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Begin januari werden afzonderlijk van elkaar
twee zwervende labradors gevonden in een
gebied vlakbij het dorpje De Lutte in Overijs
sel. De honden gingen nog diezelfde dag naar
het nabijgelegen asiel in Enschede, waar dui
delijk werd dat ze lichamelijk ernstig verwaar
loosd waren. Ze kampten met oorontsteking,
hadden rampzalig slechte gebitten en waren
veel te zwaar. Bovendien bleken de dieren,
die de namen Bill (rechts) en Lizzy kregen,
met een geschatte leeftijd van negen jaar al
behoorlijk bejaard. “Het was natuurlijk té toe

vallig dat twee labradors binnen een paar uur
in dezelfde regio werden gevonden. De kans
dat ze bij elkaar hoorden, was aannemelijk,”
vertelt Anouk Wolderink van Dierenopvangcen
trum Enschede. Lizzy deed het de eerste twee
dagen slecht in de opvang. Ze was extreem
gestrest, wilde niet eten en niet lopen. De ver
zorgers besloten haar aan Bill te introduceren
in de hoop dat het dan beter zou gaan. Anouk:
“Alleen al bij het opsnuiven van de geur van Bill
bloeide Lizzy helemaal op. Haar staart en kop
ging omhoog en toen ze hem zag, stoof ze op
hem af. Als we nog twijfel hadden gehad, dan

‘Het was té toevallig dat
twee labradors binnen
een paar uur in dezelfde
regio werden gevonden’
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was het nu wel zeker dat ze elkaar kenden.”
Vaak is het niet makkelijk om een dier op leef
tijd nog te plaatsen in een thuissituatie, laat
staan twee tegelijk. “Maar we wisten toen al dat
we ze niet meer uit elkaar zouden halen,” aldus
Anouk. De verzorgers wilden het risico van een
moeilijke plaatsing wel nemen, alleen waren ze
bang dat Lizzy een langer verblijf in het asiel
niet zou overleven. Maar tot ieders verbazing
kwam er vrijwel meteen
een reactie toen een
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duo werd verspreid.
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“Waar de meeste mensen de lekkere
lentekriebels krijgen, zie ik het
voorjaar in ons opvangcentrum met
angst en beven tegemoet. Want dat
betekent dat het kittenseizoen in
aantocht is. Elk jaar weer probeer ik
mensen uit te leggen waarom ik niet
zit te wachten op die pluizige bolletjes
met hun grote ogen en wiebelende
hoofdjes, hoe schattig en onweerstaan
baar ze ook zijn.
Simpel gezegd zijn het er vooral veel te
veel. Alleen al in ons asiel in Amers
foort worden jaarlijks tussen de 150 en
de 250 kittens binnengebracht, de
meeste tussen april en augustus.
Sommige van deze dieren zijn zo
verzwakt dat ze het niet halen, hoezeer
we ons best ook doen om ze te redden.
En dat doet pijn, iedere keer opnieuw.
De opvang van pasgeboren katjes is
veel en hard werken. Gelukkig kunnen
we een deel van de zorg in vol vertrou
wen overdragen aan onze bekwame
gastgezinnen. Sommige van hen staan
zelfs 24/7 klaar voor de kleintjes die de
meest intensieve zorg nodig hebben.
Zonder hen zouden we er nooit zo veel
kunnen redden en uiteindelijk een fijn
thuis geven.
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Hoe de zorg voor kittens en moeder
poezen in z’n werk gaat, vertellen we
u vanaf pagina 6.”
Franca Krijnsen
Dierverzorger kat in
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort
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KORT NIEUWS

LAAT JONGE DIEREN MET RUST

NIEUWE
BESTUURDER
DIEREN
BESCHERMING
Co’tje Admiraal is benoemd als direc
teur/bestuurder van de Dierenbescher
ming. Zij volgt interim bestuurder Hans
Bakker op, die sinds oktober 2017
de functie bekleedde. Admiraal heeft
haar wortels in de zorg liggen. Na haar
studie geneeskunde werkte ze als
medisch specialist en ziekenhuis
bestuurder. Daarnaast heeft ze
ervaring als zelfstandig ondernemer,
voorzitter en was ze lid van verschillen
de Raden van Toezicht. “De Dieren
bescherming doet geweldig werk met
haar dierenambulances, opvangcentra,
inspecteurs en de duizenden vrijwilli
gers het land. Het is een voorrecht om
voor deze organisatie en alle medewer
kers aan de slag te kunnen gaan.”

Het is lente en dat betekent dat er
veel jonge dieren geboren worden.
In de natuur kunt u de komende
maanden bijvoorbeeld jonge haas
jes of reeën tegenkomen. Vaak den
ken mensen dat zo’n babydier in de
steek is gelaten door zijn moeder,
maar niets is minder waar. Ze wor
den dan met de beste bedoelingen
naar onze opvangcentra gebracht,
maar dat brengt de kleintjes júist in
gevaar. Hun moeders zijn namelijk
meestal gewoon in de buurt, en
komen na zonsondergang terug om
hun jongen te zogen. Dus treft u een
babyhaasje of reekalfje alleen in een
veld? Laat het dan met rust en raak
het niet aan. Is het dier gewond of
zit het op een gevaarlijke plek zoals
een drukke weg? Bel dan een
dierenambulance via 144 zodat de
medewerkers kunnen helpen om in
te schatten of actie gewenst is.

OP SLOT, HOND ERUIT
Jaarlijks worden er nog altijd tientallen oververhitte honden
uit auto’s bevrijd. Helaas is het voor sommige honden dan al
te laat en overlijden ze alsnog ter plekke. We kunnen er niet
vaak genoeg voor waarschuwen: laat een hond nooit achter
in de auto. De temperatuur in een stilstaande auto kan bij
zonnig weer wel oplopen tot 50 graden Celsius. De ramen
op een kier zetten of in de schaduw parkeren heeft weinig tot
geen effect. Om te voorkomen dat mensen hun hond in de
auto achterlaten, heeft de Dierenbescherming een waarschu
wingsbord ontwikkeld. Hebt u een bedrijf met een parkeer
terrein en wilt u meehelpen dierenleed te voorkomen? Bestel
dan het hittebord op Dierenbescherming.nl/hittebord.

Het college van burgemeester en wet
houders van de gemeente Amsterdam
heeft de gemeenteraad laten weten
dat zij de verkoop van bont op markten
wil gaan verbieden. Dit op basis van
een initiatiefwet van de Partij voor de
Dieren. Het stadsbestuur staat positief
tegenover het voorstel: dit najaar zal
de gemeenteraad van Amsterdam
erover stemmen. De eerste bontvrije
straat van Europa mag de gemeente
alvast op haar naam schrijven, want in
4 | DIER ZOMER 2018

juni 2016 werd de Hartenstraat offi
cieel bontvrij verklaard. Ook weert de
gemeente e
 venementen waarbij bont
wordt gebruikt door in geen geval sub
sidie te verlenen. Laten we hopen dat
het verbod in Amsterdam een succes
verhaal wordt, zodat alle andere steden
in Nederland zichzelf achter de oren
krabben en als de bliksem ook hun
beleid hierop inrichten. Amsterdam als
vierde bontvrije stad van de wereld is
wat ons betreft een heel goed begin.

FOTOGRAFIE SHUTTERSTOCK , ROBIN UTRECHT

AMSTERDAM EERSTE
BONTVRIJE EUROPESE STAD?

28 VERWILDERDE KATTEN
VRIJGELATEN

Genieten!

“Dit is Nova, ze is drie jaar oud en we hebben
haar geadopteerd uit Dierenbeschermings
centrum Limburg toen ze drie maanden was.
We wonen inmiddels een paar jaar in Portugal
waar ze heerlijk geniet van de rust en natuur.”
Wat een geweldig plekje heeft Nova
gekregen! #dierenbescherming #succes
verhaal #ikzoekbaas #adoptdontshop
Instagram.com/Dierenbescherming

Op een boerderij in Leiden zijn
maar liefst 28 katten vrijgela
ten. De Dierenbescherming
was ruim een maand eerder
getipt over een grote populatie
wilde katten. De dieren zorg
den voor overlast en de aantal
len namen in rap tempo toe.
Met een groep vrijwilligers wer
den er vangkooien rondom de
boerderij geplaatst. Dat ging
niet zonder slag of stoot. Het
duurde uiteindelijk vier weken
voordat alle katten door het
lekkers in de vangkooi waren
verleid. Daarna zijn ze allemaal
opgevangen en werden ze in
het asiel gecastreerd en geste
riliseerd. Vrijwilligers waren
dagelijks in touw om de katten
daar in de gaten te houden
en te voorzien van eten en

Uw toegift voor de
dierenbescherming
Tijdens uw leven zet u zich in voor dingen die u belangrijk vindt.
U doneert, doet vrijwilligerswerk of volgt ons in de actualiteit.
Ook wanneer u er niet meer bent kunt u zich blijven inzetten.
Met een TOEGIFT, in de vorm van een legaat of erfstelling aan de
Dierenbescherming en/of meerdere goede doelen, blijft uw steun
voortleven wanneer u er zelf niet meer bent.
Meer weten over de mogelijkheden om een TOEGIFT aan de
Dierenbescherming of een ander goed doel te doen? Kijk op

www.toegift.nl/dierenbescherming

 rinken. Nu ze weer aange
d
sterkt zijn, zullen ze zich prima
redden in hun vertrouwde
omgeving. Teruggeplaatste
dieren veroorzaken na castra
tie en sterilisatie minder over
last omdat ze veel rustiger zijn.

Ook stopt de groei van de
populatie. Uiteindelijk, mits
instroom van nieuwe dieren
wordt beperkt, zal de groep
steeds kleiner worden en
en door natuurlijk verloop
uitsterven.

en laat
Geef een toegift
ieren
uw liefde voor d
voortleven!

Voor meer informatie
Adviseurs Bijzondere Giften:
Jana van Muijden en Jeroen
van Dijke
Telefoon 088 811 3066 (24/7)
of nalaten@dierenbescherming.nl
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‘Het zijn allemaal dieren
die intensieve zorg en
socialisatie nodig hebben
om een toekomstig leven
in een huiselijke situatie
mogelijk te maken’

ASIELDIERENCAMPAGNE
IN HET TEKEN VAN KITTENS
In de zomermaanden belanden
meer afgedankte, verwaarloosde
en verdwaalde dieren in de
asielen. Dat varieert van nesten
jonge poesjes tot oudere honden,
katten en knaagdieren. Wist u dat
de Dierenbescherming zo jaarlijks
bijna 20.000 dieren opvangt?
Sommige kunnen we snel plaat
sen, bij anderen kost het meer tijd.
Maar altijd kunnen ze rekenen op
de beste medische zorg, liefde en
aandacht. Met onze asieldieren
campagne Geef om Mij! vragen
we ditmaal extra aandacht voor
ruim 3.000 kittens die we elk jaar
opvangen, (medische) zorg en een
thuis bieden.

Helpt u ons én de kittens de zomer
door? Op Dierenbescherming.nl/
geefommij leest u hoe u dat doet.
6 | DIER ZOMER 2018

OPVANG EN LIEFDE
VOOR 3.000 KITTENS

De zomer is traditiegetrouw een extra drukke tijd in de asielen
van de Dierenbescherming. Met name de vele kittens die
worden binnengebracht zorgen voor een piek. Gelukkig vinden
we voor jonge katjes vrijwel altijd snel een thuis, al gaat daar wel
een intensieve periode aan vooraf. Onze opvangcentra en
honderden gastgezinnen door het hele land geven ze de zorg die
ze nodig hebben en de liefde die ze verdienen.
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DUIZENDEN
NAKOMELINGEN

Een nest kittens
van een zwerfkat

Veel mensen denken
dat een nestje meer of
minder niet uitmaakt,
maar schrik niet, want
één vruchtbare poes
kan in vier jaar tijd
duizenden nakomelin
gen voortbrengen.
Het begint met

1

vruchtbare poes
Na één jaar

12

katten
Na twee jaar

67

Na drie jaar

376

Na vier jaar

“D

e dierenambulance
had een klein, angstig
lapjeskatje uit de
middenberm op de
snelweg gevist en dat
naar ons gebracht,”
vertelt Franca Krijn
sen van Dierenbeschermingscentrum Amers
foort. “Omdat ze nog maar vijf weken oud
was, ging ze meteen door naar een gastgezin
om aan te sterken en te socialiseren. Bij het
opvangadres bleek echter al snel dat haar
achterpootje zo ernstig was verwond, dat het
moest worden geamputeerd. Gelukkig was
het katje nog jong en wende ze na een opera
tie snel aan haar leven met drie pootjes. Toen
ze voldoende was hersteld, mocht ze naar
haar nieuwe thuis.”

Tijdelijk thuis bieden
Eind goed al goed, zou je zeggen. Maar dat
gaat niet helemaal op. Want elk jaar vangt de
Dierenbescherming duizenden ontheemde
kittens op. Franca: “In sommige gevallen zijn
8 | DIER ZOMER 2018

2.107
ze op straat geboren en komen ze met hun
moeder naar ons. Af en toe wordt er een
drachtige poes binnengebracht, die vervol
gens in alle rust in een gastgezin mag beval
len. Helaas gebeurt het veel vaker dat de
moederpoes uit angst op de vlucht staat en
haar kleintjes op straat of in de natuur ach
terlaat. Deze dieren zijn het moeilijkst om
groot te brengen, zeker wanneer ze nog
afhankelijk zijn van moedermelk.” Dieren
beschermingscentrum Amersfoort neemt elk
jaar de zorg voor zo’n 150 tot 250 kittens op
zich, landelijk gaat het om zo’n 3.000 klein
tjes. Stuk voor stuk dieren die intensieve zorg
en socialisatie nodig hebben om een toekom
stig leven in een thuissituatie mogelijk te
maken. Gelukkig kunnen de asielen daarbij
rekenen op vele gastgezinnen, die de katjes
met alle liefde een tijdelijk thuis bieden.

Iedere twee uur een flesje
Pasgeboren kittens zijn nog hulpeloos, en vol
ledig afhankelijk van de zorg van anderen.
Normaal gesproken neemt een moederpoes

ze onder haar hoede. Maar als zij er niet meer
is, zijn de kleintjes ten dode opgeschreven.
Franca: “Door de jaren heen hebben we geluk
kig veel kennis en kunde opgebouwd en kun
nen we moederloze kittens een kans geven. De
opvang van deze kleintjes is alleen wel erg
intensief. De eerste vier weken hebben ze
iedere twee uur een flesje nodig, ook ’s nachts.
Een zorg die lang niet alle gastgezinnen
op zich kunnen nemen. In eerste instantie
krijgen de katjes speciale kittenmelk, waarna
ze langzaam overgaan op vast voedsel.” De
opvang is er vanzelfsprekend niet alleen op
gericht om de kittens in leven te houden,
maar ook om ze een veilige toekomst te bie
den. “Als Dierenbescherming zorgen we er
verder voor dat nieuwe eigenaren hun verant
woordelijkheid nemen en de dieren castreren
of steriliseren om de enorme hoeveelheid
ongewenste nestjes te beperken.”

Steeds meer zwerfkatten
Het aantal zwerfkatten in ons land loopt
namelijk snel op, en dat is een groot pro

Franca
Krijnsen

WAT KOST
DE OPVANG
VAN KITTENS?

‘De opvang van kittens
is intensief. De eerste vier
weken moeten we ze iedere
twee uur een flesje
geven, ook ’s nachts.’

bleem. Jaarlijks worden er duizenden
gedumpt door mensen die er niet meer voor
kunnen of willen zorgen. Een kat die wordt
achtergelaten, zal verwilderen en zich aan
sluiten bij andere zwerfkatten. Zo ontstaan er
populaties, waarbinnen veelvuldig nesten
worden geboren. Zwerfkatten zorgen niet

‘Onze opvang is er
niet alleen op gericht
om de kittens gezond
groot te brengen, maar
ook om ze een veilige
toekomst te bieden’

De vraag naar kittens
is groot. Voor de
Dierenbescherming
een mooie kans om
mensen voor te lichten
over het houden van
katten. Franca Krijn
sen van Dierenbe
schermingscentrum
Amersfoort: “Anders
dan via Marktplaats
krijgen mensen bij ons
een aantal zekerheden
bij adoptie die je van
een particulier niet

alleen voor overlast in hun omgeving, ook
voor de dieren zelf is het leed niet te overzien.
Het is namelijk een mythe dat een poes min
stens een keer in haar leven een nestje moet
hebben gehad omwille van haar gezondheid.
Tijdig steriliseren heeft juist veel voordelen.
Onvruchtbare dieren leven gemiddeld langer
dan vruchtbare. Omdat ze een rustiger
leven hebben en geen last ondervinden van
opspelende hormonen. Bovendien hoeven
de moederpoezen zich niet meer te ont
fermen over de twee tot drie nestjes die ze
normaal per jaar voortbrengen. Het kost de
dieren al zoveel moeite om eten te zoeken,
laat staan dat ze ook nog voor hun kittens
moeten zorgen.

Mooie toekomst
Kittens hebben na hun geboorte een inpren
tingsperiode van drie maanden, wat betekent
dat ze gedurende die tijd kunnen wennen
aan een thuissituatie. “Voor onze zwerfkit
tens hebben we vele toegewijde gastgezinnen
waar ze in alle rust mogen socialiseren. Als ze

snel krijgt. Ook geven
we mensen die katjes
adopteren een vou
cher mee voor een
kosteloze castratie of
sterilisatie bij onze die
renarts.” Kosten voor
de opvang zijn afhan
kelijk van leeftijd van
de dieren. Franca:
“Wij vingen vorig
jaar 131 kittens op,
landelijk waren dat er
ruim 3.000. Bij ons
zaten de kleintjes
zo’n 48 dagen in de
opvang. Stel dat de
verzorging € 2,50 per

dag kost, dan komt
dat dus neer op
€ 120 voor het ver
blijf. Tel daar de kos
ten voor vaccineren,
chippen, neutralise
ren, ontwormen en
ontvlooien bij op en je
zit op € 230 per kit
ten. Uiteraard gaat het
om een gemiddelde,
sommige kittens blij
ven korter, maar er zijn
er ook die ziek wor
den en medische zorg
nodig hebben. In zul
ke gevallen lopen de
kosten snel op.”

er klaar voor zijn om te worden geplaatst,
gaan we voor ze op zoek naar een nieuw
thuis. Gelukkig lukt dat vrijwel altijd,” aldus
Franca. Vanaf tien weken mogen kittens via
het asiel worden geadopteerd. Het gastgezin
maakt dan een afspraak bij de dierenarts om
ze te laten chippen en vaccineren. Daarna
keren ze terug naar het asiel om geplaatst te
worden. Ook voor de eventuele moederpoes
gaat de Dierenbescherming dan op zoek naar
een thuis. Is ze verwilderd en heeft ze lange
tijd buiten geleefd, dan mag ze terug naar
haar eigen omgeving. Sommige mensen vin
den dat zielig, maar deze dieren weten niet
beter en kunnen na castratie of sterilisatie
ook buiten nog een fijn leven leiden. Neemt
niet weg dat het natuurlijk prachtig blijft om
te zien hoe de kittens en moederpoezen na
een intensieve periode van zorg en sociali
satie een thuis vinden waar ze een mooie
toekomst tegemoet gaan,” besluit Franca.

Hoe de opvang van kittens en moederpoezen in
zijn werk gaat, leest u op de volgende pagina’s.
ZOMER 2018 DIER | 9

HOOFDVERHAAL

OPVANG BIJ
GASTGEZINNEN
Als kittens niet tijdig met
mensen in contact komen,
is de kans klein dat ze nog
kunnen wennen aan een leven
in een thuissituatie. Daarom
vangt de Dierenbescherming
de jonge dieren niet op in
het asiel, maar worden ze bij
gastgezinnen ondergebracht.
Brechje van Otterdijk is er
één van.

B

ij gastgezinnen kunnen katjes in alle
rust wennen aan huiselijke en mense
lijke prikkels. Via het asiel wordt ver
volgens een baasje voor ze gezocht en
krijgen ze goede start in het leven. Brechje
van Otterdijk vangt al zes jaar kittens op voor
Dierenopvangcentrum De Doornakker in
Eindhoven. “Ik ben sinds mijn vroege jeugd
collectant geweest voor de Dierenbescher
ming. Als kind liep ik al mee met mijn moe
der,” vertelt ze. “Toen zij als gastouder kleine
katjes in huis nam die extra zorg nodig had
den, wilde ik dat ook. Nu heb ik er, naast mijn
eigen drie katten, zo’n elf maanden per jaar
een aantal kittens bij. Het is veel werk, maar
ik krijg er ontzettend veel mooie momenten
voor terug.”

Levendige katjes
Brechje: “Ik werd gebeld door het asiel in
Eindhoven. Er was een hoogzwangere poes
binnengebracht, of ik haar wilde opvangen.
Nog diezelfde middag heb ik Lilly opgehaald
en mee naar huis genomen. Zes dagen later
beviel ze van vier kittens. Helaas zijn de eerste
twee binnen enkele dagen overleden.” Naar
eigen zeggen wist Brechje meteen dat er iets
mis was met ze: “Ze waren heel klein, wilden
niet drinken en Lilly maakte ze ook niet
schoon.” In de anderhalf uur daarna werden
Lemon en Lentil geboren. Zij deden het wel
meteen goed en zijn inmiddels uitgegroeid
tot twee levendige, beweeglijke katjes.
Ontzettend trots
Meestal openen kittens hun oogjes tussen de
acht en twaalf dagen, maar Lemon en Lentil
deden dat na drie dagen al. “Op een gegeven

moment probeerden ze een beetje te lopen,
de oortjes gingen open en wat ik ook heel
leuk vond was toen ze me begonnen te her
kennen,” glimlacht Brechje. “Dat ik de kamer
binnenwandelde en ze meteen naar me toe
kwamen. Ik heb in al die jaren 99 moeder
poezen en kittens opgevangen en zien
opgroeien, maar vervelen doet het nooit. Als
de kleintjes voor het eerst een brokje eten, of
op de kattenbak gaan, ben ik elke keer weer
ontzettend trots.”

Mijn taak zit erop
“Of ik het moeilijk vind om straks weer
afscheid van de kittens te nemen? Ja en nee,”
erkent ze. “Je stelt je er natuurlijk op in, je
weet dat ze niet blijven. Wat het ook makke
lijker maakt, is dat ik weet waar ze naartoe
gaan. Ik ontmoet alle mensen die een kitten
of moederpoes willen adopteren. En als ik
merk dat er geen match is, dan wordt ’m dat
ook niet. Niemand heeft er tenslotte baat
bij als mens en dier niet bij elkaar passen.
Omgekeerd weet ik op deze manier dat ze
altijd goed terechtkomen. En zodra ze dan
naar hun nieuwe thuis gaan, zit mijn taak
erop. Ze gaan een mooi leven tegemoet,
en dat is zoals het moet zijn.”

‘Ik heb inmiddels
zo’n 90 kittens
zien opgroeien,
maar vervelen
doet het nooit’

PURRMINATORS
Brechje van Otterdijk deelt de
ontwikkeling en avonturen van
de kittens die zij opvangt voor
de Dierenbescherming en haar
eigen drie katten Pickles (15)
Noodles (11) en Buddha (3)
op haar Instagramaccount
Purrminators.
DIER keek mee vanaf de geboorte
van Lemon en Lentil tot de speelse
katjes die ze nu zijn. Wilt u
weten hoe het verder gaat met
mamapoes en haar kleintjes?
Brechje plaatst vrijwel dagelijks
updates voor haar ruim
honderdduizend volgers.
Instagram.com/Purrminators
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18 maart
We hebben baby’tjes gekregen!
Lilly is bevallen van vier kittens.

20 maart
Toen ze een dag oud waren, zijn we
naar de dierenarts gegaan. Twee van
de katjes dronken niet en waren niet
gezond. Eentje heeft toen een spuitje
gekregen, de andere hebben we met
een flesje proberen te voeden. Helaas
heeft ook zij het niet gered.

21 maart
We hebben namen. Mogen wij aan u
voorstellen: Lemon en Lentil.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

1 april
Op het eerste oog lijken Lemon en Lentil
sprekend op elkaar, maar er zijn wel
degelijk verschillen. Lentil heeft bijvoor
beeld grijze vlekjes, een ronder kopje en
sproetjes op haar neus. Ook maakt ze
veel meer geluid dan Lemon. Ze heeft
duidelijk een heleboel te vertellen.

6 april
Nog maar een paar weken na haar
bevalling lijkt Lilly alweer krols. Als ze
nu op straat had geleefd, zou ze op
zoek zijn gegaan naar een kater en was
ze waarschijnlijk in no time weer zwan
ger geweest. En dat terwijl Lemon en
Lentil nog afhankelijk van haar zijn.

15 april
De kittens zijn vier weken oud en liggen
qua ontwikkeling keurig op schema. Ze
wegen ruim 400 gram en leren elke dag.
Ze mogen nu wennen aan vast voedsel,
de kattenbak en water drinken.

22 april
Lemon en Lentil zijn al vanaf hun geboorte
gewend aan menselijk contact en volledig
op hun gemak als ze worden opgepakt of
vastgehouden. Zodra ze acht weken zijn
worden ze gechipt en gevaccineerd en
mogen ze zich langzaam gaan klaarmaken
voor hun nieuwe thuis.
ZOMER 2018 DIER | 11

GERED!

KRUIMEL EN SUZANNE
Begin dit jaar ging de Dierenbescherming op
zoek naar een nieuw thuis voor seniorenpony’s
Suzanne en Kruimel. Hun eigenaar was al op leeftijd
en de zorg voor de dieren werd hem te zwaar.
Petra Hoogendoorn en haar man vingen het tweetal op.
De Facebookpagina van de Dieren
bescherming is niet alleen een
belangrijk middel om ons werk
onder de aandacht te brengen en
praktische tips te delen, maar ook
om een veilig thuis voor dieren te
vinden. Zoals voor het onafscheide
lijke duo Suzanne en Kruimel.
De oproep voor de bejaarde pony’s
werd in januari ruim drieduizend
keer gedeeld.

Aandoenlijk duo
“Ik heb eigenlijk altijd paarden en
pony’s gehad,” vertelt Petra Hoogen
doorn. “Daar kwam een einde aan
toen mijn vorige paard overleed aan
gaskoliek. Ze werd zo plotseling uit
mijn leven gegrist, dat ik er daarna
nooit meer een heb gewild. Totdat
ik door een vriendin op Kruimel en
Suzanne werd gewezen.” Petra viel
als een blok voor het aandoenlijke
tweetal en meldde zich aan bij de
Dierenbescherming. Haar jaren
lange ervaring met paarden en
pony’s en een heerlijk verblijf
achter haar huis maakten dat zij de
bejaarde dametjes niet lang daarna
mocht verwelkomen.
Afscheid viel zwaar
Hoewel de vorige eigenaar van
Kruimel en Suzanne zielsveel van
zijn dieren hield, realiseerde hij
zich dat ze beter af waren bij Petra.
Hij kon de dagelijkse zorg gewoon
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weg niet meer aan. Desondanks viel
het afscheid hem onnoemelijk
zwaar. “Ik heb hem telefonisch
gesproken,” aldus Petra, “hij gaf toen
al aan dat hij Suzanne en Kruimel
na hun vertrek nooit meer wilde
zien. Emotioneel kon hij dat niet
opbrengen, en dat begreep ik heel
goed. Toen een kennis van de man ze
met een veewagen bracht, had hij er
de halsters, voer en snoepjes bij
gedaan. Zo ontroerend vond ik dat.”

Onafscheidelijk
Omdat Suzanne hoefbevangen is
geweest, ofwel een ernstige ontste
king aan de hoeven heeft gehad,
kan ze geen hele dagen in de wei
staan en heeft Petra haar voedings
patroon aangepast. Suzanne lijkt
daar echter geenszins onder gebukt
te gaan. De pony’s hebben het
prima naar hun zin op het terrein
van Petra, waar ze worden omringd
door ganzen, katten, honden,
vogels en eenden. Stuk voor stuk
kwetsbare, hulpbehoevende dieren,
die zij een liefdevol thuis heeft
geboden. “Maar Suzanne is nogal
een tante hoor, en behoorlijk
dominant,” lacht Petra terwijl ze de
kudde gadeslaat. “Als het niet gaat
zoals zij wil, begint ze Kruimel te
vervelen. Toch zijn die twee nog
steeds onafscheidelijk en genieten
ze hier met volle teugen van hun
oude dag.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘De pony’s genieten
hier met volle teugen
van hun oude dag’
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PORTRETTEN

Betekenisvol én leuk

COLLECTEREN
VOOR DIEREN
In de week rond Werelddierendag gaan duizenden vrijwilligers
op pad om geld op te halen voor de Dierenbescherming. Dit jaar
vindt de collecte plaats van zondag 30 september tot en met
zaterdag 6 oktober. Nog steeds zijn veel dieren afhankelijk van
onze hulp, elke dag opnieuw. Omdat ze bijvoorbeeld zijn
verwaarloosd, mishandeld, verwond of simpelweg gedumpt.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecte wordt
besteed aan het beschermen, redden en opvangen van
al deze dieren. Zonder de inzet van de vele collectanten die
de eerste week van oktober de straat op gaan, zouden we
dit allemaal niet meer kunnen doen.
Op deze pagina’s vertellen vier mensen over hun motivatie
om zich geheel belangeloos als collectant of wijkhoofd in
te zetten voor de Dierenbescherming.

COLLECTEERT U MEE?

De Dierenbescherming is blij met
iedereen die wil helpen om het welzijn
van dieren in ons land te verbeteren.
En daarbij gaat het niet per se om een
financiële bijdrage, u helpt ook door
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het geven van tijd. Bijvoorbeeld als
collectant. Elk jaar hebben wij duizen
den mensen nodig die met de collecte
bussen op pad gaan. U bepaalt zelf
hoe vaak en op welke dagen u wilt
collecteren. Zelfs al loopt u maar een

paar uurtjes in de collecteweek, dan
zijn we al blij.
Lijkt het u leuk om als collectant voor
de Dierenbescherming de wijk in te
gaan? Meld u zich dan aan op
Dierenbescherming.nl/collecte.

Marjolein Verbeek studeert bedrijfskunde.
Dit jaar loopt ze voor de eerste keer de
collecte in haar woonplaats Rotterdam.
Marjolein: “Dieren hebben altijd een rol in mijn
leven gespeeld. Mijn broer en ik fantaseerden
er als kinderen al over hoe het zou zijn om een
hond te hebben. En dat we dat best konden
regelen zonder dat onze ouders het zouden
ontdekken. Toen ik op kamers ging wonen,
wilde ik nog steeds graag een hond. Dat werd
Jack. Ik was op slag verliefd toen ik hem zag,
ook al wist ik dat het niet makkelijk zou wor

den. Jack was oncontroleerbaar druk, en bij
vlagen heel fel. Hij had geen opvoeding gehad
en was totaal niet gesocialiseerd. Maar ik zag
de onschuld in zijn ogen. Jack kwam uit een
slechte situatie, was verwaarloosd, en het
meisje dat hem had opgevangen kon hem niet
houden. Er zijn veel honden zoals Jack die in
het asiel wachten op een nieuw thuis. Door te
collecteren hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren aan hun welzijn en dat van andere
dieren in nood. Ik had al eens hondenvelden
opgeknapt en plantjes aangelegd voor Dieren
opvangcentrum Rotterdam, maar ik wilde

graag meer doen. Ik heb namelijk met eigen
ogen gezien hoe hard de mensen daar werken
en alles overhebben voor dieren. Het minste
dat wij kunnen doen is ze helpen, op welke
manier dan ook. Omdat een vaste vrijwilligers
functie voor mij niet te combineren is met mijn
studie, heb ik besloten te gaan collecteren.
Het feit dat iemand de straat op gaat voor een
goed doel vind ik zo mooi dat ik zelf altijd wat
geef. Ik ga ervan uit dat anderen daar ook zo
over denken, en ik in oktober met een goed
gevulde collectebus de week afsluit.”

‘Veel honden zoals
Jack wachten in het
asiel op een thuis.
Door te collecteren
wil ik een bijdrage
leveren aan
hun welzijn’
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PORTRETTEN
Pascal de Jong heeft een fulltime baan,
maar dat weerhoudt hem er niet van
om als vrijwilliger in het asiel te werken,
op de dierenambulance te rijden en elk
jaar te collecteren.
Pascal: “Ik ben niet rijk, maar heb wel een rijk
leven. Mijn ervaring is dat je als mens groeit
als je je ergens voor inzet. Ik heb zelf twee kat
ten, eentje uit het asiel en moeilijk plaatsbaar.
Zij verdienen een fijn leven, net als alle andere
dieren in ons land. Maar om dat te realiseren,
moeten wij mensen wél voor ze klaarstaan. Ik
steun de Dierenbescherming daarom al jaren.
Ik heb veel waardering voor het asielwerk,

maar bijvoorbeeld ook voor de voorlichting die
vrijwilligers op scholen geven. Kinderen zijn
de toekomst. Als zij al niet weten hoe je met
dieren moet omgaan, hoe kan het dan ooit
beter worden? Als vrijwilliger in het asiel, op
de dierenambulance en als collectant lever ik
mijn bijdrage. Ik ben toegewijd en neem vrij
van mijn werk om in de collecteweek elke dag
op pad te kunnen. Meestal ga ik bij een winkel
centrum of een supermarkt staan, of op een
andere plek waar veel mensen voorbijkomen,
dat werkt heel goed. En de reacties zijn eigen
lijk altijd positief. Mensen waarderen het dat je
je inzet voor een goed doel. ‘Ik geef nooit wat,
maar jij doet zo je best,’ zeggen ze dan terwijl

ze wat geld in de bus gooien. Elke ochtend
begin ik rond tien uur, en ik stop pas als het
moet, om acht uur ’s avonds. Tussendoor ga ik
alleen naar huis om te eten of om even te rus
ten. Daar heb ik eigenlijk het geduld niet voor,
maar je gaat het toch wel voelen als je de hele
dag op je benen staat. Dat ik er zoveel uren in
steek, wil niet zeggen dat ik vind dat anderen
het ook zo moeten doen. Want al loop je maar
een avondje en haal je vijftig euro op, dan heb
je al iets heel moois gedaan. Mij geeft het
alleen zó veel v oldoening dat ik voor mijn
gevoel geen tijd te verliezen heb. Vorig jaar
heb ik ruim a chthonderd euro op kunnen
halen, dit jaar ga ik voor de duizend.”

‘Mensen waarderen
het dat je je inzet voor
een goed doel. ‘Ik geef
nooit wat, maar jij
doet zo je best,’ zeggen
ze dan terwijl ze
geld in de bus gooien’
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Marijke Horstink leidt met haar
uitzendorganisatie HappyNurse een
druk leven. Sinds vorig jaar is ze wijk
hoofd voor de Dierenbescherming. Ook
haalde ze met haar digitale collectebus
een recordbedrag op.
Marijke: “Ik ben al sinds mijn studietijd lid van
de Dierenbescherming. Die keuze heb ik
destijds bewust gemaakt. Dieren worden nog
zo vaak slecht behandeld. Ze verdienen
bescherming, die wij ze moeten bieden. Maar
als je wil dat ernstige misstanden aan de kaak
worden gesteld, moet je je wél verenigen.
Met een organisatie als de Dierenbescher

ming kan dat. Neem de bio-industrie. Ik heb in
Friesland gewoond, waar onze buren een
kippenfarm hadden. Bij tijd en wijle werden er
kuikentjes afgeleverd, waar vervolgens direct
de snaveltjes van werden afgekapt. Vreselijk.
In die tijd ben ik ook gestopt met het eten van
vlees. Het was halverwege de jaren tachtig,
dus veel alternatieven waren er niet. Maar
getwijfeld aan mijn beslissing heb ik nooit.
Toen ik afgelopen jaar werd benaderd met de
vraag of ik wijkhoofd wilde worden, hoefde ik
daar ook niet lang over na te denken. Ik kan
prima mensen aanmoedigen om op pad te
gaan en het coördineren van die week zou me
ook wel lukken, in mijn eigen werk doe ik niet

anders. Ik geloof er sowieso in dat hoe druk
je ook bent je altijd een manier kan vinden
om iets goeds te doen voor een ander. Voor
de collectanten in mijn wijk in Amsterdam
verzamelde ik voorafgaand aan de collecte
week de bussen, ik deelde ze uit en na afloop
telden we samen de opbrengst. Dat werd een
feestje, want de een had het nog beter gedaan
dan de ander, heel leuk. Daarnaast is de
Dierenbescherming afgelopen jaar een pilot
gestart met een digitale collectebus. Die heb
ik meteen aangemaakt. Met de belofte dat ik
het eindbedrag zou verdubbelen. Dat ik daar
mee uiteindelijk de hoogste opbrengst haalde,
was een mooie bijkomstigheid.”

‘Ik geloof er in
dat hoe druk je ook
bent je altijd een
manier kan
vinden om iets
goeds te doen
voor een ander’
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Trijnie van der Haas heeft als wijkhoofd in
Arnhem ruim veertig collectanten onder
haar hoede. Zelf gaat ze ook nog regel
matig met de collectebus de straat op.
Trijnie: “Ik ben 28 jaar geleden begonnen met
collecteren. Voordat ik het goed en wel in de
gaten had, was ik ook wijkhoofd. En dat ben ik
nog steeds. Ik heb twee wijken onder mijn
hoede, waar ruim veertig collectanten wonen.
Elk jaar in augustus bel ik ze alvast met de
vraag of ik weer op ze mag rekenen. Ze zijn
erg trouw en toegewijd, dus meestal zegt

iedereen ja. Zelf ben ik door de jaren heen
ook steeds fanatieker geworden. Als iemand
onverhoopt uitvalt, ga ik gewoon de deuren
langs om nieuwe collectanten te zoeken.
Mensen zijn vaak in de veronderstelling dat
collecteren veel tijd kost, maar je helpt al als
je een paar uurtjes op pad gaat. Zelf ben ik
officieel al lang geen collectant meer, maar
toch doe ik het nog steeds elk jaar. Dan neem
ik een paar straten over van iemand uit mijn
wijk, of ik fiets naar het centrum van Arnhem
om daar met de bus te gaan staan. Mijn drive
is een diepgewortelde liefde voor dieren.

Gelukkig heeft mijn man dat ook, want ik denk
niet dat ik met iemand zou kunnen leven
zonder een groot hart voor dieren. Hij helpt
me ook al jaren bij de voorbereidingen. Want
dat collecteren nog steeds hard nodig is, zie ik
overal om me heen. Dierenambulances zijn
dag en nacht in touw om dieren te vervoeren
en de mensen in de asielen staan altijd klaar
voor dieren die opvang nodig hebben. Om
dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. De
Dierenbescherming maakt zich hard voor al
deze dieren in nood. Dit is mijn manier om een
steentje bij te dragen.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

PORTRETTEN

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

‘Mensen zijn vaak in de
veronderstelling dat collecteren
veel tijd kost, maar je helpt al als
je een paar uurtjes op pad gaat‘
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Goed voorbereid
op de rekening
van de dierenarts?

Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering
Je moet er niet aan denken, maar ook uw hond of
kat kan een ongeluk krijgen of ziek worden.
Uw dierenarts kan ‘m vaak weer volledig genezen.
Maar dat kost wel geld, soms zelfs veel geld.
Rekeningen van 6 a 700 euro zijn echt geen uitzondering meer. Door het afsluiten van een huisdierverzekering bent u goed voorbereid op de rekening
van de dierenarts. Een prettige zekerheid. Voor u en
voor uw hond of kat.

€ 10,- korting en € 25,- voor
de Dierenbescherming
Ga naar de site van de Dierenbescherming,
zoek op “Reaal Dier & Zorg”, sluit af via de
link en krijg € 10,- korting. Per afgesloten
polis via de link maken wij vervolgens
€ 25,- over aan de Dierenbescherming.

De Reaal Dier & Zorg Verzekering,
in de Basisdekking o.a.

• Castratie / Sterilisatie, ongeacht de reden
• Heupen & Ellebogen
• Vergoeding Preventief zoals bijv. de
enting tot € 65

• Geen wachttermijn voor pups en kittens
Reaal Dier & Zorg
is al sinds 1998 de
grootste huisdierverzekeraar van
Nederland

Kijk op de site van de Dierenbescherming en

72.88 018

verzeker je huisdier bij Reaal Dier & Zorg
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ACHTERGROND

SOCIALE ASPECT IS BELANGRIJK
Djouke bezoekt
Liesbeth, die acht
katten en twee hon
den heeft. Na een
knieoperatie kan ze
niet meer naar buiten
met haar honden
Seamus en Erin. Er
komen geregeld vrien
den langs om in huis
te helpen, voor de
honden krijgt ze tijde
lijke ondersteuning

Voor veel ouderen en chronisch zieken spelen huisdieren
een belangrijke rol bij hun levensgeluk. Het project Dieren
buddy helpt mensen bij de verzorging van hun dieren, opdat
ze zo lang mogelijk van elkaars gezelschap kunnen genieten.

W

e wisten het natuurlijk al lang,
maar nu wijzen ook studies uit
dat huisdieren een positief
effect hebben op zowel de gees
telijke als lichamelijke gezondheid van men
sen. Huisdierbezitters hebben vaak minder
last van hoge bloeddruk, eenzaamheid en
sociale isolatie en zijn beter bestand tegen
stress. Helaas nemen met het ouder worden
de lichamelijke ongemakken toe. Wanneer
mensen minder mobiel worden of beperkte
financiële middelen hebben, kan de zorg voor
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de dieren in de knel komen. Het project
Dierenbuddy, een initiatief van de Dieren
bescherming, ondersteunt ouderen en chro
nisch zieken daarom bij de dagelijkse zorg voor
hun dier. Ze wandelen met de hond, verscho
nen de kattenbak of vogelkooi of gaan mee
naar de dierenarts. Eigenlijk alles om mens en
dier zo lang mogelijk bij elkaar te houden.

Voor dier en mens
Djouke Reitsma, coördinator van het project
in Utrecht vertelt: “Kwetsbare ouderen blij

ven door de veranderende zorg in Nederland
langer zelfstandig wonen, vaak noodgedwon
gen. Ze zijn dan aangewezen op thuishulp.
Voor zichzelf, maar ook voor hun dieren. Wij
staan klaar om om ze te begeleiden bij de
dagelijkse verzorging van deze dieren.” Djouke
is sinds 2014 als vrijwilliger verbonden aan
Dierenbuddy. In de jaren die volgden groeide
ze uit tot een van de drijvende krachten ach
ter het project. “Ik las een artikel over Dieren
buddy in het stadsblad van Utrecht,” zegt ze.
“Ik ben zelf opgegroeid met honden, en altijd
dol op dieren geweest. Dit initiatief gaf me de
kans om iets mét en vóór dieren te doen, en
tegelijkertijd iets voor mensen te betekenen.”

Praktische hulp
Toen Djouke aan de slag ging als vrijwilliger,
realiseerde ze zich al snel dat ze écht een ver
schil kon maken met dit project, dat het zin
heeft: “Een van mijn eerste klanten was een
jonge vrouw die chronisch ziek was. Ze had een
hond die alles voor haar betekende. Maar ze
was amper in staat om ’m uit te laten. Op goede
dagen kon ze met ondersteuning even naar bui
ten, maar omdat de hond slechthorend en bij
na blind was, bleek dat heel omslachtig te zijn.
Wij hebben die taak toen op ons genomen.”

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

HULP VOOR
MENS EN DIER

van Dierenbuddy. Van
daag maakt Djouke
een wandeling met
Seamus en Erin. “Het
sociale aspect is bij dit
werk belangrijk,” zegt
ze. “Onze vrijwilligers
hebben stuk voor stuk
affiniteit met huisdieren
en begrijpen hoe
wezenlijk de emotione
le relatie van de eige
naar met hun dieren is.”

OOGJE IN HET ZEIL
Djouke bezoekt een
verzorgingstehuis
waar een mevrouw
woont die niet meer
goed in staat om zelf
voor haar hondje
Nickey te zorgen.
“De vrijwilligers gaan

‘Dankzij Dierenbuddy
is Flash opgeknapt’
“Onze hond Flash was ingedut, maar is nu
weer helemaal tot leven gekomen. De twee
vrijwilligers van Dierenbuddy maken meer
dere keren per week lange wandelingen
met Flash, ook door weer en wind. Soms
komen ze kletsnat van de regen thuis,
maar dat maakt ze niet uit, ze zijn altijd
vrolijk en Flash is dolgelukkig. Hij denkt
nu zelfs dat iedereen die binnenkomt
met hem op pad gaat. We zijn blij met
de hulp en heel dankbaar.”
Echtpaar Berentsen

Signalerende rol
Dierenbuddy biedt praktische hulp, maar heeft
ook een signalerende rol. Merken de vrijwilli
gers dat het niet goed gaat met het dier of de
eigenaar, dan trekken ze aan de bel. Het wel
zijn van de dieren staat namelijk altijd voorop.
We faciliteren bij de zorg, maar als het niet
goed gaat, zijn we óók de Dierenbescherming
en gaan we op zoek naar een oplossing. En ja,
dat kan in het uiterste geval een uithuisplaat
sing zijn. Djouke: “Zo gingen we langs bij een
meneer die aan het dementeren was. Op de dag
dat we voor de eerste keer met zijn hond zou
den gaan wandelen, werd hij opgenomen in het
ziekenhuis. Omdat ik bij het kennismakingsge
sprek al had gemerkt dat de hond te dik was,
raar liep en een verdachte plek op zijn rug had,
hebben we erop aangedrongen dat iemand met
hem naar de dierenarts ging. Daar bleek dat hij
een tumor had en artritis. De Dierenbescher
ming en andere hulpinstanties hebben toen het
geld voor de operatie bij elkaar gebracht. Na
zijn herstel is de hond herplaatst, omdat de
man de zorg niet langer meer kon opbrengen.”
Ingrijpende situaties
Het werk als dierenbuddy geeft volgens Djouke
veel voldoening, al is het lang niet altijd mak

regelmatig bij haar
langs om een oogje in
het zeil te houden en
met het hondje te wan
delen.” Vandaag mag
Nickey met Djouke
mee naar buiten.

kelijk. “Mensen uiten hun dankbaarheid op
allerlei manieren,” zegt ze. “Maar we krijgen
natuurlijk ook te maken met ingrijpende
situaties. Mensen die met het stijgen van de
leeftijd wantrouwend worden, en bijvoor
beeld bang zijn dat ze hun hond voorgoed
kwijt zijn als wij even met ’m naar buiten
gaan. Of klanten die niet lang meer te leven
hebben. Voor hun dieren moet een goede
regeling worden getroffen. Het opbouwen
van een vertrouwensband is dan ook het
belangrijkste. De liefde tussen deze mensen
en hun dieren is zo mooi, dat we er alles aan
doen om daar respectvol mee om te gaan. De
dieren verdienen dat, en hun baasjes ook.”

OOK DIERENBUDDY WORDEN?

Het gaat goed met Dierenbuddy. Na
Utrecht is het project vliegend van start
gegaan in Purmerend, Zaanstad, Enschede,
Amsterdam en Hoorn. Dierenbuddy draait
op vrijwilligers, en daar hebben we er
eigenlijk altijd te weinig van. Lijkt het u
leuk om dierenbuddy te worden? Kijk
voor een overzicht van onze vacatures op:
Dierenbescherming.nl/vacatures.
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LEZERSFOTO’S

DE NATUUR IN
Met een lange zomer in het vooruitzicht vroegen we u foto’s te delen van dieren in de
natuur. We mochten er honderden ontvangen en kregen spontaan zin om de buitenlucht
in te gaan bij het zien van al deze kleurrijke plaatjes. Voor het volgende nummer zijn we
op zoek naar foto’s van dieren op hun favoriete plekje. Bovenop het aanrecht, in de
plantenbak of gezellig op schoot, om maar een paar voorbeelden te noemen. U mailt ze
naar foto@dierenbescherming.nl o.v.v. naam, woonplaats en een begeleidend tekstje.
1.

2.

3.
1. Deze foto is genomen in
het Clingse Bos in Zeeuws
Vlaanderen. Dankzij de
beheerders van een boshut
kan je hier genieten van de
capriolen van eekhoorns,
spechten, mezen en boom
kruipers. Heerlijk om hier
een dagje te vertoeven en
prachtige plaatjes te maken.
Cindy van den Broecke, Hulst
2. Een pijlstormvogel zweeft
over de golven.
Eddo de Leeuw, Den Haag
3. Onze jonge kater Spyro
kan vanuit ons appartement
lastig zelf naar buiten. Daar
om maak ik een paar keer
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per week een lekkere wande
ling met hem. Dat vindt hij
geweldig. Bart van der Looij,
Den Haag
4. Arabische volbloed Shetan
in galop in het prachtige
natuurgebied de Brunssu
merheide. Ik leg veel dieren
in de natuur vast, dit is een
van mijn favoriete foto’s.
Sammy Hermans, Schinnen
5. Er is geen plek ter wereld
waar Bommel meer van
geniet dan van Schiermon
nikoog. En dat geldt ook
voor zijn baasjes.
Linda van ’t Land, Soesterberg

4.

5.

6.

7.

7.

8.
9.

10.

8.

6. Chicco de Zwitserse herder
vond vorig jaar zomer een prachtige
plek om zich te verstoppen.
Jolanda van de Poppe, Maarn
7. Deze liefdevolle foto is genomen in
het Aardhuis. De hinden zijn duidelijk
familie van elkaar. Hoewel ze allebei
een kleintje hadden, deelden ze
samen een mooi moment. Helaas is
het Aardhuis nu niet meer toeganke
lijk. Lucia Kroot, Daarlerveen
8. Onze mooie Petit vonden we een
jaar geleden ondervoed, onderkoeld
en uitgedroogd als kitten van zes
weken bij een Franse camping. De
dierenarts daar gaf haar vijftig procent

kans op overleven. Natuurlijk gaven wij
haar die kans. Inmiddels is ze prachtig
en supergezond. Ze geniet van het
buiten zijn. Kim Appelboom, Almere
9. Deze libel zat op oud hout
dichtbij de sloot. Ik had alle tijd
om een goede foto te maken.
Arthur Hooijer, Hoogland
10. Jonge meerkoeten, mooi
door lelijkheid en zo hulpeloos
vergeleken met eendenkuikens.
Ineke Peters, ’s-Hertogenbosch
11. Tweejarige Vizsla Parázs aan de
Oudsberg te Opglabbeek in België.
Heerlijk ravotten. Petra Veltman,
Maaseik (B)

11.
ZOMER 2018 DIER | 23

MEELOOPREPORTAGE

FERRY VAN JAARSVELD
Vrijwilliger
“Ik heb veel met wilde dieren en groot
vee gewerkt. Tien jaar geleden ging ik
als vrijwilliger aan de slag bij de Vogel
opvang in R
 otterdam. Nog steeds ben
ik daar elke zaterdag te vinden.”
Jonge vogelaar
“Ik was zeven jaar toen ik een verre
kijker kocht en vogels ging k ijken. De
liefde voor dieren zat er al vroeg in.
Dat ik na mijn middelbare schooltijd
koos voor de opleiding Dierverzorging
was eigenlijk heel vanzelfsprekend.”
Vrijwilligers
“Kirsten en ik zijn er niet alleen voor
de dieren, maar ook voor de mensen.
Er werken veertig vrijwilligers in deze
opvang. Zonder hen zijn we nergens.”
Mysterieus
“Egels zijn mysterieuze dieren. Je
weet dat ze er zijn en toch zie je ze
zelden. Ik blijf het bijzonder vinden om
ze vast te houden en te verzorgen.”

MEER WETEN?
Bij Egelopvang Papendrecht kunnen ver
zwakte, aangereden of gewonde egels
aansterken. Ook dieren die hun moeder
zijn kwijtgeraakt, krijgen de nodige hulp,
waaronder speciale melk voor baby-egels.
Mocht u een hulpbehoevende egel tegen
komen, bel dan de dierenambulance bij u
in de buurt. Onze ambulances halen egels
op en brengen ze naar de opvang. Wilt u
meer informatie over de Egelopvang en
hoe u deze dieren kan helpen? Kijk dan
op Dierenbescherming.nl/wildopvang/
egelopvang-papendrecht.

KIRSTEN VAN DOORN
Droom werkelijkheid
“Ik heb de studie Diermanagement
gedaan in Leeuwarden, maar kon lan
ge tijd geen werk vinden binnen mijn
vakgebied. Toen ik deze baan kreeg,
was ik dolgelukkig. Ik had nooit dur
ven dromen dat het me zou lukken.”

Altijd betrokken
“Als ik ’s morgens binnenkom, ga ik
eerst naar de egels. Zelfs als ik een
vrije dag heb, kan ik het niet laten om
Ferry of een vrijwilliger te vragen of
het goed met ze gaat.”
Tegen de verwachtingen in
“Soms krijgen we egels binnen die er
zo slecht aan toe zijn dat we niet dur
ven hopen dat ze het gaan redden.
Als ze dan toch, tegen alle verwachtin
gen in, herstellen is dat prachtig.”
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Intelligente dieren
“Egels zijn zó leuk. Ze zien er schattig
uit, maar het zijn ook intelligente
dieren, met allemaal hun eigen,
unieke persoonlijkheid.”

‘Hier mogen dieren die het
in de natuur niet meer
redden in alle rust groeien
en aansterken. Dat kan een
paar weken duren, maar
soms ook maanden’

ONZE MENSEN ONS WERK
Nu de lente in volle gang is, breekt ook het hoogseizoen aan voor de medewerkers en vrijwilligers van
Egelopvang Papendrecht. Ferry van Jaarsveld en Kirsten van Doorn zijn fulltime bezig met de verzorging
en het uitzetten van de kleine dieren. DIER mocht een ochtend over hun schouders meekijken.
Drukke tijden
Het zijn drukke tijden bij de Egelopvang in
Papendrecht. Veel van de dieren die in de win
ter verzwakt of gewond werden opgevangen,
zijn nu voldoende hersteld en mogen terug de
natuur in. Tegelijkertijd wordt in deze periode
een groot aantal jonge egels binnengebracht
die zich nog niet zelfstandig kunnen redden.
“Het is mooi om te zien hoe de kleintjes hier
groeien en sterker worden. In die eerste weken
veranderen ze elke dag,” aldus Ferry.
600 egels per jaar
Jaarlijks vangen Ferry, Kirsten en de vrijwilli
gers zo’n zeshonderd egeltjes op. Een aantal
daarvan is nog maar net geboren en moet
met de fles worden gevoed. En meestal geldt:
hoe kleiner de dieren, hoe intensiever de
zorg. “Ze hebben elke twee tot drie uur een
flesje nodig, ook ’s nachts,” beaamt Kirsten.
Het doel van de opvang is dat vroeg of laat
alle egels terug de vrije natuur in gaan. Maar
de opvang krijgt ook verzoeken van mensen

die er graag eentje in de tuin willen. “Wij
gaan dan bij ze langs om te kijken of de egel
er veilig kan leven, er voldoende eten te
vinden is en de omstandigheden goed zijn,”
zegt ze. Zodra de dieren vijfhonderd tot
zevenhonderd gram wegen, afhankelijk van
het seizoen, mogen ze weer naar buiten.

Dagelijkse zorg
Egels zijn solitaire dieren. Ze worden om
die reden op verschillende locaties uitgezet.
In parken en bosrijke gebieden bijvoorbeeld,
en nooit met teveel op één plek. Vandaag
gaan Ferry en Kirsten er vier vrijlaten. Zodra
ze de deur uit zijn, pakken de vrijwilligers
de dagelijkse werkzaamheden op. De dieren
worden gewogen en gevoed en de hokken
schoongemaakt. Egels die binnenkomen,
worden geregistreerd en onderzocht op
onder andere conditie, huid en stekels, gebit,
gewicht, parasieten en geslacht. Daarna
worden de dieren in een hok geplaatst met
voldoende eten en drinken en eventueel

een warmtematje. Aangesterkte egels
mogen op de buitenveldjes wennen aan
de temperatuur, waarna ze klaar zijn om
vrijgelaten te worden in de natuur.

Populatie onder druk
“We weten eigenlijk vrij weinig van egels,”
erkent Ferry. “Feit is dat de soort behoorlijk
onder druk staat. In Groot-Brittannië bijvoor
beeld is de populatie in delen van het land
sinds 2005 met de helft afgenomen. Dat zijn
zorgwekkende cijfers. En hoewel de egel in
ons land een beschermde diersoort is, kun
nen we aannemen het ook hier slecht gaat.”
Juist daarom is een opvang als deze zo belang
rijk. “Hier kunnen dieren die het in de natuur
niet meer redden in alle rust groeien en aan
sterken. Dat kan een paar weken duren, maar
soms ook maanden. Om deze dieren dan aan
het einde van het traject hun vrijheid terug
te geven en in de natuur te zien dartelen,
is prachtig. Dat vind ik misschien wel het
allermooiste van dit werk,” besluit Ferry.
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IN BEELD

Big Five #1
DE RINGSLANG
De ringslang komt in
Nederland wijd verspreid
voor, maar voornamelijk
ten noorden van de grote
rivieren. In Amsterdam
is de ringslang vooral te
vinden in het oostelijke
stadsdeel, dat aansluit
op de populatie van het
Utrechtse plassengebied
en langs de IJmeer-oevers
in Oost en Noord. Daar
naast is er een geïsoleer
de populatie rond de
Amstelveense poel.
Verder zijn ringslangen
incidenteel waargenomen
langs onder andere de
Amstel omdat ze bij
warm weer grote stukken
kunnen zwemmen.

OP SAFARI IN DE STAD
Dieren leven niet alleen in de natuur, maar gedijen ook prima in drukke
steden. Zoals in Amsterdam-Noord, het groenste deel van onze hoofdstad.
Wie van de natuur houdt is hier helemaal op zijn plek. Fred Haaijen,
stadsdeelecoloog, nam ons mee op ontdekkingstocht. En dat resulteerde
in een aantal bijzondere ontmoetingen en verhalen om van te smullen.
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Big Five #2
DE IJSVOGEL
IJsvogels komen in Neder
land vooral voor in de
beekrijke gebieden op de
Veluwe en in Limburg.
In Amsterdam is het voor
komen van de ijsvogel
beperkt tot de rustige uit
hoeken van de stad waar
menselijke activiteit gering
is. In 2013 telde Amster
dam-Noord slechts één
broedpaar ijsvogels. Nu is
het misschien wel mooiste
vogeltje van de stad bezig
aan een opmars.

De Big Five
Wie dagelijks in de spits de stad doorkruist
staat er vaak niet bij stil, maar in Amster
dam leven naast honderdduizenden men
sen ook een heleboel dieren. Ze laten zich
niet altijd zien, maar wie goed leert kijken,
kan van alles ontdekken. Stadsecoloog Fred
Haaijen geeft al jarenlang rondleidingen in
zijn favoriete deel van de stad, Amsterdam-
Noord. Hoewel je ook daar niet direct aan
een rijke flora en fauna denkt, komen er
wel degelijk duizenden soorten planten,
bomen, bloemen en dieren voor. Met Fred
gaan we vandaag op zoek naar de Big Five.
Uiteraard geen neushoorns, leeuwen en
olifanten, maar wel ringslangen, ijsvogel
tjes, orchideeën, grutto’s en Noordse
woelmuizen. Die laatste wordt ook wel het
pandabeertje van Nederland genoemd,
omdat het net als de panda in China enkel
bij ons leeft. In Zeeland, Friesland op Texel

om precies te zijn. En binnen de ring in
Amsterdam-Noord dus.

Zeldzaam vogeltje
Fred deelt veel informatie tijdens de excursie
langs eeuwenoude dijkhuisjes, industriële
architectuur, uitgestrekte weilanden en bos
rijke gebieden. Hij wijst, zet zijn fiets tegen
een boom, klimt in een drooggevallen sloot.
Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, zijn
kennis van de natuur is indrukwekkend.
“Door de aanleg van oevers, amfibieënmuren,
sloten en poeltjes zijn betere leefomstandig
heden voor dieren ontstaan,” legt hij uit.
Zoals voor de ijsvogel, volgens Fred een schuw
diertje dat met de felle kleuren en fluitende
roep desondanks een opvallende verschijning
is. Fred spotte de zeldzame vogel zo’n dertien
jaar geleden voor het eerst. “Eigenlijk is het
vrij eenvoudig,” zegt hij. “Het ijsvogeltje zoekt
naar steile, kleiige oevers om horizontale nest

gangen te graven. In
Amsterdam zijn er
maar weinig voor
handen, al kan ook
een kluit van een
omgevallen boom als
nestplaats dienen.
Maar als je zulke
plekken creëert,
Fred Haaijen
komen ze gewoon.”
Inmiddels zorgen vrijwilligers ieder jaar dat
diverse plekken in Noord ijsvogelproof zijn.

Bovenop hoge gebouwen
Roofvogels behoren niet tot de Big Five van
Fred, maar ze zijn er wel in diverse soorten in
Amsterdam-Noord. Zoals haviken, buizerds,
sperwers, uilen en slechtvalken. Deze laatste
duiken steeds vaker op in de stad. Van grote
hoogte duiken ze op halsbandparkieten of
veldmuizen. De meest opvallende is de slecht
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IN BEELD

Big Five #3
DE GRUTTO
Weidevogels horen bij
Nederland, maar staan al
geruime tijd onder druk.
Het meest duidelijk is dit
te zien aan de grutto, die
bij uitstek afhankelijk is
van de Nederlandse open
graslanden als broed- en
foerageergebied en dus
kwetsbaar is voor verande
ringen in die gebieden.
Belangrijke gruttobroed
plekken zijn vlak bij de
stad te vinden; in Water
land, de Osdorper
Binnenpolder en de
polders van Amstelland.

Big Five #4
DE ORCHIDEE
De orchidee is niet alleen
een kamerplant, er zijn
ook veel wilde soorten.
Zelfs in Amsterdam, in
Noord om precies te zijn.
Orchideeën staan langs
de wegbermen maar
ook langs slootkanten in
Waterland. Dankzij het
onderhoud van groen in
Amsterdam worden het
er steeds meer.
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IN BEELD

Big Five #5
NOORDSE WOELMUIS
De Noordse woelmuis
komt voor in Noord-Europa,
en in delen van Azië en
Noord-Amerika. Een
geïsoleerde populatie
leeft in Nederland. Het
zwaartepunt van de ver
spreiding van de Noordse
Woelmuis in de omgeving
van Amsterdam ligt in
de rietmoerassen en
veenweidegebieden in de
Zaanstreek en in Water
land en in potentie in de
buitendijkse gebieden
rond IJburg.

FOTOGRAFIE BUITENBEELD

valk die onverstoorbaar bovenop het voor
malige torenhoge Shell-gebouw besloot te
bivakkeren. Of de soortgenoot die zich op de
Afvalenergiecentrale had gevestigd en door
het personeel ‘sletvalk’ werd genoemd omdat
ze zich liet verleiden door zo ongeveer alle
mannetjes die voorbijkwamen. Inmiddels zijn
nog maar weinig hoge gebouwen in Neder
land onbezet door de roofvogel die in de jaren
60 nog met uitsterven werd bedreigd.

Slimme overlever
Ook de blauwe reiger was lange tijd een
relatieve zeldzaamheid. Nu is het een brutale
Amsterdammer die zijn dagschema afstemt op
het sluiten van de vismarkt en het voeren van
de pinguïns in Artis. Volgens een straks ritme,
waarbij het dier de mogelijkheden in de stad
exploiteert. Fred vertelt hoe Amerikanen bij
het zien van de blauwe reiger in extase raken,
het is tenslotte een zeldzaamheid in veel

werelddelen. En ook hier geldt weer: niemand
weet precies waardoor de reiger van moeras
zeldzaamheid veranderde in stadsvogel die de
voedselklok van de stad volgt. Bijzonder is het
wel, de reiger blijkt een slimme overlever.

Nuttige holle schorsen
Na een tour langs bebouwde plekken in het
stadsdeel waar vleermuizen zijn neergestreken,
sluiten we de excursie af in een bosrijk gebied
waar behalve bloeiende planten en bomen, ook
een heleboel holle schorsen staan. Een merk
waardig gezicht, maar wel degelijk nuttig voor
de natuur legt Fred uit. “Ik adviseer altijd om
dode bomen intact te houden, omdat hierin
talrijke schimmels en beestjes leven en zang
vogels er hun nesten bouwen. Hoewel grotere
dieren in eerste instantie minder nut hebben
aan de witte schorsen, levert het wel degelijk
voedsel voor ze op. Feitelijk is het hele eco
systeem dus geïnspireerd op het dode hout.”

OOK OP SAFARI?

Wilt u ook de Big Five spotten,
tussen de wilde orchideeën
staan en zwerven langs het
Bloemenlint? De Dieren
bescherming neemt u mee op
sleeptouw door de stad. Fred
Haaijen leert u op een andere
manier naar de natuur te kijken
en leidt u langs de leefgebieden
van onder meer de bruine rat en
de vleermuis. Ook in andere
gebieden in ons land organi
seren we safari’s. Houd onze
website Dierenbescherming.nl
goed in de gaten voor de data.
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9X OOSTVAARDERSPLASSEN
Ook in DIER kunnen en willen we er niet omheen: de discussie over het lot van de grote
grazers in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Zelden liepen de emoties zo hoog op als
het gaat om dierenleed.

H

et is verschrikkelijk om een dier
te zien lijden, laat daar geen
misverstand over bestaan. De
aanblik van stervende dieren is
uitermate pijnlijk. Het lijden
van dieren is niet altijd verwijt
baar of te voorkomen. Bij dieren met een
eigenaar geldt uiteraard een duidelijke ver
antwoordelijkheid, ook wettelijk, maar die
houdt op als dieren geen baas hebben en
zelfredzaam zijn. Of die grens ook terecht
getrokken is bij de verwilderde dieren in de
Oostvaardersplassen is momenteel het grote
dilemma. Op deze pagina’s beantwoorden
we een aantal vragen over de huidige situatie
in het gebied, het standpunt van de Dieren
bescherming en onze visie op de toekomst.

1

Wat is de rol van de
Dierenbescherming?

Wij hebben als belangrijkste taak om
op te komen voor het welzijn van alle dieren,
dus ook voor degene die in het wild leven.
De Dierenbescherming geeft advies, deelt
inbreng, maar heeft geen doorslaggevende
stem. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn dat
je geen dieren zou moeten introduceren in
gebieden waar al een zeker natuurlijk even
wicht bestaat. En toch is dat precies wat er is
gebeurd in de Oostvaardersplassen. Daar kwa
men geen runderen, paarden en herten voor.
Sterker nog, vroeger zwommen daar vissen.
Over ingrijpen in de natuur gesproken.

2

Zijn de dieren nu te classificeren
als ‘gehouden’ of ‘wild’?

Er ligt een gerechtelijke uitspraak en
duidelijk is dat de grote grazers zich geheel
volgens de karakteristieken van wilde dieren
gedragen. Er heersen sociale structuren en de
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cirkel van leven en dood manifesteert zich
overduidelijk. De keuze voor gehouden of
wild kun je sowieso eigenlijk alleen vooraf
gaand aan of vlak na het loslaten van dieren
in een natuurgebied maken. Enkel in die fase
zijn ze nog tam en handelbaar.

3

Hoe stond de Dieren
bescherming tegenover
de Oostvaardersplassen?

Wat ons betreft hadden de dieren helemaal
niet uitgezet moeten worden. Maar toen dat
toch gebeurde hebben we tot aan de hoogste
rechter gestreden voor de status van gehou
den dieren en de daarbij horende zorgplicht.
Helaas kregen we ongelijk toen in 2007 de
rechter besloot dat de dieren als wilde dieren
gezien moeten worden. Nu, vele jaren en
generaties dieren later, kan je dat niet meer
zomaar terugdraaien. Dat een deel van de
Konikpaarden naar mensen toekwam toen
die voedsel aanboden in een periode dat ze

VRAAG & ANTWOORD

Wij vinden dat de wilde
dieren in de Oostvaarders
plassen een zo vrij en
ongestoord mogelijk leven
moeten kunnen leiden
of prikpil veel stress en gevaar voor ongeluk
ken met zich meebrengt. Bovendien belem
mert het de dieren in het uiten van hun
natuurlijk gedrag.

honger hadden, betekent niet automatisch
dat ze ook tam en handelbaar zijn.

FOTOGRAFIE HOLLANDSE HOOGTE. ROBIN UTRECHT

4

Hebben mensen een punt
als ze willen bijvoeren?

Het is een logische reactie als je mage
re dieren ziet. Alleen helpt het ze niet. Op
korte termijn ontstaat er veel onrust in de
kuddes. Bovendien eisen de sterkere dieren
het voedsel op en de zwakkere dieren lijden
nog steeds. Op langere termijn overleven
meer dieren dan het gebied aankan en wordt
het probleem in het jaar daarop nog beroer
der. Het raakt overbevolkt, dieren krijgen
stress doordat ze op elkaars lip moeten leven
en gaan vechten. Bovendien wordt er dan nog
meer kaalgegeten en dat heeft weer gevolgen
voor andere dieren die gras en bomen nodig
hebben om te overleven. Door bij te voeren
raakt het systeem compleet uit balans en
treedt er alleen maar meer leed op.

5

Is verplaatsen van de
dieren een oplossing?

In de discussies van de afgelopen
maanden werd regelmatig voorgesteld om
een deel van of alle dieren te verplaatsen naar
een gebied waar ze wel voldoende ruimte en
voedsel hebben. Een begrijpelijke gedachte,
maar helaas moeilijk uitvoerbaar en geen
duurzame oplossing op de lange termijn. Het
gaat hier om wilde of op zijn minst verwilder
de dieren die je niet zonder zeer veel stress,

risico op verwonding en zelfs de dood kunt
vangen en vervoeren.

6

En als er verbinding komt
met omliggende gebieden?

Wij pleiten voor meer ruimte voor de
grote grazers. Dat kan inderdaad door het
openstellen van en verbinden met omliggen
de gebieden. Daardoor ontstaat er ook ruimte
om bomen en struiken te planten in de
inmiddels kale stukken zodat er in de toe
komst meer voedsel en beschutting te vinden
is. Niemand gunt de grote grazers een lange
lijdensweg of hongerdood. Om dit risico zo
klein mogelijk te houden, moeten de ervaren
beheerders ruim op tijd inschatten welke
dieren de winter waarschijnlijk niet overleven
en die, hoewel dit sterk tegen ons gevoel ingaat,
afschieten. Hiermee voorkom je ook dat de
kuddes straks toch weer te groot worden.

7

Hoe zit het met anticonceptie,
werkt dat?

Het is een prima middel om het aantal
dieren te beperken in een kleine leefruimte
van een paar hectare. Dit zijn dieren die met
regelmaat in contact komen met mensen en
feitelijk dus gehouden dieren zijn. In de
Oostvaardersplassen zijn populaties zelf
regulerend en houden ze stand. De nadelen
van anticonceptie wegen in dit geval niet
op tegen de voordelen. Hier geldt ook dat
het vangen van wilde dieren voor castratie

8

Wat zijn dan de
volgende stappen?

9

Waar pleit de
Dierenbescherming voor?

Aan elk scenario kleven voor- en nade
len, zoveel is duidelijk. De komende weken
buigt de provincie zich over het beleidsadvies
van een commissie onder leiding van
politicus Pieter van Geel. Deze commissie
wil onder andere het moerasgedeelte van de
Oostvaardersplassen vergroten. Dit is
positief voor met name vogels die van deze
omstandigheden houden. Maar het nadeel
is dat hierdoor – en door het voorstel om de
omliggende bossen af te sluiten voor
de grote grazers – het leefgebied van de
dieren aanzienlijk kleiner wordt. Om dit
te compenseren stelt de commissie dat
er meer dan duizend gezonde dieren
moeten worden verplaatst of afgeschoten.
Onacceptabel wat ons betreft.

Wij vinden dat de wilde dieren in de
Oostvaardersplassen een zo vrij en ongestoord
mogelijk leven moeten kunnen leiden en dat
er alleen ingegrepen mag worden om de kans
op lijden zoveel mogelijk te verkleinen. Wij
doen daarom ons uiterste best om de leden
van de Provinciale Staten te overtuigen het
huidige advies van de Commissie Van Geel
niet over te nemen. Beheer op aantallen, waar
bij wordt bepaald hoeveel dieren er van een
soort in het gebied mogen leven en het ‘teveel’
aan dieren wordt afgeschoten, vinden we een
veel te grove ingreep in het leven en de sociale
structuur van de kuddes grote grazers. Op
deze manier verklein je weliswaar de kans op
honger en sterfgevallen voor het oog van het
publiek, maar het betekent dat er elk jaar
actief op gezonde dieren gejaagd gaat worden.
We pleiten voor gebiedsuitbreiding, goed uit
gevoerd vroeg reactief beheer van de dieren en
herbeplanting van het gebied. Alleen op deze
manier komt er rust en ruimte voor de dieren
en natuur in dit unieke stukje Nederland.
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OM
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In de zomermaanden vangt de Dierenbescherming duizenden
kittens op die extra zorg nodig hebben. Met uw hulp kunnen we
goed voor ze zorgen en een nieuw thuis zoeken. Help mee en sms.

SMS KITTEN NAAR 4333

€ 3,- per bericht

COLUMN

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Taffy Daniel is werkzaam als districtsinspecteur bij de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). In deze functie treedt ze op bij dierenmishandeling en
verwaarlozing van dieren en zorgt ze ervoor dat hun levenssituatie verbetert.

Met een vriendin
maakte ik een roadtrip
door de Verenigde
Staten. Bijna tien jaar
geleden hadden we dat
ook al eens gedaan.
Toen ben ik een paar dagen op
pad geweest met de Animal
Cops in Los Angeles en Miami.
Ik vond dat zo’n bijzondere,
leerzame ervaring, dat ik voor
deze reis de divisie in Phoenix
benaderde. Ze reageerden
enthousiast op mijn verzoek, op
z’n Amerikaans natuurlijk, en
vonden het awesome.

Tammy sommeerde de eigena
ren om de volgende dag met
hem naar de dierenkliniek te
gaan voor een controle. Maar ik
wilde niet dat hij nog langer
pijn zou hebben en vroeg of ik
zijn nageltjes alvast mocht
knippen. Toen ik dat had
gedaan, begon hij meteen weer
te lopen. Als je een situatie
beter kan maken voor een dier,
waarom dan wachten? Tammy
vond het een openbaring dat
wij in Nederland dus blijkbaar
allerlei middelen kunnen inzet
ten die een situatie ter plekke
oplossen. Waar ik dan weer
Vol overgave
jaloers op was, is dat in Amerika
Ik werd gekoppeld aan inspec
wordt gewerkt op basis van snel
teur Tammy, een echte power
recht. Zaken worden dus sneller
vrouw en heel bevlogen. Zij liet
in behandeling genomen,
Inspecteur Taffy Daniel
me in twee dagen alle facetten
waarbij de rechter in de meeste
(links) met haar Amerikaanse
van haar werk zien. Wat me
gevallen de dieren toekent
collega Tammy
direct opviel was dat de meldin
aan de RSPCA, de Amerikaanse
gen die ze krijgen absoluut
Dierenbescherming. Ze hebben
overeenkomen met de onze.
ook een eigen dierenkliniek en
Mensen denken vaak dat het in Amerika veel ernstiger
gespecialiseerde rechters en officieren van justitie die louter
gesteld is met dierenleed. Maar in ons land is het minstens
dierenzaken behandelen, een absolute luxe.
zo dramatisch met verzamelaars, smerige huizen, dieren die
Niet zomaar loslaten
worden mishandeld of verwaarloosd, nooit buiten komen of
Tammy vertelde me tijdens de twee dagen dat ik met haar
graatmager zijn. We treffen mensen die hun dieren bewust
meeliep, dat het altijd haar droom was geweest om dit werk
kwaad doen, maar er zijn er ook een heleboel die niet beter
te doen en dat ze, toen het eenmaal zover was, heel veel
weten. Tegen die groep moet je als inspecteur duidelijk zijn.
Ze zullen nooit veranderen, wat dat betreft maak ik me geen geluk heeft ervaren. Maar ze gaf ook aan dat het keihard
werken is, zeker nu ze een gezin heeft dat thuis op
illusies, maar zolang wij een bepaalde mate van controle
houden, gaan ze braaf naar de dierenarts, houden de hokken haar wacht. Ik herkende me volledig in haar drive.
Wanneer je weet dat je een verandering teweeg kan
schoon en laten hun honden uit, en hebben hun dieren dus
brengen voor dieren, dan krijg je daar zó veel ener
een beter leven. Tammy staat daar hetzelfde in als ik. Ook
gie van, dat kan en wil je niet zomaar loslaten. Ook
voor haar geldt dat ze zich niet focust op aantallen of cijfers,
niet als je werkdag er eigenlijk allang op zit.
maar aan elke afzonderlijke zaak een goede invulling wil
geven. Daar stort ze zich vol overgave op. Want je doet het
uiteindelijk voor die éne hond, die éne kat en dat éne paard.

Praktischer ingesteld
Natuurlijk waren er ook verschillen. Ik ben praktischer inge
steld, merkte ik. Zo was er een melding gekomen van een
oud hondje, een chihuahua, die hele dagen in zijn bench
zou zitten. Wij gingen langs op het adres en daar bleek dat
hij veel te lange nagels had. Het was zelfs zo ernstig dat ze
bijna teruggroeiden in de kussentjes. Dat hondje had
enorme pijn en kon amper nog op zijn pootjes staan.

‘Mensen denken vaak dat het in
Amerika vele malen ernstiger
gesteld is met dierenleed,
maar in ons land is het
minstens zo dramatisch’
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN
Er zijn veel verschillende manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze
pagina’s een selectie van enkele initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we v inden
dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

Sponsoractie voor Pink
INZAMELING Pink is een prachtige hond van nog
maar een half jaartje oud. Ze is niet alleen knap om te
zien, maar ook heel lief. Kort nadat ze in Dierentehuis
Kennemerland in Zandvoort terechtkwam, bleek ze
erge pijn aan haar rechterachterpoot te hebben. Rönt
genfoto’s wezen uit dat ze de kam van haar scheenbeen
had gebroken. Pink moest snel worden geopereerd.
Maar de ingreep was gecompliceerd en kostte € 1.600.
Omdat ze geen eigenaar meer had, moest het
asiel de kosten voor de operatie betalen.
Gelukkig waren er een heleboel gulle
gevers, die na een oproep via social
media € 2.124,69 bij elkaar wisten te
brengen. Een prachtig bedrag waar
we zelfs de controlefoto van konden
betalen. Voor Pink kreeg het verhaal
overigens een mooi staartje: ze heeft
haar nieuwe thuis gevonden.

Ziekenhuis
schenkt couveuse
SCHENKING Medewerkers Johanna
en Leo van Dierenambulance Noord en
Midden Drenthe mochten bij het Wilhel
mina Ziekenhuis in Assen een oude,
maar nog prima werkende couveuse in
ontvangst nemen. Een handig hulpmid
del bij het vervoer van alle jonge vogel
tjes, egels en andere dieren.

?
Hartverwarmend
INZAMELING Ongelooflijk wat een lieve mensen er
zijn. Romana van Alphen hield met vrijwilligers van Stich
ting de Buren van Oost een inzameling voor asieldieren.
Medewerkers van Dierenopvangcentrum Vlaardingen
mochten een lijstje opstellen van spullen die ze goed
konden gebruiken. Romana zamelde zoveel in, dat de
spullen niet in één auto pasten en er hulptroepen aan te
pas moesten komen om alles bij het asiel te krijgen.
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Bent u of kent u
iemand die zich
ook op bijzondere
wijze heeft
ingezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons via
redactie@
dierenbescher
ming.nl.

Slimme speurneuzen
WORKSHOP De honden in
Dierenopvang De Wissel in
Leeuwarden deden enige
tijd geleden een workshop
detectiewerk, waarbij ze
leerden om een specifieke
geur te vinden. Zoals een
politiehond die zoekt naar
drugs of munitie eigenlijk.
Onze dieren kregen een min
der gevaarlijke klus; ze spoorden
namelijk gedroogd eekhoorntjesbrood op. Detectiewerk is
goed voor honden, omdat het ze geestelijke uitdaging
biedt. Zeker voor asieldieren is dat heel belangrijk. Onze
vrijwilligers leerden hoe ze detectiewerk kunnen geven.
Vanaf nu kunnen wij ook zelf met de honden aan de slag
om hun neuzen en hersenen aan het werk te houden.

Tegelen, voegen en kitten
VRIJWILLIGERSWERK Deze kanjers hebben
keihard gewerkt in de hondengangen van Dieren
opvangcentrum Vlaardingen. Ze lijmden, tegelden en
voegden, maar wat zijn de kennels prachtig geworden.
Groot applaus voor deze helden die zich in hun vrije
tijd op deze manier voor de dieren willen inzetten. Ook
John Poldervaart van DK Seal afdichtingstechniek en
onderhoud mag niet onvermeld blijven. Hij heeft de
hondengang gekit en ook hij deed dit belangeloos.
Op de foto: van links naar rechts met Babiche Hout
man van het Dierenopvangcentrum Jorden van tegel
zettersbedrijf Westerhout, Richard & Richard van
XL Tegelwerken, Ed van tegelzettersbedrijf Kortleven.

Gulle donatie van 100-jarige
GIFT Galvano Metaalhandel BV vierde haar 100-jarig jubileum
en had klanten gevraagd om geen cadeau te geven, maar
een kleine donatie te doen aan lokale goede doelen. Ook
Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven behoorde
hiertoe. Toen medewerkers de cheque in ontvangst namen,
moesten ze wel een paar keer met hun ogen knipperen, want het
bleek om € 5.000 te gaan. Wát een geweldig bedrag en wat
kan het asiel daar mooie dingen mee doen. Op de foto: Maraya
Holtzer van Galvano Metaalhandel en onze medewerker Selma.

Groot hart
voor dieren
INZAMELING Charmayne de Bruijn
heeft met haar initiatief Help Dieren
Lokaal een inzamelingsactie voor Dieren
opvangcentrum Vlaardingen opgezet. Ze
zorgde ervoor dat de opbrengst van de
emballagebonnen bij Albert Heijn
De Loper naar onze dieren ging en dat
resulteerde in een fantastisch bedrag
van € 400. Charmayne heeft een
groot hart voor dieren en wil met
haar initiatief nog vele andere
diereninstanties gaan helpen.

Lekkers voor knagers

Lief gebaar
SPONSORWANDELING
Evie van der Burgh hoopt in 2020
naar het WK Karate te kunnen in
Japan. Hiervoor zamelt ze geld in,
bijvoorbeeld door de Nijmeegse
Vierdaagse te lopen. Evie wil niet
alles voor zichzelf houden, en
besloot daarom de helft van het
sponsorbedrag te doneren aan een
goed doel. Dat is Dierenopvang De
Wissel in Leeuwarden geworden.
Een ontzettend lief gebaar.

DONATIE De groenten die Bio Bij Janssen,
een biologische supermarkt in Leeuwarden,
en AH Schransde niet meer kan verkopen,
worden gedoneerd aan Stichting Dieren
opvang de Wissel. Wekelijks krijgen we een
lading en zodoende zijn we verzekerd van
gevarieerde groenten voor onze konijnen en
knagers. En zoals de foto laat zien, genieten
onze konijntjes daar erg van. Uiteraard hebben
we alleen voor de foto de hele bak aan
geboden, normaal krijgen ze het gedoseerd.

Reclamebord
op voetbalveld
SPONSOR Een anonieme sponsor van voetbalvereniging
Bergen blijkt de Dierenbescherming een warm hart toe te
dragen. De gulle gever schonk Dierentehuis Alkmaar een
enorm sponsorbord op een prominente plek bij de tribunes
op het voetbalveld in Bergen. De sponsor doneerde aan
een van de jeugdteams al nieuwe trainingspakken en jassen
en voegde daar dus nog een reclamebord aan toe. Onder
toeziend oog van voorzitter Henk Borst van voetbalvereni
ging Bergen, tevens waarnemer van de sponsor, beheerder
Willem Vellinga van Dierentehuis Alkmaar, Intake & Coör
dinatie manager Patricia de Munnik van de Dierenbescher
ming en grafisch vormgever Peter van Wonderen werd het
bord van ruim 3,5 meter breed onthuld.
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‘Het ontroert me
nog steeds als ik naar
foto’s van Lucy en
Peter kijk. De band
tussen die twee was
heel speciaal’

LUCY

Lucy was een kitten van negen maanden toen ze in het
gezin van Peter en Marjan Geeve werd opgenomen.
Peter stond niet direct te juichen, hun levens waren
met twee jonge kinderen tenslotte al druk genoeg.
Toch was hij het die de grootste vriend van Lucy werd.
Toen Peter ernstig ziek bleek te zijn, week Lucy niet
meer van zijn zijde.

Lief en aanhankelijk
De eerste drie dagen bij Marjan en
haar gezin weigerde Lucy, schuw als
ze was, achter de gordijnen uit te
komen. Maar toen ze haar angst
eenmaal had overwonnen, ontpopte
ze zich al snel tot een lief en heel
aanhankelijk katje. “Ze likte je
gezicht, je oren en handen, ze beet
zachtjes in je kin van liefde en
kroop altijd dicht tegen je aan,”
glimlacht Marjan. “Tim was dol
op haar en hij werd daadwerkelijk
rustiger van Lucy’s aanwezigheid.
Maar toen hij ouder werd en minder
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vaak thuis was, koos ze Peter als
haar beste vriend. Het liefst zat ze
urenlang bij hem op schoot.”

Volledig van slag
Twaalf jaar nadat Lucy in het gezin
was opgenomen, werd Peter ernstig
ziek. In november 2016 overleed hij
aan de gevolgen van longkanker.
“De laatste fase van zijn leven stond
er een bed in de woonkamer, opdat
Peter nog zoveel mogelijk deel kon
uitmaken van het gezinsleven,”
aldus Marjan. “Lucy kroop dan
altijd bij hem. Zelfs toen hij thuis
lag opgebaard, sliep ze trouw aan
zijn voeteneind.” De periode na het
overlijden van Peter was voor het
gezin vanzelfsprekend zwaar en ver
drietig, maar ook Lucy was volledig
van slag. Marjan: “Ze miauwde veel,
liep doelloos door de kamer en
zocht steun bij mij. Het was duide
lijk dat ze Peter, net als wij, heel erg
miste. Nu, anderhalf jaar later heeft
ze haar draai gelukkig weer gevon
den, maar nog steeds ontroert het
me als ik naar de foto’s van Lucy en
Peter kijk en besef hoe speciaal de
band tussen die twee was.”

Lucy met Peter

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

“Onze oudste zoon Tim was een
onrustige jongen, altijd druk in zijn
hoofd. Hij wilde graag een huisdier
en wij wisten dat het een goede uit
werking op hem zou kunnen heb
ben,” aldus Marjan. Ze was zelf
opgegroeid met dieren en wilde
niets liever. Alleen haar man Peter
was minder enthousiast. “We had
den kort daarvoor twee katten verlo
ren en bovendien waren onze levens
met werk en twee jonge kinderen al
hectisch genoeg.” Toch ging hij uit
eindelijk overstag en via de Dieren
bescherming begonnen ze aan hun
zoektocht. Marjan: “Lucy was als kit
ten van een zwerfkat gevonden en
ondergebracht in een gastgezin. We
gingen kijken, maar konden amper
een glimp van haar opvangen, zó
bang was ze. Een week later probeer
den we het opnieuw. Toen het deur
tje van haar bench open ging,
wandelde ze op haar gemak over
onze benen heen. Tim twijfelde
geen moment: Lucy was onze kat.”
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SERVICE

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

088 81 13 000

Facebook.com/deDierenbescherming
Twitter.com/Dierbescherming

ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

Instagram.com/Dierenbescherming

LOOPT U VOOR DE DIEREN?
de Dierenbescherming. “In ons land
worden nog steeds dieren verwaarloosd
en mishandeld. Dat moet stoppen en daar
om steun ik de Dierenbescherming,” erkent
Gerwin. Aan de deelnemers van dit jaar wil
hij meegeven dat ze moeten genieten van
de route, de mensen en de prestatie. Het is
tenslotte niet zomaar een tocht, maar eentje
met geschiedenis, die je tenminste één keer
gelopen moet hebben. “Wees trots op jezelf
en het doel dat je steunt met je deelname.”

In juli barst Nijmegen weer bijna uit zijn
voegen met tienduizenden tot op het
bot gemotiveerde wandelaars tijdens de
102e editie van de Nijmeegse Vierdaag
se. Doet u mee en wilt u tegelijkertijd
opkomen voor de belangen van dieren
in Nederland? Ga dan als sponsorloper
voor de Dierenbescherming.
Gerwin Schoeman liep in 2017 zijn eerste
Vierdaagse en haalde met hulp van vrien
den en familie maar liefst € 400 op voor
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
ID
 ierenbescherming.nl/
klantenservice

Tweelingzusjes Fleur en Fenna Oesterholt
(11) lopen dit jaar voor het eerst met hun
vader en doen dat ook voor de Dieren
bescherming. “Wij komen in actie omdat
we veel van dieren houden. We vinden het
zielig dat ze soms in nood raken en willen
dat de Dierenbescherming genoeg geld
heeft om ze te helpen,” aldus de meisjes.
Wilt u ook helpen?
Aanmelden als loper of sponsor kan
nog steeds via: Devierdaagsesponsorloop.nl/
goede-doelen/dierenbescherming
Meer info op 4daagse.nl.

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

Ledenraad
Dierenbescherming.nl/
ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:
€ 58 per jaar (bent u
lid en wilt u dit omzetten
naar een gezinslidmaat
schap? Neem contact op
met Service & Informatie)

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING
Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de 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 nalaten@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten
Hebt u ons opgenomen in uw testament?
Laat het ons weten, wij bedanken u graag.

• Bedrijfslidmaatschap:
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming
voert incasso’s einde
maand uit.
Rekeningnummer
(IBAN):
NL05INGB0003963156
Incassant ID
Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen |Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen
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Oplage: 129.000 | Advertenties: Informatie via redactiesecretaraat, T 088 81 13 259
DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste
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 orden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers
ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.
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Dierenleed melden
Neem dan contact op met het 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.

VOOR & NA

‘Bill is druk, een
echte rouwdouwer,
terwijl Lizzy de wereld
nog moet ontdekken’

VERVOLG
VAN PAGINA 2

April 2018
Zes weken nadat de bejaarde honden Bill
(achtergrond) en Lizzy in het asiel terecht
waren gekomen (zie pagina 2), mochten ze
met Rutger en Evelien Dijkstra naar huis. “We
waren al een poosje op zoek naar een labra
dor toen we deze twee tegenkwamen op de
site van het opvangcentrum in Enschede,” legt
Evelien uit. “We gingen kennismaken en het
klikte meteen. Bill stormde op Rutger af en
Lizzy kwam naar mij toe. We zijn een wandeling
met ze gaan maken en toen was het voor ons
wel duidelijk dat we ze mee naar huis zouden

nemen.” Dat het tweetal al op leeftijd is, von
den Rutger en Evelien niet erg, integendeel
zelfs: “Een pup is leuk, maar voor oude honden
is het veel lastiger om een thuis te vinden. Wij
kunnen ze nog een paar mooie jaren bieden,
en dat doen we graag.” Desondanks waren de
eerste weken niet altijd makkelijk en sliepen
Rutger en E
 velien om beurten ’s nachts bene
den bij het tweetal om ze een gevoel van
veiligheid te geven. Lizzy was ook niet zindelijk
en bleek overal bang voor. Ze schrok al als
iemand een te snelle beweging maakte. Ook
het geluid van de televisie vond ze spannend,

net als auto’s en fietsers en ze weigerde de
tuin in te gaan. E
 velien: “We hebben het sterke
vermoeden dat Lizzy haar hele leven als fokteef
in een donkere schuur heeft doorgebracht, ter
wijl Bill als reu duidelijk meer vrijheid heeft
gehad.” Hij is een typische labrador, een echte
rouwdouwer, dol op rennen, stoeien en spelen.
“Zo druk als Bill is, zo timide is Lizzy,” lacht Eve
lien. “Voor haar hoeft het allemaal niet zo span
nend. Zij wordt juist steeds rustiger nu ze een
tijdje bij ons woont. En begrijpelijk, ze is negen
jaar en moet de wereld nog ontdekken. Hier krijgt
ze alle tijd en ruimte, met Bill aan haar zijde.”

FOTOGRAFIE ERIK BUIS
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

Veel dieren hebben dankzij de Dierenbescherming weer een

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van

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

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

verwaarloosd zijn. De Dierenbescherming maakt zich hard voor

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en 98 andere organi-

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

saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode

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

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

dieren opgevangen en liefdevol verzorgd.

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

