden samen honderd jaar  
en vroegen hun gasten geen cadeaus, maar een 
bijdrage voor het operatiefonds van Dierenopvang
centrum Vlaardingen. Dat leverde een bedrag op 
van € 400. Wij gebruiken het fonds voor specialis
tische operaties en behandelingen van asieldieren. 
En dat is hard nodig, want er worden steeds vaker 
dieren met botbreuken en bijzondere aandoenin
gen binnengebracht. We helpen deze dieren en 
zijn vanzelfsprekend heel blij met donaties voor dit 
doel. Lieve Jacco en Astrid: bedankt! 

Flink  
frunniken

De egel had zich  
zo strak opgerold,  
dat de ambulance

medewerkers hem niet 
konden bevrijden
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HERSTELD

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

OKTOBER 2019
Dit hoopje ellende lag moeder-
ziel alleen in een  weiland. 
Gelukkig was een oud-vrij-
williger van ons dierenopvang-
centrum in Eindhoven op het 
juiste moment op de juiste plek. 
Het katje werd met spoed naar 
het asiel gebracht waar ze de 
toepasselijke naam Ukkie kreeg, 
omdat ze klein, graat mager en 

heel ziek was. Haar ogen en 
neus zaten dicht door snot,  
en haar lijfje was bezaaid  
met vlooien. Ukkie bleek drie 
maanden oud en woog slechts 
820 gram, een gewicht dat 
 normaal is voor een kitten van 
ongeveer acht weken. Met man 
en macht zijn de verzorgers 
gaan vechten voor het poesje. 
Iedere dag zagen ze haar 
opknappen, maar haar prog-
nose bleef gereserveerd en de 
toekomst onzeker. Na drie 
weken kreeg Ukkie nog een 
tegenslag te verwerken, toen 
bleek dat ze geïnfecteerd was 
met longwormen, een moeilijk 
te  bestrijden parasiet, omdat de 
behandeling zwaar is. Eén van 
onze medewerkers besloot de 
zorg voor Ukkie daarom thuis 
voort te zetten. Ruim drie maan-
den later is Ukkie uitgegroeid 
tot een schitterende dame en 
klaar voor een nieuwe toekomst.

B
EE

LD
 D

IE
R

E
N

B
E

SC
H

E
R

M
IN

G

 Moederziel  
alleen in  

een weiland  
gevonden

TOEN
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JANUARI 2020
Marloes en Leon bezochten 
Ukkie in november bij haar gast-
gezin. “Ze was toen nog heel 
klein en schrikkerig, maar 
kwam na een tijdje toch even 
kijken,” herinnert Marloes zich. 
“Dat nieuwsgierige vonden we 
leuk. Ze heeft ook zo’n lief, 
zacht karakter. Eigenlijk was het 
toen al duidelijk dat Ukkie met 
ons mee naar huis zou gaan.” 
Omdat ze eerst nog moest wor-

den gesteriliseerd mochten ze 
haar een week later ophalen. 
“Toen we hoorden dat ze een 
uur na de ingreep al rechtop zat 
en reuze honger had, moesten 
we wel even lachen. Ze is lekker 
Bourgondisch; een katje naar 
ons hart.” Thuis richtten Marloes 
en Leon een plek in voor Keesje, 
de naam die zij haar gaven, en 
van daaruit maakten ze haar 
wereld elke dag groter. Leon: 
“Dat ging verrassend snel. Nu zit 
ze ’s avonds voor het raam te 
wachten tot we thuiskomen.” 
Volgens het stel heeft de komst 
van Keesje veel moois gebracht. 
“Het is onwijs leuk met haar,” 
lacht Marloes. “Normaal sta ik  
’s morgens altijd meteen ‘aan’. 
Maar Keesje wil eten, knuffelen 
en is overal waar ik ben. Zelfs als 
ik ga douchen, zit ze erbij. 
Dankzij haar begin ik veel relax-
ter aan mijn dag. Leon ervaart 
dat precies zo.” 
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‘Ze is dol  
op lekker eten;  
een katje naar  

ons hart’

NU



38 | DIER VOORJAAR 202038 | DIER VOORJAAR 2020

SERVICE

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelij
ke meldnummer van de politie: 144

Website
dierenbescherming.nl

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

Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter),  
M.C. Kuipers (vicevoorzitter),  
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,  
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Directie 
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

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 con
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op  
dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming voert incas
so’s einde maand uit. Rekeningnum
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Robin Utrecht Oplage: 115.000  
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers  ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

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 vol
ledig afhankelijk zijn van giften en 

donaties is elk bedrag, groot of 
klein, bijzonder waardevol. Wilt  
u meer weten over de mogelijk
heden om na te laten aan de 
 Dierenbescherming? Dan komt 
een van onze relatie beheerders 
graag bij u langs.  
Wim Koedijk, 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.

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

facebook.com/deDierenbescherming instagram.com/Dierenbeschermingtwitter.com/Dierbescherming

Meld u aan voor ons testpanel
Het diervoer van Yarrah wordt geproduceerd met uitsluitend 
 biologische ingrediënten van boeren en veehouders die de 
wereld graag een beetje beter maken. Het is daarmee niet alleen 
goed voor uw hond of kat, maar voor alle dieren en draagt met 
recht drie sterren van het Beter Leven keurmerk. Ook zijn alle 
 varianten vrij van chemische antioxidanten, kunstmatige geur, 
kleur en smaakstoffen en geraffineerde suikers. Bent u benieuwd 
wat het voer voor de gezondheid van uw dier kan doen? We zijn 
op zoek naar tien honden en tien kattenbezitters die een maand 
lang het biologische graanvrije voer willen proberen. Meedoen? 
Stuur een mailtje naar redactie@dierenbescherming.nl o.v.v. 
 Yarrah Testpanel en vermeld daarbij uw persoonlijke gegevens  
en de leeftijd, conditie, eventueel medische gegevens en foto van 
uw dier. In het volgende nummer delen we de resultaten.

OPROEP

De Dierenbescherming voert het  
CBFkeurmerk 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.

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

U bekijkt alle vacatures bij u in de 
regio op dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘vacatures’.



BEZOEK ONZE WEBWINKEL!

Met jouw aankoop 
help je andere (huis-)
dieren in Nederland.

54034 Hondenkleed Chico € 7,19 54043 Dinerset Ollie € 6,99

54037 Voedselcontainer 
kat €10,49

54046 Waterautomaat Saartje € 5,99 54032 Bijtring Bailey € 9,99

Ons assortiment is uitgebreid met veel nieuwe producten! Hieronder een selectie.

Vernieuwde



U een kans, zij een kans!

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van 

dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een 

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

verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar 

gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dieren-

bescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dieren am-

bulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 43 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan 

100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede 

doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.
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