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Een jaar geleden kwamen de katten Estrella
en Carrera in het Dierenbeschermings
centrum in Limburg terecht. Hun baasje had
vrijwillig afstand van ze gedaan. Tijdens een
medische controle door de dierenarts bleek
al heel snel dat beide dames hoogzwanger
waren. “Omdat Estrella en Carrera erg ver
knocht waren aan elkaar, wilden we ze liever
niet uit elkaar halen. Gelukkig vonden we een
gastgezin dat ze samen wilde opnemen tijdens
hun kraamperiode,” vertelt een medewerker
van het opvangcentrum nu. Carrera beviel op

24 juni van vijf kittens en Estrella volgde op
5 juli met vier kittens. In het geval van deze
twee dieren gaf hun baasje zelf aan dat hij de
zorg niet meer kon dragen, maar het komt ook
vaak voor dat mensen hun katten gewoon op
straat dumpen. Een kat die buiten wordt ach
tergelaten, zal verwilderen en zich aansluiten
bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er popula
ties waarbinnen veelvuldig nestjes kittens wor
den geboren. Katten hebben na hun geboorte
een inprentingsperiode van drie maanden,
wat betekent dat ze gedurende die tijd kunnen
wennen aan een thuissituatie. Om die reden

‘Tijdens een medische
controle bleek dat beide
katten hoogzwanger waren’
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worden de kittens die bij opvangcentra van de
Dierenbescherming worden binnengebracht,
altijd zo snel mogelijk overgebracht naar gast
gezinnen waar ze in alle rust kunnen socialise
ren (lees meer over gastopvang vanaf pagina
16). Zijn de katjes groot en weerbaar genoeg,
dan mogen ze via het opvangcentrum worden
geadopteerd. Gelukkig lukt het op deze manier
vrijwel altijd om een fijn thuis voor ze te vinden.
Weten hoe het nu gaat met Estrella,
Carrera en de kittens? Blader door
naar pagina 39.

FOTOGRAFIE HUIB VINGTES

KITTENS IN GASTGEZIN

EDITORIAL & INHOUD

BEWONDERING
Sinds ik bij de Dierenbescherming
werk, is er een wereld voor me open
gegaan. Ongelooflijk om te zien hoeveel
mensen hun dieren slecht verzorgen
of zelfs dumpen. Daartegenover staat de
bevlogenheid van de medewerkers en
vrijwilligers in onze opvangcentra.
Elke keer als ik in een van onze asielen
kom, ben ik onder de indruk van hun
tomeloze inzet en liefde voor dieren.
Jaarlijks vangen we tienduizenden
dieren op en voor de meeste vinden
we gelukkig snel een nieuw baasje.
Maar ik had er nooit bij stilgestaan
dat er zo veel dieren zijn die extra zorg
nodig hebben. Zoals honden met
gedragsproblemen, oude katten en
dieren met een medische aandoening.
Neem Scooby, de hond op de cover.
Toen zij in het asiel belandde, kon
ze absoluut niet overweg met andere
dieren. Na een intensieve training
lukt dat nu wel. Scooby heeft me diep
geraakt. Het is zo’n lieve, trouwe hond,
die het zó verdient om een fijn thuis
te vinden.
Met onze asieldierencampagne,
waarover u meer leest vanaf pagina 6,
laten we zien dat we met trainingen
en medische begeleiding ook voor
moeilijker plaatsbare dieren zoals
Scooby de kans op een mooie toekomst
veel groter maken. En dat is toch waar
we het allemaal voor doen?
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WIN!
4 PREMIÈRE KAARTEN VOOR
DE FILM MEESTER KIKKER

Covermodel Scooby is een drie
jarige kruising stafford-herder.
Ze speelt een belangrijke rol in
onze asieldierencampagne, waar
over u meer leest vanaf p
 agina 6.
Scooby is een energieke, eigen
wijze, leergierige dame. Ze wil
graag werken voor haar baas,
alleen vindt ze de wereld om haar
heen best een beetje spannend.
“Onze medewerkers en v rijwilligers
trainen elke dinsdagavond, in hun
vrije tijd, met honden die extra
begeleiding nodig hebben, zoals
Scooby,” vertelt Nancy Wielandt
van dierenopvangcentrum Edo
Hammers in Kampen. “We gaan
met ze naar een plek die ze niet

kennen, bijvoorbeeld de stad, om
ze te laten wennen aan onbeken
de geluiden. Met Scooby hebben
we veel vooruitgang geboekt.
Dankzij de trainingen is ze tijdens
wandelingen duidelijk rustiger dan
voorheen en lukt het haar om de
afleidingen die ze tegenkomt te
negeren.” Scooby zoekt naar een
consequente, sportieve baas, die
haar stabiliteit geeft, rust en regel
maat. Iemand die grenzen stelt,
haar liefde geeft en accepteert
zoals ze is. Kunt u Scooby een fijn
thuis bieden?
Kijk op de website Ikzoekbaas.nl
voor haar volledige profiel.

We mogen vier kaarten
weggeven voor de feestelijke
première van de film Meester
Kikker op 24 juli a.s. in het
Tuschinski Theater in
Amsterdam. Wilt u hierbij
aanwezig zijn? Stuur dan
vóór 30 juni een mail naar
win@dierenbescherming.nl
o.v.v. naam en adres
gegevens, en vermeld
daarbij waarom u deze
kaarten wilt winnen.

Tineke Winterberg @Tinewinterberg April 02, 2016

Vandaag met 30 personen geklust bij
dierenasiel Amersfoort, als cadeau voor
een vriendin. Was tof! @Dierbescherming

89 PUPS WEGGEHAALD BIJ HONDENHANDELAREN
Om mogelijke illegale honden
handel aan het licht te brengen
hebben de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA),
Belastingdienst, politie en onze
Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming in een gezamenlijke
actie een aantal doorzoekingen
verricht bij twee handelaren in
Noord-Brabant. Ze worden ver
dacht van het niet registreren van
buitenlandse honden en fiscale
fraude. Op een van de locaties
werden 89 geïmporteerde pups
aangetroffen die niet of niet juist
waren gevaccineerd. De dieren
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zijn op een veilige locatie onder
gebracht waar ze worden nageke
ken door een dierenarts en alsnog

de juiste vaccinaties krijgen.
De illegale handel in honden
is al jaren een maatschappelijk

 robleem. Pups dienen binnen
p
acht weken na de geboorte in
Nederland of binnen veertien
dagen na import uit het buitenland
te worden geregistreerd bij een
databank. Ook moeten ze zijn voor
zien van een chip en een paspoort.
Wanneer het dier verkocht is, zijn
de handelaar en de nieuwe eige
naar verplicht om dat te registreren.
Soms voorzien fokkers en hande
laren hun pups wel van een chip
en een paspoort, maar laten ze
de registratie over aan de nieuwe
eigenaren. Zo blijven hondenfok
kers en handelaren buiten beeld.

FOTOGRAFIE PETRA ACHTERBEEKE, ROBIN UTRECHT ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

IK ZOEK BAAS
ENERGIEKE SCOOBY

Meester Kikker gaat over een gewone klas, gewone kinderen en een
gewone meester. Tenminste, dat lijkt zo. Want het leven van de kinderen
uit de klas van meester Frans staat op z’n kop als blijkt dat de meester
soms in een kikker verandert. Dat is levensgevaarlijk, want als kikker ben
je een lekker hapje voor
bijvoorbeeld ooievaars. Sita
is zo dol op haar meester
Frans dat ze hem kost wat
kost wil beschermen in de
gevaarlijke dierenwereld.

win!

KAMERVRAGEN OVER KIPPENLEED

5X
steve jenkins

Zachte dieren, stekelige dieren, snelle dieren,

‘Dit is een prachtig boek dat thuishoort in elke collectie.
Je kunt er uren in bladeren en door de informatieve teksten
is het ook zeer bruikbaar in de klas.’— booklist

‘Regering, doe hier iets aan’; zomaar een reactie op onze berichtgeving
over misstanden bij het vangen en vervoeren van uitgelegde hennen.

cent per kilo kip meer betalen,
kunnen er al verbeteringen wor
den gerealiseerd. Los van het feit
dat transporten van pluimvee niet
langer dan vier uur zouden moeten
duren, vinden wij dat de mensen

die de kippen vangen en in kratten
proppen eerst een dierenwelzijns
cursus moeten volgen en onder
toezicht dienen te komen van een
dierenwelzijnsopzichter.

HOUDVERBOD
WORDT APARTE
STRAF

Zonnige lente!
Aan het verzoek om ons een zonnige lente
foto te sturen, werd massaal gehoor gege
ven. Van het veulen op de foto van Petra
Achterbeeke werden we allemaal vrolijk.
Facebook.com/deDierenbescherming

Al jaren pleit de Dieren
bescherming voor een
zogeheten houdverbod,
waarmee mensen die
dieren mishandelen of ver
waarlozen kunnen worden
belemmerd om nog langer
dieren te bezitten. In de
ruim 2000 rechtszaken
over dierenwelzijn die er
de afgelopen vijf jaar zijn
geweest, werd 67 keer een
houdverbod opgelegd. Dat
is onvoldoende en daar
naast gaat de handhaving
niet altijd goed. Een houd
verbod voor huisdieren
wordt nu nog gekoppeld
aan een voorwaardelijke
straf. Mensen die een
boete hebben gekregen

met als extra maatregel
een houdverbod weten
hier soms aan te ontsnap
pen. Schaft hij of zij tóch
een dier aan, dan moet de
boete worden betaald en
vervalt het houdverbod;
de boete was namelijk de
eigenlijke straf. Uit een
brief aan de Tweede Kamer
blijkt dat minister Ard van
der Steur van Veiligheid
en Justitie deze maas in
de wet een halt wil toe
roepen door het houdver
bod als een zelfstandige
straf aan te merken. Ook
wil hij de wetgeving aan
scherpen om dierenmis
handelaars effectiever te
kunnen aanpakken.

Dieren

trage dieren: ze huppen, waggelen, glibberen en
krioelen allemaal door dit dierenboek. De pagina’s worden
niet alleen bevolkt door 300 dieren, maar staan ook vol met
interessante, grappige en soms gruwelijke weetjes. Wist je
bijvoorbeeld dat een Maleisische mier zichzelf opblaast
en zo zijn gif in alle richtingen spuit? Of dat een krekel
oren heeft op zijn poten? De illustraties, gemaakt met de
bijzondere techniek van knip- en scheurwerk, laten al die
exotische en alledaagse dieren tot leven komen.
Dus wees voorzichtig, ze kunnen bijten!

steve jenkins

Het rapport dat de Dierenbescher
ming onlangs publiceerde over de
barbaarse transporten van uitge
legde hennen is niet onopgemerkt
gebleven. Media deden er al uitge
breid verslag van en nu heeft ook
een aantal Kamerleden officiële
vragen gesteld aan Martijn van
Dam, staatssecretaris van Econo
mische Zaken. Kippen die niet
meer bruikbaar zijn voor eierpro
ductie worden nu vaak als oud vuil
behandeld en komen op een ellen
dige manier aan hun einde. Een
groot deel van de miljoenen uitge
legde hennen wordt goedkoop in
Polen geslacht. De overheid tole
reert hierbij – ondanks Europese
regels – dat de dieren met bot
breuken worden vervoerd of dood
aankomen. De Dierenbescher
ming vindt dat pluimveesector,
afnemers en overheid hun verant
woordelijkheid moeten nemen.
Als producenten en verkopers
van producten als kippensoep
en kipsnacks namelijk een paar

De snelste, de slimste, de gevaarlijkste
en de meest verbazingwekkende

Dieren
Zachte, stekelige, snelle en
trage dieren: ze huppen,
waggelen, glibberen en
krioelen allemaal over
de pagina’s van het
indrukwekkende boek
De snelste, de slimste, de
gevaarlijkste en de meest
verbazingwekkende dieren
van bekroond illustrator
Steve Jenkins.
Van exotische dieren die
je nog nooit gezien hebt
tot alledaagse dieren
die bijzondere dingen
doen; dit boek brengt
driehonderd dieren
samen waarbij Jenkins’
bijzondere illustratie
techniek van knip- en
scheurwerk schitterende
dierentekeningen oplevert.
We mogen vijf exemplaren
van het boek weggeven.
Wilt u er eentje winnen?
Stuur dan een mail naar
win@dierenbescherming.nl
o.v.v. uw naam en
adresgegevens.
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Meer dan alleen dieren opvangen

ONS ASIELWERK

De opvangcentra van de Dierenbescherming vangen
jaarlijks tienduizenden honden en katten op, die steeds
vaker meer nodig hebben dan een liefdevolle verzorging
alleen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een gedrags
probleem of een chronische aandoening. Met professionele
training en medische ondersteuning worden deze dieren
makkelijker plaatsbaar. Alleen beschikt de Dieren
bescherming niet over de financiële middelen om deze
begeleiding ook in de toekomst te kunnen blijven bieden.
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D

e populatie dieren in de opvang
centra van de Dierenbescher
ming is de afgelopen jaren
veranderd. Zo vangen we steeds
meer grote hondenrassen met
gedragsproblemen op en ook
dieren met medische aandoeningen belanden
vaker in het asiel. Deze verschuiving in popu
latie vraagt om een andere benadering van
onze opvangcentra. Dieren met een gedrags
probleem of medische aandoening hebben
namelijk veel zorg en aandacht nodig en
zijn vaak moeilijker plaatsbaar. Ook is een
asielomgeving erg stressvol. Vooral in het
begin, als een dier nog moet wennen, raakt het
snel uit balans. Daar komt bij dat dieren aan
passingsproblemen krijgen naarmate ze lan
ger in een opvangcentrum verblijven. Honden
kunnen veranderen in angstige, nerveuze en
soms zelfs agressieve dieren, en katten wor
den bij chronische stress sneller ziek. Het
gevolg daarvan is dat de dieren na verloop
van tijd nóg moeilijker plaatsbaar worden.
Een vicieuze cirkel dus, die alleen kan wor
den doorbroken met professionele gedrags
training, medische begeleiding en het zo snel
mogelijk vinden van een nieuwe eigenaar.
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‘Het tekort aan ervaren gedrags
deskundigen en trainers is een
probleem waar veel opvangcentra
tegenaan lopen’
Karin Wagemakers, manager dierenopvangcentrum

Zwaar getraumatiseerd
Dat beaamt Karin Wagemakers, manager
van dierenopvangcentrum ’t Noordbroek in
Almelo. Ze vertelt: “Ik werkte hier nog maar
net toen Milly, een jonge Hollandse herder,
werd binnengebracht. Ze was zwaar getrau
matiseerd, kaal en haar huid was ontstoken.
Ze had maandenlang opgesloten gezeten in
een donkere schuur. De hondenbrigade van
de politie die haar binnenbracht, had weinig
vertrouwen dat het nog goed zou komen en
adviseerde me geen energie in Milly te steken.
Maar ik keek in haar ogen en wist dat ik
ervoor wilde gaan. Met de juiste training zou
ze een nieuwe kans krijgen, daar was ik van

overtuigd. We behandelden allereerst haar
lichamelijke klachten. Toen ze een paar
weken later voldoende was aangesterkt,
begonnen we met gedragstraining. Heel
voorzichtig, stapje voor stapje. Omdat haar
vertrouwen in mensen weg was, klampte ze
zich volledig aan mij vast. Overal waar ik
ging, was Milly. Het heeft maanden geduurd,
maar toen was ze er klaar voor om te worden
herplaatst. Dat is nu elf jaar geleden. Nog
regelmatig stuurt de eigenaresse van Milly
foto’s en verhalen, en komt ze samen met
haar langs. Het is heel mooi om te zien dat
deze hond, ondanks haar trauma’s, nog zo’n
fijn leven heeft gekregen.”

#UIT DE PRAKTIJK
Dexter werd als kitten van nog
geen twaalf weken zwaargewond
binnengebracht bij Dierenbescher
mingscentrum Limburg. Zijn huid
was losgetrokken en zijn pootje
gebroken. Nog diezelfde avond
moest hij worden geopereerd.

Ideale situatie
Het dierenopvangcentrum in Almelo werkt
momenteel met vier vaste hondentrainers en
een gedragsdeskundige om de dieren die het
nodig hebben intensief te trainen. Karin: “We
beschikken gelukkig over voldoende ruimte
om onze gedragsmatig moeilijke honden in
een prikkelarme omgeving te laten verblijven,
ver van de drukte van de andere dieren. Het
geeft ze de kans om in alle rust te herstellen.
Daarnaast hebben we een aantal trainingsvel
den en een hal, zodat we ook bij slecht weer
kunnen trainen.” Het is een ‘luxe’ die lang
niet alle andere asielen hebben. En dat terwijl
deze faciliteiten juist zo belangrijk zijn om

dieren weer op het juiste pad te krijgen.
“Neemt niet weg dat ook wij vaak tegen
beperkingen aanlopen,” beaamt Elisa
Haverschmidt, die als gedragsdeskundige bij
’t Noordbroek werkt. “In een ideale situatie
zouden we de honden met gedragsmoeilijk
heden bijvoorbeeld elke dag meerdere keren
trainen, maar daar hebben we simpelweg de
mankracht niet voor.”

Op de werkvloer
Voor het welzijn van dieren in een opvang
centrum is het niet alleen belangrijk dat er
een ervaren gedragstrainer betrokken is, ook
medische begeleiding is essentieel. Elisa: “Ik

Yvonne Mesterom, medewerkster
dierennoodhulp, nam na de operatie
de zorg voor Dexter op zich. Hij had in
de eerste periode veel antibiotica en
pijnstillers nodig en de wonden op zijn
huid werden elke dag meerdere keren
gezalfd. Het komt regelmatig voor
dat gewonde of zieke dieren zoals
Dexter in het opvangcentrum worden
geopereerd of medicijnen nodig heb
ben. De kosten hiervoor draagt de
Dierenbescherming zelf.
Het herstel van Dexter duurde lang en
verliep moeizaam. “Gelukkig at hij wel
goed en werd hij langzaamaan levendi
ger.” Ondertussen begon Yvonne zich
steeds meer aan het katje te hechten en
besloot hem te adopteren. “Hoewel zijn
poot nooit meer zal genezen, kan hij
zich er prima mee redden,” zegt ze nu.
“Verder heeft hij twee kale plekken
waar de huid zo strak gespannen heeft
gestaan dat er een wildgroei van weef
sel is gekomen. Maar Dexter lijkt daar
niet onder gebukt te gaan. Hij heeft zijn
plekje gevonden en is helemaal happy.”
ZOMER 2016 DIER | 9
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#UIT DE PRAKTIJK
Leon werd als zwerver binnengebracht bij Dierenbeschermingscentrum Limburg.
Fysiek was hij in orde, maar geestelijk was er veel mis. Zo raakte hij extreem
gestrest van prikkels en was hij onrustig in zijn kennel. Leon verloor snel gewicht
en had last van stressdiarree. Gedragstherapeute Jolanda Pluijmakers ging met
hem aan de slag.
Hoe was Leon er bij binnenkomst aan toe?
“In een rustige omgeving was hij ontzettend
lief en aanhankelijk naar m
 ensen toe. Hij
genoot van aandacht en kon zich ontspan
nen. Maar zodra er prikkels om hem heen
waren, ging het mis. Tijdens wandelingen
liep hij voortdurend op zijn achterpoten. We
konden dan geen contact met hem maken,
omdat hij alleen maar bezig was zijn omge
ving te scannen. Zag hij iets, dan fixeerde
hij zich daarop en wilde er achteraan.”
Hoe zijn jullie hem gaan trainen?
“We plaatsten Leon in een rustige kennel,
die we konden afsluiten met gordijnen. In
zijn verblijf hebben we een bank neergezet,
zodat medewerkers en vrijwilligers bij hem
konden zitten. Dat vond hij fijn. Daarnaast
begonnen we met speltrainingen en aan
dachtsoefeningen op de speelweide. Op die
manier kon hij zijn energie kwijt en leidden
we hem af van omgevingsprikkels. In een vol
gende fase maakten we korte wandelingen in
een rustige omgeving, waarbij we Leon leer
den om prikkels te negeren en zijn aandacht
op ons te focussen. Toen hij dit onder de knie
had, bouwden we de wandelingen op. Zo nu
en dan maakten we uitstapjes naar een onbe
kende omgeving om zijn grenzen te verleg
gen. Zo zijn we gaan zwemmen in de Maas.
Dat vond hij geweldig. Alles wat we met Leon
10 | DIER ZOMER 2016

deden, had als doel hem te leren ontspannen
en zijn plaatsbaarheid te vergroten.”
Hoe kijk je terug op de trainingsperiode?
“We hebben allemaal, zowel ikzelf als de
medewerkers en vrijwilligers, een hele ster
ke band met Leon ontwikkeld. Hij is zo’n
lieve, aanhankelijke hond, maar wel eentje
die een groot probleem had. Hij was ons
zorgenkindje waar we ontzettend mee
begaan waren en waarin we veel tijd heb
ben geïnvesteerd. Gelukkig kregen we ont
zettend veel liefde en aanhankelijkheid van
hem terug. Maar ook het feit dat we telkens
stapjes vooruit deden, maakte dat we onge
looflijk trots op hem waren. Het zorgde voor
een bijzondere sfeer binnen het team.”
Hoe gaat het nu met Leon?
“Heel goed. Toen hij nog in de opvang zat,
was er weinig interesse in hem. Een paar
keer zijn er mensen komen kijken, maar
toen moesten we toch besluiten dat de
match niet goed was. Tot we een paar
weken geleden eindelijk mensen vonden in
wie wij vertrouwen h
 adden en die hem
graag wilden adopteren. De dag dat hij
werd opgehaald, hebben we met z’n allen
een traantje gelaten. Omdat we hem vrese
lijk zouden gaan missen, maar bovenal
omdat we ontzettend blij voor Leon waren.”

denk dat in tachtig tot negentig procent
van de gevallen ongewenst gedrag bij honden
wordt afgedaan als een karakterprobleem,
terwijl er een medische oorzaak aan ten
grondslag ligt. Neem Luna. Haar eigenaren
klaagden dat ze beet als ze haar aaiden
of aanlijnden en deden afstand van haar.
Wat bleek? Ze kampte met een zware oor
ontsteking. Bij elke aanraking verging ze van
de pijn en beet ze om zichzelf te verdedigen.
We behandelden de ontsteking en zagen
Luna opbloeien. En het allermooiste was
dat met het verdwijnen van de pijn, ook het
bijten ophield. Luna bleek in werkelijkheid
een zachtaardige hond, die helemaal geen
gedragstherapie nodig had.” Het verhaal
van Luna maakt nog maar eens duidelijk
hoe belangrijk het is dat dieren in het asiel
worden begeleid door mensen met medische
kennis en ervaring. Wat zou er van haar
terecht zijn gekomen, als niet was ontdekt
dat ze zo veel pijn leed? Helaas komt het ook
voor dat honden ongewenst gedrag blijven
vertonen nadat de oorzaak is weggenomen.
“Deze dieren hebben dan te lang met pijn
rondgelopen en ten gevolge daarvan een
gedragsprobleem ontwikkeld. Dat is heel
spijtig,” aldus Elisa.

Heel nerveus
Om dieren te kunnen blijven opvangen in de
asielen van de Dierenbescherming en ze de
professionele begeleiding te bieden die ze
nodig hebben, is volgens Karin een investe
ring in specialisatie en gedrag hard nodig.
“En dan bedoel ik niet met een vrijwillige
gedragstrainer of medisch specialist die een
paar uur per week aanwezig is, maar mensen
in vaste dienst, die de dieren goed kennen en
weten waar we als Dierenbescherming voor
staan. In een asiel zitten de dieren in een
kleine ruimte en ervaren ze veel stress door
vreemde geluiden, geuren en de aanwezig
heid van andere dieren. Daar moeten we reke
ning mee houden. Als we een hond uit de
kennel halen, zenuwachtig en gestrest, maar
toch met hem aan de slag moeten omdat de
ingehuurde gedragsdeskundige toevallig die
dag aanwezig is, weet je op voorhand dat daar
geen betrouwbaar resultaat uit komt.”
Meer bereiken
Het tekort aan ervaren gedragsdeskundigen
en trainers is een probleem waar veel asielen
momenteel tegenaan lopen. Het aantal dieren
met gedrags- en medische problemen stijgt,
maar geld om een professionaliseringsslag
te maken, is er niet. Neem dierenopvang
centrum De Doornakker in Eindhoven. Hier
komt regelmatig een vrijwillige gedrags

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT, HUIB VINGTES

#UIT DE PRAKTIJK

ONZE ASIEL
DIERENCAMPAGNE
Jaarlijks vangt de Dieren
bescherming ongeveer 25.000
dieren op. Voor ruim 90 procent
vinden we een nieuw thuis,
waarbij het voor één op de vijf
dieren langer duurt dan drie
maanden. Deze d
 ieren hebben
vaak extra zorg nodig. Omdat
ze vanwege z iekte afhankelijk
zijn van medicatie of gedrags
problemen hebben die alleen
met intensievetraining kunnen
worden verholpen. Deze dieren
moeten vaak tot zes maanden of
soms zelfs langer dan een jaar
wachten op een geschikt baas
je. Alle dieren in onze asielen
kosten geld, maar de opvang en
verzorging van deze dieren is
extra kostbaar door de zorg die
ze nodig hebben.
Wilt u meer weten over
onze campagne of de
opvangcentra steunen
met een gift voor deze
dieren? Kijkt u dan op
Dierenbescherming.nl/
steun-asielwerk.

‘Ongewenst gedrag bij honden
wordt vaak afgedaan als een
karakterprobleem, terwijl
de oorzaak medisch is’
Elisa Haverschmidt, gedragsdeskundige honden

deskundige langs om de honden en uitlaters
te trainen. “Het liefst zouden we een ervaren
begeleider in dienst nemen, maar dat kunnen
we niet betalen,” verklaart Riekske Willems,
die als teamleider verantwoordelijk is voor
de opvang van de dieren. “We geven bijscho
ling aan medewerkers en leren ze hoe ze
de lichaamstaal van dieren kunnen lezen,
maar dat is niet in alle gevallen voldoende.”
Volgens Riekske vangt het asiel momenteel
veel honden op met gedragsproblemen.
“Vooral bij agressieve dieren moeten we
snel kunnen schakelen. Met een gedrags

deskundige die veel met de dieren bezig is,
hun karakters kent en weet wat de mogelijk
heden en onmogelijkheden van dit asiel
zijn, zouden we zo veel meer kunnen berei
ken dan nu.”

Grotere kans
Waar honden vaker dan voorheen kampen
met een gedragsprobleem, hebben katten
vooral last van chronische aandoeningen. “Als
je als vijftienjarige zwarte kat met blaasgruis
in het asiel belandt, wordt het heel lastig om
nog een nieuw thuis te vinden,” aldus Karin.

“Ook voor deze dieren zetten we ons natuur
lijk met liefde in, maar het spreekt voor zich
dat de verzorging en medische begeleiding
kostbaar zijn. Niet in de laatste plaats omdat
katten en honden met een gezondheidskwaal
vaak noodgedwongen langer in het asiel
verblijven dan gezonde dieren. In sommige
gevallen nemen we de zorg zelf op ons. Zoals
bij Higgie, een katje dat wegkwijnde in het
opvangcentrum en was gestopt met eten. Hij
woog nog twee kilo toen ik hem mee naar
huis nam. Eigenlijk was hij opgegeven, maar
met veel geduld en aandacht is hij nu een
toonbeeld van Hollands welvaren, iets wat
niemand meer had verwacht.” Het geven van
veel liefde en goede begeleiding geldt als een
van de voornaamste taken van de medewer
kers in het asiel. Minstens zo belangrijk is er
zorg voor te dragen dat de honden en katten
die er verblijven zo snel mogelijk een thuis
vinden als gezonde en sociale dieren. Met
behulp van professionele trainingen en medi
sche begeleiding wordt die kans ook voor
honden en katten met gedragsproblemen en
medische aandoeningen vele malen groter.”
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GERED!

WOLLEY & FRIENDS

In de zomer van 2014 vonden Shilo Snijders en haar
man een verwaarloosd konijn op het terras in hun tuin.
Een zoektocht naar de eigenaar leverde niets op
en ze besloten hem te houden. Maar omdat een
konijn alleen vereenzaamt, zocht Shilo in het asiel
naar een speelmaatje. En daar bleef het niet bij.
“Het was zomer, we waren net terug
van vakantie, toen we op een ochtend
op het terras een klein, bruin bolletje
zagen zitten met de liefste hangoren
die ik ooit had gezien,” vertelt Shilo.
“We liepen naar buiten en tot onze
verbazing kwam hij enthousiast naar
ons toe gehuppeld. Pas toen we hem
optilden, zagen we hoe slecht hij
eraan toe was. De vlooien sprongen
over zijn neusje en zijn vacht was ver
kleefd. Heel zielig, maar we waren op
slag verliefd. Omdat hij, ondanks zijn
gehavende uiterlijk, heerlijk zacht
was, noemden we hem Wolley.”

natuur worden gedumpt. Ze besloot
daarom als vrijwilliger aan de slag
te gaan bij konijnenopvangcentrum
Het Knaagspoor in Ridderkerk. Shilo:
“Ik heb eigenlijk nooit geweten hoe
leuk konijnen zijn. Zo enthousiast en
lief, en ze hebben allemaal hun eigen
karaktertje.” Omringd door verlaten
dieren wordt Shilo nog steeds regel
matig verliefd op een konijntje in
het opvangcentrum. En zo kon het
gebeuren dat op een dag ook Flens
vanuit het asiel met haar mee naar
huis mocht. “Toen waren ze plots
met z’n drieën.”

Gezelschap nodig
Na een bezoek aan de dierenarts,
inentingen, een registratiechip,
medicijnen tegen de vlooien én een
hok, hooi en voer, wilde Shilo meer
weten over de gewoonten en behoef
ten van een konijn. Ze sloeg aan het
lezen en kwam er zo achter dat ze
het gezelschap van een soortgenoot
nodig hebben. “‘Er moet een tweede
bij’, zei ik tegen mijn man. ‘En een
ren’.” In het asiel vond ze een maatje
voor Wolley dat ze Ooievaar noemde.
“Onze tuin was inmiddels konijn
proof en het hok werd uitgebreid met
een ren en zandbak. Al na een paar
weken waren Wolley en Ooievaar
onafscheidelijk en hadden ze amper
nog aandacht voor ons.”

Vierde konijn
Flens was nog maar net gewend aan
haar nieuwe thuis, toen Shilo op het
terras een vierde konijntje trof: “Ze
was tam en waarschijnlijk in het bos
hier vlakbij gedumpt, net als Wolley.
We noemden haar Skip, omdat ze
bijna net zo hoog kan springen als
een kangoeroe. En ja, toen hebben
we maar wéér een ren getimmerd.”
Er volgde een lange koppelperiode,
waarbij Shilo en haar man ’s nachts
regelmatig de wacht hielden bij het
hok om de konijnen bij ruzie uit elkaar
te halen. “Het heeft een paar maanden
geduurd, maar nu gaat het goed.
Elke ochtend als ik ze vers water, hooi,
wortel en brokjes geef, ga ik bij ze zit
ten. Na een paar hapjes komt trouwe
Wolley me begroeten door twee rond
jes om me heen te lopen. Prachtig vind
ik het als ik hem daarna prinsheerlijk
in de ren zie liggen met zijn drie al
even tevreden haremdames.”

Eigen karaktertjes
Ondertussen bleef Shilo zich ver
bazen over het feit dat er zo veel
hulpeloze dieren in het asiel en de
12 | DIER ZOMER 2016

Flens

Wolley en Skip

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Ik blijf me verbazen
over het feit dat er zo
veel konijnen in de
natuur en het asiel
worden gedumpt’

Ooievaar

Shilo met Wolley
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Edu

COLUMN

‘Dit werk is niet altijd makkelijk.
Maar ik ben een Hagenees en sta er
heel nuchter in.’

‘Het paard had veel te
lange hoeven, maar
volgens de eigenaren was
er niets aan de hand’

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Eduard Opperman is als districtsinspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) werkzaam in de provincie Zeeland en de regio West-Brabant.
Hij treedt hier dagelijks op tegen dierenmishandeling en de verwaarlozing van dieren.
Als inspecteur ben ik er voor
dieren, maar de mensen
erachter zijn minstens zo
belangrijk. Zitten zij lekker
in hun vel, dan gaat het in
negen van de tien gevallen ook goed met het
dier. Moedwillige verwaarlozing en mishan
deling komt trouwens weinig voor. Veel vaker
wordt dierenleed veroorzaakt door onkunde
en onwetendheid. Om die reden vind ik de
invoering van het bestuursrecht ook zo’n
winst. Hiermee kunnen we aanzetten tot
beter gedrag. Zo verwachten we bijvoorbeeld
dat mensen binnen een gestelde datum de
hokken van hun dieren schoonmaken of
een dierenarts laten komen als dat nodig is.

Veel te lange hoeven
We gaan altijd voor een goede afloop, maar
het komt ook voor dat we een dier moeten
laten inslapen omdat het veel pijn lijdt en er
geen hoop meer is op verbetering. Sommige
eigenaren worden boos als ik ze dat vertel.
Maar als ik dan een paar weken later nog eens
bij ze langsga, zeggen ze vaak blij te zijn dat
ik de beslissing voor ze heb genomen. Zoals
laatst, bij een paard met veel te lange hoeven.
Volgens de eigenaren was er niets aan de
hand: hij at toch goed? Wat ze niet zagen was

dat het arme dier verging van de pijn. Omdat
hij niet meer kon worden vervoerd, liet de
dierenarts een röntgenapparaat komen. De
foto’s maakten duidelijk dat het hoefbeen
was gekanteld. Dat is heel pijnlijk en onom
keerbaar bovendien. Maar zelfs bij het zien
van de foto’s wilden ze er niet aan. Toen heb
ik de knoop doorgehakt, het kon niet anders.

‘De voordeur zwaaide open.
Woedend kwam de man
naar buiten gestormd
met een bezemsteel’
Het gekke was dat ze erin berustten op het
moment dat de beslissing was genomen. Ik
had deze mensen toen een boete kunnen
geven wegens verwaarlozing of mishande
ling, maar wat was ik daarmee opgeschoten?
Ze hielden zo veel van hun dier dat ze geen
afscheid konden nemen. Ik vond dat ze al
genoeg waren gestraft.

Volgende keer een bakkie
Dit werk is zeker niet altijd makkelijk. Maar
ik ben een Hagenees en sta er heel nuchter in.
Ik ben elke dag met mijn hobby bezig, en

krijg er nog voor betaald ook; zo voel ik dat
echt. En ja, natuurlijk ben ik wel eens bang
geweest. Toen een man met een tractor op me
af kwam rijden bijvoorbeeld, of die keer dat
een boom van een kerel me van zijn erf wilde
slaan. Wat dat betreft is het fijn als je met z’n
tweeën bent – sta je toch net wat sterker. Zo
was ik laatst met een collega bij de woning
van twee broers waar een aantal verwaarloos
de katten zou zitten. Nadat we een halfuur
hadden staan bellen en kloppen, zwaaide de
voordeur open en kwam een van de twee
woedend naar buiten gestormd met een
bezemsteel. Mijn collega en ik maakten ons
uit de voeten, waarna hij zwaaiend met die
bezemsteel achter ons aan kwam. De buren
hebben zich vast kostelijk vermaakt.
Uiteindelijk wisten we hem te kalmeren en
mochten we naar zijn katten kijken, die er
prima uit bleken te zien. Bij het afscheid gaf
ik hem een hand: ‘Volgende keer doen we
een bakkie’. ‘Das goed man,’ antwoordde
hij. Dat vind ik het mooie van dit werk. Als
mensen boos worden, zeg ik altijd: ‘Dat geeft
niet, als ik maar wel met een
hand wegga, want anders
wordt het een hele lange
dag’. En in de meeste
gevallen lukt dat nog ook.
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PORTRETTEN

Gastopvang voor asieldieren

LIEFDE, GEDULD
EN GOEDE ZORG
Dieren die niet in een asielomgeving kunnen verblijven,
worden door de Dierenbescherming tijdelijk ondergebracht bij
gastgezinnen. Neem de kittens die ieder voorjaar worden
binnengebracht. Ze zijn kwetsbaar en hebben intensieve zorg
nodig. Zoals met alle jonge dieren is het voor de socialisatie van
de kittens belangrijk dat ze gewend raken aan contact met
mensen, andere dieren en omgevingsgeluiden. Daar komt bij dat
veel liefde, geduld en goede zorg de beste ingrediënten zijn om
van een zwerfkatje een fijn huisdier te maken. Datzelfde geldt
voor honden die het asielleven niet aankunnen en er langzaam
wegkwijnen, en voor dieren die medische zorg nodig hebben.
Op de volgende pagina’s vertellen vier mensen over hun
motivatie om thuis dieren op te vangen. Over de liefde
die ze krijgen, en over hoe moeilijk het soms is om na
een paar weken of maanden weer afscheid te moeten nemen
van het dier waar ze zich over hebben ontfermd.
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FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Voor asieldieren
is het vaak heel
heilzaam om in
een thuissituatie
te verblijven’

Anita den Hoed vangt sinds vijf jaar katten
op voor dierentehuis Midden-Holland in
Gouda. Ze is hier ook elke dinsdagmiddag
te vinden als kattenknuffelaar.
Anita: “Ik ben een paar jaar geleden begon
nen met de opvang van katten die medicatie
of extra zorg nodig hadden; later kwamen
daar ook kittens bij. De keuze om katten
tijdelijk in huis te nemen was voor mij een
makkelijke. Ik heb mijn hele leven katten
gehad en ben dol op hun eigenzinnige
karakter. Een van mijn katten is bijvoorbeeld
heel jaloers. Als ik een andere kat aanhaal
in haar nabijheid, krijg ik geheid een pets.
Daar moet ik erg om lachen. Het mooie van

gastopvang is dat dieren die aanvankelijk
heel angstig zijn en geen mensen in de
buurt dulden, op een dag bij je op schoot
springen, weer contact durven te maken en
uiteindelijk plaatsbaar worden in een
gezinssituatie. Een paar van de katten die
ik heb opgevangen besloot ik na een tijdje te
adopteren. Eentje daarvan was Charlie. Toen
hij in het asiel terechtkwam, was hij
er niet zo best aan toe. Hij had overal kale
plekken en de dierenarts dacht aan een
auto-immuunziekte. Omdat hij langdurig
medicijnen nodig had, en in die periode niet
geplaatst kon worden, nam ik hem in huis.
Maar ik vond hem zo leuk dat ik na een tijd

je geen afscheid meer van hem kon nemen.
Inmiddels heb ik zes katten, allemaal met
hun eigen, unieke karakter. Wat ik de
afgelopen jaren heb geleerd, is dat het voor
asieldieren heel heilzaam kan zijn om in
een thuissituatie te verblijven. Ze komen
dan beter tot hun recht en zijn minder
gestrest. In het asiel zitten toch veel dieren
bij elkaar op een kleine oppervlakte. Als
je dan een rustige kat in de buurt van een
dominante zet, valt ’ie helemaal weg. Dat
is sneu. Terwijl zo’n katje bij mensen thuis
met veel liefde en aandacht kan opbloeien
tot een gelukkig dier. Die transformatie, dat
is waar ik het voor doe.”
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‘Treesje was drie keer
geadopteerd en evenzo vaak
teruggebracht. Toen ik haar in
huis nam begreep ik waarom’

Kerstin Steinhart vangt honden op die
niet in het asiel kunnen verblijven. Ook
geeft ze in Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort hersentraining aan honden.
Kerstin: “De eerste hond die ik thuis opving
was Quando, een kruising husky-herder.
Hij was door de politie bij het asiel binnen
gebracht en had spondylose, een ontsteking
aan zijn ruggenwervels. De dierenarts zag wei
nig heil in zijn herstel, maar ik wist zeker dat hij
het zou kunnen redden en nam hem mee. De
tweede hond was golden retriever Bowie, die
kampte met gedragsproblemen. Die bleken zo
ernstig dat ik de eerste week met een stoel
18 | DIER ZOMER 2016

door het huis moest om hem op afstand te
houden. Daarna ging het beter en ben ik hem
gaan trainen. Het was mooi om te zien hoe hij
in de maanden die volgden langzaamaan min
der angstig werd en op mij durfde te leunen.
Uiteindelijk is Bowie, net als Quando, bij lieve
mensen terechtgekomen. Het was moeilijk om
afscheid van ze te nemen; we hadden tenslotte
maandenlang intensief met elkaar opgetrok
ken. Maar elk dier verdient een fijn thuis, dus
in die zin gaf het me ook veel voldoening.
Treesje, de jack russell op de foto, woont nu
anderhalf jaar bij mij. Ze is een complex hond
je, dat niet in het asiel kon blijven omdat ze er

een heleboel kabaal maakte. Ze was drie
keer geadopteerd en evenzo vaak weer terug
gebracht. Pas toen ik haar in huis nam begreep
ik waarom. Trees was namelijk overal bang
voor. Auto’s, brommers, mensen; ze raakte er
compleet van in paniek en viel aan of beet.
Inmiddels gaat het beter met haar. Ze is rusti
ger en maakt sprongetjes vooruit. Maar Trees
blijft een moeilijke hond en zal haar trauma’s
waarschijnlijk nooit overwinnen. Omdat de kans
klein is dat ze nog een nieuw thuis vindt, heb ik
besloten dat ze bij mij mag blijven. Hier krijgt
ze de stabiliteit, structuur en regelmaat die ze
nodig heeft en dat gun ik haar van harte.”

Danny Binnendijk en Sarah Marchand van
gen voor het derde jaar kittens op voor
dierentehuis Midden-Holland in Gouda.
Danny: “Het kittenseizoen begint elk jaar
rond april en eindigt in oktober. In die periode
vangen wij jonge katjes op die op straat zijn
gevonden of afgestaan. Als we een nestje in
huis nemen, laten we ze eerst een paar dagen
wennen in een aparte ruimte. Daarna verhui
zen ze naar de woonkamer. Om de kleintjes
op hun gemak te stellen, wikkelen we ze bij
voorbeeld in een dekentje en nemen we ze op
schoot. Ook onze hond en twee katten spelen

een belangrijke rol in de socialisatie van de
kittens. Zij nemen ze mee op sleeptouw en
onze kat Cooper wast ze wanneer ze bij hem
in de mand kruipen.” Sarah: “Nadat we ons
hadden aangemeld als gastgezin, kwam een
kittencoördinator van de Dierenbescherming
langs om onze woning te bekijken en om met
ons te praten over onze motivatie om dit te
doen. Begrijpelijk, want in tegenstelling tot
wat sommige mensen denken, houdt de
opvang van kittens meer in dan een beetje
knuffelen en liefde geven. Het allerleukste van
gastopvang is om de katjes te zien groeien en

sterker te zien worden, totdat ze er op een dag
klaar voor zijn om te worden geplaatst.”
Danny: “Omdat ik het elke keer weer moeilijk
vind om afscheid te nemen, breng ik de kittens
alleen naar de dierenarts, waar ze worden geste
riliseerd alvorens ze via het opvangcentrum naar
hun nieuwe thuis gaan. Kan ik nog even met ze
knuffelen, voordat ik ze achterlaat. Neemt niet
weg dat we weten waar we het voor doen. Het is
heerlijk om een paar van die kleine k atjes in huis
te hebben, maar het is minstens zo fijn om te
weten dat ze naar een nieuw thuis gaan waar ze
de rest van hun leven mogen blijven.”

‘Onze hond en
katten spelen
een grote rol in
de socialisatie
van de kittens’

OOK GASTOPVANG BIEDEN?

Lijkt het u ook leuk om tijdelijk honden of katten bij u thuis
op te vangen? Informeer dan naar de mogelijkheden bij een
dierenopvangcentrum bij u in de buurt. De adressen vindt u op
onze website Dierenbescherming.nl/in-jouw-buurt.
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LEZERSFOTO’S

GENIETENDE DIEREN
Op onze oproep foto’s van genietende dieren te sturen, kregen we honderden reacties.
Slapende katten in de vensterbank, luierende varkens in het zand, lammetjes in de zon;
van zo veel ontspanning werden we zelf ook behoorlijk zen. Voor het volgende nummer
van DIER zijn we op zoek naar foto’s met als thema ‘nieuw leven’. Hebt u een foto van
een jong dier dat u met ons wilt delen? Stuur deze dan naar foto@dierenbescherming.nl
o.v.v. naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. Insturen kan tot 15 juli.
1.

2.

3.

1. Onze hond Famke was nog geen jaar
oud toen ze na een auto-ongeluk haar
poot moest laten amputeren. Sinds deze
operatie is ze nog vrolijker dan voorheen.
Bert de Ruiter, Marrum
2. Dit Texels schaap kwam ik een paar
jaar geleden tegen, leunend tegen een
hek, genietend van de zon.
Femke Everaarts, Utrecht
3. Mijn hond Kaylen geniet buiten 
tussen de bloemetjes.
Nienke van Bussel, Westervoort
4. Onze Bengaal Dina is gek op zon en pikt
elk zonnestraaltje mee. Hier zit ze naast
mijn computer. Marty Smits, Dordrecht
5. Als dit geen blije dieren zijn.
Anna Stello, Hoorn
20 | DIER ZOMER 2016

5.

4.

6.

7. 7.

8.
06. Mijn maatje Luca doet een dutje in het zonnetje. Lief! Carola Rietdijk, Houten
07. Onze genietende Joep! Manon Hornesch, Geleen
08. Na ’n dag wroeten, heerlijk genieten van een dutje.
Marcella van den Konink, Giesbeek
09. Onze Franse hangoor Truus. Ze is een schat, maar heeft wel een
eigen willetje. Angelique Dalhoeven, Oldenzaal
10. Tinker veulen in de zon. Michelle Kooij, Enschede
11. Moedereend en haar kleintjes genieten volop van elkaar.
Nancy van Loon, Lisse

11.

9.

10.
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MEELOOPREPORTAGE

ONZE MENSEN
ONS WERK
Als beheerder van Het Knaaghof
in Rijswijk is Vanessa van Berkum
verantwoordelijk voor de opvang
van zo’n v ijfhonderd konijnen en
knaagdieren per jaar. Omdat we
graag willen weten wat haar werk
in de praktijk inhoudt, kijken
we op de volgende pagina’s
over haar schouder mee.

‘Wij helpen dieren
die het anders
misschien niet
zouden redden’
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NAAM
Vanessa van Berkum

12:00

FUNCTIE
Beheerder konijnen- en
knaagdierenopvangcentrum
Het Knaaghof in Rijswijk.
WAAROM
DIERENBESCHERMER
“Ik ben gek op dieren, altijd
geweest. Die liefde laat
zich nooit uitschakelen; als
ik een dier in nood zie, dan
móet ik helpen. Dieren zijn
weerloos, wij d
 ragen de ver
antwoordelijkheid voor hun
welzijn. In Het Knaaghof
helpen we dieren die het
anders misschien niet zou
den redden. Ik ben blij dat ik
op deze plek écht iets voor
een ander kan betekenen.”
MOTIVATIE
“Ik heb een opleiding tot
dierverzorger gedaan. Maar
omdat het lastig is werk te
vinden in de dierenwereld,
heb ik v ijftien jaar lang func
ties vervuld die me niet de
voldoening gaven waar
ik naar zocht. Desondanks
ben ik altijd blijven geloven
dat mijn droombaan op
een dag voorbij zou komen.
Toen ik beheerder werd van
Het Knaaghof was het dan
eindelijk zover.”
MOOIE HERINNERING
“We kregen een jong
konijntje binnen, Flurry.
Hij kon niet lopen en nie
mand wist hoe dat kwam.
We vingen hem op, verzorg
den hem en lieten hem in
Het Knaaghof opgroeien.
Toen Flurry hersteld was,
koppelden we hem aan een
vriendinnetje en vonden we
een thuis voor hem. Juist
omdat niemand had ver
wacht dat hij het zou red
den, waren we dolblij toen
het eindelijk zover was.”
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9.00 uur Rondje langs de dieren
We beginnen de dag met een rondleiding door Het
Knaaghof, waarbij Vanessa ons kennis laat maken
met konijnen en knaagdieren in alle soorten, kleu
ren en maten. Van Vlaamse reuzen tot schattige
dwergkonijntjes en van langharige goedsullen tot
hele pittige exemplaren. “Dit konijn heet Cesar en
heeft een hersenbacterie. Hij kan zodoende niet meer
lopen,” zegt Vanessa, wijzend naar een ren waarin
een groot grijs konijn zit. “We behandelen hem
twee weken met medicijnen en hopen dat het beter
wordt.” Ze tilt Cesar op een tafel en dient hem zijn
medicatie toe met een spuitje. Volgens Vanessa vindt
hij dit vreselijk, maar Cesar laat het heel rustig toe.
Als hij weer in zijn ren zit, lopen we verder. In het
midden van de ruimte stuiten we op twee grote speel
weides die vol liggen met vers hooi, dozen, boom
stammen en andere afleidingsmaterialen. “We laten
onze dieren hier elke dag beurtelings een paar uur
rondhuppelen. Sommige maken dan hoge sprongen
in de lucht van blijdschap. Dat is zo leuk om te zien.”
10.00 uur Zwervend konijn opvangen
Een telefoontje van de dierenambulance; er is een
konijn zwervend aangetroffen op straat. “Kom hem
maar brengen,” antwoordt Vanessa. Terwijl we rich
ting de quarantaineruimte lopen waar alle konijnen

de eerste twee weken verblijven, vertelt ze: “Onge
veer 70 procent van de dieren die we opvangen is op
straat gevonden; het merendeel is door eigenaren
gedumpt. Soms worden konijnen losgelaten in een
bos of park, maar het komt ook voor dat ze met kooi
en al langs de kant van de weg worden gezet. Men
sen realiseren zich niet dat tamme konijnen niet
kunnen overleven in de natuur. Het instinct om
voor zichzelf te zorgen is helemaal weg.” Dat er zo
veel dieren op straat eindigen, is volgens Vanessa
te wijten aan het feit dat mensen vaak geen idee
hebben wat het inhoudt om een dier te verzorgen.
“Ze nemen een huisdier omdat de kinderen het
graag willen en leggen de zorg in hun handen.
Zodra de kinderen er niet meer naar omkijken, zijn
de ouders er ook klaar mee. Laatst kwam hier een
vrouw met haar dochter. Ze wilden afstand doen
van hun konijn, omdat de dochter ‘haar verantwoor
delijkheid voor de verzorging niet nam’, zoals ze
beweerde. Huilend rende het meisje naar buiten,
met het afstandsformulier in haar hand. Op zulke
momenten kan ik heel boos worden. Een huisdier
neem je samen en als ouders mag je de zorg voor
zo’n dier nooit of te nimmer bij je kind neerleggen.
Ik weet zeker dat als mensen zich beter zouden ver
diepen in wat een huisdier nodig heeft, er veel min
der op straat zouden belanden.”

10:00

11:00

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Ongeveer
70 procent van
de konijnen die
we opvangen,
is op straat
gevonden.
De meeste zijn
door hun baasje
gedumpt’

9:00

11.00 uur Speeddate met Sophie
Als het konijn dat door de dierenambulance werd
binnengebracht door Vanessa is onderzocht en gere
gistreerd, maken we ons op voor de eerste speeddate
van vandaag. “Konijnen en knaagdieren zijn, met
uitzondering van hamsters, groepsdieren,” legt
Vanessa uit. “Zonder soortgenootje voelen ze zich
ontzettend eenzaam. Veel mensen zetten hun
konijn alleen in een hok en denken dat ze er goed
voor zorgen. Terwijl het in werkelijkheid wegkwijnt
van ellende of gedragsproblemen krijgt.” Mensen
die bij Het Knaaghof komen mogen om die reden
alleen konijnen adopteren als ze er twee nemen of
al een soortgenootje hebben. “In het laatste geval
kunnen ze een afspraak maken voor een speeddate,
waarbij we kijken of het klikt met hun eigen dier.”
In de wachtruimte ontmoeten we een man en een
vrouw die op zoek zijn naar een maatje voor hun
konijn Sophie. Ze hebben al vaker konijnen geadop
teerd via Het Knaaghof, dus ze weten hoe een
speeddate in z’n werk gaat. In een ren wordt Sophie
beurtelings voorgesteld aan drie kandidaten, onder
toeziend oog van haar eigenaren en Vanessa. De klik
met het eerste konijn Jelmer is er al snel. In tegen
stelling tot de volgende twee, waar Sophie erg
onrustig en nerveus van wordt. Het stel besluit
Jelmer daarom een kans te geven. Hij mag met ze

mee naar huis. “We maken ook zelf koppeltjes voor
mensen die een tweetal willen adopteren,” zegt
Vanessa terwijl we Jelmer uitzwaaien.

12.00 uur Speelweide schoonmaken
Het Knaaghof werd geopend in 2010 en werkt met
drie vaste medewerkers en een groot aantal vrijwilli
gers en stagiairs. “We kunnen terugvallen op een
loyale groep mensen, en de sfeer is heel goed.
Desondanks is het in financieel opzicht een kwestie
van overleven,” zegt Vanessa terwijl ze de speelweide
schoonmaakt. In 2012 stond Het Knaaghof zelfs op
het punt om te sluiten. “Dat hebben we weten te
voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu ach
terover kunnen leunen. Om geld in te zamelen verzin
nen we dan ook van alles. Van de verkoop van kaarten
en knuffelkonijntjes tot het inzamelen van statiegeld
flessen en het organiseren van open dagen.” Andere
inkomsten komen van mensen die een hok spon
soren, hun dier afstaan of er een willen adopteren.
“Ons doel is om voor alle konijnen en knaagdieren
een nieuw thuis te vinden. Meestal lukt dat binnen
een paar weken of maanden, soms duurt het langer.
Bijvoorbeeld omdat een dier ouder is of een moeilijk
karakter heeft. Dat is vervelend, maar we hebben
geen haast. Alle dieren die we opvangen mogen zo
lang blijven als nodig is, zelfs al duurt het jaren.”
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WONDERE
INSECTENWERELD
Insecten zijn er in alle vormen en maten, ze zijn talrijk en komen
vrijwel overal voor. Wereldwijd zijn er ongeveer één miljoen
soorten beschreven en nog regelmatig worden er nieuwe ontdekt.
Hoeveel insectensoorten er daadwerkelijk zijn weet niemand,
al lopen de schattingen uiteen van twee tot wel dertig miljoen.
Op deze pagina’s duiken we in de wondere wereld van de insecten.

MEERDERE
TRANSFORMATIES

Insecten zijn fascinerende dieren
die vanuit een eitje meerdere
keren transformeren, om als vol
wassen insect uit de vervelling
tevoorschijn te komen. Alle insec
ten produceren eitjes, maar niet
altijd komen deze buiten het
lichaam van het vrouwtje uit.
Meestal zijn insecten al dood als
de eitjes uitkomen en moederzorg
is dan ook niet gebruikelijk. Een
uitzondering is de oorwurmmoe
der. Ze maakt haar eieren schoon,
beschermt ze en zorgt voor de
jongen als ze zijn uitgekomen.
Heel bijzonder voor een insect.
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IN BEELD

boven

AAN ELKAAR GESCHAKELD

Bij libellen hebben mannetjes een eigen territorium
dat ze streng en agressief bewaken. Vrouwtjes leven
teruggetrokken en komen alleen bij het water en dus
de mannetjes als ze geslachtsrijp zijn. Zodra een
vrouwtje het territorium van een mannetje binnenvliegt,
zal hij haar proberen te pakken met zijn achterlijf
aanhangsel. Lukt dit, dan vliegen ze aan elkaar
geschakeld weg. Soms ontstaan er tandems van
verschillende soorten, maar dan wordt er niet gepaard.
Libellen kunnen bijna twee maanden leven, maar in
de praktijk houden ze het meestal minder lang vol.
Ze worden tussentijds opgegeten of verdedigen hun
territorium zo agressief dat ze ernstig verwond raken.
rechts

SCHRIKEFFECTEN

Veel insecten hebben felle kleuren waarmee ze aan
geven dat ze niet alleen erg vies, maar ook giftig zijn.
Soms komt die felle kleur pas tevoorschijn als het
insect wegvliegt of beweegt, vanwege het schrikeffect.
Met name de sprinkhanen zijn daar een goed voor
beeld van. Sommige vlinders hebben zogenaamde
oogvlekken op hun vleugels die zich bij het wegvlie
gen plotseling openbaren. Die grote ‘ogen’ doen de
vijand vermoeden dat hij te maken heeft met een veel
groter dier dan dat de vlinder in werkelijkheid is.
ZOMER 2016 DIER | 27

IN BEELD

links

GLINSTERENDE DRADEN

De gloeiworm is een muggenlarve. Hij nestelt tegen de
plafonds van grotten en vormt tientallen draden met druppel
tjes plakkerig slijm. De gloeiworm licht op en laat de draden
glinsteren. Insecten die eropaf komen, blijven plakken en
worden opgegeten. Gloeiwormen gebruiken hun vermogen
om licht te geven ook om elkaar tijdens de voortplanting te
vinden. Bij sommige soorten lokken de vleugelloze wijfjes de
vliegende mannetjes met een schijnsel. Bij andere maken
mannetjes hun aanwezigheid bekend met een flitscode,
waarop de wijfjes reageren met een flitssignaal. Mannetjes
synchroniseren onderling hun codes om op te vallen, hoe
wel het vrouwtje maar met enkele ervan zal paren.
onder

GROEPSBELANGEN

FOTOGRAFIE BUITENBEELD

Voor de meeste insecten geldt dat ze vechten om voedsel en
een partner. Alleen termieten en vliesvleugeligen zoals hom
mels, bijen en mieren leven in groepen. Het hele volk staat
dan in dienst van de koningin en de dieren werken samen
om hun kroost te beschermen. Uit onderzoek is gebleken
dat sociale wespen een eenvoudiger brein hebben dan hun
solitair levende soortgenoten. Dit komt omdat ze kunnen
putten uit het denkvermogen van de groep. Met name hersen
gebieden die betrokken zijn bij leertaken en ruimtelijk geheu
gen zijn bij de sociale diertjes minder goed ontwikkeld.
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SUCCESVOL IN EVOLUTIE

De combinatie van de vele soorten en de talrijkheid maakt
dat insecten een voorname schakel zijn in een ecosysteem.
Insecten dienen vaak als voedselbron voor andere dieren, die
anders niet zouden kunnen bestaan. Ook veel planten zijn
afhankelijk van insecten voor hun voortplanting. In de evolutie
zijn insecten erg succesvol gebleken, en sommige zijn in
miljoenen jaren nauwelijks veranderd. Wanneer en hoe de
insecten precies zijn ontstaan, weet niemand. De oudste
gevonden fossielen zijn ongeveer 350 miljoen jaar oud, maar
naar alle waarschijnlijkheid gaan insecten nog verder terug in
de tijd.
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INTERVIEW

Dutch Cell Dogs

GEDETINEERDEN
TRAINEN ASIELHONDEN
Een leven in gevangenschap kan heel eenzaam zijn. Omdat zowel gedetineerden als
asielhonden weten hoe dat voelt, brengt stichting Dutch Cell Dogs ze samen in een uniek
trainingsprogramma. Het voornaamste doel is om de honden uit hun isolement te halen
en ze beter plaatsbaar te maken. Maar ook voor de gevangenen hebben de trainingen
grote gevolgen. Initiatiefnemers Marlies de Bats en Betty Buijtels vertellen erover.

‘Het afdelingshoofd
zei: ‘Ik zit hier met zes
verliefde jongens’. De
gedetineerden bleken
de foto van hun
hond overal mee
naartoe te nemen’
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Hoe is het idee ontstaan?
Marlies: “Negen jaar geleden leerden Betty en
ik elkaar kennen bij de opleiding tot gedrags
keurmeester voor honden. Ik was geïnspi
reerd door het programma Cell Dogs in
Amerika, waarbij asielhonden permanent
in gevangenissen worden geplaatst. Omdat
zoiets in Nederland niet realistisch is,
besloten wij kansarme asielhonden te laten
trainen door gedetineerden. De gedachte
daarachter is dat ze allebei weten wat het is
om opgesloten te zitten. Er ontstaat vrijwel
direct een band en ze halen zodoende het
beste in elkaar naar boven. Waarbij de match
tussen gedetineerde en hond essentieel is. Als
gevangene moet je een beetje verliefd worden
op de hond die je traint. Waarom zou je
anders acht weken in de stromende regen
buiten willen staan? Alles valt of staat met
dat stukje magie.”
Hoe gingen jullie van start?
Betty: “We zijn gaan praten bij de gevangenis
in Vught, de zwaarst bewaakte van ons land.
Het duurde anderhalf jaar, waarbij we tegen
over veel verschillende afdelingsdirecteuren
hebben gezeten. Maar toen kregen we groen
licht en mochten we een pilot starten. We
kregen een aantal ISD’ers toegewezen; stelsel
matige daders die keer op keer hetzelfde
vergrijp plegen. Omdat zij erg op zichzelf zijn
gericht, zich nooit druk maken om een ander,
was dit een lastige groep om mee te trainen. De
slagingskans leek dan ook klein. Maar na de
eerste les kwam het afdelingshoofd al naar ons

‘We geloven in de
training en zien wat
het doet met de dieren
en de gevangenen’
toe: ‘We hebben een probleem,’ zei hij. ‘Ik zit
hier met zes verliefde jongens’. De gedetineer
den bleken de foto die ze hadden gekregen van
‘hun’ hond overal mee naartoe te nemen en
raakten er niet meer over uitgepraat.”

Een instant succes dus?
Marlies: “Voor de honden en gevangenen wel,
voor ons was het soms lastig. De eerste vier
jaar werkten we keihard, maar verdienden we
niets. Als er iets kapotging, wisten we niet
waar we het geld vandaan moesten halen om
het te repareren. Maar we geloofden in het pro
gramma en zagen wat het deed met de mensen
en dieren die erbij betrokken waren. We zijn
nu zeven jaar bezig en binnen het gevangenis
wezen is er veel veranderd. De negativiteit
heeft plaatsgemaakt voor hoop en levensvreug
de. Blijkbaar heeft het geven en krijgen van
liefde een enorme emotionele impact, zowel op
de honden als op de gedetineerden.”
Hoe reageren de honden?
Betty: “De honden die met ons meegaan, zien
we tijdens de training veranderen. We halen

FOTO DUTCH CELL DOGS

Wat doet Dutch Cell Dogs?
Betty: “Gedetineerden in Nederlandse gevan
genissen en instellingen trainen asielhonden
die in veel gevallen zijn mishandeld of ver
waarloosd en aanpassingsproblemen hebben.
De training duurt acht weken, waarbij de
honden twee keer per week naar de gevange
nis gaan. Eén training duurt anderhalf uur.
In deze periode moeten de gedetineerden
clean blijven en zich onberispelijk gedragen.
Belanden ze in de isoleercel of gebruiken
ze drugs, dan worden ze direct uit het pro
gramma gezet. We doen dit voor de asiel
honden; zij zijn onze drijfveer. Dat het voor
de gedetineerden ook veel voordelen oplevert,
merkten we al snel. Fantastisch natuurlijk,
maar het welzijn van die dieren staat voor
ons altijd voorop.”

ze twee keer per week op en brengen ze ook
weer terug naar het asiel. Dieren die we in
het begin met geen mogelijkheid de auto in
kregen, springen er na een paar weken zelf in.
Zo enthousiast zijn ze. Honden die lang in het
asiel zitten, raken vaak afgestompt. Ze heb
ben nergens zin in, willen niet leren en niet
spelen. De eerste keer dat je dan de twinke
ling in hun ogen weer ziet en ze beginnen te
trappelen van ongeduld, is geweldig. Overi
gens veranderen de dieren niet alleen van
binnen, maar ook vanbuiten. Na verloop van

tijd begint hun vacht weer te glanzen, zien ze
er beter uit en zijn veel fitter. Bijna alle dieren
die we hebben getraind met Dutch Cell Dogs,
zijn inmiddels geplaatst.”

Welke hond heeft de meeste indruk gemaakt?
Betty: “Kleine Donny, een kruising jack
russell-pincher, zullen we nooit vergeten. Hij
was in het asiel beland nadat hij twee keer
in brand was gestoken door de drugsdealer
van zijn eigenaar. De huid van Donny was
zwartgeblakerd en zijn vacht bijna weg.

We koppelden hem aan een gevangene die
geen sprankje levensvreugde meer had. Het
feit dat dit hondje zo veel ellendigs had mee
gemaakt en toch vol verwachting naar hem
opkeek, veranderde alles. Het deed de jongen
inzien dat het aan hemzelf was om het leven
weer leuk te gaan vinden. Wat er ook was
misgegaan in zijn leven, het was niet te laat
om een nieuwe start te maken. De honden
bewijzen dat het kan. Donny is trouwens goed
terechtgekomen. Hij woont bij een lief gezin,
waar hij ontzettend happy is.”
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VA N D E M E N S E N VA N

VERSCHRIKKELIJKE IKKE

Wat doet jouw huisdier als
je niet thuis bent?

PRESENTEERT

OOK IN DE ORIGINELE VERSIE IN 2D EN 3D
huisdiergeheimen.nl

#huisdiergeheimen

3 AUGUSTUS IN DE BIOSCOOP
OOK ZO’N ZIN IN DE FILM?
Binnenkort maak je bij De Dierenbescherming kans op leuke filmprijzen en bioscoopkaartjes!
Houd de Facebook pagina goed in de gaten! /DeDierenbescherming

KENNISPLEIN

VRAAG

&

ANTWOORD

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

ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF FOTO SHUTTERSTOCK

Hebben alle
dieren een
partner
nodig om
zich voort
te kunnen
planten?
Nee, niet allemaal. Een zeester
 ijvoorbeeld kan een nieuw dier
b
laten groeien uit een stukje van zijn
eigen lichaam. De ribkwal, een
wezen uit de diepzee, is zowel
vader als moeder. Deze kwal legt
eieren en bevrucht die vervolgens
zelf. Voortplanting zonder partner
heeft trouwens zo z’n voordelen,
omdat het vinden van een partner
tijd en energie kost die je ook kunt
gebruiken om voedsel te vinden
of roofdieren te ontlopen. Een
groot nadeel is dat ouder en kind,
net als eeneiige tweelingen, exact
hetzelfde zijn. Er is geen variatie
in hun weerstand tegen ziekten of
veranderingen in de omgeving,
zodat een complete soort kan
worden uitgeroeid door een
virus of klimaatverandering.

Waarom
hebben dieren
snorharen?

Hoeveel eieren
kunnen dieren leggen?

De tastzin is voor dieren hun meest
directe verbinding met de omge
ving. Vooral dieren die leven op
plaatsen waar het moeilijk is om te
zien of horen, zijn bijna helemaal
afhankelijk van hun gevoel. Zo kan
een kat met zijn snorharen subtiele
luchtbewegingen voelen en zich in
het donker voortbewegen zonder
ergens tegenaan te botsen. En een
walrus gebruikt zijn harde, maar
gevoelige snorharen om voedsel
op de zeebodem te zoeken.

Sommige leggen honderden, duizenden of zelfs m
 iljoenen eieren.
Vaak laten ze hun eieren achter en moeten de jongen voor zichzelf
zorgen. Zo legt een termietenkoningin tot 1200 eitjes per uur en
doet dat dertig jaar of langer, dag in dag uit. Zo produceert ze
honderden miljoenen nakomelingen. Andere dieren leggen een
paar eieren, of misschien maar één. Deze dieren beschermen hun
eieren meestal en verzorgen de jongen als ze zijn uitgekomen. Zo
draagt een mierenegel haar ei in een buidel op haar buik. Is het jong
eenmaal geboren, blijft het nog zes tot acht weken in de buidel.

Wat is het grootste
dier ter wereld?
De blauwe vinvis weegt evenveel als ongeveer
tweeduizend volwassen mensen. Hij is veruit het
grootste dier op aarde en krijgt ook het grootste jong
ter wereld. Bij de geboorte weegt het al meer dan een
volgroeide Afrikaanse olifant. De jonge vis groeit snel
en komt wel 90 kilo per dag aan. Het kleinste dier
ter wereld, een microscopisch klein raderdiertje,
is zo klein dat er meer dan 150 op de punt aan
het einde van deze zin passen.

MEER WEETJES?

Deze en een heleboel andere
interessante wetenswaardig
heden over dieren komen aan
bod in het boek De snelste, de
slimste, de gevaarlijkste en de
meest verbazingwekkende dieren.
Op pagina 5 verloten we vijf
exemplaren van het boek.

* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met de klantenservice via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of mail naar info@dierenbescherming.nl.
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Yarrah produceert biologisch honden- en kattenvoer

‘HUISDIEREN ETEN NOG STEEDS
KILOKNALLERS EN PLOFKIP’
We worden steeds kritischer op wat we eten. Ons voedsel moet gezonder, natuurlijker én
lekker zijn. Logisch dat de verkoop van biologische producten al jaren in de lift zit. Maar
als we zelf zo graag verantwoord eten, hoe kan het dan dat het merendeel van de honden
en katten in ons land nog steeds plofkip krijgt voorgeschoteld?
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ACHTERGROND

nog niet is doorgedrongen tot de diervoe
dingsindustrie? Want terwijl zo’n één op de
tien Nederlanders de kiloknaller links laat
liggen, is in de schappen met honden- en
kattenvoer geen Beter Leven-garantie te
bekennen. En dus eten onze huisdieren nog
steeds kiloknallers en plofkippen.

Mentale stap
Het zijn met name de reststromen van de
intensieve veeteelt die nu nog in het reguliere
voer voor onze huisdieren terechtkomen. De
vraag om hier een einde aan te maken, wordt
door de grootste diervoedingsfabrikanten
niet gehonoreerd. “Wat nog maar eens duide
lijk maakt dat er voor dierenwelzijn aan het
begin van de voedselketen nauwelijks interes
se bestaat,” zegt Bas van Tongeren, directeur
van Yarrah, de eerste vervaardiger van bio
logisch honden- en kattenvoer wereldwijd.
Bas: “Toen begin jaren negentig onze dier
voeding voor het eerst op de markt kwam,
zagen we dat vooral naar Duitsland gaan.
Daar bestond al heel lang vraag naar biologi
sche producten. In ons land was er op dat
moment nog nauwelijks een afzetmarkt.”
Volgens Bas is het vooral een mentale stap die
wij Nederlanders moeten zetten. “Als ik voor
mijzelf diervriendelijker vlees koop, waarom
dan ook niet voor mijn dier?”

Arthur Hartman (links) en
Bas van Tongeren (rechts) tijdens
een kwaliteitscontrole bij een
biologische pluimveehouderij.

S

inds in 2007 het Beter Leven Keur
merk van de Dierenbescherming
werd opgericht, kregen al meer
dan vijftig miljoen dieren in de
vee-industrie een fijner leven.
Stonden ze voorheen in duistere, stinkende
hokken op elkaar gepakt, nu kunnen ze vaak
naar buiten en hebben ze bewegingsruimte
en afleidingsmaterialen om verveling tegen te
gaan. Dat wij steeds meer waarde hechten
aan gezonde producten die daarnaast een
beter dierenwelzijn garanderen, blijkt wel uit
de stijging van vlees, kip en eieren met het
Beter Leven Keurmerk. Maar hoe komt het
eigenlijk dat de kwaliteitsgarantie die wij
voor ons eigen voedsel zo belangrijk vinden

Proefdiervrij
De producten van Yarrah hebben drie sterren
van het Beter Leven Keurmerk. Ze zijn alle
maal biologisch en daarmee automatisch
proefdiervrij. “Om zeker te zijn dat de ingre
diënten die wij gebruiken 100 procent biolo
gisch zijn, kopen we grondstoffen zelf in en
bezoek ik alle leveranciers persoonlijk,” ver
klaart Arthur Hartman, kwaliteitsmanager
bij Yarrah. “Het feit dat we onze producten
niet op dieren testen, maakt dat we afhanke
lijk zijn van de ervaringen van onze gebrui
kers. Gelukkig kunnen we na al die jaren
met een gerust hart stellen dat dieren die bio
logische voeding krijgen een gezonder leven
leiden.” Wat heel logisch is, omdat aandoe
ningen als kale plekken, jeuk en diarree vaak
een gevolg zijn van de geur-, kleur- en smaak
stoffen die aan reguliere diervoeding zijn toe
gevoegd. “Haal je de synthetische rommel
eruit, dan verdwijnen de klachten in de mees
te gevallen vanzelf,” aldus Bas. Dat bevestigt
ook Janine Diekmeijer. Vorig jaar werd haar
kat ziek. Ze at niet meer, had keelontsteking,
beginnend nierfalen en ondergewicht. Ze
besloot over te stappen op Yarrah. “Toen ik

‘Als ik voor mijzelf
diervriendelijker vlees
koop, waarom dan ook
niet voor mijn dier?’
laatst voor controle naar de dierenarts ging,
bleek dat ze was aangekomen en weer blaakte
van gezondheid. Haar vacht glanst en ze zit
vol energie. Zelfs de dierenarts was verbaasd,”
vertelt Janine nu.

Wel zo respectvol
Het stoort Bas en Arthur mateloos dat er
nog steeds zo onzorgvuldig wordt omgegaan
met de dieren die ten behoeve van vlees
consumptie worden geslacht. “Resten van
een kip of koe verdwijnen vaak in de afvalbak,
terwijl dat prima vlees is. Alleen zijn wij
mensen daar huiverig voor,” meent Bas.
“Neem runderlong; dat eet niemand. Maar
het is erg geschikt als orgaanvlees in blikvoer
voor huisdieren. Wij vinden: als een dier dan
toch moet worden geslacht, is het wél zo
respectvol om zoveel mogelijk van dat dier te
gebruiken. Van kop tot staart, en zeker niets
weggooien dat bruikbaar is.” Volgens het
tweetal zijn het vooral praktische redenen die
mensen er nu van weerhouden om biologi
sche diervoeding te kopen: een stukje vlees
met drie Beter Leven-sterren is verkrijgbaar in
de supermarkt op de hoek, maar voor biolo
gisch huisdiervoer moet je omrijden naar de
natuurwinkel. “Terwijl dat helemaal geen
belemmering zou moeten zijn,” besluit Bas.
“Want aan het einde van het verhaal hebben
wij huisdierbezitters allemaal één ding met
elkaar gemeen: we willen het allerbeste voor
onze hond of kat én voor de miljoenen dieren
in de vleesindustrie.”

VEGANISTISCHE VOEDING
VOOR DIEREN

Vindt u het immoreel om het ene dier met
het andere te voeden? Yarrah heeft ook
een veganistische lijn. Oorspronkelijk is
deze ontwikkeld voor honden met een
allergie voor dierlijke eiwitten, maar er
zijn steeds meer mensen, in veel gevallen
vegetariërs en veganisten, die om prin
cipiële redenen hun dier graag een vlees
loze maaltijd voorzetten.
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MARLEY

Toen Marley vorig jaar in het asiel belandde, leed ze
helse pijnen aan haar poot ten gevolge van een ongeluk.
Wat haar verzorgers ook deden, niets hielp om de pijn te
verminderen. Met een team van deskundigen werd daar
om besloten haar poot te amputeren. Was Marley aan
vankelijk een teruggetrokken, lusteloze hond, na haar
operatie zat ze weer vol energie. Maar ook dat duurde
niet lang, want het asielleven viel haar erg zwaar.

Groot gemis
Tot eind vorig jaar had Kelly vier
honden. Binnen korte tijd moest ze
afscheid nemen van drie van haar
dieren en was alleen de kleine
Monster nog over. “Voor mij was het
gemis groot, maar voor hém ook,”
herinnert Kelly zich. “Hij begon zijn
haren te verliezen en wilde niet
meer eten. Het was duidelijk dat hij
een kameraadje miste.” Via de site
van het asiel ging ze daarom op
zoek naar een hond: “Ja, en toen zag
ik Marley en was ik verkocht. Dat
snuitje, haar verhaal, het feit dat ze
een poot miste en erg gespannen
was. Ik ben niet zo’n jankerd, maar
toen Marley dat hokje in het asiel
uitkwam, was ik geraakt. Dit was
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mijn hond, dat merkte ik aan alles.
En het klinkt misschien arrogant,
maar ik wist: dit kan ik, bij mij zit
ze op de juiste plek. Ik denk dat
ze dat voelde, want ze kwam naar
me toe en sprong tegen me aan.
Haar verzorgster was met stomheid
geslagen. Normaal deed ze dat
namelijk nooit.”

Ontzettend uitsloven
Omdat Kelly het belangrijk vond
dat Monster het goed met Marley
zou kunnen vinden, mocht hij mee
naar het asiel. Kelly: “We lieten ze
samen los op een speelveld, waarna
Marley zich meteen angstig in een
holle boom verstopte. Monster deed
ontzettend zijn best om Marley
eruit te krijgen. En het duurde een
halfuur, maar toen kwam ze tevoor
schijn. Monster reageerde daar zo
lief op, dat het ijs was gebroken.”
Marley woont inmiddels drie maan
den bij Kelly en elke dag gaat het
een beetje beter. “Ik merk dat haar
verlatingsangst afneemt,” beaamt
ze. “In het begin raakte ze al in
paniek als ik naar het toilet ging,
nu kan ik haar met een gerust hart
twee uur alleen laten. In alles wat
we ondernemen, volg ik het tempo
van Marley. En dat blijf ik doen,
totdat ze er op een dag op durft
vertrouwen dat ik haar nooit meer
in de steek laat.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

Marley had al veel meegemaakt in
haar leven toen ze eind vorig jaar
werd geadopteerd door Kelly Mons.
“Er waren een heleboel mensen in
het asiel naar haar komen kijken,
die bij de kennismaking toch pro
blemen bleken te hebben met haar
verlatingsangst en het feit dat ze
een poot mist,” vertelt ze. “Heel
zielig, want ze was elke keer zó blij
als er iemand voor haar kwam. Tot
dat ze het op een dag begon op te
geven; ze was te vaak teleurgesteld.
Marley at niet meer en kreeg een
afsluitende blik in haar ogen. Het
asielleven vrat aan haar.”

‘Ik zag Marley en was
verkocht. Dat snuitje, haar
verhaal, het feit dat ze een poot
miste. Ik ben niet zo’n j ankerd,
maar toen ze dat h
 okje
uitkwam, was ik geraakt’
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SERVICE

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

088 81 13 000

Volg de Dierenbescherming op Facebook
Facebook.com/deDierenbescherming
Volg de Dierenbescherming op Twitter
Twitter.com/Dierbescherming

ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

WINNAARS
HET
AMSTERDAMSE
BEESTENBOEK

LID WORDEN
MET HET HELE GEZIN
Sinds kort kunt u met het hele gezin lid wor
den van de Dierenbescherming. U ontvangt
dan niet alleen vier keer per jaar dit magazine,
maar ook het samen-op-stap-boekje, vol met
voordeelbonnen voor leuke uitjes. Zo beleeft
u onder andere een spetterend dagje uit in
attractiepark Duinrell, maakt u een specta
culaire ‘reis door de mens’ bij CORPUS en
beleeft u bij het Blote Voeten Park de natuur
letterlijk tot in uw tenen. Daarnaast krijgt u drie
keer per jaar een verrassing speciaal voor de
kinderen én elke twee maanden een uitkalen
der per mail met activiteiten in de regio. Kijk
op Dierenbescherming.nl/word-lid-met-gezin
voor meer informatie.
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
I Dierenbescherming.nl/
klantenservice
Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING
De winnaars van Het Amsterdamse
Beestenboek uit het vorige n
 ummer
van DIER zijn:
• Marion Janssen, Valkenswaard
• Henny de Nijs, Bennekom
• Rolanda + Herald van de Witte,
Assen
• Annemiek Gagliardi, Arnhem
• Frank Bogerd, Amsterdam
• Pauline van Marle, Nijmegen

Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid
Ledenraad
Anita te Kampe, vz
I Dierenbescherming.nl/
ledenraad
Directie
Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

Peter Verdaasdonk
Algemeen Directeur/
Bestuurder
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:
€ 58 per jaar (bent u
lid en wilt u dit omzetten
naar een gezinslidmaat
schap? Neem contact op
met Service & Informatie)

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toe
komst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en dona
ties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van
onze relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten

• Bedrijfslidmaatschap:
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming
voert incasso’s einde
maand uit.
Rekeningnummer
(IBAN):
NL05INGB0003963156
Incassant ID
Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000
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Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande
lijke meldnummer van de politie: 144
De Dierenbescherming wordt gesteund door:

De Dierenbescherming voert het
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de
Dierenbescherming voldoet aan de strenge
eisen op het gebied van financieel beheer,
organisatie, bestuur en fondsenwerving.
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ALLEMAAL EEN THUIS
Maart 2016
Estrella en Carrera en hun negen kittens ver
bleven bij hetzelfde gastgezin (zie pagina 2).
Ze verzorgden niet alleen hun eigen, maar
ook elkaars kleintjes; het was er dus één grote
kraamkamer. Dat betekende veel werk voor
het gastgezin, maar het was ook een leuke
periode. Toen de kittens groot genoeg waren,
werden ze allemaal vanuit het gastgezin bij
hun nieuwe baasjes geplaatst. Mina, het katje
op de foto, werd in huis genomen door de
vijftienjarige Sheena. Toen ze na de scheiding

van haar ouders bij haar vader ging wonen,
wilde ze graag een katje. “Ik liep binnen bij het
gastgezin waar ze verbleef en Mina kwam met
een nieuwsgierig naar me toe gewandeld,”
herinnert Sheena zich. “Ik vond de kleur en de
tekening van haar vacht heel mooi, dus de
keuze was snel gemaakt. We mochten Mina
diezelfde dag meenemen naar huis.” Volgens
Sheena is het katje nog net zo nieuwsgierig
als die eerste dag. “Ze had even tijd nodig om
te wennen aan onze honden, maar al vrij snel
voelde ze zich op haar gemak. Mina is heel lief

en enorm gegroeid. ’s Nachts slaapt ze bij mij.
Als ze in de vroege ochtend wakker wordt,
begint ze te miauwen en rent ze rondjes door
de kamer. Alsof ze wil zeggen: ‘Tijd om op te
staan’. Zodra ik haar dan eten heb gegeven,
kalmeert ze weer. Sowieso is Mina bij vlagen
heel druk. Maar bovenal is ze een schatje. Ik
geniet erg van haar.” Toen alle kittens waren
geplaatst, werd ook voor Estrella en Carrera
samen een thuis gevonden, waar ze voor altijd
samen mogen blijven en nu door het leven
gaan als Lies en Loes.

FOTOGRAFIE HUIB VINGTES

‘Mina is heel
druk en beweeglijk,
maar bovenal
een schatje’

ZOMER 2016 DIER | 39

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

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

Dankzij u.

