
DIER
MAGAZINE VAN  
DE DIERENBESCHERMING 
NUMMER 2 
JAARGANG 94 
ZOMER 2014

AchtergrondHoofdartikelOp stap met…
BEGRIJP DE TAAL 
VAN UW KAT

VERDWIJNT DE 
KOE UIT DE WEI?

DE DIEREN-
AMBULANCE

GEHANDICAPT,
HOOGBEJAARD
OF BLIND
Ook asieldieren  
met een ‘gebrek’ 
 verdienen een thuis



2 | DIER ZOMER 2014    

VOOR & NA

Juli 2013
Vorig jaar zomer werd er melding gedaan van 
een zwarte labrador die zwervend op straat 
liep in het Limburgse Kerkrade. Medewerkers 
van de dierenambulance vingen de hond op 
en brachten haar naar het opvangcentrum in 
Heerlen. Daar werd al snel duidelijk dat het 
dier slachtoffer was van langdurige verwaar
lozing. Ze kampte met een ernstige, zeer pijn
lijke huidontsteking, die niet van de ene op de 
andere dag was ontstaan. Volgens de dieren
arts moest ze maandenlang last van haar huid 
hebben gehad, voordat het zo kon escaleren. 
Ze kreeg een kuur van antibiotica en predni
son voorgeschreven. Ook werd ze om de paar 

dagen gewassen met een speciale shampoo 
en at ze hypoallergeen voer. Molly, zoals ze 
inmiddels liefkozend door haar verzorgers 
werd genoemd, reageerde gelukkig goed op 
de behandeling en knapte zienderogen op. Na 
een week waren de ergste wonden geheeld 
en begon ze weer voorzichtig te kwispelen. 
Ook haar levenslust kwam terug. Ze vond het 
heerlijk om buiten te rennen en liet zich gewil
lig aaien door de vrijwilligers van het opvang
centrum. Het duurde dan ook niet lang 
voordat een nieuwe eigenaar zich meldde. 
Martin Hendricks: “We waren op zoek naar 
een maatje voor onze labrador Truffel. Op 
advies van mijn moeder namen we een kijkje 

in het asiel. Daar troffen we Molly. Ze zag er 
slecht uit en haar vacht was bijna helemaal 
weg, maar ze was lief en zó enthousiast, dat 
gaf voor ons de doorslag. Omdat ze tijd nodig 
had om te herstellen, mochten we haar niet 
direct meenemen. Gelukkig stuurde het 
opvang centrum ons regelmatig foto’s, zodat 
we konden zien hoe ze vooruitging. Na een 
paar weken mochten we Bobby, zoals we haar 
besloten te noemen, mee naar huis nemen.”

Blader door naar pagina 39 om te lezen 
hoe het nu met Bobby gaat
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‘Ze was verwaar
loosd en had een 
ernstige huid

ontsteking’
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ONTROEREND
Dieren in het asiel hebben het niet 
makkelijk. Ze zijn weggerukt uit hun 
vertrouwde omgeving en ervaren veel stress 
en onrust. Gelukkig vinden de meeste gauw 
weer een nieuw baasje. Voor dieren met 
een gebrek, zichtbaar of onzichtbaar, geldt 
dat helaas lang niet altijd. Neem dieren 
met een handicap of een gedragsprobleem; 
zij zijn allesbehalve populair onder 
potentiële baasjes en verworden zodoende 
vaak tot ‘langzitters’ in het asiel, met alle 
gevolgen van dien. 

Maar dat je juist van deze dieren heel veel 
plezier kunt hebben, vertellen vijf trotse 
eigenaren vanaf pagina 18. Zij kozen 
bewust voor een asieldier met een gebrek 
– als je dat al zo mag noemen – en hebben 
daar nooit spijt van gekregen. Tijdens de 
interviews spatte de liefde voor hun dieren 
er zelfs vanaf en ze waren unaniem in hun 
mening dat de beslissing om deze dieren 
in huis te nemen een van de beste is die ze 
ooit hebben genomen.

Dierenleed went nooit. Ik vind het daarom 
heel ontroerend om te zien dat er zo veel 
toegewijde vrijwilligers zijn die zich 
 inzetten voor dieren, zonder daar ooit  
iets voor terug te  verwachten. Neem onze 
ambulance medewerkers (pagina 33), of  
de mensen die zo hard werken in onze 
opvangcentra (pagina 36). Mede dankzij 
hun inzet krijgen verwaarloosde dieren als 
Bobby (pagina 2) een mooiere toekomst 
dan we ooit hadden durven dromen. Om 
deze hond weer vol energie en levenslust 
door de uitgestrekte tuinen van haar 
nieuwe onderkomen te zien rennen 
(pagina 39) is de ultieme beloning voor  
alle dierenbeschermers.

Annelie Verhagen
Eindredacteur DIER
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KORT NIEUWS

@Dierbescherming Goed werk van 
jullie! En belachelijk dat, anno 2014,  
er nog dieren verwaarloosd worden!

Linn_01 replied to Dierbescherming Apr 3, 2014

In deze tijd van het jaar 
worden er veel kittens 

geboren, zo ook bij 
 Wiekes Winkel. Deze 

heerlijk zachte knuffel 
heeft blauwe ogen en 

heet Zilver. U bestelt ’m 
voor € 14,95. Met  

uw aankoop steunt u  
bovendien het werk van 
de  Dierenbescherming.  

Op wiekeswinkel.nl 
vindt u nog veel meer 

leuke, originele cadeaus.

ZILVER IS 
GEBOREN

€ 1,8 MILJOEN VAN NATIONALE 
 POSTCODE LOTERIJ
Tijdens het Goed Geld Gala van de 
Nationale Postcode Loterij heeft de 
Dierenbescherming een bedrag 
van € 1,8 miljoen ontvangen. De 
Dierenbescherming is vanzelfspre
kend zeer verguld met de donatie 
en dankt ook de 2,5 miljoen deel
nemers aan de Postcode Loterij. 
Van ieder lot dat zij kopen gaat de 
helft naar goede doelen. Door deze 
bijdrage kan de Dierenbescherming 
ook komend jaar haar goede werk 
blijven doen. De steun van sponsors 
is en blijft essentieel, omdat de 
 Dierenbescherming geen over
heidssubsidies ontvangt en volledig 
afhankelijk is van lidmaatschaps
gelden en schenkingen.

Op zondag 25 mei wordt in het Gelderse Eerbeek het DierenLoopFestival 
gehouden. Een  bruisende, informatieve en actieve dag voor iedereen die 
van dieren houdt. Wilt u meer weten over het gedrag, de behoeftes en de 
verzorging van dieren én over de Dierenbescherming? Dan bent u van 
harte welkom bij dit gratis toegankelijke festival. U kunt onder meer deel
nemen aan workshops en wandeltochten, demonstraties bijwonen en een 
kijkje nemen in de dierenambulance. Diverse  dierenopvangcentra van  
de  Dierenbescherming presenteren zich en voor de kinderen is er een 
 uitgebreid activiteitenprogramma. Kortom, een leuke dag uit voor het hele 
gezin! Kijk voor meer informatie op: dierenloopfestival.dierenbescherming.nl.

KOM NAAR HET   
DIERENLOOPFESTIVAL!

ROBERT PASSIER WINT  
LEF IN HET LAB-PRIJS 2014
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Omdat hij de bijwerking van 
medicijnen test op menselijke 
cellen in plaats van proefdieren 
heeft Robert Passier de Lef in  
het Lab-prijs 2014 van de Dieren-
bescherming gekregen. Er waren 
dit jaar vijf genomineerden; via 
internetstemming wees het 
publiek de winnaar aan. Passier 
is verbonden aan het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum, waar 
hij bij zijn onderzoek naar scha-
delijke effecten van medicijnen 
op het hart gebruikmaakt van 
menselijke stamcellen. Omdat er 
nog steeds medicijnen op de 
markt komen met negatieve bij-
werkingen, is het wettelijk ver-
plicht om deze te testen. Alleen 

al in Europa worden hier jaar-
lijks miljoenen dieren voor 
gebruikt. “In veel gevallen zijn 
deze dierproeven echter niet 
betrouwbaar genoeg. Voor het 
welzijn van zowel dier als mens 
is het daarom van belang om 
naar alternatieven te zoeken.  
Dr. Passier is daar zeer goed in 
geslaagd,” aldus directeur  
Frank Dales van de Dieren-
bescherming bij de uitreiking in 
Dierenbeschermingscentrum 
Amersfoort. Sinds 2007 reikt de 
Dierenbescherming de Lef in het 
Lab-prijs uit aan wetenschappers 
die zich op uitzonderlijke wijze 
inzetten om het aantal dierproe-
ven terug te dringen.
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facebook.com/deDierenbescherming

Steeds vaker kiezen bedrijven die vlees 
ver werken in levensmiddelen als ragouts, 
salades, bitterballen en soepen voor vlees dat is 
geproduceerd met aandacht voor dierenwelzijn. 
Voedingsmiddelenconcerns als Unilever, 
Johma, Struik en Mora schakelden voor een 
aantal van hun producten al over op vlees van 
het Beter Leven kenmerk en onlangs kregen 
ook de  biologische rundvleeskroketten van 
Kwekkeboom drie sterren van het Beter Leven 
kenmerk. Het rundvlees in de kroketten is 

KROKETTEN,  SALADES EN SOEPEN  
VAKER MET BETER LEVEN-VLEES

Hannelore VerslootAlting stuurde ons deze leuke foto via Facebook. 
“Ons alles en ik deel het graag met jullie. Hij heet Rifki en in mei wordt 
hij drie jaar. Hier ligt hij lekker lui van de zon te genieten.”

‘Lekker lui’

Het Europees Parlement is van 
grote invloed op dierenwelzijn in 
Nederland: in Europa wordt veel 
Europese regelgeving gemaakt 
waaraan lidstaten moeten vol
doen. U kunt een bijdrage aan 
dierenwelzijn leveren door tijdens 
de Europese Parlementsverkiezin
gen op 22 mei uw stem uit te 
brengen op een kandidaat  
met oog en hart voor dieren.  
Eurogroup for Animals – waar de 

Dierenbescherming bij is aange
sloten – heeft in aanloop naar de 
verkiezingen een ‘dierenwelzijns
belofte’ opgesteld, met punten 
waarop zij de leden van het 
 Europees Parlement in de komen
de periode wil vastleggen. Op 
voteforanimals.eu leest u welke 
Nederlandse kandidaten deze 
belofte hebben ondertekend en 
daarmee aangeven dat zij zich 
inzetten voor dierenwelzijn.

EUROPESE VERKIEZINGEN: 
STEM DIERVRIENDELIJK!

KINDEREN LEZEN VOOR 
AAN ASIELKATTEN
Bij Dierenbeschermingscentrum 
Amersfoort worden asielkatten 
sinds kort voorgelezen door kinde
ren in de leeftijd van zeven tot 
twaalf jaar. Voor de katten is het 
goed om contact te hebben met 
mensen; ze blijven of raken op die 
manier goed gesocialiseerd en pas
sen zich sneller aan in een nieuwe 
thuissituatie, waarmee ze hun kans 
op adoptie vergroten. Bovendien 
hebben de stemmen van de kinde

ren en het ritmische geluid van 
voorlezen een rustgevend effect op 
de dieren. Ook de kinderen heb
ben baat bij de voorleesuurtjes. De 
ervaring leert namelijk dat ze door 
de voorleessessies significant voor
uitgaan in hun leesvaardigheid. 
Daarnaast is het natuurlijk ook erg 
leuk om te doen. Voor meer infor
matie kijkt u op de site van het  
Dierenbeschermingscentrum: 
dbca.dierenbescherming.nl.

afkomstig van koeien die een goed leven 
hebben gehad en naar hartenlust hebben 
kunnen grazen op de  uitgestrekte groene weide 
van een biologische boerderij. De dieren 
hebben gegarandeerd  minimaal 210 dagen  
per jaar, 12 uur per dag buiten gelopen. De 
Dieren bescherming ondersteunt met haar  
Beter Leven kenmerk producten die diervriende
lijk worden geproduceerd en wil hiermee het 
leven van dieren in de veeindustrie stapsgewijs 
verbeteren. 



KORT NIEUWS

GRAATMAGERE HOND  
WEGGEHAALD BIJ EIGENAAR

Bij een woning in Nijme
gen troffen een inspecteur 
van de Landelijke Inspec
tiedienst Dierenbescher
ming (LID) en een agent 
van de Dierenpolitie 
onlangs een graatmagere 
hond aan. Het dier was  
letterlijk vel over been.  
‘In en intriest’ noemde 
onze inspecteur de situatie 
toen hij de melding deed. 
De Rijksdienst voor 

Onder nemend Nederland 
(RVO.nl) gaf daarop 
opdracht om het dier met 
spoed bij de eigenaar weg 
te halen. De hond, Luna, 
werd overgebracht naar 
een plek waar ze de ver
zorging en medicatie krijgt 
die ze zo hard nodig heeft. 
En dat helpt, want Luna is 
inmiddels al een paar kilo 
aangekomen en houdt 
haar eten goed binnen.  

Ze heeft echter nog een 
lange weg te gaan. Tegen 
de eigenaar is proces 
verbaal opgemaakt en hij 
draait op voor alle kosten 
voor de opvang en de 
behandeling van Luna. 

Wilt u meer weten over het 
werk van de LID? Blader 
dan door naar pagina 16 
voor de column van een 
van onze inspecteurs. 

Bewondering en respect voor 
alle trainers en trainster die 
elke woensdagavond in weer of 
wind klaar staan voor ons! :) 
@Dierbescherming

stephaniex1995 Feb 15, 2014

KRUIDVAT 
DONEERT € 5.000
Zichtbaar verheugd neemt directeur van de Dieren
bescherming Frank Dales een cheque in ontvangst van 
Erik Menger, senior inkoper bij Kruidvat. Eind vorig jaar 
doneerde Kruidvat  tijdens een actie voor iedere huis
dierverzekering die werd afgesloten € 5 aan de Dieren
bescherming. Het leverde een bedrag op van maar  
liefst € 5.000.
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INFORMATIEVE GANZENEXCURSIE
Nederland is een waar 
ganzenparadijs. De dieren 
worden echter vaak gezien 
als veroorzakers van 
 schade en overlast, en als 
risico voor onder meer de 
vliegveiligheid. De oplos
sing wordt bijna altijd 
gezocht in het doden van 
grote aantallen ganzen. 
Ook in het recent gesneu
velde Ganzenakkoord 
werd hierop ingezet. Nu dit 
akkoord van de baan is, 
ziet de Dierenbescherming 
nieuwe kansen voor duur
zaam en diervriendelijk(er) 
beleid. De verantwoorde

lijkheid hiervoor ligt bij de 
provincies en om die reden 
organiseerde de Dieren
bescherming onlangs  
voor Statenleden en frac
tiemedewerkers van de 
Provinciale Staten een 
ganzenexcursie naar de 
Oostvaardersplassen, 
MiniRondeel ’t Eiland en 
Schiphol. Het werd een 
mooie, informatieve dag, 
die de Statenleden hope
lijk zal helpen bij het 
opstellen van een dier
vriendelijker ganzen
beheerbeleid.
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Om veestallen brandveiliger te maken, zijn 
per 1 april 2014 de regels voor de bouw 
 aangescherpt. Vóór die datum golden voor 
veestallen dezelfde voorschriften als voor 
‘lichte industrie’. Een stal met dieren werd 
daarmee gelijkgesteld aan een opslagloods 
met wc-rollen of koelkasten. De Dieren-
bescherming is blij dat een veestal nu als 
aparte categorie is opgenomen en een 
zwaardere bescherming tegen brand krijgt. 
De aanscherping van de bouwregels is een 
resultaat van een actieplan van de Werk-
groep Stalbranden, die op initiatief van de 
Dierenbescherming is gevormd met LTO 
Nederland, overheid, verzekeringsmaat-
schappijen en brandweerwezen. Al in 2008 
sprak de Dierenbescherming haar zorgen 
uit over stalbranden, die steeds vaker voor-
komen en ook steeds meer dieren treffen. 

Ieder jaar sterven in Nederland ruim 
100.000 dieren op gruwelijke wijze, omdat 
ze worden gebruikt om stoffen te  testen 
waarvan de  giftigheid allang is aangetoond. 
Dat moet stoppen. De Dierenbescherming 
riep daarom iedereen op om een petitie te 
tekenen en NEE te zeggen tegen deze over-
bodige proeven. Een week na de start van de 
petitie stuurde Sharon Dijksma een plan 
van aanpak naar de Tweede Kamer waarin 
zij stelt: ‘Alleen een dierproef als er echt 
geen alternatief is’. Met het plan wil de 
staatssecretaris kennis over alternatieven 
vergroten en toe laten passen in de praktijk. 
De Dieren bescherming ziet prima aankno-
pingspunten om uiteindelijk tot een verbod 
op de over bodige dierproeven te komen. De 
petitie, die meer dan 46.000 keer getekend 
is, wordt binnenkort overhandigd. 

Om de kwaliteit van kleinschalige dier-
vervoerders te toetsen, is het Keurmerk 
 Diervervoer in het leven geroepen. Dit kwali-
teitslabel wordt uitgereikt aan organisaties 
die voldoen aan de eisen die de landelijke 
Stichting Dierkeur heeft opgesteld. Het keur-
merk is ontstaan als resultaat van het Conve-
nant Dierennoodhulp, dat eind 2011 werd 
getekend door o.a. het ministerie van Veilig-
heid en Justitie en de Dierenbescherming. De 
eerste drie ‘Keurmerken Diervervoer’ werden 
onlangs overhandigd door staatssecretaris 
Sharon Dijksma aan de dierenambulance 
van Dierenbescherming OverGelder (zie 
 pagina 33), Dierenambulance Amsterdam  
en Centrale Dierenambulance Nijmegen. 
Dijksma sprak daarbij de hoop uit dat zoveel 
mogelijk dierenambulanceorganisaties zich 
bij het keurmerk gaan aansluiten. 

SCHERPERE 
 BRANDPREVENTIE  
VOOR VEESTALLEN

PETITIE TEGEN ONNODIGE 
DIERPROEVEN 46.000 KEER 

ONDERTEKEND

KWALITEITSLABEL VOOR 
DIERENAMBULANCES

3X BEREIKT  
VOOR DE DIEREN
De Dierenbescherming zet zich elke dag in om het welzijn van dieren te 
verbeteren. De afgelopen drie maanden hebben we weer een aantal mooie 
successen bereikt, die we op deze pagina graag met u delen.

21 3

SUCCESSEN
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Op 1 april 2015 stopt de melkquotering

VERDWIJNT DE KOE 
UIT DE WEI?
Het idyllische oer-Hollandse plaatje van uitgestrekte weilanden met 
grazende koeien dreigt tot het verleden te behoren als op 1 april 2015 
de melkquotering wordt afgeschaft. Vanaf die dag mogen veehouders 
onbeperkt produceren en daarmee lijkt de koe definitief naar de stal 
te verdwijnen. De Dierenbescherming luidt de noodklok.
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HOOFDARTIKEL

In de jaren tachtig werden er 
 enorme hoeveelheden melk gepro
duceerd, veel meer dan er vraag 
naar was. Om de productie van 
melk een halt toe te roepen, werd in 
1984 door de Europese Unie het 
melkquotum ingevoerd. Dit quotum 
bepaalt hoeveel melk melkveehou
ders per bedrijf mogen produceren. 
Omdat van ‘melkplassen’ en ‘boter
bergen’ inmiddels allang geen spra
ke meer is, wordt de melkquotering 
per 1 april 2015 afgeschaft. Dit 
houdt in dat veehouders vanaf  
die dag weer zoveel melk mogen 
produceren als ze willen. Er wordt 
een afzetgroei verwacht van 15 à 
20 procent. Deze zal gepaard gaan 
met flinke schaalvergroting van de 
bestaande melkveebedrijven. De 
gevolgen voor zowel koeien als 
 boeren zijn groot.

WAT HOUDT HET 
 MELKQUOTUM IN? 
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Melkkoeien die hun leven nood-
gedwongen slijten in veel te krap-
pe en harde ligboxen en nóg 
meer megastallen; het is een 
triest scenario dat volgend jaar 

werkelijkheid dreigt te worden als het melk-
quotum wordt losgelaten en boeren zoveel 
melk mogen gaan produceren als ze willen. 
“Het angstbeeld is dat er met het stopzetten 
van het melkquotum hetzelfde zal gebeuren 
als in de jaren zestig en zeventig in de var-
kens- en pluimveehouderij,” zegt Bert van den 
Berg, senior beleidsmedewerker veehouderij 
bij de Dierenbescherming. “De markt gaat 
open en boeren worden enkel nog afgerekend 
op hun kostprijs, wat zal resulteren in een 
moordende concurrentie. Om hun inkomen 
op peil te houden, zien veel melkveebedrijven 
geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor 
schaalvergroting en intensivering. Boeren 
gaan dus meer koeien houden, die nog meer 
moeten produceren dan ze nu al doen. Ter-

wijl er ondertussen helemaal geen ruimte is 
om de dieren buiten in de wei te laten.”

Krappe ligboxen
Koeien horen niet permanent in een stal te 
staan. Weidegang is noodzakelijk voor het 
welzijn van de dieren, omdat ze alleen buiten 
in de wei hun natuurlijke gedrag kunnen ver-
tonen. Toch houden steeds meer boeren hun 
koeien uit kostenoverwegingen binnen. Ook 
in de stal blijven de dieren tenslotte eten, zich 
voortplanten en melk geven, omdat het eigen-
schappen zijn die nou eenmaal horen bij de 
overlevingsdriften van een koe. Boeren 
mogen wellicht denken dat het goedkoper is 
om hun dieren op stal te houden, het wil niet 
zeggen dat het welzijn van de dieren daarmee 
gewaarborgd is. Integendeel zelfs. Bij perma-
nente stalhuisvesting is het onmogelijk om 
een koe een goed leven te bieden. Bert van 
den Berg onderstreept dat: “In de stal moeten 
koeien liggen in een ligbox, die bewust heel 

krap is afgesteld, zodat de dieren er maar op 
één manier in kunnen staan en liggen. Verder 
krijgen ze door de harde ondergrond last van 
slijt-, druk- en doorligplekken. Tot 80 procent 
van de dieren in de melkveehouderij kampt 
na enkele weken op stal bovendien met pijn-
lijke klauwontstekingen. Een ander probleem 
is dat de gangen tussen de ligboxen vrijwel 
altijd te smal zijn, waardoor koeien elkaar 
met geen mogelijkheid kunnen ontwijken. 
Gevolg is dat ze blijven staan of omlopen als 
een dier hoger in rang in de gang staat. Poten 
en klauwen worden zodoende te veel belast. 
Een andere bron van onrust is het feit dat 

In ons land zorgen zo’n 1,4 miljoen 
koeien voor een productie van elf mil
jard liter melk. Een koe geeft gemid
deld achtduizend liter melk, maar er 
zijn er ook die twaalfduizend liter 
geven. Een melkkoe krijgt haar eerste 
kalf meestal als ze twee jaar is en ze 
wordt vanaf dan gedurende tien maan
den twee tot drie keer per dag gemol
ken. Vervolgens duurt het twee 
maanden voor het volgende kalf wordt 
geboren. In Nederland gaat een koe 
gemiddeld vier lactatierondes mee. 
Veel melkkoeien worden om die reden 
al geslacht als ze vijf of zes jaar oud 
zijn, terwijl ze een leeftijd van wel 
 twintig jaar kunnen bereiken.

1,4 MILJOEN KOEIEN >  
11 MILJARD LITER MELK

Bij permanente 
 stalhuisvesting is het 
onmogelijk om een koe 
een goed leven te geven
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HOOFDARTIKEL

Wageningen blijkt eveneens dat verreweg de 
meeste melkveebedrijven helemaal niet moe-
ten kiezen voor schaalvergroting, maar er ver-
standiger aan doen om hun bestaande bedrijf 
te optimaliseren. Dat kan op diverse manie-
ren. Een van de opties is het bewust verlen-
gen van de levensduur van de melkkoe, om zo 
op kosten van vervanging door jonge dieren 
te besparen. Nu worden koeien vaak al na 
drie tot vier zogeheten  lactatierondes afge-
voerd naar het slachthuis. 

Vage definities
De Dierenbescherming voert al meer dan tien 
jaar campagne om koeien in de wei te hou-
den. Bert van den Berg: “We hebben ons aan-
gesloten bij de ruim vijftig partijen in en 
rond de zuivelketen die hun krachten hebben 
gebundeld om dat voor elkaar te krijgen. In 
juni 2012 ondertekenden zij het Convenant 
Weidegang, waarmee koeien zoveel mogelijk 
weidegang moeten krijgen. De melkveesector 
neemt in dit kader wel maatregelen, maar 
die zijn te vrijblijvend. Niemand verzet zich 
namelijk tegen een boer die zo gek is om 
 honderden koeien te houden zonder ze wei-
degang te kunnen bieden. De Dierenbescher-

ming vindt mede om die reden dat er een 
wettelijke regeling moet komen waarmee wei-
degang op nationaal niveau wordt gegaran-
deerd. Met zo’n regeling mogen bedrijven, wat 
de Dierenbescherming betreft, alleen koeien 
hebben als ze over voldoende ruimte beschik-
ken om maximaal twee dieren per hectare te 
houden en deze minstens 120 dagen per jaar, 
zes uur per dag in de wei te laten. Nu hante-
ren alle provincies hun eigen vage definities, 
waar je werkelijk alle kanten mee op kunt. En 
dat garandeert dus zeker niet dat er weide-
gang plaatsvindt.” 

Koe is topsportster
Om er zeker van te zijn dat koeien ook in de 
toekomst hun plekje in de wei houden, pleit de 

In de stal hebben koeien een 
ligbox. Deze is bewust heel 
krap afgesteld, zodat de 
 dieren er maar op één manier 
in kunnen staan en liggen

Als op 1 april 2015 de melkquote
ring wordt stopgezet, dreigen meer 
koeien permanent in de stal te ver
dwijnen. Als consument kunt u hel
pen om koeien in de wei te houden 
door te kiezen voor zuivel van koei
en die weidegang hebben gehad. 
Als u verse melk en kaas met 
weide ganggarantie koopt, te her
kennen aan het weidezegel, weet u 
zeker dat de dieren minstens 120 
dagen per jaar, zes uur per dag in 
de wei hebben gestaan. Bij biologi
sche producten krijgt u die garantie 
vanzelfsprekend ook. De Dierenbe
scherming overweegt om ook voor 
zuivel het sterrensysteem van het 
Beter Leven kenmerk in te voeren. 
Sinds dit kenmerk in 2007 werd 
geïntroduceerd voor vlees, kip en 
eieren kregen al ruim 25 miljoen 
dieren een beter leven.

WAT KUNT U DOEN?

koeien bij grotere bedrijven vaak in wisselen-
de groepssamenstellingen worden gezet, ter-
wijl de dieren in de natuur in vaste kuddes 
leven, waarbij ze tot wel zeventig soortgeno-
ten herkennen.”

Bedrijf optimaliseren
Het is een trend die al langer speelt: melkvee-
houders die een schaalsprong maken en hun 
koeien permanent op stal zetten. De Dieren-
bescherming vreest dat deze trend na de 
afschaffing van het melkquotum in een 
stroomversnelling terecht zal komen. En dat 
heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het 
welzijn van de dieren, maar ook voor de vee-
houders zelf. Want om een schaalsprong  
te kunnen maken, moet er vaak veel geld 
 worden geleend, wat bij schommelende 
opbrengstprijzen en kosten op den duur 
resulteert in financiële problemen. In slechte 
economische tijden geeft de bank wel uitstel 
voor het betalen van rente en aflossing, maar 
dat moet in betere tijden weer worden inge-
haald. Als dat een paar keer gebeurt, komt 
het melkveebedrijf in een negatieve spiraal 
terecht en moet bezuinigen, ook op dieren-
welzijn. Uit studies van de Universiteit van 
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Hoe ziet jullie melkvee
bedrijf eruit?
Sietse: “We hebben een een
mansbedrijf, overgenomen 
van mijn vader. Hij had vijftig 
koeien, waarmee hij het finan
cieel prima kon redden. Maar 
tijden veranderen. De kosten 
zijn in de afgelopen dertig 
jaar vervijfvoudigd, terwijl de 
melkprijs al die tijd hetzelfde is 
gebleven. Toen ik het melkvee
bedrijf overnam, hebben we 
een begroting gemaakt waar
uit bleek dat ik moest groeien 
naar één volledige arbeids
kracht, ofwel tachtig koeien, 
om optimaal gebruik te maken 
van alle onderdelen van ons 
bedrijf. Dat is realiseerbaar, 
maar vanwege de melkquote
ring gaat het langzaam.”

Verandert er veel als de 
melkquotering stopt?
Brenda: “Voor ons wel. We be
talen nu een bedrag, een quo

tum, voor elke liter melk die we 
produceren. Als dat quotum 
op 1 april wegvalt, houden we 
meer geld over. Wij zullen dat 
deels besteden aan een ver
betering van het welzijn van 
onze dieren. Bijvoorbeeld aan 
koeienmatrassen in de stal, die 
veel comfortabeler zijn dan het 
laagje zaagsel waar de koeien 
nu op liggen.”

Mogen jullie koeien in  
de wei?
Sietse: “Jazeker. Zodra het 
weer het toelaat, staan ze 
 buiten. Dit jaar was dat dank
zij het mooie weer in de lente 
al heel vroeg. Als ik ze ’s mor
gens om half acht heb gemol
ken, gaan ze de wei in, om 
pas rond de avond terug te 
keren in de stal. Gemiddeld 
lopen onze dieren tweehon
derd dagen per jaar buiten. 
Dat blijft zo, ook als de 
 melkquotering stopt. Het  

zijn vooral bedrijven met hon
derden koeien die hun dieren 
geen weidegang bieden, 
 simpelweg omdat het te be
werkelijk is.”

Wat zijn de voordelen van 
weidegang?
Brenda: “In de wei zijn koeien 
vruchtbaarder en is de 
infectie druk minder. Op stal 
 hebben ze toch vaak last van 
uier en klauw ontstekingen, 
en bacteriën vermenigvuldi
gen zich er makkelijker, met 
name bij hoge temperaturen. 
Hoe meer  dieren je op een 
kleine oppervlakte zet, des te 
sneller dat gebeurt. Daar 
komt bij dat een koe zich pret
tig voelt in de wei. Dat zie je, 
zeker in het voorjaar, als ze 
voor het eerst naar buiten mo
gen. Ze maken dan de raarste 
bokkensprongen en rennen 
uitgelaten door het gras. Dat 
is geweldig om te zien.”

In 2009 namen Sietse en Brenda Dijkstra de melkveehouderij van 
zijn vader over. Ze runnen nu een bedrijf met tachtig melkkoeien. 
Zodra het weer ‘t toelaat, gaan hun dieren de wei in. Dat zijn onge
veer tweehonderd dagen per jaar. 

NIET INTENSIVEREN,  
MAAR OPTIMALISEREN

‘Onze koeien staan tweehonderd dagen per jaar in de wei’

Dierenbescherming er verder voor dat de pre-
mies die veehouders vaak van de zuivelfabriek 
krijgen als ze hun dieren weidegang bieden, 
dusdanig worden verhoogd dat de koe in de 
wei ook écht in alle gevallen aantrekkelijker is 
dan permanent opstallen. Verder wil zij dat er 
afspraken komen met supermarkten zodat die 
niet alleen dagverse zuivel (zo’n 15 procent van 
de zuivelstroom), maar ook kaas (zo’n 50 pro-
cent van de zuivelstroom) van weidezuivel in 
hun assortiment opnemen. Mede op aandrin-
gen van de Dierenbescherming leveren een 
aantal grote zuivelproducenten nu al louter 
dagverse zuivel van koeien die gegarandeerd 
van april tot oktober minimaal 120 dagen  
zes uur per dag in de wei hebben gestaan, en is 
er ook al kaas met dezelfde weideganggaran-
tie. Een positieve ontwikkeling, maar de vol-
gende stap moet zijn dat ook kaas van koeien 
met weidegang komt. De Dierenbescherming 
zal zich hier sterk voor blijven maken; de koe 
is nu al een topsportster, die twee keer zoveel 
melk geeft als een halve eeuw geleden, laat 
haar dan tenminste in de wei zodra het weer 
het toelaat.
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GERED!

MILO
Maandenlang stond Milo in een drassig 
 weiland. Hij leefde op oud brood en had 
geen plekje om te schuilen. Een inspecteur  
van de Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming (LID) en de Dierenpolitie 
besloten het paardje weg te halen.

Twee jaar geleden zag Wilma Bagijn in een weiland vlak-
bij haar huis het miniatuurpaard Milo staan. Zijn benen 
waren weggezakt in de modder en niemand keek naar hem 
om. Wilma vond de situatie zo schrijnend dat ze de eige-
naar opzocht om hem op zijn verantwoordelijkheden te wij-
zen. “Het bleek om een beruchte paardenhandelaar te gaan, 
die zich niet bekommerde om zijn dieren,” aldus Wilma. 
“Elke dag stond Milo bij zijn waterbak te hinniken, alsof hij 
schreeuwde om aandacht. Ik kon het niet langer aanzien en 
ontfermde me over hem. Ik gaf hem appels, wortels en 
kocht hooi voor in de wei.” Langzaam knapte Milo op. Zijn 
vacht glansde weer en hij kwam een paar kilo aan. 

Actie Inspectiedienst
Maar toen begon Milo mank te lopen en daarmee was voor 
Wilma de grens bereikt. “Ik belde naar meldnummer 144 
en binnen een kwartier waren de inspecteur van de LID en 
de Dierenpolitie ter plaatse.” Zij lieten Milo direct over-
brengen naar een dierenarts. Daar bleek dat hij een abces 
onder zijn hoef had, wat zo pijnlijk was dat hij er niet meer 
op kon staan. Milo werd geopereerd en overgebracht naar 
een opvangadres, waar hij in alle rust kon aansterken. 

Veel steun aan elkaar
Inmiddels heeft Milo bij Charly Hersbach en haar ouders  
een nieuw thuis gevonden. Charly: “Afgedankte paarden en 
pony’s vangen wij met liefde op. Op de website Ikzoekbaas.nl 
kwamen we Milo tegen. Hij verbleef met twee shetlanders  
bij een tijdelijk opvangadres. Omdat de dieren veel steun 
hadden aan elkaar, besloten we ze alle drie te adopteren. 
Nu staan ze met onze andere paarden en pony’s in de wei. 
Ik ben dol op allemaal, maar Milo is echt mijn kleintje. 
Zodra ik in de buurt ben, komt hij tegen me aan staan en 
hij volgt me overal. Milo geniet van gezelschap, maar heeft 
ook af en toe een moment voor zichzelf nodig. En dat is 
prima. Hier hoeven de dieren de rest van hun leven alleen 
nog maar te genieten. Verder niets.”

Wilma met Milo



‘Elke dag stond Milo 
bij zijn waterbak te 
hinniken, alsof hij 
zo hard mogelijk 

schreeuwde  
om  aandacht’
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COLUMN

Ronald Penris is sinds 1989 werkzaam als districtsinspecteur voor de  
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de regio Zuid-Limburg. 

Hij treedt dagelijks op tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren.

Pas geleden bezocht ik een woning waar tien 
jonge honden werden vastgehouden. De dieren 
hadden nog nooit daglicht gezien en deden hun 
behoeften binnen. We hebben de eigenaresse 
opgedragen de levens situatie te verbeteren, 

maar toen ik niet lang daarna terugkeerde, bleek dat er niets was 
veranderd. We besloten de honden bij haar weg te halen en naar 
een veilig opvangadres te brengen. Ik vond het schrijnend om te 
zien hoe de dieren reageerden toen ze de woning verlieten en 
voor het eerst werden geconfronteerd met geluiden van verkeer 
en mensen. Ze schreeuwden het letterlijk uit van angst.

Bloedende plekken
Als districtsinspecteur maak ik de vreselijkste dingen mee, 
maar ik heb geleerd om een knop om te zetten zodra ik ’s 
avonds thuiskom. Mijn vrouw en ik praten om die reden ook 
nauwelijks over mijn werk. En bovendien sport ik intensief, dat 
is mijn manier van verwerken. Soms grijpt een zaak me naar de 
keel. Zoals die van een hond bij een brand. We dachten dat ’ie 
brandwonden had, maar toen de dierenarts hem onderzocht, 
bleek dat hij onder de schurft zat. Zijn vacht was nagenoeg ver-
dwenen, hij had overal bloedende plekken en vreselijke jeuk. 
Desondanks was hij aanhankelijk en speels. De dierenarts zag 
echter geen andere mogelijkheid dan hem te euthanaseren. 
Toen heb ik wel even een traan gelaten. Die hond had helemaal 
niemand kwaad gedaan en verdiende dat echt niet.

Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. Vorig jaar kwamen we 
bijvoorbeeld bij een man thuis, die zijn kaketoe al veertig jaar 

gevangen hield in een vervuilde kooi. Er zat zelfs een hangslot 
op, waar hij de sleutel van kwijt was. De kaketoe bleek wonder 
boven wonder redelijk gezond, al waren zijn nagels zo lang dat 
hij niet meer zonder pijn op zijn stok kon zitten. We hebben de 
kooi opengemaakt, schoongemaakt en de nagels geknipt. In 
het begin bood de eigenaar nog weerstand, maar al snel reali-
seerde hij zich dat het in het belang van zijn dier én van hem-
zelf was, om onze verzorgingsadviezen op te volgen. Sindsdien 
gaat het veel beter. Een ander treffend voorbeeld is het verhaal 
van een kerel die zijn acht katten en vier honden had doodgesla-
gen. Alleen maar omdat ze niet deden wat hij wilde. Hij kreeg 
een taakstraf van vijftig uur. Toen zijn nieuwe vriendin echter 
zwanger bleek van een tweeling, hebben we de Kinderbescher-
ming ingeschakeld. Die besloot om de baby’s direct na de 
geboorte bij hem weg te halen. Op die manier konden we einde-
lijk een cirkel van geweld doorbreken.

Geur van ammoniak 
En ja, af en toe valt er ook nog wat te lachen. Zoals toen een 
inbreker zich laatst toegang wilde verschaffen tot een woning 
waar 25 katten zaten. Hij tikte een ruitje in, maar eenmaal bin-
nen werd hij bedwelmd door een hevige ammoniakgeur. Wat 
bleek? De eigenaresse was enkele maanden  eerder overleden, en 
haar dochter vond het niet nodig om de dieren vaker dan eens per 
week te verzorgen. De inbreker kon het niet over 
zijn hart verkrijgen om de dieren aan hun lot over 
te laten, en deed aangifte bij de politie. De katten 
hebben we weggehaald en veilig ondergebracht. 
Of de inbreker nog gestraft is? Geen idee.”

Kaketoe na veertig  
jaar uit zijn kooi

‘Deze hond had  
niemand kwaad gedaan,  

dit verdiende hij niet’

Inbreker vindt 25 katten  
in vervuild huis

INSPECTIEPRAKTIJKEN



 “Het is heel makkelijk en snel te regelen: ik las een folder, 
waarin precies stond uitgelegd hoe het werkt. Ik heb het 
formu lier ingevuld en opgestuurd. Snel en makkelijk, ideaal.  
Ik laat mijn bijdrage automatisch afschrijven, zo vergeet ik het 
niet. Ik heb veel vertrouwen in de Dierenbescherming. Ze vraagt 
aandacht voor  dierenwelzijn, maar altijd op een positieve 
manier. De Dierenbescherming geeft ook goede voorlichting 
over het nemen en houden van huisdieren. En vooral het 
asiel werk spreekt me aan omdat één van mijn katten ook uit een 
asiel komt. Ja, het is echt een organisatie die ik van harte steun.”

Petra de Regt
‘Je hebt het echt zo geregeld’

Wanneer u de Dierenbescherming 
regel matig steunt kunt u belastingvoordeel 
ont vangen op uw gift. Sinds 1 januari 
2014 kan dit heel gemakkelijk wanneer u 
uw periodieke gift vast legt in een over een
komst*. Deze overeen komst gaat u voor 
minimaal 5 jaar met ons aan. Dit is geheel 
kosteloos!  
U kunt tot wel 52% van uw gift terug
krijgen. Stel u doneert nu € 100 per jaar. 
Wanneer u uw gift vastlegt in een over
eenkomst en de Dieren bescherming 
periodiek steunt, kunt u tot wel € 52,  
(van die € 100,) terugkrijgen!
Wilt u meer informatie over periodiek 
geven aan de Dierenbescherming, neem 
dan contact op met een van onze relatie 
beheerders Wim Koedijk, Jeroen van Dijke 
of Jana van Muijden.
*de notariële akte die voor 2014 noodzakelijk was is 
komen te vervallen.

Belastingvoordeel op uw gift

Geen antwoordkaart? 
Dan kunt u voor meer informatie de brochure 
opvragen via schenken@dierenbescherming.nl 
of bel ons op 088 - 811 30 66.

VoorDElIgEr gEVEn!
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PORTRETTEN

Elk jaar vangen de opvangcentra van de 
Dierenbescherming tienduizenden dakloze dieren op. Ze 

zijn gedumpt of afgestaan door hun eigenaar. Gelukkig 
wordt voor 85 procent snel een nieuwe eigenaar 

gevonden. Dieren met een ‘gebrek’ zitten daarentegen 
soms wel zes maanden, oplopend tot meer dan een jaar 

in de opvang. Dat is zwaar, ook omdat een lang 
asielverblijf de kans op ziekten en welzijnsproblemen 

vergroot. Honden verliezen na verloop van tijd het 
vermogen om met mensen en andere dieren om te gaan 

en katten kunnen last krijgen van chronische stress.  

Geen enkel dier verdient het om zo lang op een baasje te 
moeten wachten. Het is ook niet nodig, want asieldieren 

met een ‘gebrek’ hebben minstens zoveel te bieden als 
‘gewone’ dieren. Dat bewijzen de verhalen van de  

vijf trotse eigenaren op de volgende pagina’s.

KANJERS!
Ook asieldieren met een ‘gebrek’ verdienen een thuis
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Vorig jaar zomer werd Pip gevonden op 
een industrieterrein. Ze had niesziekte, 
waardoor haar oogje zo ernstig geïnfec-
teerd raakte dat het moest worden ver-
wijderd. Jordy Polman en zijn vrouw 
namen Pip in huis en zagen hoe ze 
opbloeide tot een energiek, blij katje.

Jordy: “We waren helemaal niet op zoek naar 
een kat, toen we een foto van Pip zagen op de 
website van het asiel vlakbij ons huis. Ze deed 
ons denken aan een halfblind katje dat we 
 tijdens een vakantie in Turkije waren tegenge
komen en waar we stiekem een beetje verliefd 

op waren geworden. We besloten Pip op te 
zoeken bij haar pleeggezin. Omdat ze daar 
was omringd door andere katten, maakte ze 
een timide, schuwe indruk. Mijn vrouw twijfel
de. Ze was bang dat ze haar niet genoeg 
 liefde zou kunnen geven, omdat we al twee 
katten en een vogel hadden. Toen ze echter 
hoorde dat er meerdere mensen naar Pip 
waren komen kijken, maar niemand haar wilde 
hebben vanwege haar oogje, gooide ze haar 
twijfels overboord. Ik wist al vanaf het begin: 
als we haar mee naar huis nemen, laat ik haar 
nooit meer gaan. De dag dat Pip bij ons 
kwam, was ze nogal bang en dook ze onder 

het dressoir. Maar ze liet haar angst snel 
varen. Na een week rende ze zelfs al vrolijk 
achter onze andere twee katten aan. Pip is ver
knocht aan mijn vrouw en volgt haar overal. Als 
ze zich ’s morgens opmaakt, zit Pip voor de 
spiegel en als we gaan slapen kruipt ze dicht 
tegen haar aan. Ik vind onze keuze voor Pip 
een hele logische. Gezonde, jonge katten 
 vinden vaak snel weer een nieuw baasje. Voor 
dieren waar iets mis mee is, geldt dat niet. Ter
wijl juist deze dieren heel goed bij iemand kun
nen passen. Zoals Pip bij ons. Het is mooi om 
te zien dat ze zich hier tot zo’n vrolijk, grappig 
katje heeft weten te ontpoppen.” 

‘Ik vind onze keuze voor 
Pip een hele logische. 

Gezonde, jonge katten 
vinden vaak snel een 

nieuw baasje. Voor dieren 
waar iets mis mee is, 

geldt dat niet’
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PORTRETTEN

Daphne Cornet zocht een maatje voor 
haar kat Senna. Op de website van het 
asiel trof ze Sushi, een katje dat al sinds 
zijn geboorte doof is. Daphne wist met-
een: dit is hem. En de liefde bleek 
wederzijds. Toen ze Sushi opzocht, 
sprong hij direct bij haar op schoot. 

Daphne: “Sushi was twee jaar toen we hem 
adopteerden. Hij had al vier baasjes gehad, 
die hem allemaal zonder opgaaf van reden 
weer hadden teruggebracht naar het asiel. Ik 
vond dat hartverscheurend. Hij verdiende 
een veilig, warm thuis. Medewerkers in het 
asiel waarschuwden ons dat Sushi heel hard 
kon mauwen. Logisch, hij hoort zichzelf niet. 
We moesten er inderdaad even aan wennen, 
vooral omdat hij het urenlang volhoudt, maar 
inmiddels merken we het allang niet meer. 
Vanaf de dag dat Sushi bij ons woont, voelt 
het vanzelfsprekend, alsof hij er altijd al is 
geweest. We hebben vier kinderen, dus het 
is vaak een drukte van jewelste in huis. Sushi 
trekt zich daar niets van aan. Hij ligt prins
heerlijk in het midden van de kamer te slapen 
en gaat voor niemand opzij, zelfs niet voor de 
stofzuiger. Ik merk wel dat hij, in tegenstelling 
tot onze andere kat, graag bij ons in de buurt 
blijft. Als we naar een andere kamer lopen, 
wandelt hij altijd mee. En omdat het voor 
Sushi vanwege zijn doofheid te gevaarlijk is 
om buiten te lopen, hebben we de tuin goed 
afgeschermd, zodat hij daar lekker kan spe
len. Hij is er wel eens vandoor gegaan. Maar 
eenmaal weg van zijn vertrouwde omgeving 
werd hij zó bang, dat hij onder een auto ging 
zitten bibberen, totdat we hem kwamen 
halen. Ik ben nog elke dag blij dat we voor 
Sushi hebben gekozen. Juist omdat hij al zo 
vaak was verstoten, voelde ik me verantwoor
delijk voor hem. Dat doe ik nog steeds. En 
het lijkt alsof hij daar dankbaar voor is, zo lief 
en aanhankelijk is hij.”

‘Sushi had al vier baasjes 
gehad, die hem binnen  

twee jaar allemaal   
hadden teruggebracht  

naar het asiel’
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Bordeaux dog Andra werd geboren met 
drie poten en één heup. Aanvankelijk wil-
de niemand de aandoenlijke pup een 
kans geven, zelfs dierenartsen wisten 
niet wat ze met haar aan moesten. Joyce 
Guns liet zich echter niet afschrikken en 
nam Andra in huis. 

Joyce: “Toen ze nog klein was, gebruikte Andra 
haar staart als vierde poot. Nu is ze volgroeid 
en gaat dat niet meer, maar desondanks is 
haar handicap nooit een belemmering 
geweest. Toen ze bij ons kwam wonen, hebben 
we een speciale rolstoel voor haar laten 

maken. Die heeft ze echter nooit nodig gehad, 
inmiddels is ze zelfs sneller dan onze andere 
vier honden. Natuurlijk heeft Andra behoefte 
aan extra zorg. Ze gaat elke week naar een 
wellnesscentrum voor honden, waar haar spie
ren worden gemasseerd en waar ze kan zwem
men. Dat is noodzakelijk, omdat ze met haar 
hele gewicht leunt op één achterpoot, mag 
deze niet overbelast raken. Om diezelfde 
reden houden we haar gewicht nauwlettend in 
de gaten. Andra weegt nu 41 kilo. Dat is pri
ma, maar veel zwaarder mag ze niet worden. 
Omdat ze vanaf haar geboorte moest knokken 
om te overleven, heeft ze zich ontwikkeld tot 

een echte leider. Zij is onze diva, want ze 
maakt niet alleen in haar eigen roedel de 
dienst uit, maar doet dat ook als we buiten op 
straat lopen. Hoe de toekomst er voor Andra 
uitziet, is onzeker. Ze is nu twee jaar en heel 
sterk. Maar wat er gebeurt als ze ouder wordt 
en haar conditie achteruit gaat, moeten we 
afwachten. Ik hoop dat meer mensen gaan 
beseffen dat een handicap of afwijking geen 
reden mag zijn om een dier niet te willen. 
Andra is een ontzettend lieve hond en voelt 
nóg sterker dan mijn andere dieren aan hoe 
mijn stemming is. Als ik verdrietig ben, is zij de 
eerste die me komt troosten.”

‘Ik hoop dat meer 
mensen gaan beseffen 

dat een handicap of 
afwijking geen reden 
mag zijn om een dier 

niet te willen’
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Na het overlijden van hun teckel gingen 
Liesbeth Bakker en haar man op zoek 
naar een nieuwe hond. In het asiel lieten 
ze hun oog vallen op de negenjarige 
 Brutus. Ondanks zijn hoge leeftijd en 
lichamelijke ongemakken wilden ze hem 
graag een nieuw thuis geven.

Liesbeth: “Toen onze teckel vorig jaar overleed 
aan een hersentumor, was het zo stil in huis 
dat we besloten op zoek te gaan naar een 
nieuwe hond. We hadden alleen wel een 
behoorlijk wensenlijstje. Hij moest uit het asiel 
komen, goed met onze kinderen en andere 

dieren kunnen omgaan en het niet erg vinden 
om overdag alleen thuis te zijn. De negenjari
ge labrador Brutus zagen we op de website 
van het asiel. Hij zat al een paar maanden te 
wachten op een nieuw baasje, nadat zijn eige
naar was opgenomen in een psychiatrische 
inrichting. Vanwege zijn hoge leeftijd en 
ouderdomskwalen was hij allesbehalve popu
lair, maar wij hoefden niet lang na te denken; 
 Brutus mocht met ons mee naar huis. Het 
bleek een juiste beslissing. Hij heeft zich 
moeiteloos aangepast aan het leven in ons 
gezin en geeft zo veel liefde. Ook is hij heel 
waaks, vooral over onze zoon van zes maanden. 

Brutus heeft ernstige artrose in zijn knie, heup 
en hak. Om de pijn te verlichten heeft hij dage
lijks medicijnen en dieetvoer nodig. Lange 
afstanden lopen gaat niet meer, daarom maken 
we elke dag meerdere korte wandelingen met 
hem. Ook hebben we een fietskar aangeschaft, 
waarmee we nu aan het oefenen zijn. De kinde
ren realiseren zich dat Brutus oud is en waar
schijnlijk nog maar een paar jaar te leven heeft. 
Dat is moeilijk, voor ons allemaal, maar zijn leef
tijd was juist de reden om voor hem te kiezen. 
Wij kunnen hem de zorg en liefde bieden die 
hij nodig heeft. Hem achterlaten in het asiel is 
nooit een optie geweest.”

‘Brutus wachtte al maanden op  
een nieuw baasje, maar vanwege zijn 

hoge leeftijd en ouderdomskwalen 
 was hij allesbehalve populair’

FO
TO

G
R

A
FI

E 
E

R
IK

 B
U

IS
, R

O
BI

N
 U

T
R

E
C

H
T



  ZOMER 2014 DIER | 23    

Twaalf jaar geleden werd Funkie door 
haar eigenaar afgestaan aan het asiel 
omdat ze agressief en onzindelijk was. 
Denise Flipse vond dat het katje een  
fijn leven verdiende en adopteerde haar. 
Het duurde echter nog jaren voordat ze 
Denise volledig vertrouwde.

Denise: “Toen ik Funkie in het asiel zag, was 
ze overstuur en bang. Ze uitte dat door heel 
boos naar iedereen te blazen. Maar ik was 
meteen verliefd op haar en twijfelde geen 
moment. Toen ze eenmaal bij me in huis woon
de, besefte ik pas hoe ernstig ze er aan toe 

was. Eigenlijk was ze volledig de weg kwijt. 
Gelukkig ging de onzindelijkheid na een tijdje 
over, maar aaien en aanhalen mocht ik haar 
niet. Ik liet haar daarom zoveel mogelijk met 
rust en gaf haar de ruimte om naar me toe te 
komen als ze dat wilde. Het heeft daarna nog 
jaren geduurd, maar nu zijn Funkie en ik onaf
scheidelijk. Ze slaapt ’s nachts naast me, 
wacht elke ochtend trouw op de badmat tot ik 
klaar ben met douchen en likt de tranen van 
mijn gezicht als ik huil. Het is prachtig om te 
zien hoe een beschadigd dier als Funkie lang
zaam groeit en haar vertrouwen in mensen 
terugkrijgt, ondanks alles wat ze heeft meege

maakt. Om die reden zou ik ook nooit kiezen 
voor een kitten of raskat. Die wil iedereen wel, 
terwijl mishandelde en verwaarloosde dieren 
moederziel alleen achterblijven in het asiel. 
Inmiddels is Funkie 18 jaar en dus hoog
bejaard. Ze heeft problemen met haar nieren 
en schildklier, maar ze is happy en ik ben blij 
dat ik haar nog zo’n goed leven heb kunnen 
geven. Ik zie op tegen de dag dat ik haar moet 
laten gaan, want zonder haar wordt mijn leven 
een stuk minder leuk. Maar ondanks dat ik 
haar vreselijk zal missen, is zij de beste keuze 
die ik ooit heb gemaakt.”

‘Het is prachtig om te zien 
hoe een beschadigd dier 

als Funkie langzaam 
groeit en haar vertrouwen 

in mensen terugkrijgt’
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LEZERSFOTO’S

ZWEMMENDE DIEREN
De zomer komt plots heel dichtbij met alle zonnige foto’s van zwemmende dieren die we 
mochten ontvangen. Vooral honden zijn fervente waterratten, zo blijkt maar weer. Voor 
het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s van ondeugende dieren. Klimt uw kat 
wel eens stiekem in de koelkast of hebt u een hond die er genoegen in schept om uw hele 
tuin om te wroeten? U kunt ze mailen naar: foto@dierenbescherming.nl o.v.v. naam, 
woonplaats en een begeleidend tekstje. Insturen kan tot 15 juli.

1. Dankzij mijn passie voor fotografie vind ik  
de vrijheid tussen alle mooie elementen die  
de natuur te bieden heeft.  
Rico Vleeshouwers, Weert
2. Pupje Luchie heeft van mama haar eerste 
zwemles gekregen en is kopje onder gegaan. 
Inmiddels is ze de grootste waterrat die er bestaat. 
Saskia van Bruggen, Bellingwolde
3. Twee schattige blinde zeehondjes genieten 
van het water. Annemiek Gagliardi, Arnhem
4. Job is een actief hondje en gek op tennis
ballen. Zijn summum van genieten: ballen 
 ophalen uit het water.
Familie Kroezen-Scheerder, Leidschendam
5. Onze heidewachtel Toby: op het strand geniet 
hij met volle teugen! Mayella Guchelaar, De Wijk

1. 2.

3.

5.4.
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6. Mijn deeltijdhond Rocky! Dik Nagtegaal, Uithoorn
7. Een in vrijheid levende dolfijn in de Atlantische Oceaan rondom Faial in de 
Azoren. Eddo de Leeuw, Horta
8. Dobber (met bal) en Sara in de vijver. Dobber is inmiddels overleden.  
Sara is bijna veertien, maar nog springlevend. Vooral in het water.  
Bert van der Snoek, Den Haag
9. Onze Fix is in haar vijftiende levensjaar nog zo fit als een hoentje!
Noortje Russel, Boijl
10. We gaan graag met Bengel wandelen en horen al een plons voordat  
we water zien. Zelfs in steden is hij een waterzoeker. Geen vijver of fontein is 
veilig voor hem. Hij heeft al heel wat mensen op terrasjes vermaakt met zijn 
capriolen. Elmar Keijzer, Geldermalsen

6.

8.

9.

10.

7.
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ACHTERGROND

BEGRIJP DE TAAL VAN UW KAT
Als katteneigenaar wilt u uw dier graag goed leren kennen. Door u te verdiepen in 
kattentaal en het natuurlijke gedrag, kunt u een betere relatie opbouwen en begrijpen wat 
hij u te vertellen heeft. Op hun eigen manier communiceren katten namelijk veelvuldig 
via lichaamshouding, stem en staart.

op dezelfde enthousiaste manier wordt 
begroet als door een hond, want dat zit er 
niet in.”

Onzindelijkheid
“Als een kat een keer in huis plast, hoeft er 
niet veel aan de hand te zijn. Misschien is de 
kattenbak niet schoon genoeg of heeft de kat 
opgesloten gezeten in een kamer. Gebeurt 
het vaker, dan is daar een reden voor. De oor-
zaak kan medisch zijn, het gevolg van een 
probleem met de kattenbak of stress. Als een 
kat bijvoorbeeld in zijn eigen huis wordt 
gehinderd door een soortgenoot, veroorzaakt 
dat onrust. Katten zijn meesters in subtiele 
intimidatie. Ze gaan in de deuropening zit-
ten van de ruimte waar de kattenbak staat en 
blokkeren zo de toegang. Of ze lopen hinder-

Matthijs Schilder is diergedragsdes-
kundige aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij geeft les aan studenten 
Diergeneeskunde en behandelt hon-

den en katten met gedragsproblemen. Op 
deze pagina’s geeft hij uitleg bij een aantal 
typische gedragingen van katten.

Blij of niet?
“Bij katten is het veel moeilijker om te zien of 
ze gelukkig zijn dan bij honden. In principe 
laat een tevreden kat zich graag aanhalen en 
wil hij spelen. Trekt hij zich terug van contact 
met de mensen die hij vertrouwt, dan is dat 
een indicatie van een probleem. Dat hoeft 
natuurlijk niet meteen ernstig te zijn. Mis-
schien voelt hij zich gewoon een dagje niet 
lekker. Pas als hij langere tijd afstandelijk is 

en er een duidelijke verandering in zijn 
gedrag is op te merken, kan dat reden zijn tot 
zorg. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat 
katten hun pijn niet laten zien. Het zijn van 
nature solitaire dieren en in de natuur heeft 
het geen enkele zin om te laten blijken dat ze 
zich niet goed voelen. Er komt namelijk toch 
niemand om ze te helpen. Het is belangrijk 
om een kat zijn natuurlijke gedrag te laten 
volgen. Laat ’m alleen als hij daar behoefte 
aan heeft en zorg dat hij ook in huis plekjes 
heeft waar hij zich terug kan trekken, zoals 
een kattenmand of een kartonnen doos. 
 Overigens zijn er ook enorm sociale katten 
die dol zijn op fysiek contact en tot verve-
lends toe op schoot willen zitten. Al hoeft een 
katten eigenaar na een periode van afwezig-
heid niet te verwachten dat hij door zijn kat 

GEËRGERDE KAT
De kat concentreert zich al een 

 tijdje op iets (een prooi of andere 
kat). Het puntje van de staart 

beweegt snel heen en weer. Hij 
maakt een kort klagerig geluid.

BALDADIGE KAT
De kat rent hard heen en weer, springt  
op het meubilair en maakt rare sprongen. 
De staart steekt omhoog en is dik. Hij is 
aan het ravotten.

OMGANG: De kat met rust 

laten en laten kalmeren.
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OMGANG: De kat laten 
uitrennen en hopen dat 
het  meubilair heel blijft…
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WIST U DAT…
•  Katten met elkaar communiceren door 
middel van geursporen. Ze krabben, 
sproeien of wrijven tegen objecten aan 
die op hun looproute liggen. Krabben 
heeft nog een andere reden: het helpt de 
kat om zijn nagels scherp te houden. Wilt  
u voorkomen dat uw meubels worden 
geruïneerd? Dan is een krabpaal een 
 verstandige keuze. 

• Om een territorium af te bakenen, 
sproeien katers urine. Dat kunt u binnens
huis tegengaan door de ‘sproeiplek’ 
onaantrekkelijk te maken met Biotex 
Groen en vervolgens op die plek een 
bordje met kattenbrokken neer te zetten. 
Katten poepen, plassen en sproeien 
namelijk niet waar ze eten. 

• Hoe jonger een kat is, des te meer hij 
kan en moét leren. Als een kat in de soci
alisatieperiode, tussen twee en zeven 
weken oud, leert om samen te leven met 
mensen en andere katten, zal ’ie opgroei
en tot een evenwichtig dier. Vraag daar
om bij de aanschaf van een kat altijd na 
hoe de socialisatie is gegaan.

lijk langs de ander, die net lekker was gaan 
liggen. Eigenaren hebben vaak niet door dat 
een van hun dieren de ander dwarszit en her-
kennen de stresssignalen niet. Ze vragen zich 
af hoe het komt dat hun kat altijd op de piano 
of de kast zit, maar dat doet hij dus om die 
ander zoveel mogelijk te mijden. Stress kan 
zich overigens ook op andere manieren uiten. 
Soms plukken katten zich kaal, verliezen 
gewicht of worden ziek. In veel gevallen heb-
ben ze verwijde pupillen en zitten ze met  
hun voorpootjes onder hun lijf om snel op te 
kunnen staan. Als katten elkaar na een paar 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Op 20 en 28 mei geeft Matthijs Schilder 
bij Dierenbescherming Haaglanden de 
cursus ‘Kattengedrag’. Andere cursussen 
van afdeling Haaglanden zijn ‘EHBO  
voor Dieren’, ‘Ken je Konijn’ en ‘Paarden
vriendelijk Trainen’ (zie: haaglanden. 
dierenbescherming.nl). Ook elders in het 
land kunt u cursussen en workshops bij 
de Dierenbescherming volgen. Voor meer 
informatie neemt u contact op met uw 
regionale afdeling.

maanden samen nog niet tolereren, komt het 
meestal niet meer goed. Ik adviseer mensen 
in dat geval meestal om een nieuw thuis voor 
de gestreste kat te zoeken, ook al is dat heel 
moeilijk. Vaak zie je namelijk dat de onder-
danige kat op een andere plek snel rustiger 
en dus gelukkiger wordt.”

Jagersinstinct
“Katten zijn jagers, dus als ze veel buiten zijn 
komt er onherroepelijk een moment dat ze 
met een muis, vogel of ander klein dier thuis-
komen. Jaaggedrag is bij katten instinctief en 
om die reden heeft het weinig zin om het af 
te leren. Wat wel kan helpen is een belletje 
om zijn nek, zodat een eventuele prooi hem 
tijdig hoort aankomen. Een andere optie is 
een nepmuis aan een hengel of een ander 
speeltje, want prooivangstgedrag hoeft niet 
per definitie op een echt dier te worden geuit. 
Spelen is sowieso belangrijk voor katten  
om hun motivatie tot jagen te bevredigen. 
Overigens zijn katten enorme gewoonte-
dieren. Uit een Engels onderzoek is gebleken 
dat ze elke nacht exact dezelfde route lopen. 
Wat eigenlijk ook wel heel logisch is; een 
wandeling door onbekend terrein is tenslotte 
minder veilig, duurt langer en vraagt om 
meer alertheid bij eventuele gevaren.”

GESTRESTE KAT 
De kat is gestrest en niet helemaal op z’n 
gemak. Hij heeft een lage zit en is door de 
poten gezakt. De staart zit om het lichaam 
gevouwen. Katten in het asiel zitten vaak 
zo. Katten kunnen deze houding ook aan
nemen als ze zich niet lekker voelen.

GEÏNTERESSEERDE KAT
De kat is erg geïnteresseerd. Hij begroet je, 

maar voelt zich enigszins onzeker. Zijn staart 
staat recht omhoog, met het puntje gebogen.

OMGANG: Houd de kat 

goed in de gaten. Als zijn 

gedrag niet  verandert, ga 

dan naar de dierenarts.

OMGANG: Groet de kat terug en aai hem.
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IN BEELD

SCHATTIG VOOR MAMA
Bij de geboorte zijn babyvosjes blind en 
doof. De eerste twee tot drie weken zijn ze 
volledig afhankelijk van hun moeder. Ter
wijl zij de kleintjes speent, brengen vader 
en zijn helpers voedsel. Kleine vosjes zien 
er schattig uit. Ze hebben een fluwelen 
vacht, stompe snuitjes en kleine oortjes. 
Dat jonge dieren zo aandoenlijk en koddig 
zijn, is heel slim door de natuur bepaald. 
Het zorgt er namelijk voor dat mama, net 
zoals in de mensenwereld, de drang voelt 
om goed voor haar kinderen te zorgen. De 
kleintjes blijven zo schattig tot ze in staat 
zijn om zichzelf te redden.
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MOEDERLIEFDE
De liefde van een moeder voor haar kind is onvoorwaardelijk. In het dierenrijk is dat niet 
anders. Sommige moederdieren hongeren zich letterlijk uit of broeden zich dood voor 
hun kleintjes. Op deze pagina’s een aantal mooie voorbeelden van de liefde tussen moeder 
en haar kroost.

ONDER MOEDERS VLEUGELS

links
EIEREN OP CONSTANTE TEMPERATUUR 
Een broedende kip verlaat het nest zelden om te drinken, te eten of 
een stofbad te nemen. Ze houdt haar eieren op een constante tempe
ratuur en keert ze regelmatig. Een moederkip communiceert met haar 
kuikens als ze nog in het ei zitten. De kuikens antwoorden piepend 
terug, dwars door de eierschaal heen. Als de kleintjes uit het ei zijn 
gekropen, kunnen ze meteen lopen. Toch zijn ze dan nog erg kwets
baar en een makkelijke prooi. De moederkloek zal proberen haar 
 jongen te beschermen. Als ze vindt dat haar kuikens te eigenwijs zijn, 
roept ze ze met haar geklok terug.

boven
KLEINTJES AAN HET NEKVEL
Als een moederpoes een nestplaats niet veilig vindt, brengt ze haar 
kleintjes ergens anders naartoe. Ze doet dit instinctief en draagt daar
bij de jongen aan het nekvel. Ook volwassen katten zijn nog steeds 
ontspannen als ze op die manier worden opgetild. Wettelijk gezien 
mogen kittens vanaf zeven weken bij hun moeder worden wegge
haald. Toch is het raadzaam om daar wat langer mee te wachten. Het 
verkleint de kans op latere gedragsproblemen en bovendien leren kit
tens vanaf acht weken veel sociale vaardigheden van hun moeder. 
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onder
EEN FLINKE MEP UITDELEN
De meeste vogels zijn goede ouders. Een moederhoutsnip is bij
voorbeeld erg vindingrijk bij het beschermen van haar kroost. Als 
er gevaar dreigt, pakt ze haar kids gewoon tussen poten en lijf, 
spreidt haar vleugels en vliegt met ze naar een veilige plek. Andere 
vogelsoorten faken dat ze gewond zijn. De moeder fladdert over de 
grond en lokt zo de vijand weg van het nest. Zodra het gevaar is 
geweken, beëindigt ze haar toneelspel. Bij zwanen spelen niet 
alleen de vrouwtjes een rol in het beschermen van de kleintjes, 
maar ook de mannetjes. Ze kunnen daarbij behoorlijk agressief 
zijn, en indien nodig een flinke mep met hun vleugel uitdelen.

links
ALLEMAAL IN HUN EIGEN KUILTJE
De moederhaas is niet heel erg toegewijd aan haar kroost. Ze laat 
de kleintjes vrijwel direct na de geboorte alleen achter, en keert 
slechts een paar keer per dag kort terug om ze te voeden. Ze doet 
dit om haar geur niet aan de kleintjes door te geven en daarmee de 
kans te verkleinen dat ze worden opgemerkt door roofdieren. De 
eerste twee à drie dagen blijven de jongen, die volkomen geurloos 
zijn, bij elkaar, maar daarna zoekt ieder haasje zijn eigen ondiepe 
kuiltje waar hij zich de hele dag in verstopt, wachtend op mama. 
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VERLANGEN NAAR WARMTE
In de intensieve veehouderij worden biggetjes bij hun 
moeder weggehaald als ze drie tot vier weken oud zijn. 
Op deze leeftijd zijn ze nog afhankelijk van hun moeder 
voor voeding, zorg en bescherming. Hoe jonger de big
getjes zijn als dat gebeurt, hoe vaker ze uit hun hok pro
beren te springen en hun neus tegen de buik van 
andere biggen wrijven. Ze doen dit in een poging om 
een tepel te vinden of omdat ze verlangen naar warmte. 



De campagne ‘Bewust Huisdierbezit’ is een initiatief van Vitakraft Nederland: 
“Helaas komt het nog vaak voor dat huisdieren verwaarloosd worden, vroegtijdig 
overlijden of in het asiel terechtkomen. De grootste oorzaak van dit dierenleed is het 
gebrek aan kennis. Kennis over de voeding, de nodige beweging en de (dierenarts)
kosten. Daarom willen wij mensen aanzetten om zich (opnieuw) te verdiepen in de 
verzorging, voeding en huisvesting. Alleen dan zal er iets veranderen op het gebied 
van dierenwelzijn. Alleen dan kunnen we samen zorgen voor minder dierenleed en 
minder dieren in het asiel.”

WAT WEET JIJ
OVER JE HUISDIER?

De maand mei staat in de het teken van ‘Bewust Huisdierbezit’. Weet jij wat je 
(toekomstige) huisdier gelukkig maakt? Kies bewust voor een huisdier en informeer 
jezelf goed over de huisvesting, voeding, verzorging, verantwoordelijkheid en kosten. 
Verdiep je in je huisdier. Ook ná de aanschaf.

Benieuwd of je genoeg weet over huisdieren?
Doe dan de verschillende testen op: 

www.bewusthuisdierbezit.nl

De deelnemers met de meeste punten ontvangen 1 van de 200 beestachtige 
prijzen. Kijk op de website wat je kunt winnen! Deze prijzen zijn mogelijk gemaakt 
door alle supporters, hun selfi edeo’s zijn terug te vinden op de website.

Deze campagne loopt van 3 t/m 31 mei.

Doe de 

online testen 

en win leuke 

prijzen!
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De dierenambulancemedewerkers van de Dierenbescherming zijn dag 
en nacht in touw om zieke, gewonde en zwervende dieren op te vangen 

en te vervoeren naar de dierenarts, het asiel of het opvangcentrum 
voor in het wild levende dieren. DIER reed een dagje mee  
met de ambulance van afdeling OverGelder, die onlangs  

het kwaliteitslabel Keurmerk Diervervoer kreeg. 

‘EEN DIER IN ACUTE NOOD 
 HELPEN WE BINNEN EEN UUR’

Dierenambulance OverGelder

OP STAP MET
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OP STAP MET
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8:30 uur 
Naar de meldkamer
Dierenbescherming OverGelder heeft met een 
eigen asiel, meldkamer en drie dierenambulances 
al haar faciliteiten onder één dak. Op deze plek 
worden alle meldingen over dieren in nood gere-
gistreerd en uitgezet naar de dierenambulances. 
Cindy Pijnaker, coördinator van de meldkamer, 
vertelt: “We stellen de mensen die ons bellen aller-
eerst een aantal gerichte vragen. We doen dit 
omdat ze vaak meer kunnen betekenen voor een 
dier in nood dan ze zelf denken. Met goede advie-
zen kunnen wij ervoor zorgen dat een dier zo snel 
mogelijk de juiste hulp krijgt.” Maandelijks neemt 
de meldkamer van afdeling OverGelder gemid-
deld veertienhonderd telefoontjes in behandeling. 
In vijfhonderd van de gevallen rijdt de ambulance 
uit om een dier in nood op te vangen.

9:00 uur
Overleden kat naar crematorium
De dienst van Chris en Rebecca, die als vrijwilli-
gers op de dierenambulance rijden, is zojuist 
begonnen. Ze wandelen de meldkamer binnen  
om te vragen of er spoedmeldingen zijn. Cindy: 
“We hebben zeventig ambulancemedewerkers en 
twaalf centralisten die de meldkamer bemannen. 
Al deze mensen zijn zo begaan met het lot van die-
ren, dat ze hun werk op vrijwillige basis doen.” 
Omdat er geen meldingen zijn waarbij direct uit-
rijden van de ambulance noodzakelijk is, wordt 

besloten dat Chris en Rebecca eerst een overleden 
kat gaan vervoeren. Het dier moet worden overge-
bracht naar het crematorium, waar de eigenaren 
afscheid kunnen nemen als ze dat willen. Onder-
weg vertelt Rebecca dat ze blij is dat alle meldingen 
nu via de meldkamer lopen: “Voorheen kwamen 
telefoontjes direct bij ons binnen, wat veel extra 
werk opleverde. Mensen bellen bijvoorbeeld over 
een vogeltje in de tuin dat tegen het raam gevlogen 
is. In zo’n geval adviseren wij om het dier een tijdje 
in een doosje te zetten. Vaak knapt het dan vanzelf 
op en vliegt daarna weer weg. Omdat die adviseren-
de functie nu wordt ondervangen door de meldka-
mer, kunnen wij paraat staan voor de urgente 
meldingen, waarbij we een dier in nood binnen een 
uur moeten kunnen helpen.”

11:00 uur
Zwervende hond in park opvangen
Als de overleden kat is overgedragen aan het 
 crematorium, belt Chris met de meldkamer om te 
vragen of er al nieuwe meldingen zijn binnengeko-
men. Volgens de centralist is er enkele minuten 
eerder gebeld over een hond, die zwervend in een 
park is aangetroffen. Omdat we toch al in de buurt 
zijn, besluiten Chris en Rebecca in overleg met de 
meldkamer direct poolshoogte te gaan nemen. Ze 
treffen het dier inderdaad aan. De hond laat zich 
gemakkelijk vangen en wordt door Rebecca de 
ambulance in gedragen. Omdat hij een chip heeft, 
kan de eigenaar direct worden geïnformeerd. Hij is 

‘Maandelijks rijden 
onze ambulances 
vijfhonderd keer uit 
om dieren in nood 
op te vangen’

9:00

8:30

9:00



dolblij, maar niet in de gelegenheid om zijn dier 
direct op te halen en dus wordt de hond in een 
 speciale kooi naar het asiel vervoerd. Hij krijgt een 
plekje in de vooropvang, waar hij mag uitrusten 
totdat zijn baas hem komt halen. 

12:30 uur
Overleden kat uit sloot halen
Er is door buurtbewoners melding gedaan van een 
dode kat in een sloot. Waarschijnlijk ligt het dier 
er al een week. Aan Chris en Rebecca de taak om 
de kat uit het water te halen en naar de schuur te 
brengen die naast de meldkamer staat. Hier is een 
ruimte ingericht om overleden dieren te bewaren. 
Terwijl Rebecca de sloot in klautert om de kat te 
pakken, komen de bewoners van het naastgelegen 
huis kijken wat er aan de hand is. Rebecca vraagt 
ze of ze weten of iemand in de buurt een kat mist. 
Dat blijkt niet het geval. De mensen beloven rond-
vraag te doen en de eventuele eigenaar contact op 
te laten nemen. Als we weer in de ambulance zit-
ten, vertelt Chris dat lang niet alle meldingen zo 
helder te definiëren zijn als deze: “Laatst werd ik 
bijvoorbeeld midden in de nacht gebeld door een 
echtpaar dat een kitten van vier weken oud vlak 
bij hun huis had aangetroffen en meegenomen. 
Ze wilden dat wij het katje direct zouden komen 
halen en dreigden dat ze het anders op straat zou-
den zetten. Ik heb toen besloten om het toch maar 
op te gaan halen. Terwijl die mensen natuurlijk 
best nog een paar uurtjes hadden kunnen wach-

ten en ze bovendien strafbaar zijn als ze de kitten 
buiten hadden achtergelaten.”

15:00 uur
Verwilderde kat in vangkooi 
Als de overleden kat uit de sloot is overgebracht 
naar de schuur, komt er een melding binnen van 
een kat die in een vangkooi is gelopen. De Dieren-
bescherming plaatst deze speciale kooien op plek-
ken waar verwilderde katten zich ophouden. Een 
dier dat in een kooi terechtkomt, wordt gesterili-
seerd of gecastreerd en vervolgens teruggeplaatst 
in de natuur. “We doen dit omdat een kat daarna 
veel rustiger is en om te voorkomen dat een kat-
tenpopulatie blijft groeien,” aldus Chris. Als de 
kat uit de kooi is gehaald en een plekje in de voor-
opvang heeft gekregen, zit de dienst van Chris en 
Rebecca erop en gaan ze wisselen met de volgen-
de ploeg. Ze lopen nog een laatste rondje door het 
asiel en keren dan huiswaarts. 

‘We hebben  
zeventig ambulance
medewerkers en 
twaalf centralisten 
die hun werk alle
maal op vrijwillige 
basis doen’

VRIJWILLIGER WORDEN? 
De Dierenbescherming is afhankelijk van de 
inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden we 
niet bestaan. Wilt u iets voor dieren beteke
nen, bijvoorbeeld als ambulancemedewerker? 
Meldt u zich dan aan via een van onze afdelin
gen of kijk op: dierenbescherming.nl/ 
steunonswordvrijwilliger.

15:00

12:30

11:00
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SINGAPOES
Medewerkers van een Schiedams trans
portbedrijf wisten niet wat ze zagen toen 
ze in een zeecontainer een sterk verma
gerd oranje katje aantroffen. De container 
was zes weken onderweg geweest vanuit 
ZuidoostAzië; het is nog steeds een raad
sel hoe het dier de lange reis zonder eten 
en drinken heeft kunnen overleven.

Wekenlang had Singapoes opgesloten gezeten in een con-
tainer op zee. “Toen de deuren eindelijk opengingen, was 
hij doodsbang en wilde zich het liefst verstoppen,” vertelt 
Diana van de Griend, locatiebeheerder bij Dierenbescher-
ming Rijnmond, locatie Schiedam. “Toch sprong hij vrij-
wel direct in de doos die ze voor hem hadden neergezet.” 
Vervolgens werd de dierenambulance ingeschakeld, die 
hem overbracht naar een dierenarts. Daar bleek dat Singa-
poes wonder boven wonder niet was uitgedroogd, en op 
het eerste oog helemaal gezond was. “Katten kunnen vrij 
lang zonder eten, maar drinken hebben ze wel nodig. 
Waarschijnlijk heeft hij in de container wat water gevon-
den om zichzelf mee in leven te houden,” aldus Diana. 
“We hebben hem Singapoes genoemd, omdat hij waar-
schijnlijk uit Singapore afkomstig is.”

Lange, eenzame periode
Nadat zijn angstige avontuur in de container ten einde 
was, stond voor het oranje katje nog een lange, een zame 
periode in quarantaine te wachten. Omdat hij uit Azië 
afkomstig was, moest hij worden getest op rabiës, oftewel 
hondsdolheid; een zeer gevaarlijke infectie, ook voor 
mensen. Eén krasje van een geïnfecteerd dier kan al 
genoeg zijn om besmet te raken. Zijn bloed werd daarom 
onderzocht, maar omdat dat in eerste instantie geen uit-
sluitsel gaf, moest hij nog vier weken in quarantaine blij-
ven. Diana: “Heel sneu, want Singapoes is dol op mensen. 
Hij vindt het ook erg ongezellig om alleen te eten. Omdat 
hij zo lang geen vast voedsel meer had gehad, gaven we 
hem in het begin telkens kleine beetjes. Dat ging goed, al 
at hij beduidend beter als wij bij hem in de buurt bleven.”

Nieuw avontuur
“Singapoes is een ontzettend lief katje. Dapper ook; we 
begrijpen nog steeds niet hoe hij die lange reis heeft door-
staan. Toen we hem opvingen, had hij al zijn reserves opge-
bruikt en was hij vel over been. Nu is hij weer een mooie, 
gezonde kat, die een nieuw avontuur tegemoet gaat. 
Omdat hij zo sociaal is en op mensen gericht, zijn we 
nooit bang geweest dat hij geen nieuw baasje zou vinden. 
Inmiddels heeft een medewerkster van het transport-
bedrijf dat hem in de container vond, aangegeven dat ze 
hem wil adopteren. Wij zullen hem missen, maar na de 
lange weg die hij heeft moeten afleggen, gunnen we hem 
een nieuw thuis van harte.”
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‘Singapoes is ontzettend lief. 
 Dapper ook; we begrijpen nog steeds 

niet hoe hij die lange reis op zee 
heeft kunnen overleven’
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de samen
leving die de Dieren
bescherming nastreeft, 
geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, 
gezondheid en integriteit 
van ieder dier. 

Meldnummer  
dierenmishandeling
144

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

Raad van Toezicht
A. Boomsma, voorzitter
P. Buisman, vicevoorzitter
P.W.A. Kasteleyn, lid
E. D. Ekkel, lid
T. de Groot, lid
E. Pieters, lid

Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur

Lidmaatschappen
•  Lidmaatschap  

€ 28, per jaar
•  Jeugdlid (018)  

€ 18, per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100, per jaar

De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.

Rekeningnummer (IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

Website
dierenbescherming.nl

SERVICE

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt  
u onze klantenservice bereiken via
088 81 13 000 mavr: 09:00  17:00 uur

De Dierenbescherming wordt gesteund door: 

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.
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WINNAARS POOPY CAT
De winnaars van Poopy Cat Wegwerp katten
bak uit het vorige nummer van DIER zijn: 
• Els Hendrikse, Kapelle
• Eline Poeze, Utrecht
• Ruben van den Hurk, Oss  
• Gerrit Lubbersen, Sassenheim  
• Elly Bennis, Lisse

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

Martin Raven en zijn zoons Gijs en 
Tom collecteren voor Dierenbe
scherming NoordHolland Zuid. 
Gijs: “Ik ben dol op dieren en vind 
dat de Dierenbescherming heel 
goed werk doet. Toen mijn vader 
me vroeg of ik wilde collecteren, 
hoefde ik niet lang na te denken.” 
Ook Tom is enthousiast: “Collecte
ren is leuk; je komt bij allerlei men

sen aan de deur. We krijgen veel 
positieve reacties.” De collecte van 
de Dierenbescherming vindt jaar
lijks plaats in de week rond Wereld
dierendag op 4 oktober. Door heel 
Nederland kunnen wij collectanten 
gebruiken. Wilt u iets betekenen 
voor de dieren in uw regio? Dan 
kunt u zich aanmelden als collectant 
via: dierenbescherming.nl/collecte.

AANMELDEN ALS COLLECTANT?
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NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING
Mensen die ervoor kiezen om de 
Dierenbescherming op te nemen in 
hun testament, laten hun liefdevolle 
zorg voor dieren voortleven en dra
gen 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 relatie
beheerders graag bij u langs.
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Wim Koedijk, Jeroen van Dijke,
Jana van Muijden
T 088 81 13 066
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VOOR & NA

‘Bobby en haar  
maatje Truffel zijn 

 onafscheidelijk’
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Maart 2014
Het leven kan soms bijzondere wendingen 
nemen. Nadat labrador Bobby zwervend en 
ernstig verzwakt op straat was aangetroffen 
(zie pagina 2), werd ze geadopteerd door 
 Martin Hendricks en zijn vriendin Rachel. 
Tegenwoordig rent Bobby dagelijks samen 
met haar maatje Truffel door de riante tuinen 
van kasteel De Hoogenweerth, waar Martin 
werkt en zijn moeder woont. Martin: “Het ver
baast me nog elke dag dat Bobby zo’n onge
looflijk lieve en vriendelijke hond is, ondanks 
alles wat ze heeft meegemaakt. Toch is ze 

haar verleden niet vergeten. Als ik haar tot de 
orde roep, reageert ze nog steeds overdreven 
angstig. Ook had ze in het begin moeite met 
eten. Ze nam telkens voorzichtig een brokje, 
waarna ze me vragend aankeek. Alsof ze niet 
zeker wist of het wel mocht wat ze deed. Ook 
vond ze het spannend om de tuin in te gaan. 
Ze zat vol energie, maar bleef stil liggen als ik 
met haar naar buiten wilde. Ze had geen idee 
hoe dat werkte. Gelukkig is ze daar nu over
heen. Haar eten heeft ze binnen tien secon
den op en ze weet niet hoe snel ze naar de 
deur moet rennen als we naar buiten gaan.”  

Volgens Martin zijn Bobby en Truffel onaf
scheidelijk: “Ze lijken niet alleen sprekend op 
elkaar, ze gedragen zich ook als echte zusjes. 
Het kasteel doet dienst als restaurant en hotel, 
en ook onze gasten genieten van hun tome
loze energie. Het gebeurt regelmatig dat een 
vaste gast vraagt of hij even met ze mag gaan 
wandelen, om vervolgens pas anderhalf uur 
later terug te komen. Dat is ook het fijne van 
deze plek. Bobby en Truffel hebben alle 
 ruimte, en er is altijd wel iemand die er lekker 
met ze op uit trekt.” 

LIEFDEVOL NIEUW THUIS GEVONDEN
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U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

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

of meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl

Voor € 11,75 per lot speelt 

u al mee. Alvast hartelijk 

dank voor uw deelname.

Foto: Robin Utrecht

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

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

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

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