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

“Midden in de nacht kregen we een melding
over een kinderboerderij waar een flinke brand
woedde. We zijn direct in de ambulance
gestapt.” Ruud van Ast werkt sinds drie jaar
voor de Dierenbescherming. Op de dierenambulance en als wagenparkbeheerder. “Ik
heb 32 jaar in de Rotterdamse haven gewerkt.
Een paar jaar geleden kwam ik met een burnout thuis te zitten. Tijdens mijn re-integratietraject werd het idee van vrijwilligerswerk
geopperd. Dat sprak me wel aan.” Ruud informeerde bij de dierenambulance of er nog mensen nodig waren. Niet lang daarna mocht hij
beginnen. “Soms komen dingen op je pad die
je moet aangrijpen. Dit was er zo eentje. Wij
helpen dieren, maar ook het humane aspect
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maakt dit werk zo mooi. Ik doe het met hart en
ziel. En ja, we komen veel leed tegen, maar
daartegenover staat de euforie als we een dier
redden. Soms tegen alle verwachtingen in.
Zoals de hond die was aangereden. Hij was er
zo slecht aan toe, dat we bang waren dat hij
ieder moment zou overlijden. In de ambulance
op weg naar de dierenarts hielden we hem wakker en drukten op de wond omdat hij anders te
veel bloed zou verliezen. Uiteindelijk heeft hij het
gered. Dat deed echt wel wat met me.”
Bij de brand op de kinderboerderij bepaalde

een veiligheidscoördinator de inzet van de
hulpverleners. Brandweerlieden waren aan het
blussen; het was nog niet duidelijk of er asbest
aanwezig was. “Toen dat niet zo bleek te zijn,
kregen we vrij baan. We hebben alle verblijven
nagekeken. De dieren die hulp nodig hadden,
brachten we naar een dierenarts. Waaronder
twee konijnen, die inmiddels weer zijn opgeknapt. Eén katje heeft het helaas niet gered.
Iedereen dacht dat hij naar buiten was gerend,
maar dat bleek niet het geval.” Ruud is niet
gauw onder de indruk van de situaties waarin
hij terechtkomt. “Ik heb tijdens mijn werk in de
haven veel ellende meegemaakt, dus ik ben
wel wat gewend. Ik relativeer het leed en
omarm de mooie momenten. Als we een dier
het leven redden, kan ik er daarna weer een
hele tijd tegenaan.”

BEELD JOEY BREMER

5 januari, 1.00 uur

INHOUD

Stille hoop

Het eerste wat ik hoor als ik
’s morgens wakker word, zijn de
uitbundig fluitende vogels rondom mijn huis. Maar hoe mooi ze
ook zingen en hoe lieflijk de
bomen en struiken ook in bloei
staan; dit is geen gewoon voorjaar. Corona bepaalt mijn leven,
ieders leven. Wennen doet het
niet. Een virus kan je immers niet
zien, maar de gevolgen merken
we wel. Ik weet als geen ander
hoe het er binnen de muren van
de ziekenhuizen de laatste tijd uit
heeft gezien. Vlak na mijn studie
heb ik als arts op een spoedeisende hulp en intensive care
gewerkt. Als gynaecoloog heb ik
midden in de nacht gevochten
voor leven of dood. En als
bestuurder heb ik ooit een
‘pandemiecrisisplan’ opgezet,
al had ik de stille hoop dat we
zoiets nooit nodig zouden hebben. Ik volg de huidige ontwikkelingen op de voet en probeer
te bedenken wat de gevolgen zijn
voor de samenleving, voor ons
als Dierenbescherming. Onze
onverschrokken vrijwilligers en
medewerkers die dan wel alle
veiligheidsmaatregelen in acht
nemen, maar nooit zijn gestopt
met dieren redden. Een groot deel
van onze mensen werkt vanuit
huis, maar dierenambulancerijders, inspecteurs, asielmedewerkers en dierenbuddy’s kunnen
dat niet. Zij zijn daar waar dieren in
nood ze nodig hebben. Uit verdriet groeit niet zelden iets moois;
dat blijkt ook nu. De saamhorigheid en vechtlust, de zorg voor
elkaar en de dieren om ons heen;
het ontroert me elke dag en
maakt me ongelooflijk trots.
Ik wens u alle goeds.
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ACTUEEL

5

tips bij
hitte

Als het buiten warm is, zoeken we
verkoeling. Ook voor onze dieren is
dat belangrijk. Honden en katten
hebben bijna geen zweetklieren;
hun lichaam koelt niet zo makkelijk
af als dat van ons. Let daarom
bij hitte altijd goed op uw dier
en neem maatregelen.
1. CREËER EEN KOELE PLEK

Zet een parasol op, of span een laken.
Houd ramen en deuren zoveel mogelijk
gesloten, zodat uw dier binnen ook
verkoeling kan zoeken. Zet hokken en
kooien nooit in de volle zon, maar op
een koele plek in de schaduw.

CORONACRISIS

Dog Fun Run 2020 gaat niet door
Tot onze grote spijt gaat de tweede
Dog Fun Run op 12 en 13 september niet door. We stellen het leukste evenement voor hond en baas
een jaar uit omdat maatregelen
ten gevolge van de coronacrisis
zo’n impact op de organisatie
hadden dat de voorbereidingen
in het gedrang kwamen. En de
Dog Fun Run verdient beter. Had
u zich opgegeven als deelnemer
of sponsor? Dan heeft u per mail
bericht ontvangen met aanvullende
informatie over de gevolgen voor
u. Voor meer informatie en het
laatste nieuws gaat u naar onze
website dogfunrun.nl.

2. DOE RUSTIG AAN

3. ZORG VOOR VERKOELING

Katten, honden, konijnen en knaagdieren kunnen het fijn vinden als u ze bij
de kop, oren, hals en poten nat maakt.
Probeer dat eerst voorzichtig en gooi
nooit een emmer water over ze heen.
Gebruik ook geen ijskoud water,
want dan kunnen de bloedvaten samentrekken en wordt het nog moeilijker
om de warmte kwijt te raken.
4. LAAT UW DIER NIET ALLEEN

Laat uw dier nooit alleen in een ruimte
die snel opwarmt, zoals de auto, caravan
of zolder. Ieder jaar kost dit veel levens.
Zelfs een tent kan snel te warm worden.
5. OVERVERHITTING

Als dieren oververhit raken, kan dat
leiden tot een hitteschok. Dit herkent u
aan een snelle hartslag en ademhaling,
en niet of nauwelijks reageren op
prikkels. Bel direct de dierenarts en
begin met koelen.
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GOED GELD GALA

Postcode Loterij schenkt
cheque van 1,8 miljoen
Bij het jaarlijkse Goed Geld Gala van
de Nationale Postcode Loterij worden
opbrengsten uit de lotverkoop verdeeld
onder 123 goede doelen, waaronder de
Dierenbescherming. Dit keer schonk de
Postcode Loterij een recordbedrag van
€ 376 miljoen, waarvan 1,8 miljoen naar
de Dierenbescherming ging. We zijn de
Postcode Loterij en alle loterijdeelnemers
zeer dankbaar voor dit mooie bedrag.
De Postcode Loterij steunt ons al sinds
1996. Met de giften kunnen wij onder meer

dieren opvangen in onze asielen, dierenambulances laten rijden, inspecteurs,
dierenbuddy’s en dier-sociaal medewerkers
inzetten, lobbyen en opkomen voor de
rechten van dieren.
Op de foto: Gaston Starreveld en
Caroline Tensen overhandigen de
cheque aan Co’tje Admiraal (directeur),
Marjolein Blank (teamleider Particuliere
Markt) en Nelleke Hijmans (lobbyist) van
de Dierenbescherming.

BEELD ROY BEUSKER, DIERENBESCHERMING, ISTOCK, NATURE IN STOCK, DEBORAH VAN DER SCHAAF, ROBIN UTRECHT

Onderneem niet te veel activiteiten met
uw dier. Ook lange wandelingen en fietsen met de hond zijn bij warmte niet aan
te raden. Zwemmen kan voor verkoeling
zorgen, maar let op dat uw hond niet te
veel water binnenkrijgt. Dit kan tot
watervergiftiging leiden, en pas ook
op voor blauwalg en botulisme.

INSPECTIENIEUWS

13 vogels uit
erbarmelijke
omstandigheden gehaald

SAMENWERKING

Investeren in natuur
Juist in tijden waarin economische ontwikkelingen hard
nodig zijn, is het van belang
dat we blijven investeren in
het veerkrachtiger maken
van de natuur. De natuur is
onmisbaar voor het menselijke
bestaan; de diversiteit aan
dieren, planten en ecosystemen houdt ons klimaat
en leefomgeving tenslotte in

balans. Alleen gaat de biodiversiteit hard achteruit en
dat brengt grote risico’s mee.
Provincies en natuurorganisaties, waaronder de Dierenbescherming, willen daarom
nauwer samenwerken.
Met elkaar, alle betrokken
overheden, maar ook met het
bedrijfsleven. Op dit moment
doen we dat al in projecten en

bij kennisuitwisseling en
communicatie richting de
maatschappij. Deze samenwerking gaan we verbreden
en verdiepen, conform het
ambitiedocument ‘Nederland
Natuurpositief’, opgesteld
door het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gezamenlijke provincies.

De Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) heeft
in samenwerking met de (dieren)politie dertien uilen en roofvogels
in beslag genomen. De manier
waarop de dieren werden gehouden was totaal ongeschikt. Ze hadden geen drinkwater, zaten in veel
te kleine kooien of aan een koord
op een roofvogelstandaard en
konden amper hun vleugels strekken. Uilen zijn territoriale dieren,
dus de leefsituatie was enorm
stressvol. De eigenaar is een
bekende van de LID en de politie.
Er liep al een strafzaak in hoger
beroep tegen hem waarbij er roofvogels in beslag waren genomen.
De man zal zich moeten verantwoorden op het politiebureau
en tegen hem wordt ook nu weer
proces-verbaal opgemaakt.

De eigenaar is een
bekende van de
LID en de politie

UIT DE OUDE DOOS

In een bonte stoet liepen
kinderen in 2001 in BOE!shirts met spandoeken
en vlaggen naar het
ministerie in Den Haag
met 250.000 handtekeningen in een protest
tegen de respectloze
manier waarop dieren
werden behandeld.
Speciaal voor deze dag
hadden de kinderen
vrij van school.
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HOOFDVERHAAL

Dieren staan centraal

Deltaplan veehouderij
Toen het water de Nederlanders in 1953 leerlijk aan de lippen stond werd duidelijk:
zo kan het niet verder. Mens én dier werden slachtoffer van de ongekende overstroming
van delen van ons land. Er kwam een Deltaplan om een soortgelijke ramp in de toekomst te
voorkomen. De Dierenbescherming vindt dat crises in de veehouderij zoals varkenspest,
vogelgriep, mond-en-klauwzeer, Q-koorts, de stikstofcrisis en dierenleed tijdens veetransport,
in slachthuizen en bij stalbranden opnieuw een Deltaplan rechtvaardigen: een visie waar we
met de veehouderij naartoe moeten.

AMBITIEUS

Het resultaat is een visie waarin het dier
centraal staat, maar waaruit duidelijk
wordt dat óók met andere belangen rekening wordt gehouden. “Wij kijken in het
Deltaplan voor de veehouderij vooruit tot
2050. Zo kan je enerzijds ambitieus zijn
op het gebied van dierenwelzijn, maar ook
zorgen dat de context verandert en er een
betere situatie ontstaat voor dier, boer,
natuur en milieu,” stelt Gemma. De Dierenbescherming gaat er volgens haar vanuit
dat er over dertig jaar nog steeds dierlijke
producten worden geconsumeerd.
DIER ALS VERTREKPUNT

Dus we mikken niet op een veganistische
wereld? Gemma: “Dat zou niet realistisch
zijn en bovendien is er een wetenschappelijke onderbouwing voor de stelling dat de
wereldbevolking enkel voeden met plantaardige eiwitten minder duurzaam is, omdat
er meer landbouwgrond voor nodig is.” In
de visie van de Dierenbescherming eten we
straks in ieder geval ruim de helft minder
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dierlijke eiwitten. “Die producten zijn dan
wel afkomstig van vee in stallen die zijn
gebouwd met de behoeften van het dier als
vertrekpunt. Een uitloop naar buiten hoort
daar wat ons betreft bij.”
ZIJ AAN ZIJ

Gemma legt uit dat de Dierenbescherming
graag zij aan zij met zogeheten ‘koplopers’
wil laten zien wat de essentie van het
Deltaplan is. “Initiatieven als de Dartelstal
voor varkens van Annechien ten Have en de
Ruurhoeve waar kalfjes bij hun moeder
mogen drinken bewijzen dat het kán:
rekening houden met het dier en tegelijkertijd een markt zoeken waar de boer een
fatsoenlijk inkomen kan verdienen.” Dat
natuur en milieu meeprofiteren door duurzaam (her)gebruik van grondstoffen zoals
veevoer is volgens de beleidsmanager geen
bijvangst, maar een bewust nagestreefd
doel in het Deltaplan. Een betere veehouderij vraagt om meer ruimte per dier; bulkproductie voor de wereldwijde export is dan
geen optie meer. ‘Minder dieren’ is ook
geen doel op zich, maar een gevolg daarvan.
EERLIJKE PRIJS

Dat de producten duurder zullen worden
ontkent ze niet. “In plaats van de dieren
of het milieu zullen wij, consumenten, de
eerlijke prijs moeten betalen. Uiteindelijk
rekenen we alsnog met z’n allen af via
de belastingen en uitkoopregelingen
voor boeren.” In het Deltaplan is daarom
uitgegaan van kwaliteitsproductie voor
Noordwest-Europa. Daarvan profiteren dan
ook onze boeren, van wie nu nog altijd
een derde minder verdient dan het bruto
wettelijk minimumloon. Voor die groep is

het lastig om te investeren in dierenwelzijn
of milieu. “En dat is toch waar we naartoe
moeten. Al betekent dat nog niet dat alle
lasten op de schouders van onze boeren
zullen drukken,” verzekert ze. In ons
Deltaplan worden rollen geschetst voor alle
‘stakeholders’; betrokkenen bij het proces,
van consumenten tot financiers en van
supermarkt tot overheden.
DUBBELDOEL

In het Deltaplan schetst de Dierenbescherming een veehouderij met zogeheten
‘dubbel doel dieren’. Bijvoorbeeld kippen
die niet alleen voor hun vlees worden
gehouden, maar ook eieren leggen. “Dat
zijn sterkere dieren, beter opgewassen tegen
allerlei ziekten, die bovendien langer kunnen leven. Ook voor runderen geldt dat ze
straks niet alleen melkkoe zijn of vleesrund,” aldus Gemma. Dat alles vraagt een
nieuwe benadering van de fokkerij van
dieren. En dus ook van onderzoekers die
in deze bedrijfstak werkzaam zijn.
DE LAT LIGT HOOG

Het plan van de Dierenbescherming is veelomvattend, reikt verder dan op deze plek
kan worden uitgewerkt en legt de lat hoog.
Geen lange veetransporten meer, slachten
op het bedrijf na een adequate verdoving,
geen ingrepen als staartknippen meer en
kalfjes die niet direct bij hun moeder
worden weggehaald. De lijst is lang. “Maar
we hebben er dertig jaar voor uitgetrokken,” benadrukt Gemma. “En waar een
wil is, is een weg. Of beter: de vier paden die
we hebben uitgestippeld.”

BEELD DEBORAH VAN DER SCHAAF

D

e Dierenbescherming komt
daarom met zo’n plan: vier
‘transitiepaden’ die leiden
naar een realistisch, haalbaar
perspectief voor de veehouderij in Nederland. “We zijn niet over één
nacht ijs gegaan,” zegt Gemma Willemsen.
Zij geeft bij de Dierenbescherming leiding
aan de groep specialisten die zich bezighoudt met dierenwelzijn. “Onze ideeën
zijn uitvoerig getoetst in het veld; bij wetenschappers, financiers van de veehouderij en
natuurlijk bij overheidsvertegenwoordigers
en de sector zelf.”

De vier paden van het Deltaplan veehouderij
De Dierenbescherming bepleit een radicale ommezwaai van de veehouderij
waarbij het dier centraal staat. “Het is nu tijd om het systeem aan te passen aan de
dieren in plaats van andersom!” Met een eerlijke prijs voor de boer die dat mogelijk
maakt. Om deze omslag te realiseren, zijn vier verschillende transitiepaden benoemd.
Voorwaarde voor succes is volgens de Dierenbescherming dat op deze paden
door alle betrokkenen gelijktijdig actie wordt ondernomen.

PAD 1

Diervriendelijkere veehouderij als
onderdeel van totale verduurzaming
Dieren zijn sterk en weerbaar, en kunnen
hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze gaan
zo min mogelijk op transport en ieder dier
krijgt toegang tot een uitloop of wei.

PAD 3

Samenwerking in korte vaste ketens
In korte vaste ketens tussen producent en supermarkt krijgt de boer een eerlijke prijs en worden
heldere afspraken gemaakt over onder meer
controle, voedselveiligheid, enzovoort.

PAD 2

Van verspillende carnivoren naar
waarderende omnivoren
Consumenten verminderen hun consumptie van
dierlijke producten fors en ze betalen de echte en
eerlijke prijs voor vlees, zuivel en eieren. Voedsel
wordt meer gewaardeerd en minder verspild.

PAD 4

Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio
De veehouderij produceert integraal duurzame meerwaardeproducten voor de Noordwest-Europese markt. Per dier
is er meer ruimte en tijd nodig. Als gevolg daarvan worden
er minder dieren gehouden in Nederland.
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HOOFDVERHAAL

OP WEG NAAR DIERVRIENDELIJKERE VEEHOUDERIJ

Koplopers gaan voor
Er zijn prachtige voorbeelden van boeren die in de praktijk aantonen dat het mogelijk is
om duurzaam dieren te houden met respect voor hun welzijn en met oog voor het milieu
en de natuur. Bedoeling is dat ze inspireren, zodat hun initiatieven navolging krijgen.
De Dierenbescherming wil daarbij graag helpen. Het nieuwe Deltaplan voor de veehouderij
geldt als leidraad voor de projecten die de Dierenbescherming op veehouderijgebied zal
oppakken. Opdat de consument een afgewogen keuze kan maken. Op deze pagina’s stellen
we drie koplopers voor: een varkensboerin, een melkveehouder en een kippenboer.

Annechien ten Have portretteerden we
al eerder als pionier en grondlegger van
de Dartelstal voor scharrelvarkens in
het Groningse Beerta. Twee sterren van
het Beter Leven keurmerk leverde dat op;
het enige Nederlandse varkensbedrijf dat
deze sterren heeft.
“Bij de bouw van de stal hebben we verschillende diergerichte ontwerptrajecten gedaan.
Steeds met als doel om de belangrijkste
behoeften van het varken in een nieuwe stal te
integreren. We zijn er superblij mee, zouden
niet graag terug willen naar onze oude stallen.
We denken dat onze varkens het daarmee
eens zijn. Ook werken we aan het sluiten van
de kringloop. Zo eten de scharrelvarkens
tarwe en lupine die we grotendeels zelf verbouwen, en broodmeel dat een reststroom is
van overgebleven brood uit de supermarkt. De
mest verwerken we in de biogasinstallatie tot
elektriciteit en warmte, en de vergiste mest
gaat weer terug naar het land als voeding
voor de gewassen. En zo is de cirkel rond.
Het nieuwe Deltaplan voor de veehouderij van
de Dierenbescherming is niet alleen een
theoretisch wensbeeld, omdat de richting
naar de toekomst ook met voorbeelden
uit de praktijk wordt ondersteund. Dat vind
ik supercool; het maakt het tastbaar en begrijpelijk. In deze nieuwe toekomstvisie heeft ieder
zijn rol. Uiteindelijk moeten we het in de keten
van boer, slachterij, retail en consument doen.
Alleen samen kunnen we de nieuwe
veehouderij realiseren.”
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BEELD HANS VAN DEN BEELE, ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT

‘Alleen samen kunnen
we de nieuwe veehouderij
realiseren”

‘Het Deltaplan strookt
met onze visie, omdat het
uitgaat van respect voor
mens, dier en milieu’

‘Dierenwelzijn kan prima samengaan
met zorg voor de natuur’
Melkveehouder Corné Ansems
uit het Brabantse Hoogeloon
boert op een manier die de Dierenbescherming in het Deltaplan
ambieert. In tegenstelling tot wat
gangbaar is, mogen de kalfjes op
zijn Ruurhoeve bijvoorbeeld bij de
moederkoe blijven.
“Ik heb veel verschillende manieren
geprobeerd om tot een goed werkend
systeem te komen. Er is namelijk nog
maar weinig bekend over hoe kalfjes bij
hun moeder kunnen blijven. Om daar
verandering in te brengen vind ik dat de
boeren die deze keuze maken wat opener
zouden mogen zijn. Want alleen ga je
sneller, maar samen kom je verder. Transparantie is voor mij belangrijk. Niet alleen
een idealistisch verhaal; het moet op
de lange termijn vol te houden zijn,
zodat volgende generaties ermee verder
kunnen. Om het systeem op een open,
eerlijke manier te veranderen hebben we
iedereen nodig, van consument tot over-

heid die regelgeving moet aanpassen.
En ja, dierenwelzijn kan prima samengaan
met zorg voor de natuur. Dat doe ik bijvoorbeeld door agroforestry (boslandbouw
waarbij veeteelt wordt gecombineerd met
boomaanplant). Dat is goed voor de
natuur én voor de dieren, die schaduw
hebben dankzij de bomen in de wei. Als je
durft te denken in oplossingen is er veel
mogelijk. In de toekomst wil de Dierenbescherming dat melkvee in zogenaamde
vrijloopstallen wordt gehuisvest. Dat wil ik
ook voor mijn dieren. Mijn hoofd zit vol
met toekomstplannen, maar ik blijf wel
met twee benen op de grond staan. Ik heb
geleerd dat je niet te idealistisch kan zijn,
omdat het ook betaalbaar moet blijven. Zo
wil ik natuurinclusief worden en mijn dieren
alleen nog op het bedrijf laten slachten
door een mobiel slachthuis. Deze plannen
zijn niet zo makkelijk te realiseren. Maar ik
kies sowieso liever niet de eenvoudige
weg zodat we met ons bedrijf nu en in de
toekomst onderscheidend blijven.”

David Janssen is kippenhouder in het
Limburgse Veulen. Zijn vrije uitloophennen
krijgen 3 sterren van het Beter Leven
keurmerk. Onder het merk GIJS produceert
David ‘het vriendelijkste ei van Nederland’.
“Het verblijf voor de kippen is volledig afgestemd
op hun natuurlijke gedrag. Ze hebben een uitgestrekt buitenverblijf met bomen en planten, en een
overdekte uitloop met daglicht, aangekleed met
veel afleidingsmateriaal. Ik strooi het graan op
afwisselende momenten, zodat het interessant
blijft voor de dieren. Het mooiste vind ik dat ze
tijdens het strooien allemaal naar me toe komen;
dat draagt wat mij betreft echt bij aan de arbeidsvreugde. Zo’n zes jaar geleden zijn we een nieuwe
weg ingeslagen. Nu wordt het voer voor de kippen
grotendeels geteeld door boeren binnen een
straal van vijftig kilometer van ons bedrijf. Dat kost
meer, maar ik vind het belangrijk dat er spaarzaam
met grond om wordt gegaan. Op deze manier
hoeven we ook bijna geen soja te gebruiken. Het
Deltaplan van de Dierenbescherming strookt met
onze visie, omdat het uitgaat van respect voor
mens, dier en milieu. Het is nu vooral zaak dat
iedereen meewerkt, want anders krijgen we het
niet rond. Ik ken geen enkele boer die niet goed
voor zijn dieren zorgt; iedereen wil graag iets
extra’s doen. Maar dat kost wel geld. Daarom is
het belangrijk dat er ruimte komt in de regelgeving
en dat de retail ervoor zorgt dat de boer een eerlijke prijs krijgt.”
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‘We werken met een
groot team. Maar als
er meerdere mensen
tegelijk uitvallen,
kunnen de ambulances niet meer rijden’

‘Als we nu een overleden
dier ophalen, moeten we mensen vragen om het in een kistje
in de deuropening te zeen.
Dat doet pijn in je hart.’
10 | DIER ZOMER 2020

PORTRETTEN

Hulp aan dieren gaat altijd door

Onze helden
De noodhulp aan dieren stopt nooit. Dus ook in tijden van crisis blijven
dierenbeschermers doen wat ze altijd doen: dieren redden, opvangen en
verzorgen. Onze inspecteurs zijn dagelijks op pad om dierenleed aan te pakken
en ook op de dierenambulances, in de opvangcentra en bij mensen thuis gaat
de zorg voor dieren onverminderd voort. Hoe onze mensen hun werk doen
in deze surrealistische tijd, vertellen zij op deze pagina’s.

Karlijn studeert Biologie in
Den Bosch. In haar vrije tijd
zet ze zich in als vrijwilliger
voor de dierenambulance
in Rotterdam.
Karlijn: “Ik werkte twee avonden
in de week, maar nu mijn studie
vanwege de coronacrisis on hold
is gezet, ben ik er veel vaker, soms
wel veertig uur per week. Er zijn
maatregelen genomen om de
veiligheid voor de medewerkers
en vrijwilligers te waarborgen. We
hebben handschoenen en mondkapjes, de auto’s worden na elke
rit grondig gereinigd, en tussen
de chauffeur en bijrijder zijn schotten van plexiglas geplaatst. Als we
bij mensen op de stoep staan, zijn
we ons voortdurend bewust van

de noodzakelijke anderhalve
meter afstand. Je wilt niemand
ziek maken. De cliënten niet, maar
ook elkaar niet. We werken met
een groot team. Maar als er meerdere mensen tegelijkertijd uitvallen, kunnen de ambulances niet
meer rijden en dat willen we hoe
dan ook voorkomen. Het mooiste
van dit werk vind ik dat je dieren
die lange tijd vermist zijn geweest
met hun eigenaar mag herenigen.
Vorige week nog vonden we een
kat die al meer dan een jaar zoek
was. Gelukkig bleek hij gechipt
en konden we hem weer snel
thuisbrengen. We maken een
heleboel leed mee, maar dat zijn
de bijzondere momenten.”

Sean doet de studie Logistiek
Management en is daarnaast
vrijwilliger voor de dierenambulance in Rotterdam.
Sean: “Mijn broertje heeft de
spierziekte Duchenne; hij is erg
zwak en valt in de risicogroep. Ik
woon nog thuis, bij hem en mijn
moeder, dus ik heb wel even getwijfeld of ik moest blijven werken. Mijn
moeder had er geen problemen
mee. Goed opletten, vond ze, maar
dat doen we allemaal. Voorheen
plande ik een of twee diensten
naast mijn schoolrooster, maar nu
mijn studie stilligt ben ik veel vaker
aan het werk. Sinds de crisis is er
nogal wat veranderd. Zo mogen
we niet meer bij mensen naar
binnen. Als we een overleden dier

ophalen, moeten we ze vragen om
het in een kistje in de deuropening
te zetten, terwijl we normaal de tijd
nemen voor een waardig afscheid.
Dat doet pijn in mijn hart. We zijn
er voor de dieren, maar bieden
mensen ook troost. Je wilt voor ze
klaarstaan, luisteren naar hun verhaal. Dat is nu niet meer zo vanzelfsprekend, omdat de afstand groter
is. Mijn omgeving reageerde
enthousiast toen ik als vrijwilliger
ging werken. Ik ben tweeëntwintig,
veel van mijn leeftijdsgenoten
gaan in het weekend feesten.
Maar eerlijk gezegd doe ik dit veel
liever. Mijn collega’s zijn leuk en
het werk dient een doel. Fijn
dat ik wat voor dieren en mensen
kan betekenen.”
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Jeffrey werkt vier dagen per
week als hondenverzorger bij
Dierenopvang Haarlemmermeer. Daarnaast volgt hij de
opleiding tot kynologisch
gedragstherapeut.
Jeffrey: “Sinds de uitbraak van
het coronavirus zijn we opgedeeld in twee teams en werken
we gescheiden van elkaar. Het
ene team neemt de eerste helft
van de week voor zijn rekening,
het andere de tweede helft. Zo
kunnen we voldoende afstand
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houden op de werkvloer en
mocht er onverhoopt iemand
ziek worden, is er altijd nog het
andere team om de boel draaiende te houden. Voor ons is het
een uitdaging. We kunnen niet
meer ‘even’ overleggen. Elke
overdracht wordt zorgvuldig
vastgelegd; hoe gaat het met de
dieren, zijn er bijzonderheden?
Ook maken we twee keer zo
vaak schoon. Hygiëne was altijd
al prioriteit, maar we hebben
nog een tandje bijgezet. Onveilig
heb ik me de afgelopen periode

geen moment gevoeld. De
Dierenbescherming heeft snel
en zorgvuldig doorgepakt.
Omdat we nu in afzonderlijke
teams werken, heb ik de helft
van mijn collega’s al weken niet
gezien. Toch is er veel contact en
staan we ook op afstand voor
elkaar klaar. De plaatsing van
dieren gaat ondertussen gewoon
door, al verlopen de gesprekken
met adoptanten nu veelal via mail
en telefonisch, en laten we niet
meer dan één gezin kennismaken
met een dier. Het pensiongedeel-

te van onze opvang is vanwege
het virus gesloten, wat betekent
dat we tijd hebben om de asieldieren wat extra aandacht te
geven en lange wandelingen met
de honden te maken. Het is een
rare periode, voor ons allemaal.
Maar er komen ook mooie
dingen uit voort. Persoonlijk vind
ik het bijzonder om te ervaren
hoe buigzaam we zijn, hoe snel
we ons aanpassen aan deze
onwerkelijke situatie en dat de
zorg voor dieren áltijd doorgaat,
wat er ook gebeurt.”

BEELD ROBIN UTRECHT

‘Mooi om te ervaren
hoe buigzaam
we zijn in deze
onwerkelijke
situatie en dat de
zorg voor dieren
áltijd doorgaat,
wat er ook gebeurt’

Marjolein is welzijnswerker
en organiseert cursussen
voor onder meer werkelozen.
Ze is daarnaast als vrijwilliger
verbonden aan het project
Dierenbuddy in Utrecht.
Marjolein: “Onze hond Genie
was zeven jaar toen we haar uit
het asiel haalden. We kozen
bewust voor een wat ouder dier,
omdat we haar nog een mooi
leven gunden. Toen ze in januari
op dertienjarige leeftijd overleed,
had ik tijd nodig om te rouwen. Ik

wilde niet meteen een andere
hond, maar miste het gezelschap
en onze wandelingen wel. Toen
ik hoorde dat de Dierenbescherming op zoek was naar dierenbuddy’s heb ik me aangemeld.
Dierenbuddy biedt hulp aan
ouderen en chronisch zieken
bij de zorg voor hun huisdieren.
Ik werd gekoppeld aan twee
honden. Het baasje van Diëgo
op de foto heeft de ziekte van
Crohn en is aan huis gebonden.
Ik zou wekelijks een lange wandeling met hem maken, maar

omdat mijn werk vanwege de
coronacrisis stilligt, neem ik
hem nu om de dag mee naar
buiten. Ook met Kylla, het hondje van een bejaarde mevrouw,
loop ik vaak. Sinds de uitbraak
van het virus is er veel veranderd. We gaan niet meer bij
mensen binnen, maar nemen de
hond in de tuin van ze over. We
houden minimaal anderhalve
meter afstand en ik reinig de
riem voor en na de wandeling. In
het begin waren onze cliënten
huiverig, en ikzelf ook. We zijn

er voor kwetsbare mensen en
die wil je onder geen beding
blootstellen aan gevaar. Maar nu
het langer duurt, merk ik dat ze
meer dan ooit verlangen naar
contact. Daar neem ik de tijd
voor, ook al moeten we improviseren; zij vanaf het balkon en ik
op straat. Ook de honden hebben extra behoefte aan beweging, net als ikzelf. Ze maken me
zo blij. De band die je met een
dier opbouwt is speciaal; het
biedt ons allemaal troost in deze
onzekere tijd.”

‘In het begin waren
onze cliënten
huiverig, en ikzelf
ook. We zijn er voor
kwetsbare mensen
en die wil je onder
geen beding blootstellen aan gevaar.’
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De vrijwilligersteams van de Dierenbescherming spannen
zich door het hele land
in om om verdwaalde
kaen met hun
eigenaar te herenigen

WAT DOET DE
DIERENBESCHERMING?

In Nederland worden zo’n 2,6 miljoen
katten als huisdier gehouden. Helaas
nemen niet alle kattenbezitters de verantwoordelijkheid voor hun dier serieus,
met als gevolg ongewenste nestjes
kittens en op straat gedumpte katten.
Chippen, castreren en steriliseren kan
veel ellende voorkomen. Dankzij inspanningen van onze vrijwilligers door het
hele land kunnen er jaarlijks duizenden
verdwaalde katten worden opgevangen.
Voor de tamme dieren waarvan de eigenaar niet wordt gevonden, zoeken we
een nieuw thuis. De verwilderde katten
die niet meer kunnen wennen aan een
leven met mensen worden door de
vrijwilligersteams ingevangen, onvruchtbaar gemaakt en en in hun vertrouwde
omgeving teruggeplaatst. De zwerfkittens
socialiseren we bij gastgezinnen, waarna
ze via de asielen worden geadopteerd.
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CAMPAGNE

Slechts 17% van de straatkatten wordt thuisgebracht

Chipplicht biedt uitkomst
Naast de ruim tweeënhalf miljoen huiskaen in ons land, leven er een heleboel kaen op straat.
Wie zijn hun eigenaren? Omdat de vindplaats bij kaen mijlenver weg kan zijn van hun thuisadres, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. De Dierenbescherming vangt verdwaalde
kaen op. Zo’n 10.500 per jaar zijn het er. Van slechts 17% kan de eigenaar worden achterhaald.
Een chip biedt uitkomst en het aanbrengen is eenvoudig. Helaas kiest slechts een klein
deel van de baasjes hiervoor, en een weelijke plicht is er niet.

Voorkom verdriet, chip uw kat

Teken onze petitie
Met een geregistreerde chip kunnen
verdwaalde katten snel met hun eigenaar worden herenigd. Het aanbrengen
van een chip is eenvoudig. Sommige
gemeenten organiseren jaarlijks een
gratis chipactie. Voor honden geldt
sinds enkele jaren een wettelijke chipplicht. Maar liefst 93% van de gevonden
honden wordt herenigd met hun baasje.
De Dierenbescherming strijdt voor
een wettelijke chipplicht voor katten,
zodat ook deze dieren vaker thuis
kunnen worden gebracht.
Help ons dat te realiseren en teken de
petitie op dierenbescherming.nl/
petitie. Deze zomer zullen wij alle handtekeningen aanbieden aan de politiek.

D

at leidt tot problemen. Want het
levert overlast op voor de omgeving en voor de dieren is het leed
niet te overzien. Dat erkent ook
Lisette van Kemenade, zij is al tien jaar
als vrijwilliger verbonden aan de zwerfkattenwerkgroep in Tilburg en omgeving:
“Zwerfkatten zijn overal. Op het platteland
kunnen ze zich meestal nog wel terugtrekken, maar in de stad zitten ze dicht op de
bewoners. De vechtpartijen en het gejank
zorgen voor veel overlast. Soms gaan mensen
dan zelf oplossingen verzinnen, en die zijn
niet altijd even diervriendelijk. Ook voor katten is het leven op straat zwaar. De eeuwige
zoektocht naar eten, een droog plekje om te
slapen, de vele nestjes die moederpoezen

grootbrengen. Wij komen weinig oudere
zwerfkatten tegen, dat zegt wel wat.”
VOOR OMGEVING ÉN DIEREN

Voor verdwaalde huiskatten die niet zijn
gechipt en niet meer met hun eigenaar
kunnen worden herenigd, zoeken we via
onze opvangcentra en gastgezinnen een
nieuw thuis. De verwilderde katten laten
we chippen en steriliseren of castreren,
waarna we ze terugbrengen naar hun vertrouwde plekje. Lisette: “Na neutralisatie
zijn ze veel rustiger. Dat is gunstig voor
de omgeving én voor de dieren zelf.” Ook
hoeven de poezen zich voortaan niet meer
te ontfermen over de twee tot drie nestjes
die ze jaarlijks voortbrengen. Het kost de

dieren al zoveel moeite om eten te zoeken,
laat staan dat ze ook nog voor hun kleintjes
moeten zorgen. Lisette: “Een lichtpuntje is
dat we steeds meer katten opvangen die nog
niet zo lang op straat lopen. Deze dieren
kunnen vaak nog prima wennen aan een
leven met mensen. Daar zoeken we een
nieuw thuis voor.”
AANZIENLIJKE KOSTENPOST

De volwassen zwerfkatten die te verwilderd
zijn en door de vrijwilligersteams van de
Dierenbescherming worden gevangen gaan
in principe dus terug naar hun eigen plekje.
Sommige mensen vinden dat zielig, maar
deze dieren zouden in een huiselijke
omgeving veel stress krijgen, terwijl ze na
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HELP
ONS
REDDEN
Ook deze zomer zorgen wij weer
voor duizenden verdwaalde katten.
Helpt u ons daarbij? Kijk op
dierenbescherming.nl/zomeractie.

castratie of sterilisatie in de natuur hun
leven prima kunnen leiden. De kittens
worden via de asielen gesocialiseerd bij gastgezinnen. “Tot zo’n twaalf weken kunnen
we ze laten wennen aan een thuissituatie,”
aldus Lisette. “Zodra ze er klaar voor zijn,
gaan we op zoek naar een baasje.” Gelukkig
lukt dat voor kittens eigenlijk altijd. Voor de
asielen betekent de opvang van zwervende
katten hoe dan ook een aanzienlijke kostenpost. Want ook al vergoeden gemeenten de
eerste 14 dagen, daarna loopt het hard op.
Ga maar na: zo’n 7.500 verdwaalde katten verblijven gemiddeld 45 dagen in onze asielen,
terwijl de opvang van één kat al 10 euro per
dag kost.
NOOIT MEER HERENIGD

De meeste katten die vermist raken, worden
helaas nooit meer herenigd met hun eige16 | DIER ZOMER 2020

naar. Sommige gaan dood, bijvoorbeeld
in het verkeer, duizenden katten vinden
zoals gezegd via een asiel een nieuw thuis,
maar de rest verwildert. Met een wettelijke
chipplicht kunnen we naar verwachting
veel meer verdwaalde dieren thuisbrengen.
Maar een chip kan ook ander leed voorkomen. Nu gebeurt het regelmatig dat de
dierenambulance een melding krijgt van
een zwervende kat. Om er zeker van te zijn
dat wij geen huiskat meenemen, krijgt hij
eerst een bandje om met het verzoek aan de
eigenaar om contact op te nemen met de
Dierenbescherming. Daarna wordt de kat
weer losgelaten. Vaak worden we dan enkele
dagen later gebeld door de eigenaar en
blijkt de kat terecht. Indien we na ongeveer
twee weken geen reactie hebben ontvangen,
organiseert de dierenambulance een nieuwe
vangactie en gaat de kat naar het asiel.
Zodra kattenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen en hun dier chippen en registreren, zullen omslachtige pogingen als
deze om een dier thuis te brengen voortaan
tot het verleden behoren. En dat scheelt veel
tijd, leed en geld. “Wij vangen nu nog een
heleboel dieren op die vanuit een thuissituatie op straat zijn beland. Als we deze katten
dankzij hun chip op eenvoudige wijze met
hun baasje kunnen herenigen, zal dat een
wereld van verschil maken,” besluit Lisette.

TRAP, NEUTER EN RELEASE

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming
ongeveer 2.500 katten op met Trap,
Neuter en Release-acties (TNR). Van
deze dieren zijn er zo’n 850 te verwilderd om nog aan een thuissituatie
te wennen en gaan terug naar hun
vertrouwde omgeving. 550 katten zijn
semi-sociaal en worden vrijgelaten in
een buitengebied, waar ze alleen contact hebben met mensen als ze dat zelf
willen. 1.100 kittens worden gesocialiseerd in gastgezinnen en herplaatst.

WAT KUNT U DOEN?

1. Chip en registreer uw kat en zorg
ervoor dat de contactgegevens altijd up
to date zijn: het vergroot de kans dat onze
dierenambulance of opvangcentrum een
gevonden kat met de eigenaar kan
herenigen. Ook vermindert het op den
duur de aanwas van zwerfkatten.
2. Laat uw kat steriliseren of castreren.
3. Kies voor een kat uit het asiel: u helpt
een thuisloos dier en u draagt niet
bij aan de overbevolking aan katten.
Kijk op dierenbescherming.nl/asielen
voor een asiel in de buurt.

BEELD ERIK BUIS, ROBIN UTRECHT

De opvangcentra brengen
zweriens onder bij
gastgezinnen, waar ze
worden gesocialiseerd
en wennen aan een leven
met mensen

NU IN ONZE WEBSHOP:

Al het Best Life voer in de aanbieding! Voor hond, kat, knaagdier én kip.
99959
Verwenpakket hond
Van € 21,50 voor € 11,99

19701
Kippenvoer totaal
volwassen 4 KG
Van € 8,99 voor € 8,09

• 6 verschillende tussendoortjes à 300gr/st

• 3+ voor € 7,19/st
• ook andere varianten
in de aanbieding

19050
Kruidenhooi met wortel
en paardenbloem
Van € 2,99 voor € 2,69

54044

Kattenspeelbad Lotje

• 2+ voor € 2,39/st
• ook andere varianten in de aanbieding

€ 20,49 incl. speeltjes

• nieuw!

54036
Fill ’n Freeze ijslolly
€ 9,99/st

• nieuw!

Dit is slechts een
greep uit ons assortiment.
Met jouw aankoop
steun je het werk van de
Dierenbescherming.

DIERENBESCHERMINGSHOP.NL
Klantenservice: 0478 - 517 574

LEZERSFOTO’S

Zonnebad

Onze poes Miepje
neemt haar zonnebad.
Tongetje uit haar mond,
heerlijk genieten van
de eerste zonnestralen.
Mijke Verijzer,
Oost-Souburg

Vaste gast
Een halsbandparkiet eet de bloesem van een prunus.
Ik nam deze foto vanuit mijn huiskamer door het raam.
Gedurende de winter geef ik de buitenvogels verschillende
soorten voer. Zodoende blijven ze ook in de lente komen.
Betty-Lou Luijken, Badhoevedorp

Leve de lente
De ontluikende natuur, die eerste warme
zonnestralen. De lente is altijd heerlijk, maar
nu we met z’n allen zo veel tijd thuis doorbrachten, genoten we er nog een beetje extra
van. De dieren in onze omgeving voelden
hetzelfde, zo blijkt uit deze zonnige foto’s.

Genieten

Waaghals

Deze eekhoorn
waagt de sprong in
de hoop noten of
ander eten te vinden.
Marko de Jong,
Bussum
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Lekker chillen

Teckel Teun is op zevenjarige leeftijd vanuit
het asiel bij ons gekomen. Het liefst ligt
hij zoals hier; heerlijk in het zonnetje, of gezellig bij mam op schoot. Lekker chillen dus!
Gijs Wesselo, Oosterwolde

Mijn favoriete plek om
te fotograferen is
natuurgebied Het
Kristalbad tussen
Enschede en Hengelo, waar ik dit plaatje
schoot. Ik ga er een
paar keer per week
heen. Heerlijk om na
het werk even te ontspannen en te genieten van de natuur.
Rob Streep, Hengelo

7.

Prachtig

Vossen vind ik toch zo prachtig!
Bijzonder dat ze zich zo af en
toe aan ons laten zien, zodat wij
snel een mooi plaatje kunnen
schieten. Manouk Hanselaar,
Leidschendam

Poseren

Een ultiem lentetafereel:
deze prachtige vlinder ging
er even mooi voor zitten.
Jessie Mensink, Den Haag

Blauw en bruin

Dit is Kitty. Sinds twee jaar woont zij
bij mij omdat haar baasje niet goed meer
voor haar kon zorgen. Ze heeft een blauw
en een bruin oog. Erna Meijer, Apeldoorn

VOLGENDE KEER: VRIENDSCHAP

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s
met als thema ‘Vriendschap’. Tussen dieren
onderling, of tussen mens en dier. Inzendingen
mogen tot 1 juli worden gemaild naar
foto@dierenbescherming.nl, voorzien van
naam, adres en begeleidend tekstje.

Prachtige jaren

Onze Bo. Hij was nog maar zes jaar toen we hem eind
februari moesten laten inslapen. We hebben prachtige
jaren met hem gehad en een heleboel foto’s. Zoals
deze, vrolijk rennend door de bloemetjes.
Caroline Halbersma-Callaars, Winsum

Smakelijk

Een slim lammetje
dat graag een groen,
uhh rood blaadje lust.
Monique Molenaar,
Loenen a/d Vecht
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Directeur Co’tje Admiraal over de coronacrisis

‘Vooral nú nadenken
over onze relatie
met dieren’
Dat de coronacrisis ons, de mensheid, keihard raakt is duidelijk. We merken
allemaal de gevolgen. We worden ziek, verliezen naasten, baan en perspectief,
of raken in psychische nood. Bij de Dierenbescherming gaat het vanzelfsprekend
ook over mensen, maar is dierenwelzijn uiteindelijk ‘core business’.
Raakt COVID-19 de discussie over dierenwelzijn? En, zo ja, mag je die
dan wel voeren tegen de achtergrond van zo veel menselijk leed?

H

et lijkt misschien ongepast om
in het licht van de discussie
rond COVID-19 te beginnen
over erbarmelijke toestanden
in de vee-industrie of het lot
van dieren uit het wild. En toch is het niet
gek om op z’n minst onze houding ten aanzien van dieren kritisch tegen het licht te
houden. Want één ding is zeker: corona is
een zogeheten zoönose, een ziekteverwekker die van dier naar mens overspringt.
“En daar zijn er meer van,” waarschuwt
Co’tje Admiraal, directeur van de Dierenbescherming. Ze benadrukt dat het niet
alleen over virussen gaat, maar ook over
levensgevaarlijke bacteriën en parasieten.

EXOTISCHE KNAAGDIEREN

De Wageningen Universiteit heeft het over
meer dan 150 ziekten die als zoönose
bekendstaan. Dertien hiervan zorgen samen
jaarlijks voor ruim twee miljoen doden
wereldwijd. Is er een groter risico als je veel
dieren bij elkaar houdt voor hun vlees, melk
of eieren? Lopen we meer gevaar als we
naast cavia’s ook uit het wild gevangen
exotische knaagdieren in de huiskamer
hebben? Vragen we om ellende als we
letterlijk te dicht op de huid van wilde
dieren zitten? “Het is in ieder geval
gerechtvaardigd om met extra aandacht

juist nú stil te staan bij deze vragen,”
vindt Co’tje. Wetenschappers en deskundigen buitelen al maanden over elkaar
heen, maar volgens haar is er een rode
draad in alle bespiegelingen: “We infiltreren
steeds meer en verder in de leefomgeving
van zowel gehouden als in het wild
levende dieren; of dat zo moet blijven is
een belangrijk vraagstuk.”
CORONA BELEIDSTEAM

Admiraal stond vanaf dag één aan het
roer van het Corona Beleidsteam van de
Dierenbescherming: “Dat was aanvankelijk
bedoeld om een helder beeld te krijgen van
de betekenis van de crisis voor onze mensen
en ons werk. En bij te sturen waar nodig
en mogelijk. Wordt onze dierennoodhulp
door de overheid bijvoorbeeld bestempeld
als vitaal? Kunnen onze ambulancemedewerkers hun werk wel blijven doen?
Is er voldoende bezetting op de locaties?
Is er genoeg voer voor de dieren in onze
opvangcentra? Maar op een gegeven
moment krijg je signalen dat ook buiten
ons directe gezichtsveld zaken spelen waar
je niet omheen kunt,” aldus de directeur.
“Zo deden we mee aan gezamenlijke oproepen aan overheden om veetransporten te
beperken of stop te zetten omdat dieren de
dupe werden van oponthoud aan de grens.

Ook zag je dat kuikentjes werden gedood
die niet naar Afrika konden worden
geëxporteerd om daar te worden ingezet
als leghen. Of dat het importeren van
kalveren uit Ierland doorging, terwijl de
export van dat vlees naar het zo extreem
getroffen Italië afnam.”
TIKKENDE TIJDBOM

Maar dat waren directe gevolgen van
verscherpte maatregelen en, als je eerlijk
bent, niet van het systeem zelf. De coronacrisis begon ook niet in de vee-industrie.
“Nee,” erkent Co’tje, “die directe link is er
deze keer niet.” Ze wijst er echter wél op dat
de vee-industrie een tikkende tijdbom is als
het gaat om zoönosen. Dus de coronacrisis
is aanleiding om na te denken over de
risico’s die we lopen? “O, zeker wel!,” stelt
ze resoluut. We komen niet voor niets
dezer dagen met een Deltaplan voor de
veehouderij (zie pagina 6). “Dat al klaar
was vóór het virus toesloeg in China. De
situatie is tenslotte al veel langer onhoudbaar. Als ik me beperk tot de gevaren van de
veehouderij in haar huidige vorm voor onze
volksgezondheid, vraag je je oprecht af
waarom er niet eerder is ingegrepen.”
Ze doelt op de lange lijst van voorvallen,
incidenten en crises die ons land al troffen.
“Zo hadden en hebben we te maken met
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Misschien dat deze
crisis zorgt voor
een wake-up call.
Vooraanstaande
virologen zeggen
al langer dat de
intensieve veeteelt
in Nederland
onhoudbaar is.

ANTIBIOTICA

Het is lastig om met open vizier het gesprek
over onze omgang met dieren te voeren,
zeker wanneer er een economische afhankelijkheid in het spel is. “En toch zullen we wel
moeten,” meent Co’tje. “Neem het gebruik
van antibiotica,” stelt ze. Als bestuurder met
haar wortels in de geneeskunde (o.m. als
gynaecoloog en bestuurder in een ziekenhuis) weet ze als geen ander hoe afhankelijk
we zijn geworden van medicijnen die soms
levensbedreigende bacteriën te lijf gaan.
“Omdat ze in het verleden massaal zijn
ingezet, en ook nu het gebruik in sommige
sectoren (zoals de kalversector) nog hoog is,
neemt de weerbaarheid van bacteriën tegen
dit soort middelen hand over hand toe. De
bacteriën raken er steeds meer aan gewend,
om het maar simpel uit te drukken.” Er
wordt nu al gewaarschuwd dat een dergelijke resistentie door overmatig gebruik van
antibiotica in de vee-industrie miljoenen
doden gaat betekenen. MRSA, de zogenaamde
‘ziekenhuisbacterie’, is al niet meer gevoelig
voor veel antibiotica. Vooral bij patiënten
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met verminderde weerstand is dat een
serieus gevaar. “De Nederlandse veehouderij
heeft het antibioticagebruik inmiddels wel
gehalveerd. Maar in sommige sectoren ligt
dat gebruik nog steeds onverantwoord
hoog. Er zijn dan ook structurele veranderingen nodig, zoals het fokken van sterke,
robuuste dieren die gezond mogen leven in
een omgeving die hun welzijn centraal stelt.
Dan heb je geen of nauwelijks antibiotica
nodig.” Het blijft een treurige constatering
dat het omgekeerde nu veelal de norm is:
zwakke dieren, die op een klein oppervlak
snel moeten groeien tegen lage kosten.
BLIND

We blijken doof voor de waarschuwingen
en blind voor de voortekenen. “De Dierenbescherming vertelt al zo lang dat de
gevaren niet onaanzienlijk zijn,” aldus
Co’tje. “Vogelgriep betekent bijvoorbeeld al
zo veel ellende; denk aan de bijna jaarlijks
terugkerende ophokplicht voor kippen,
de ruiming van duizenden dieren bij de
zoveelste uitbraak, maar nu vooral ook aan
de gevaren voor de volksgezondheid.” Vogelgriep is een virus dat spontaan kán veranderen in een voor de mens zeer gevaarlijke,
zelfs dodelijke variant. “En dan moet je
beseffen dat wij al jaren vergeefs adviseren
om geen pluimveebedrijven te vestigen bij
open water, want daar loop je immers het
grootste risico dat wilde watervogels de
gehouden dieren besmetten.”

LANGSLEPEND DOSSIER

“Er wordt misschien nog wel geluisterd,
maar niet adequaat gehandeld,” verzucht
Co’tje. Ook het langslepende dossier over
veetransporten passeert in het gesprek met
de directeur van de Dierenbescherming
over onze omgang met dieren naar aanleiding van de huidige crisis de revue. “Het
is gewoon Russische roulette, dat gesleep
met dieren,” maakt ze duidelijk. “Het is dan
ook niet de vraag óf, maar wanneer we weer
een ellendige ziekte het land binnenrijden.”
Ter illustratie benadrukt Co’tje dat de
mond-en-klauwzeercrisis in 2001 zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door met het virus
besmette kalveren die per vrachtwagen
vanuit Ierland kwamen.
Misschien dat deze crisis zorgt voor een
wake-up call. Vooraanstaande virologen zeggen al langer dat de intensieve veehouderij
in Nederland onhoudbaar is. Professor
Fouchier, een van de belangrijkste virologen
van ons land, heeft in de media diverse
keren herhaald dat wij heel dicht op miljoenen gastheren van allerlei virussen leven. In
het Algemeen Dagblad stelde hij onlangs
over de varkenspopulatie in Nederland:
“Die is echt ridicuul hoog. Als daar een rare
infectieziekte uitbreekt kan dat grote gevolgen hebben.” Eerder schreef NRC Handelsblad al dat volgens Fouchier niet alleen de
omvang van de wereldbevolking debet is
aan de verspreiding van ziekten, maar ook

BEELD FRANK JACOBS, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

varkenspest, mond-en-klauwzeer, salmonella,
Q-koorts, BSE of gekkekoeienziekte, sars, en –
last but not least – vogelgriep. Het zijn niet
allemaal zoönosen zoals het coronavirus.
Maar feit is dat als er meer dieren worden
gehouden, de kans groter wordt dat er eentje besmet raakt, en zijn vooral de gevolgen
veel omvangrijker.”

‘We komen óf
te dicht in het leefgebied van wilde
dieren, of we halen
ze gek genoeg in
huis. Daar moeten
we dus iets mee.’

onze gewoonte om een ontzagwekkende
hoeveelheid dieren om ons heen te verzamelen, te fokken en op te eten. “Dat maakt ons
heel gevoelig voor virussen. Vergelijk het
met een te grote konijnenpopulatie in de
duinen, waar myxomatose uitbreekt,” aldus
de viroloog.
MARKTEN MET WILDE DIEREN

Uiteraard heeft de Dierenbescherming
met andere organisaties bij de Wereldgezondheidsorganisatie gepleit voor een
verbod op markten waar wilde dieren
worden verhandeld en geslacht. “Daar
begon immers alle ellende,” aldus Co’tje.
“Als mensen zó direct en letterlijk in
aanraking komen met wilde dieren, vraag je
om problemen. Nog los van het dierenleed
dat je op die markten ziet. Dat alleen zou
mijns inziens al reden genoeg moeten zijn
voor een verbod.” Er kan echter dichter bij
huis ook al een begin worden gemaakt.
“Kijk, volgens deskundigen komen we óf
te dicht in het leefgebied van wilde dieren
zelf, of we halen ze gek genoeg in huis.
Daar moeten we dus iets mee.” We hebben
het volgens haar dan over huisdierbezit
én jacht.
FLINK FOUT

In Amerika ging het enkele jaren geleden
bijvoorbeeld flink fout toen een handelaar
wilde ratjes uit Afrika verkocht. Enkele
kinderen die een leuk kameraadje dachten

te hebben werden vervolgens besmet met
‘Monkeypox’, een virus dat lijkt op de
menselijke pokken. “Gelukkig kon deze
uitbraak worden ingedamd, maar het geeft
wel aan dat je risico’s loopt met het houden
van wilde dieren.” Overigens vindt de
Dierenbescherming dat er sowieso een lijst
moet komen van dieren die geschikt zijn
om te houden door particulieren. “Daarop
moeten dus géén dieren komen die uit het
wild zijn gevangen en ook hier geldt: niet
alleen vanwege onze gezondheidsrisico’s.”
GEVAARLIJK DICHT BIJ VIRUSSEN

Met deze kwestie stipt de directeur van de
Dierenbescherming een volgens virologen
belangrijk punt aan: we dringen te diep
binnen in de leefgebieden van dieren. “Die
we dan vernielen, inclusief de dieren die er
leven. Én we komen gevaarlijk dicht bij
virussen die verscholen wachten op verspreiding.” Bij de jacht speelt iets vergelijkbaars. De prooi van de mens slaat op de
vlucht en verspreidt daarmee ook ziektes.
Volgens Co’tje is de Afrikaanse varkenspest
in dit verband een actueel vraagstuk.
Om deze voor varkens zeer besmettelijke
ziekte te bestrijden wil men al snel overgaan tot het afschieten van wilde zwijnen.
“Ons standpunt is dat je dan juist verspreiding in de hand werkt. Doordat dieren na
afschot het virus uitscheiden in de buurt
van jagers en hun voertuigen, werkt deze
methode averechts.”

CRUCIAAL

Volgens de directeur van de Dierenbescherming is een wereldwijd betere omgang met
dieren van cruciaal belang. Voor de wereldgezondheid. “Want als wij niet beter luisteren en ons gedrag aanpassen, dan is deze
crisis zeker niet de laatste,” voorspelt ze.
“We moeten met elkaar patronen doorbreken. Deze pandemie mag niet ‘zomaar’
voorbijgaan zonder dat we wezenlijke
duurzame stappen hebben gezet. Ik hoop
vurig dat dit nu écht op tafel komt te liggen
bij overheden.”
MOEDIG LEIDERSCHAP

Co’tje zegt zich in dit verband aan te sluiten
bij de woorden van gedragseconoom en
senator Esther-Mirjam Sent (PvdA), die in
een interview in de Volkskrant over de
coronacrisis stelt dat de mens moet leren dat
het doel van de economie ‘kwaliteit van
bestaan’ is. “Ook voor dieren,” vult Co’tje
aan. We hebben een eigen verantwoordelijkheid. “Verbeter de wereld en begin bij
uzelf. Laten we doen wat wij kúnnen. En ja,
dan zullen we ook dingen moeten laten. Dat
vergt moedig leiderschap van onze overheid,
en ieder ander die zelf iets kan betekenen.
De overheid zou de gelegenheid moeten aangrijpen om zich te herbezinnen op de transformaties die nodig zijn.” Dat we ook het
samenleven met dieren dienen te herijken,
staat voor de frontvrouw van de Dierenbescherming als een paal boven water.
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Onze mensen, ons werk

Districtsinspecteur LID
Ed Webers werkt al ruim 23 jaar als inspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. In deze functie zet hij zich dagelijks in om dierenleed aan te pakken.
Hij ziet veel narigheid, maar vindt dat hij na al die jaren nog steeds de mooiste baan ter
wereld hee¨. We liepen een dagje met hem mee.
VERWAARLOOSDE PONY’S
We komen aan bij een veldje in een woonwijk
waar twee pony’s in de modder staan. “De
eigenaar is een recidivist, dus de tijd van waarschuwen is voorbij,” aldus Ed. “Om zo snel
mogelijk het welzijn van deze dieren te verbeteren schrijf ik een proces-verbaal uit en nodig
hem uit op het politiebureau voor verhoor. Hij
moet ook zorgen voor een schone en droge
ligplek en met ze naar de dierenarts gaan,
omdat ik vind dat ze wel erg dikke buiken hebben. Als ik binnenkort hier terugkom en hij
heeft de huisvesting voor zijn pony’s niet op
orde, gaan wij dat voor hem regelen, waarbij
alle kosten op hem worden verhaald.”

11.00 uur

VERMAGERDE HOND We arriveren bij een woonboot. Er is een melding
binnengekomen over een vermagerde hond, maar de eigenaar blijkt niet thuis.
Ed hoort geblaf en kijkt door het raam. Binnen zitten twee grote honden die er op
het eerste oog goed uitzien. Niet extreem mager, maar eentje wel dunner dan je
zou verwachten. “Volgende week kom ik terug en dan hoop ik in gesprek met de
eigenaar te gaan,” zegt hij.
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12.00 uur

ONDERWEG Ed vertelt dat er veel plekken zijn waar hij elk
jaar noodgedwongen terugkomt. “Je ziet dan een opleving
in de verzorging, omdat er controle is, maar die zwakt weer
af zodra wij het loslaten, omdat sommige mensen gewoon
niet willen leren.” Volgens hem zal de invoering van het
zelfstandig houdverbod straks een zegening zijn, want dan
kunnen mensen die niet in staat zijn om fatsoenlijk voor hun
dieren te zorgen een wettelijk verbod krijgen om nog langer
dieren te houden.

BEELD ROBIN UTRECHT

12.30 uur

13.30 uur

ED WEBERS

‘Elk dier dat ik een mooier leven kan
geven, maakt het de moeite waard’
STERVEND KATJE De volgende controle gaat over een katje dat
ernstig ziek zou zijn. De bewoonster laat ons binnen. De kat blijkt al op
leeftijd en is inderdaad zo ziek dat hij niet lang meer te leven heeft. Maar
afscheid nemen valt het stel nog te zwaar. Na een goed gesprek geeft
Ed ze een paar dagen om zelf te doen wat het beste is voor hun dier.
“In mijn functie probeer ik áltijd het welzijn van dieren te verbeteren,
maar soms is een leven afgelopen en moeten we een dier rustig in laten
slapen. Dat is moeilijk, maar de enige juiste, respectvolle keuze.”
15.00 uur

MISSTANDEN VASTLEGGEN

IMPACT RAAKTE ME

“In 1996 startte ik bij de
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming als
inspecteur Bijzondere
Opdrachten. Mijn voornaamste taak was om misstanden
met dieren vast te leggen. Ik
volgde veetransporten en
dook in de hondenhandel.
Toen brak de varkenspest
uit. Ik heb vreselijke dingen
gezien die nu nog weleens
op mijn netvlies branden.”

“Ik ben militair geweest
en heb jarenlang in het
gevangeniswezen gewerkt,
dus ik was wel wat gewend,
maar de impact hiervan
raakte me. Als die hamer
twee centimeter de andere
kant op was gevlogen, had
ik hier niet meer gestaan.”

INGRIJPEN

“In die functie had ik geen
bevoegdheden, dus ingrijpen bij dierenleed kon
ik niet. Toen ik eenmaal
proefde van het werk als
districtsinspecteur, waarbij
je dat wél mag, was er geen
weg meer terug.”
NAAR MIJN HOOFD

LAATSTE MELDINGEN De controles van Ed zijn onaangekondigd.
“Ik kom altijd op het verkeerde moment; normaal is het huis nooit zo
vies als toevallig die ene dag,” zegt hij lachend. “Ik maak niet vaak mee
dat mensen zeggen: ‘Meneer Webers, u heeft helemaal gelijk; wat een
bende is het hier’.” Ed heeft nog een aantal controles te gaan als wij
afscheid nemen. “Wat er ook gebeurt, ik rijd ’s avonds altijd met een
goed gevoel naar huis,” besluit hij. “Als ik de leefomstandigheden
voor één dier heb kunnen verbeteren, is het de moeite waard geweest.
Uiteindelijk is dit werk nooit klaar, maar alles wat wij voor dieren kunnen
doen, helpt. En dat is wat mij drijft.”

“Ik ging op controle bij een
man met zestien honden.
De woning was vervuild,
de dieren kwamen amper
buiten. Toen ik daar voor
de vierde keer aan de deur
stond met zeven politiemannen om hem te vertellen dat hij toch echt beter
voor de honden moest
zorgen, pakte hij een klauwhamer en smeet die naar
mijn hoofd.”

GEEN IDEE

“Als mensen niet goed voor
hun dieren zorgen is dat
niet altijd onverschilligheid, vaker onwetendheid.
Op de paardenmarkt koop
je een shetlander voor
vijftig euro, aan het einde
van de dag voor de helft.
Mensen die in een impuls
zo’n pony aanschaffen, hebben vaak geen idee wat de
verzorging inhoudt. Daar
gaat het natuurlijk al mis.”
ALTIJD DIEREN

“Ik kan me niet anders
herinneren dan dat er bij
ons thuis dieren waren. En
dan niet één of een paar,
maar een heleboel. Op al
mijn babyfoto’s – ik ben 57,
dus die zijn al oud – staan
honden, katten en vogels.
De liefde voor dieren zat er
duidelijk al vroeg in.”
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Vijf initiatieven

Diervriendelijke gemeenten
Een diervriendelijke gemeente zorgt niet alleen goed voor haar burgers, maar ook voor de
inwonende dieren, die in groten getale deel uitmaken van ons alledaagse bestaan. Omdat gemeenten
een zorgplicht hebben, kunnen ze hun invloed uitoefenen op het bevorderen van dierenwelzijn en
het terugdringen van leed. Een flink aantal gemeenten in ons land hee¨ inmiddels een wethouder
met dierenwelzijn in zijn of haar portefeuille en een aparte dierenwelzijnsnota waarin het beleid
staat geformuleerd. Sowieso hebben ze allerlei mogelijkheden om hun beleid ‘dierenwelzijnsproof’
te maken. Op deze pagina’s een paar voorbeelden van diervriendelijke initiatieven.

Rekening houden met honden én bewoners

Van alle huisdieren hebben honden de meeste impact op openbare ruimten. Gemeenten
doen er goed aan om voorzieningen voor honden te realiseren en geschikte losloopgebieden
aan te wijzen waar honden de ruimte hebben. Het is belangrijk dat zowel hondenbezitters als
hun medeburgers zonder ergernissen met elkaar kunnen samenleven.

Stimuleren chippen van katten

Landelijk bestaat er nog geen wettelijke
verplichting, maar gemeenten kunnen wél
voorlichting geven aan katteneigenaren en
chipacties organiseren. Nissewaard doet dit
bijvoorbeeld al jaren. Dierenartsen voorzien
tijdens deze periode zoveel mogelijk katten
gratis van een chip. Een mooi initiatief, als je
bedenkt dat er jaarlijks een heleboel katten in
Nederland verdwaald raken (zie pagina 14).
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Voor mensen met een
laag inkomen bestaan er
diverse bijstandsregelingen.
Gemeenten kunnen ook
bijspringen als huisdierbezitters voor onverhoopt
hoge dierenartskosten
komen te staan. Zo mogen
Amsterdammers met een
laag inkomen dankzij
de ADAM-regeling
(Amsterdamse Dierenhulp
Aan Minima) gratis naar de
dierenarts en worden mogelijke vervolgbehandelingen
voor de helft vergoed.

BEELD DEBORAH VAN DER SCHAAF

Ondersteunen
bewoners met een
laag inkomen

Dilemma’s

Rekening houden bij nieuwbouw met dieren en natuur

Waar gebouwd wordt, moet natuur doorgaans wijken. In de Utrechtse wijk Terwijde leefden
veel gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Toen er een paar jaar geleden tachtig nieuwe
woningen werden gebouwd, kregen ook de gierzwaluwen nieuwe woonruimte; de huizen werden voorzien van een gierzwaluwkast in de gevel. Een mooi voorbeeld van ‘natuurinclusief’
bouwen. Niet alleen in de bouw, maar ook bij het beheer van de openbare ruimte kunnen
gemeenten diervriendelijker opereren en met oog voor biodiversiteit. Dat doen ze in ieder
geval in de gemeente Breda, waar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast om plaagdieren te laten verdwijnen. Want met het spuiten van chemicaliën, bijvoorbeeld om de eikenprocessierups te laten verdwijnen, spuit je ook andere organismen dood.

Preventie
dierenleed
achter de voordeur

Sociale hulpverleners
komen over de vloer bij
huishoudens waar ondersteuning nodig is. Daarmee
kunnen zij een belangrijke
rol spelen in het herkennen
van signalen die erop wijzen
dat huisdieren in de knel
komen. Stel dat er sprake
blijkt van kinderverwaarlozing, dan is de kans aanwezig dat ook de hond niet
goed wordt verzorgd. Met
informatie en trainingen zorgen gemeenten ervoor dat
hulpverleners hun blikveld
verruimen en alert zijn op
dierenwelzijnsproblemen
achter de voordeur.

In een stad waar mens en dier dicht
bij elkaar leven, ontstaan botsende
belangen. Gemeenten staan voor
de niet eenvoudige taak om die
tegen elkaar af te wegen. Want
bewoners uit de binnenstad kunnen
overlast ervaren van die andere
stadsbewoners: duiven. En waar de
één de door de gemeente aangelegde hondenspeeltuin een
fantastische faciliteit vindt om zijn
dier uit te laten razen, kunnen direct
omwonenden last hebben van het
geblaf van zo veel honden.

Wat kunt u doen?
Als burger kunt u actie ondernemen
in uw woonplaats en vragen om
maatregelen die ten goede komen
aan dieren. Zo was er een particulier
initiatief in Utrecht, dat zorgde voor
kattenklimtouwen langs kademuren
waarmee verdrinking van katten die
in de gracht vielen werd voorkomen.
Het initiatief vond in de jaren daarna
navolging op meerdere plaatsen.
Meer dierenwelzijn zit soms in
kleine dingen.

Dierenbescherming
denkt mee
De Dierenbescherming denkt
graag met gemeenten mee. Zo hebben we een nota met aanbevelingen
gemaakt, waarin allerlei beleidsmaatregelen staan die gemeenten
kunnen nemen om dierenwelzijn
te bevorderen. Ook onze collega’s
in de regio staan ambtenaren regelmatig terzijde bij uiteenlopende
dierenwelzijnskwesties.
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‘Niets mooier dan een
wild dier vrijlaten in
de natuur, de plek
waar hij thuishoort’
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GERED

Gewonde dassen
Chauffeur Rai van Dierenambulance
Limburg mocht onlangs twee herstelde dassen
vrijlaten in de Zuid-Limburgse heuvels.
Een prachtig moment.
De dassen waren eerder
opgehaald door onze dierenambulance. De eerste, een jong
mannetje, was door een
voorbijganger gevonden op een
fietspad in de buurt van het
klooster in het Limburgse
Wittem. Hij was waarschijnlijk
aangereden en had verwondingen aan zijn achterpoten. Omdat
de das zich niet makkelijk liet
vangen, hielpen omstanders
hem in de ambulance te tillen,
waarna hij naar het Natuurhulpcentrum in het Belgische
Opglabbeek – gespecialiseerd in
de opvang van wilde dieren
– werd gebracht voor een
medische check en behandeling.
BIJTWONDEN

Het toeval wilde dat daags erna
uit hetzelfde gebied opnieuw
een melding binnenkwam van
een gewonde das. Ditmaal met
flinke bijtwonden aan hals en
poten, vermoedelijk opgelopen
tijdens een vechtpartij met een
ander mannetje. Ook deze das
mocht met de ambulance naar
het Natuurhulpcentrum. Er
bleek gelukkig geen sprake van
botbreuken of ernstige verwondingen. Dus de wonden werden
schoongemaakt, de dassen
kregen medicatie en rust, en
herstelden op deze manier
voldoende om weer in vrijheid
te kunnen leven.

BEELD JEROEN BOGAERT

HUN EIGEN WEG

Na drie weken was het zover.
Vrijwilliger Rai van de dierenambulance haalde het tweetal
op om ze terug naar hun eigen
omgeving de brengen. “Dassen
zijn territoriale dieren die met
twee tot twaalf soortgenoten
leven in een burcht. We streven
er daarom altijd naar om ze uit
te zetten op de plek waar ze
oorspronkelijk vandaan komen.

En omdat het nachtdieren
zijn, planden we de vrijlating
’s avonds,” aldus Rai. “Toen ik
de deksel van de kist haalde,
waren ze nog wat afwachtend.
Ze hadden tenslotte een uur in
het donker gezeten. Maar dat
duurde niet lang; algauw waren
ze gewend en gingen ze allebei
hun eigen weg.”
NIEUWE KANS

Volgens Rai zijn dit de fijnste
momenten: “Voor mij is er niets
mooier dan een wild dier
terugbrengen naar de natuur,
de plek waar hij thuishoort.
Dassen raken in het Limburgse
Heuvelland regelmatig betrokken bij aanrijdingen, helaas
vaak met een slechte afloop. Dat
deze dieren het gered hebben en
nu een nieuwe kans krijgen
geeft me veel voldoening.”
Rai werkt ruim twee jaar op de
ambulance, drie keer per week
en altijd één nachtdienst. “Dit
werk geeft me rust,” besluit hij.
“Alles wat wij doen, heeft zin.
Want wat er ook gebeurt;
uiteindelijk helpen we dieren
altijd. Zelfs als ze het niet
redden, hoe moeilijk dat soms
ook is. Ze slapen dan tenminste
rustig in, hoeven niet te lijden
en krijgen een waardig einde.”

WIST U DAT…

... Dassen met hun kleine
kraaloogjes slecht zien,
maar een uitstekend reukvermogen hebben?
... Ze honkvast zijn, en de
burchten waarin ze leven
vaak honderden jaren
bewoond worden?
... Ze hun leefomgeving
regelmatig schoonmaken
en uitbreiden?
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Zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk is alleen verkrijgbaar bij Jumbo.

IK BEN DIERENBESCHERMER

‘Als wij niet goed
voor de aarde zorgen,
kunnen we het wel
schudden met z’n allen’

De bewuste keuze van Konnie Huijers

BEELD ERIK BUIS

Dat de productie van ons voedsel niet altijd even goed is voor onszelf, dieren en het milieu, weten we al langer. Met het Beter Leven
keurmerk biedt de Dierenbescherming consumenten de mogelijkheid om bewuster boodschappen te doen. Ook Konnie Huijers
kiest voor producten met de sterren van het Beter Leven keurmerk.
Konnie: “In ons gezin waren we zo’n 45 jaar geleden al bewust met voeding bezig. Ik heb in mijn tienerjaren de nodige relaties zien stranden
omdat mijn moeder overal knoflook in gooide, liefst rauw, terwijl dat in
die tijd allesbehalve gebruikelijk was. Gezond eten is voor mij altijd
belangrijk gebleven. Toen mijn dochter erg ziek werd en Lyme bleek te
hebben, kreeg het een nog prominentere rol. Bewuster leven begint
meestal klein; dat gold ook voor ons. Ik deed het voor mijn eigen
gezondheid en die van mijn kinderen. Inmiddels weet ik dat de keuzes
die we maken veel verder reiken. Als wij niet goed voor de aarde zorgen,

kunnen we het wel schudden met z’n allen. Dat is de afgelopen maanden
pijnlijk duidelijk geworden. Ik ben een rasoptimist, altijd geweest, maar ik
heb me vaak afgevraagd of we het tij nog wel kunnen keren. Vooral de
traagheid waarmee mensen hun gedrag aanpassen, baarde me zorgen.
Inmiddels weet ik dat het wel degelijk kan; de manier waarop we met z’n
allen de maatregelen om het coronavirus te beteugelen hebben aanvaard,
vind ik ongelooflijk. Laten we vanaf morgen dan ook besluiten om nog
maximaal drie dagen per week vlees te eten, van dieren die een beter leven
hebben gehad. Wat ik mooi vind aan het Beter Leven keurmerk is dat het
verandering nastreeft vanuit een positieve gedachte. Als ik in de supermarkt bij de eieren of de melk sta, laten de sterren op de verpakking me
zien of er rekening is gehouden met het welzijn van de dieren. En daar kies
ik dan voor. In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, hoeft de keuze
voor gezonde, diervriendelijkere producten niet duurder te zijn. Je kan
klein beginnen en zelf ervaren dat elke stap die je zet effect heeft.”
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Voor vogels werkt
het kalmerend
om aandacht aan
hun verenpak
te besteden

VEREN SPREIDEN

Het is niet altijd even duidelijk waarom vogels zo dol zijn op badderen,
maar ze doen het wel allemaal. Zwemmend, staand, duikend en zelfs
in de regen. Het begint meestal met nippen en kleine beetjes water
drinken. Dat gaat over in razendsnelle, ritselende bewegingen en het
poetsen van de veren. Voor vogels werkt het kalmerend om aandacht
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aan hun verenpak te besteden en bovendien kunnen ze in het water
afkoelen. U doet ze daarom een plezier met een badje in de tuin, nog
meer tijdens warme zomerdagen. Na het badderen spreiden ze de
vleugels en gaan richting de zon staan. Zo kan het lijfje weer opwarmen
en de veren drogen. Bijkomend voordeel is dat parasieten niet goed
tegen de warmte kunnen en verdwijnen.

IN BEELD

Waterballet en modderrollen
In het dierenrijk wordt volop gebadderd. Om even op te frissen, schoon te spoelen,
op te warmen of juist af te koelen. In het water of een modderpoel; dieren hebben
allemaal zo hun eigen voorkeuren.
POOTJEBADEN

Niks lekkerder dan een frisse duik
op een warme zomerdag. Ook
dieren zoeken graag de verkoeling
van het water op. Zo staan paarden en Schotse hooglanders liefst
urenlang met hun poten in het
water, omdat ze het met hun dikke
vacht ook zonder beweging al
erg warm hebben. Ze zoeken
dan zelf een plekje bij het water of
in de schaduw en trekken er pas
’s avonds op uit om te grazen.

MODDERROLLEN

Voor het welzijn van varkens
zijn modderbaden belangrijk.
De dieren kunnen niet zweten, en
hebben het nodig om af te koelen.
Daarnaast biedt een modderbad
bescherming tegen verbranding
door de zon en rollen varkens
veelvuldig door de modder om
ongewenste gasten van hun huid
te verwijderen. De pijnlijke realiteit
voor miljoenen Nederlandse
varkens is dat ze op stal staan,
waar geen modderpoel te bekennen is. Noodgedwongen wentelen
ze zich dan soms in hun eigen
uitwerpselen – een gruwel voor
deze zindelijke dieren.
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IN BEELD

DOOR HET STOF

Sommige vogels houden van
stofbaden. Huismussen doen dit
bijvoorbeeld graag. Ze wentelen
zich in het stof en gooien daarbij
fijne deeltjes over hun vleugels en
lijfje. Deze stofdeeltjes worden
in het verenkleed gewreven en
daarna uitgeschud. Hiermee
verwijderen ze overmatige olie
en worden parasieten als luizen
en mijten gedood. Parasieten
kunnen de conditie van het
verenpak verslechteren en nare
ziektes overbrengen, dus het is
belangrijk dat de vogel zich op
deze manier beschermt.

Er zijn ook dieren die een afkeer
van water hebben, zoals katten.
Omdat de voorvader van de
Europese korthaar waarschijnlijk
leefde in droge gebieden, kan het
genetisch bepaald zijn. Ook de
vacht speelt een rol. Die is, anders
dan bij honden, niet waterafstotend.
Bij de meeste dieren zijn de haren
een beetje vettig door de huideigen
oliën. Omdat katten zichzelf vaak
schoonlikken, krijgen ze vetvrije
haren, en die absorberen water.
Daarom ziet een natte kat er ook
zo ‘verzopen’ uit. Toch hebben
niet alle rassen een aversie van
zwemmen. De Bengaal bijvoorbeeld is er dol op. Er zijn er meer
die graag pootjebaden. Vaak gaat
het om rassen die op eilanden zijn
ontstaan of afstammen van wilde,
op vissen jagende voorouders.
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BEELD BUITENBEELD, NATURE IN STOCK, SHUTTERSTOCK, STOCKSY

VERZOPEN KAT

ZOMPIGE DUIK

Sommige dieren verkiezen een modderpoel
boven een verfrissend bad. Een plons in de
modder werkt namelijk ook reinigend, hoe
raar dat misschien ook klinkt. Zo nemen wilde
zwijnen bijvoorbeeld regelmatig een duik in
een zompige poel. De modder op hun huid
laten ze opdrogen en schuren ze er later weer
af om zo huidparasieten te verwijderen.
Er zijn ook dieren die van zo’n modderbad
een heus spektakel weten te maken en er volop van genieten. Niet alleen nuttig dus, maar
ook vanuit sociaal oogpunt hartstikke zinvol.

Er zijn dieren die
van een modderbad
een spektakel weten
te maken en er volop
van genieten
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagina’s
een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt en waarvan we vinden dat
ze een verschil maken voor de dieren die a«ankelijk zijn van onze hulp.

Hulp voor Osha

Tekenen voor dieren
Anneke van der Molen tekent al zolang ze zich kan
herinneren en altijd spelen dieren een glansrijke hoofdrol. Ze wilde iets goeds voor dieren doen en daarom
besloot Anneke de Dierenbescherming te helpen.
Op de manier die haar het beste past; ze doneert
10% van de verkochte tekeningen aan ons. Daarnaast
zette ze een actie op voor mensen die geen tekening
willen of kunnen betalen, maar wél graag de Dierenbescherming steunen. “Het hoeft niet veel te zijn,”
aldus Anneke, “elke euro telt. Laten we met z’n allen
de wereld een klein beetje mooier maken.”

Eind januari werd Osha binnengebracht bij Dierenbeschermingscentrum Amersfoort nadat een
oplettende voorbijganger haar
onder de motorkap van een auto
had zien zitten. Ze werd nog
diezelfde dag door een dierenarts nagekeken en het leek erop
dat ze een vorm van huidkanker
had. Om Osha te verlossen van de
pijn werden haar oortjes geamputeerd. De operatie doorstond ze goed
en haar oortjes leek ze niet te missen,
maar helaas bleek niet lang daarna uit een
röntgenfoto dat ze uitzaaiingen in haar longen
heeft. Ze is nu liefdevol opgevangen door een
oud-vrijwilliger van de Dierenbescherming die
haar thuis overlaadt met knuffels en aandacht.
We zijn dankbaar voor alle steun, donaties en
lieve berichten die we voor Osha mochten ontvangen. Maar liefst € 1.400 werd in korte tijd bijeengebracht, waarmee wij haar operatie en
(medische) zorg kunnen bekostigen.

Bent u of kent
u iemand
die zich ook op
bijzondere wijze
hee ingezet voor
de Dierenbescherming?
Meld het ons
via redactie@
dierenbescherming.nl.
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FONS HENDRIKS, HENDRAIKS MULTI MEDIA

?

We zijn dankbaar
voor alle steun,
donaties en lieve
berichten die we
voor Osha mochten
ontvangen

Een laatste groet
De wachttijden in de praktijk van Gerard van der Rijt uit Geldrop
waren beroemd en berucht, omdat hij graag uitgebreid de tijd
nam voor zijn patiënten en hun baasjes. Op 17 april stonden
mensen nog één keer in de rij bij de populaire dierenarts, die
een week eerder op 73-jarige leeftijd was overleden. Iedereen
die afscheid wilde nemen, mocht in een autocolonne langs
zijn praktijk, zijn familie en vrienden rijden. Om een laatste eer
te bewijzen aan deze iconische dierenarts. In een colonne
van vijf dierenambulances gaven ook de medewerkers van
Dierenambulance Brabant-Zuidoost gehoor aan deze oproep.
Zij brachten hulpbehoevende dieren jarenlang graag bij hem.
Het werd een bijzondere, emotionele rit, waarbij ze allemaal een
traantje moesten wegpinken.

Verrassingspakketten
Dierenopvangcentrum Vlaardingen
kreeg een mooie donatie van supermarkt
PLUS Tanthof in Delft. Zij schonken vijf
boodschappenpakketten ter waarde van
€ 50 voor de vrijwilligers. We krijgen
regelmatig voer en materialen voor onze
asieldieren, waar we erg blij mee zijn;
lief dat er ook aan onze onmisbare
vrijwilligers wordt gedacht.

Check, check, dubbelcheck
Zo fijn en waardevol dat dierenfysiotherapeute Dominique
Frohoff tijd voor ons en de honden in Dierenopvangcentrum
’t Noordbroek maakt bij twijfels over hun conditie. Feit is dat
de dieren niet alleen vaker met gedragsproblemen, maar ook
met lichamelijke issues te maken hebben. Niet zelden hangen
deze met elkaar samen. Dominique kijkt de dieren na en geeft
ons handvatten om ze nog beter te kunnen begeleiden naar
een nieuw thuis. Om Lodewijck op de foto zijn nog wat zorgen,
dus verder onderzoek volgt.

Dominique kijkt
de dieren na en gee
ons handvaen om ze
nog beter te kunnen
begeleiden naar
een nieuw thuis

Haken voor
het goede doel
Nikita Verhage haakt in haar
vrije tijd schildpadjes met daarin
kattenkruid. Deze verkoopt ze bij
haar dierenarts. Van elk verkocht
schildpadje gaat € 1 naar
ons dierenopvangcentrum in
Gouda. Onlangs kwam zij ons
€ 30 brengen én wat schildpadjes
voor de katten.

Springen,
verstoppen,
klimmen

Nuttige donatie

Een lieve dierenliefhebber koos
ervoor om via testament aan onze
asieldieren na te laten. Een prachtig
gebaar als mensen ook na hun overlijden iets voor dieren willen blijven
betekenen. We mochten zelf ideeën
indienen, waarna de nabestaanden
kozen voor zeven catwalls. Nu hebben onze katten nog meer plekjes
om te ontdekken, zich in te verstoppen, te klimmen en te springen,
en dat maakt hun verblijf in het
asiel een stuk aangenamer.

Een prachtig gebaar
als mensen ook na
hun overlijden iets
voor dieren willen
blijven betekenen

Wat een lieverd
Wat is Nelly Huisman een lieverd! Ze verkocht zelfgemaakte knuffels om geld in te
zamelen voor ons operatiefonds asieldieren.
En dat heeft maar liefst € 200 opgeleverd.
Ze kwam het geld persoonlijk overhandigen
mét wat lekkers voor bij de koffie.

Vrijwilligers van de dierenambulance mochten een
mooie donatie ophalen bij ESE International in
Veldhoven, dat onder meer evacuatiematerialen en
verbandmiddelen en -trommels produceert. Veel
van deze producten hebben een houdbaarheidsdatum, waarna ze worden vernietigd. In de meeste
gevallen dan, want bij het asiel zijn deze spullen
heel welkom en dus mochten we vijftien vuilniszakken vol medische producten in ontvangst
nemen. Natuurlijk kunnen we niet alles gebruiken
en houden we rekening met de houdbaarheid,
maar met name de verbandmiddelen zijn handig
voor noodgevallen en bij oefeningen.
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SERVICE

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

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

OP DE AGENDA

Verkiezingen nieuwe Ledenraad
Later dit jaar vinden de
Ledenraadsverkiezingen
plaats. De Raad bestaat uit
25 democratisch gekozen
leden en heeft een belangrijke stem in de wijze waarop
de Dierenbescherming zich
inzet voor dieren in ons land.
U bepaalt als lid niet alleen
wie aan deze Raad deelneemt, maar u kunt zichzelf
ook kandidaat stellen.
Als lid van de Ledenraad vertegenwoordigt u de leden van de
Dierenbescherming. De Ledenraad werkt samen met de Raad
van Toezicht, is een klankbord
voor de Bestuurder en richt zich
hierbij op dierenwelzijn. Ook
kunt u als lid van de Ledenraad
input leveren ten aanzien van
strategische dierinhoudelijke
onderwerpen. Bijvoorbeeld

tijdens de jaarlijkse dialoogdag.
Als dierenwelzijn u aan het hart
gaat, is dit wellicht een mooie
kans voor u. Deel uw ervaringen
en kennis op het gebied van
dieren en dierenwelzijn en laat
uw stem horen, bijvoorbeeld
door de specifieke problematiek
in uw regio te delen.
Als lid van de Ledenraad maakt u
deel uit van een interessante
groep waar vanuit betrokkenheid
en expertise een actieve bijdrage
wordt geleverd aan het bewaken
en bevorderen van de doelstelling van de Dierenbescherming.
De Ledenraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar op zaterdag met aanvullend één of twee
(facultatieve) themabijeenkomsten op een doordeweekse dag
of avond. De leden worden eens
per drie jaar democratisch gekozen. Later dit jaar vinden de ver-

voortleven en dragen ook in de
toekomst bij aan een verbetering
van dierenwelzijn. Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en

Website
dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
dierenbescherming.nl/klantenservice
Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter),
M.C. Kuipers (vicevoorzitter),
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Gaat dierenwelzijn
u aan het hart?
kiezingen plaats voor de nieuwe
Ledenraad die op 1 januari 2021
start. Hebt u interesse in deelname? Houd dan onze website
dierenbescherming.nl/verkiezing
in de gaten. In het volgende
nummer leest u meer over de
mogelijkheden om uzelf aan te
melden als kandidaat.

Nalaten aan de Dierenbescherming

Mensen die ervoor kiezen om
de Dierenbescherming op
te nemen in hun testament laten
hun liefdevolle zorg voor dieren

Dierenleed melden?
Neem dan contact op met het landelijke meldnummer van de politie: 144

donaties is elk bedrag, groot of
klein, bijzonder waardevol. Wilt
u meer weten over de mogelijkheden om na te laten aan de
Dierenbescherming? Dan komt
een van onze relatiebeheerders
graag bij u langs.
Jana van Muijden, Agnes van Veen
T 088 81 13 066
E nalaten@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Directie
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)
Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar
een gezinslidmaatschap? Neem contact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op
dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming voert incasso’s einde maand uit. Rekeningnummer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming:
NL56ZZZ404073190000

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.

Hebt u ons opgenomen in uw
testament? Laat het ons weten;
wij bedanken u graag.

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Linda Bakker, Niels Dorland, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Robin Utrecht Oplage: 129.000
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77
De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding
worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.
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• BRANDING

• LAND

ADV E RTE NTIE

MAAK KANS OP € 2.500,!
50x

HEMA cadeaukaart
t.w.v. € 15,-

• DAGERAAD

• ORKAAN

• DAMPKRING

• STORM

• DONDERSLAG

• TSUNAMI

• GLETSJER

• WILDERNIS

• GRONDWATER

• WOLKENDEK

• KARPER The Bastard
Small BBQ

• ZUURSTOF
Geldprijs

2x

t.w.v. € 323,95

1x

t.w.v. € 2.500,-

• KORAALRIF

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden
omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

• BLADEREN
• BRANDING
• DAGERAAD
• DAMPKRING
• DONDERSLAG
• GLETSJER
• GRONDWATER
• KARPER
• KORAALRIF
• KRISTAL
• LAND
• ORKAAN
• STORM
• TSUNAMI
• WILDERNIS
• WOLKENDEK
• ZUURSTOF
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OPLOSSING:

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Bel de oplossing gratis door via 0800-1123
Op werkdagen van 09.00 -21.00 uur en op zaterdag van 10.00 -16.00 uur.
Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800 - 1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname
aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. De looptijd van de actie is van 26 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020. Alle winnaars
ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 24 september 2020 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/winactie. De volledige actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/puzzel

Achter
elke
postcode
zit een
verhaal.

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van
dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een
liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig
verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar
gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dierenbescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dierenambulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van
€ 44,8 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!
Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan
100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u
heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 6,2 miljard aan
goede doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

U een kans, zij een kans!

