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VOOR & NA

April 2015
De zomer was nog maar net begonnen toen er 
op een voetbalveld in Eindhoven drie pups in 
een bananendoos werden gevonden. De 
 dierenambulance haalde ze op en bracht ze 
over naar het asiel van Dierenbescherming 
Brabant Zuid-Oost. Daar bleek dat hun 
 pootjes ernstig waren vergroeid, waarschijnlijk 
door een gebrek aan zonlicht. “Dit kan, zowel 
bij dieren als bij mensen, leiden tot een tekort 
aan vitamine D, met kromme ledematen tot 
gevolg,” aldus de dierenarts. “Waarschijnlijk 
hebben ze al die tijd opgesloten gezeten in 
een donkere ruimte.” Medewerkers en vrijwilli-
gers van het asiel ontfermden zich over de 

hondjes, die ze Spot, Mack en Woody noem-
den (van links naar rechts op de foto). En 
ondanks hun slechte start waren ze enthou-
siast en genoten ze van het mooie weer. Aan-
vankelijk leek het dan ook goed met ze te gaan, 
maar na twee dagen moest de  dierenarts toch 
het verdrietige besluit nemen om Spot in te 
laten slapen. “Waarschijnlijk heeft hij amper 
gelopen sinds zijn geboorte,” vertelt ze nu.  
“De kans op herstel was minimaal. Bovendien 
zaten zijn poten vol met wondjes, wat hem erg 
veel pijn bezorgde.” Voor de overgebleven 
pups werden gastgezinnen gezocht om ze te 
begeleiden bij hun herstel. Woody kwam 
terecht bij Jolanda. Hij kreeg zwemtraining om 

zijn spieren te ontwikkelen en zijn pootjes wer-
den elke dag meerdere malen gemasseerd. “In 
het begin probeerde ik me niet te veel aan hem 
te hechten,” herinnert Jolanda zich. “De kans 
was namelijk groot dat hij het niet zou redden.” 
Die eerste dagen was Woody inderdaad nog 
erg moe en schichtig en kon hij amper op zijn 
 pootjes staan, maar al vrij snel knapte hij op. 
“Dat hij zijn vertrouwen in de mens niet verlo-
ren heeft, vind ik heel bijzonder,” zegt Jolanda 
nu. “Hij is zo lief en aanhankelijk, we hebben 
hem allemaal in ons hart gesloten.”

Lees op pagina’s 37 en 39 hoe het nu met 
Woody en Mack gaat.

OPGESLOTEN IN DONKERE RUIMTE
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 ‘Hun pootjes waren  ernstig 
 vergroeid, waarschijnlijk door 

een gebrek aan zonlicht’
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DIEREN REDDEN
Als puber wilde ik in de zomer vrijwilli
gerswerk gaan doen in een asiel. Mijn moe
der leek dat niet verstandig; ik barstte al in 
huilen uit als een dier in een film slecht 
werd behandeld, hoe moest dat als ik daad
werkelijk met dierenleed te maken kreeg? 
Toen ik onlangs werd benaderd door de 
Dierenbescherming met de vraag of ik een 
dagje mee wilde lopen met een van de 
inspecteurs, zei ik alsnog volmondig ja. 

Ik mocht op pad met Jan Smit (nee, niet 
die Jan Smit...). Deze Jan zingt niet, maar 
houdt van dieren; zijn kennis van dieren is 
zelfs even groot als van mensen. Essentieel 
in zijn vak, ontdekte ik al snel. We bezoch
ten een gezin op een kleine etage, waar zó 
veel dieren zaten, dat het er wel een die
rentuin leek. Er waren klachten geweest 
over vervuiling en stank. Terwijl Jan met 
de bewoners sprak over de situatie, aaide 
ik de dieren. Wat waren het er veel! 

“Vaak zijn mensen gek op hun dieren, maar 
hebben ze niet de middelen noch de kennis 
om er goed voor te zorgen,” legde Jan uit 
toen we weer buiten stonden. “Aan mij als 
inspecteur de taak om in te schatten hoe 
ernstig een situatie is. In dit geval niet ern
stig genoeg om in te grijpen. Wel ga ik nog 
een paar keer bij deze mensen langs om een 
vinger aan de pols te houden.” 

We bezochten die dag nog een paar andere 
adressen. Ik ben verbijsterd dat er zoveel 
dierenleed is in een welvarend land als het 
onze. Het maakt me verdrietig en boos 
tegelijk. Gelukkig zijn er inspecteurs zoals 
Jan, die zich met hart en ziel inzetten voor 
dieren in nood, elke dag opnieuw. 

Miryanna van Reeden
Actrice en Ambassadeur Dierenbescherming

Vanaf pagina 14 vertellen vier inspecteurs in  
het kader van de campagne #helponsredden 
over hun werk.

EDITORIAL & INHOUD

KORT NIEUWS 4
OPINIE 6
Controverse rond de plezierjacht  
INTERVIEW  10 
Producent film Holland: Natuur in de Delta 
GERED 12
Biggetjes Porgy & Bess
PORTRETTEN 14
Onze inspecteurs
ACHTERGROND 20
Overgewicht bij huisdieren 

VRAAG & ANTWOORD 23
IN BEELD 24
Volg de vogeltrek
ONZE MENSEN, ONS WERK 30
Preventiemedewerker Piet Mandigers
LEZERSFOTO’S 32
Dieren in de natuur
BIJZONDER DIER 36
Onverschrokken katje Boef
VOOR/NA 37&39
SERVICEPAGINA 38

24 6

14

1 2

G
E

E
R

TJ
E 

VA
N

 O
D

IJ
K



LIDL STAPT VOLLEDIG OVER
OP BETER LEVEN KEURMERK

DIEREN-EHBO:  
NUTTIG VOOR 

IEDEREEN

Lidl gaat als eerste super-
markt in Nederland gefaseerd 
over naar een vleesassorti-
ment met minimaal 1 ster van 
het Beter Leven keurmerk van 
de Dierenbescherming. Met 
deze stap biedt de super-
marktketen haar klanten uit-
eindelijk een 100 procent 
 diervriendelijker vlees-
assortiment. “Fantastisch dat 
Lidl transparante beloftes 
doet over het volledige vlees-
assortiment. Ik hoop dat de 
andere supermarkten volgen. 
Zo komen we weer een stap 
dichterbij ons doel: betere 
leefomstandig heden voor alle 
 dieren,” spreekt directeur van 
de Dierenbescherming Frank 
Dales zijn waardering uit.

KORT NIEUWS

facebook.com/deDierenbescherming

Als onderdeel van onze asieldieren-
campagne #GEEFOMMIJ vroegen we 
mensen om een  selfie met hun huisdier 
te maken en deze te delen via social 
media. Daar werd massaal gehoor aan 
gegeven. U kunt alle inzendingen bekij-
ken op onze Facebookpagina.

Say cheese!

INSPECTIEDIENST POES MET GEBROKEN 
POOT VAN WISSE DOOD GERED

Een inspecteur van onze 
 Landelijke Inspectiedienst 
 Dierenbescherming (LID) heeft 
kunnen voorkomen dat een 
poes met een gebroken poot 
zou worden geëuthanaseerd. 
De eigenaar, die in de schuld-
sanering zit, had geen geld 

voor een operatie en daarom 
wilde de curator het dier in 
laten slapen. Dit terwijl de kat 
nog maar één jaar oud en ver-
der helemaal gezond was. 
Zowel de LID als RVO.nl, 
onderdeel van het ministerie 
van Economische Zaken, vond 

dit onacceptabel. De poes 
werd daarop in bewaring geno-
men door onze inspecteur en 
succesvol geopereerd. Het 
dier maakt het nu gelukkig 
weer goed. Wilt u meer lezen 
over ons inspectiewerk? Blader 
dan door naar pagina 14.

Een ongeluk zit in een klein hoekje.  
Dat geldt voor mensen, maar zeker ook  

voor dieren. Voor iedereen die eerst hulp 
wil kunnen bieden aan zijn huisdier of  

dat van een ander, organiseert de 
 Dierenbescherming op diverse locaties  

in het land de cursus Dieren-EHBO.  
Zo start er op 21 oktober bijvoorbeeld  
eentje bij Dieren beschermings centrum  

Amersfoort (utrecht.dierenbescherming.nl) 
en op 18 november bij Dieren-

beschermingscentrum Limburg  
(limburg.dierenbescherming.nl).  

Wilt u deel nemen of meer informatie  
hebben? Neem dan contact op met een 

regiokantoor bij u in de buurt.
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‘Springt een eekhoorn wel 
eens mis?’ ‘Kan een pisse-
bed een blauwtje lopen?’ 
Het zijn vragen die je je 

waarschijnlijk niet vaak 
stelt, maar waarop je het 
antwoord wél wilt weten. 
Het boekje Kan een regen
worm ook verzuipen? geeft 
antwoord op honderd van 

dit soort vragen over dieren 
die je vrijwel dagelijks ziet. 
Op pagina 23 beantwoor-
den we er alvast een paar.

We mogen vijf exemplaren 
weggeven van dit  

leuke boekje. Wilt u er  
eentje ontvangen? Stuur  

dan een mail naar  
win@dierenbescherming.nl 

o.v.v. naam en  
adresgegevens. 

BOEK  
KAN  

EEN REGEN-
WORM OOK  

VERZUIPEN?

5 X
win!

17.099 MENSEN ZEGGEN NEE  
TEGEN AFSCHOT DAMHERTEN

BETER 
LEVEN.  
ALTIJD  
BETER. 

Deze slogan zult u op de radio regel-
matig voorbij horen komen tijdens  
de Beter Leven-campagneweek van 
19 tot en met 25 oktober. Die week 
zet de Dierenbescherming met 
supermarkten en fabrikanten het 
Beter Leven keurmerk in de schijn-
werpers. Het keurmerk mag op 
groeiende belangstelling rekenen. 
Van supermarkten die steeds meer 
verschillende Beter Leven producten 
aanbieden, van boeren die de stap 
naar Betere Boer maken, en van con-
sumenten die steeds vaker vragen 
om het keurmerk. En dat betekent 
per saldo een Beter Leven voor mil-
joenen dieren in de veehouderij. 
Dus: vlees, kip of eieren kopen? Let 
dan op het keurmerk. Of beter nog, 
eet eens een dagje geen vlees.

Maar liefst 17.099 mensen onder-
tekenden de petitie van de Dieren-
bescherming tegen het afschieten 
van 2.400 gezonde damherten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Frank Dales, directeur van de 
 Dierenbescherming, overhandigde 
de petitie onlangs aan verantwoor-
delijk wethouder Udo Kock tijdens 
een raadscommissievergadering in 
het Amsterdamse stadhuis. “De 
 Dierenbescherming vindt het plan 
om ruim twee derde van de gezonde 
damhertenpopulatie die in relatieve 
vrijheid in de Amsterdamse Water-
leidingduinen leeft af te schieten 
ronduit stuitend,” aldus Frank Dales. 
“Het is onnodig, dieronvriendelijk en 
schadelijk voor het hele gebied. 
Namens onze organisatie, de onder-
tekenaars van de petitie en natuurlijk 

de damherten, roep ik wethouder 
Kock en het college van B&W op 
door te gaan met het huidige beleid, 
waarbij de dieren zoveel mogelijk 

met rust gelaten worden en er alleen 
wordt ingegrepen als daarmee 
onnodig lijden van de dieren kan 
worden voorkomen.”

IK ZOEK BAAS  
AANHANKELIJKE BELLA
Bella is met haar tachtig kilo bepaald geen schoothondje, maar zo 
gedraagt ze zich wel. Ze kan zich urenlang vermaken met snuffelen en 
rondstruinen, en trekt graag een sprintje op z’n tijd. Daarbij krijgt ze 
meestal veel toeschouwers, omdat het er blijkbaar erg grappig uitziet 
als een Deense Dog met gestrekte poten en wapperende oren voorbij 
komt rennen. Aangezien Bella al op leeftijd is, wil de Dierenbescher-
ming haar plaatsen met een medisch rugzakje. Dit betekent dat Bella 
na adoptie bij de dierenarts van Dierenbeschermingscentrum Limburg 
onder medische controle mag blijven. Op deze manier dragen wij bij 
aan de medische kosten en krijgt deze lieverd een eerlijke kans. Kijk 
op de website Ikzoekbaas.nl voor het volledige profiel van Bella.
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WAT HOUDT DE WET 
NATUURBESCHERMING IN?
De belangrijkste wetten die 
 momenteel de natuur in Nederland 
beschermen, zijn de Natuurbe-
schermingswet, de Flora- en fauna-
wet en de Boswet. Het kabinet wil 
deze wetten samenvoegen tot één: 

de Wet natuurbescherming.  
De Dierenbescherming vindt het 
belangrijk dat er binnen deze wet 
een goede bescherming van dieren 
komt en onderstreept daarbij dat 
ieder dier beschermingswaardig is 
en niet alleen de ‘bijzondere’ of 
zeldzame soorten. Vlak voor de 

zomer werd de nieuwe Wet natuur-
bescherming aangenomen door de 
Tweede Kamer. De Dierenbescher-
ming is teleurgesteld over de 
inhoud, omdat er geen echte verbe-
terpunten op het gebied van dieren-
welzijn in staan. Zo blijft de 
plezierjacht op wilde eenden, fazan-

ten, hazen, konijnen en houtduiven 
bestaan en wordt er geen verbod 
op jacht in natuurgebieden opgeno-
men in de wet. Onbegrijpelijk, 
omdat dit onnodig, niet duurzaam 
en bovendien zeer dieronvriendelijk 
is. Daarnaast zijn er meer dan 
genoeg alternatieven.

VRIJ BEJAAGBAAR
Op dit moment zijn de haas, 
fazant, houtduif, wilde eend 
en het konijn vrij bejaagbaar. 
Van deze dieren worden er 

meer dan één miljoen per jaar 
gedood door jagers en een 

onbekend aantal niet-dodelijk 
getroffen, zonder dat er enige 

noodzaak of enig nut is. 



ACHTERGROND
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We zijn het er eigenlijk allemaal wel over eens: natuur moeten we koesteren. We hebben 
in Nederland unieke gebieden waar prachtige dieren leven. Adembenemende natuurfilms 
die nu eens niet in Afrika zijn gedraaid maar in ons eigen kikkerlandje oogsten lof en 
trekken veel bezoekers. De vraag rijst iedere keer weer óf en in hoeverre de mens de 
natuur moet reguleren. Bij het doelbewust doden van dieren, zoals bij de jacht, is de 
controverse het grootst.

CONTROVERSE  
ROND DE PLEZIERJACHT

Er is de laatste tijd veel te doen 
geweest over de jacht. Wie 
herinnert zich niet Cecil, de 
leeuw uit Zimbabwe, en de 
stroom van reacties die het 
doden van dit majestueuze 
dier door een Amerikaanse 
tandarts teweeg bracht? Een 

Nederlandse nieuwslezer kwam naar aanlei
ding van dit voorval ‘uit de kast’. Hij vertelde 
waarom hij snapt dat het doden van Cecil 
walging oproept, maar dat er een verschil zou 
zijn met de manier waarop hij zelf te werk 
gaat. Hij schoot en zag ‘zijn’ bok, zoals hij het 
dier noemde, binnen een paar seconden ster
ven. Daarbij zou dan geen gejuich passen, 
maar wel ‘voldoening’ en ‘trots’ omdat de 
buit binnen was. En het geluksgevoel komt 
dan pas als je het dier smakelijk verorbert, 
aldus de jagende nieuwslezer.

Egoïstisch
Datzelfde geldt voor de topkoks die ineens in 
de media verschenen om hun wildbraad vei
lig te stellen. Vanuit een egoïstisch perspec
tief proberen uit te leggen waarom je een dier 
van het leven berooft, blijkt echter steeds las
tiger. Zeker als dat dier deel uitmaakt van de 
natuur. Die is immers van ons allemaal en wij 
zijn er met z’n allen onderdeel van. Dat geeft 
recht van spreken en om die reden hield het 

doodschieten van dieren de gemoederen de 
laatste tijd behoorlijk bezig. Er is veel verwar
ring en emotie, en er worden halve waarhe
den verteld. Hoe komt dat en waar hebben we 
het nu eigenlijk over? 

Oogsten uit de natuur
Het gaat in discussies vaak om de hobbyjacht, 
ook wel plezierjacht genoemd. Dit is een 
vorm van jacht waarbij mensen vinden dat ze 
het recht hebben om uit de natuur te ‘oog
sten’. Volgens jurist Léon Ripmeester van de 
Dierenbescherming gingen bij de behande
ling van de nieuwe Wet natuurbescherming 
(zie kader linkerpagina), die vlak voor de 
zomer door de Tweede Kamer werd aangeno
men, de felste debatten vooral over deze vorm 
van jacht. Léon: “In Nederland zijn er de 
zogenaamde vrij bejaagbare soorten; dieren 
die op de jachtlijst staan. Daarnaast wordt er 
gejaagd op dieren onder het mom van 
beheerjacht. In het laatste geval wordt door 
de provinciale overheid bepaald dat de popu
latie in een natuurgebied te groot is en de 
dieren schade zouden kunnen aanrichten. 
Denk hierbij aan zwijnen, reeën of ganzen.”

Felle protesten
De jurist vertelt dat in de oorspronkelijke 
plannen voor de wet twaalf diersoorten vrij 
bejaagbaar zouden zijn. Dankzij felle protes

ten, van onder meer de Dierenbescherming, 
is de lijst teruggebracht tot vijf diersoorten, te 
weten eend, konijn, haas, houtduif en fazant. 
“Vanaf het prille begin hebben wij als Dieren
bescherming onze poot stijf gehouden en 
aangegeven dat plezierjacht uit den boze is. 
Ik weet nog goed dat voormalig staatssecreta
ris Henk Bleker besloot om de smient, een 
onschuldige eendensoort, van de lijst te 
schrappen. Dat gaf moed om onze strijd voort 
te zetten tegen het onding dat de wet toen 
was.” Overigens werd de wet controversieel 
verklaard toen het kabinet waar Bleker deel 
van uitmaakte in 2012 sneuvelde en de coali
tie van PvdA en VVD het stokje overnam.

‘Vanaf het prille 
begin hebben wij als 
Dierenbescherming 

onze poot stijf 
gehouden en aange

geven dat plezier
jacht uit den boze is’

OPINIE
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nodig is, het zogenaamde pro-
actieve beheer? “Nee, in principe 
niet,” stelt de biologe. “Zonder 
inmenging van de mens ontstaat er 
vanzelf een balans tussen de dieren 
en hun omgeving. 
Weinig eten bete-
kent minder jongen 
en veel voedselaan-
bod betekent groei 
van de populatie. Zo 
simpel is het.” 
Alleen als dieren 
schade aanrichten 
of een gevaar ople-
veren voor bijvoor-
beeld de verkeersveiligheid of zelfs 
de volksgezondheid, zou je tot regu-
lering van de populatie kunnen over-
gaan. “Maar dan alleen door echte 
professionals en pas als alle dier-
vriendelijke alternatieven hebben 
gefaald,” aldus Femmie.

Reactief afschot
Een uitzondering op deze regel 
betreft volgens Femmie het zoge-
naamde reactieve beheer: “Dat 
betekent dat wij als Dierenbescher-

ming vinden dat je 
dieren uit hun lijden 
mag verlossen als je 
zeker weet dat ze 
bijvoorbeeld een 
strenge winter niet 
gaan overleven.” In 
de Oostvaarders-
plassen gebeurt dat 
al. Boswachter 
Hans Breeveld ver-

telt daarover: “De keuze om een 
dier al dan niet te schieten, hangt 
af van omgevingsfactoren en 
gedrag. In het laatste geval zie je 
dat een dier zich afzondert, een 
rare houding krijgt en niet meer 
alert reageert. Als het bovendien 

OPINIE
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V oor de beheerjacht hanteert 
de Dierenbescherming het 
‘nee, tenzij’-principe. Dat 

betekent dat er geen jacht plaats-
vindt, tenzij er geen andere moge-
lijkheid is. “Wij vinden dat de mens 
zeer terughoudend moet zijn bij het 
manipuleren en beheren van de 
natuur. Dat betekent dus ook dat 
wij niet de rol van een ontbrekend 
roofdier als de vos of de wolf moe-
ten overnemen,” aldus Femmie 
Smit, programmamanager In het 
wild levende dieren bij de Dieren-
bescherming. Volgens haar wordt 
er in de praktijk veel te snel naar 
het jachtgeweer gegrepen om de 
grootte van een populatie dieren in 
een gebied in te dammen. “Wie zijn 
wij om te bepalen wanneer er van 
een bepaalde soort teveel zijn?,” 
vraagt zij zich af. Volgens Femmie 
is de natuur prima in staat om voor 
zichzelf te zorgen en daar zijn hele-
maal geen jagers bij nodig. 

Proactief beheer
Dus geen jacht voor het plezier, 
maar ook niet om de aantallen die-
ren in de natuur te reguleren, waar-
van zo vaak wordt beweerd dat dat 

Het standpunt van de Dierenbescherming over de plezierjacht 
mag duidelijk zijn. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de 

 beheerjacht, waarbij dierenpopulaties worden gereguleerd op 
basis van aantallen. We kunnen het er in ons land blijkbaar niet 

over eens worden hoe we de natuur moeten benaderen.  
Mag zij haar gang gaan of grijpen we in als dat nodig is?

DIEREN BEHEREN OP AANTALLEN

‘Wie zijn wij om 
te bepalen wan
neer er van een 
bepaalde soort  

te veel zijn?’

erg mager is, terwijl de écht barre 
tijden nog moeten aanbreken, 
weten we dat het niet goed zal 
komen. In de winter geven we 
 dieren daarom het nadeel van de 
twijfel, terwijl we met de lente in aan-
tocht liever afwachten. Dan kan het 
zomaar gebeuren dat een dier met 
het doorbreken van de eerste zon-
nestralen nét dat laatste zetje krijgt 
om te overleven. Ik begrijp dat het 
voor sommige mensen moeilijk te 
verkroppen is dat wij dieren afschie-
ten, maar ik weet wat de consequen-
ties zijn als we het niet doen.” 

Petitie
De Dierenbescherming pleit ervoor 
om een dergelijke vorm van natuur-
beheer op meerdere plaatsen in  
ons land toe te passen, bijvoorbeeld 
in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, waar veel damherten leven. 
Voor een groot deel van de popula-
tie dreigt momenteel afschot, omdat 
er te veel dieren in het gebied zou-
den rondlopen. In augustus onder-
tekenden nog 17.099 mensen de 
petitie van de Dierenbescherming 
tegen het afschot van de damherten 
in de Waterleidingduinen.

Politiek steekspel
In de periode daarna werd de behandeling 
van de wet een nauwelijks te volgen politiek 
steekspel. In eerste instantie leek het werke
lijk te gebeuren dat de hobbyjacht in Neder
land aan banden zou worden gelegd. Vóórdat 
jagers mochten schieten, zouden ze eerst 
moeten aantonen dat dat nodig was om de 
natuur te beheren. “Voor jagers zou dat een 

lastiger verhaal zijn geworden, dan gewoon 
puur voor de lol of consumptie dieren 
 doodschieten,” aldus Léon. “Maar om de rege
ringspartijen niet uiteen te drijven, werd uit
eindelijk een compromis bedacht waarbij de 
oude jachtlijst mocht blijven bestaan. Het 
wisselgeld was dat wij als Dierenbescherming 
eventueel mee mogen praten in Faunabeheer
eenheden. Terwijl dat natuurlijk gewoon een 
wassen neus is. Onduidelijk in de nu door de 
Tweede Kamer aangenomen plannen is hoe 
die inspraak er dan uitziet en hoe knopen 
worden doorgehakt.” 

Wettelijk verbod
De realiteit is nu dat de Tweede Kamer het 
voorstel voor de Wet natuurbescherming vlak 
voor de zomer heeft aangenomen. De Eerste 
Kamer oordeelt opnieuw, maar kan in de 
kern de wet alleen aannemen óf afwijzen. 
Oftewel; er zal vermoedelijk beperkte ruimte 
zijn voor aanpassingen zoals de Dieren
bescherming die wil zien. Volgens Léon is  
het vooral zorgelijk dat er in deze nieuwe wet 

verantwoordelijkheden op het gebied van 
natuurbeheer bij provincies zijn neergelegd, 
zonder dat er duidelijke kaders zijn. Daar 
komt bij dat er geen verbod op jacht in 
natuurgebieden is opgenomen, en de bestrij
ding van zwerfkatten middels afschot moge
lijk blijft. “De Dierenbescherming legt zich 
hier niet bij neer en blijft strijden om dieren 
de wettelijke bescherming te bieden die ze 
nodig hebben. Dat betekent dat we de fauna
beheerplannen van de provincies kritisch 
tegen het licht houden, en de uitwerking van 
de wet in de praktijk nauwgezet blijven vol
gen. Onze bevindingen delen we vanzelfspre
kend met de politiek, in de hoop dat dit in de 
toekomst leidt tot aanpassingen in de wet. 
Alsnog een landelijk verbod op de plezier
jacht zou in dat opzicht een wezenlijke eerste 
stap zijn.” 

De film ‘Holland: natuur in de delta’, het vervolg  
op ‘De nieuwe wildernis’, onthult de schoonheid  
van onze natuur en de dieren die erin leven. Op de 
volgende pagina’s leest u er meer over.

‘Het blijkt steeds  
lastiger om vanuit 
een egoïstisch  
perspectief uit te  
leggen waarom je 
een dier van het  
leven berooft’
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VERBOD OP PLEZIERJACHT?
De Dierenbescherming pleit voor een algeheel verbod op de plezier-
jacht. Hierin worden we gesteund door een brede laag van de Neder-
landse bevolking. Uit onderzoek blijkt dat 97 procent van mening is dat 
de plezierjacht beëindigd moet worden.
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INDRUKWEKKENDE ODE AAN DE NATUUR
De film Holland: Natuur in de Delta – het vervolg op De Nieuwe Wildernis – is een 
indrukwekkende ode aan de rijke natuur in de delta en het Nederlandse kustgebied.  
De film maakt duidelijk hoe wezenlijk de bescherming is van onze natuur en de dieren  
die erin leven. Een bescherming die de Wet natuurbescherming, die in juli door de 
Tweede Kamer werd aangenomen, onvoldoende biedt.

De natuur is lange tijd de grootste 
kracht geweest in het deltagebied dat 
nu ons land is. De film Holland: Natuur 
in de Delta laat op bijzondere wijze de 

ontwikkeling zien naar de huidige tijd door de 
ogen van de dieren die de delta bevolken. Zoals 
de zeearend en de bever. Maar ook de haas, het 
pimpernelblauwtje en de stekelbaars. “We 
hadden aanvankelijk een vaag plan, uitgezet 
op twee A4’tjes,” vertelt André Janse, produ
cent van de film. “Maar gaandeweg leerden de 
dieren ons wat de écht mooie verhalen zijn.”

En wat vertellen die verhalen ons?
“We gaan bijna één miljoen jaar terug in de 
tijd, naar het ontstaan van ons land, en zien 
dat er in het dierenrijk weinig is veranderd. 
Niemand weet hoe oud de stekelbaars is, de 
zeearend vloog hier al rond toen wij ons ves
tigden en de haas is vaak weggeweest, maar 

kwam ook altijd weer 
terug. De hoofdrolspe
lers in deze film zijn 
tijdloos. Als je naar ze 
kijkt, kan dat een beeld 
zijn van nu, maar ook 
van duizenden jaren 
geleden. De mens heeft 
in ons land dan wel een 
grote rol gehad in de 

ontwikkeling van het landschap, maar de 
basis, het ontstaan van dit landschap, is volle
dig te danken aan de krachten van de natuur.”

Heb je iets van deze film geleerd? 
“Ik ben doordrongen geraakt van het feit dat 
dieren al miljoenen jaren op aarde zijn, veel 
langer dan wij mensen. Desondanks beschou
wen we onszelf als superieur. Terwijl we in 
feite dus nog maar net komen kijken.”

In hoeverre is de inmenging van de mens  
in de natuur geoorloofd?
“In principe is dat onoverkomelijk. Alleen 
hebben wij geprobeerd om alles naar onze 
hand te zetten, terwijl de natuur oppermach
tig is en toch haar eigen weg volgt. Als we 
 dieren maar de kans geven om hun natuur
lijke gedrag te vertonen, komt het vanzelf 
goed. Neem de bever. Met zijn gegraaf ver
hoogt hij het waterpeil, er komen poelen, 
waar weer bomen in vallen. Er ontstaat 
zodoende een rijke natuur, waar we allemaal 
profijt van hebben.”

Worden dieren in ons land voldoende 
 beschermd?
“Nee, dat vind ik niet. Het besef dat dieren 
een respectvolle behandeling verdienen, is  
er nog te weinig. Ik hoop dat wij daar met 
deze film verandering in kunnen brengen, 

André Janse

‘Bescherming  
van dieren en 
 natuur begint met 
verwondering’



INTERVIEW
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INDRUKWEKKENDE ODE AAN DE NATUUR
dat we mensen zullen verbazen. In mijn 
 beleving begint bescherming namelijk altijd 
met  verwondering.”

Welke dieren hebben de meeste indruk  
op je gemaakt?
“De stekelbaars. Ik was ontroerd toen ik zag 
hoe deze kleine visjes zich een weg probeer
den te banen door een kiertje in de sluizen 
om van de Noordzee in onze zoete binnen
wateren te komen. De strijd die ze leveren, 
greep me aan. Als kijker ga je van de stekel
baars houden, hoe raar dat misschien ook 
klinkt. Ik heb de film al tien keer gezien, 
maar elke keer krijg ik weer een brok in mijn 
keel. Zulke mooie, dappere diertjes zijn het.”

BEVER “We dachten dat de bever makkelijk te fil-
men zou zijn, ook al is hij verstoringsgevoelig. Het 
tegendeel bleek waar. De dieren lieten zich niet zien 
overdag, maar ook in de schemering kwamen ze niet 
tevoorschijn. We hebben infraroodcamera’s neerge-
zet, onzichtbaar voor dieren, waarmee we ’s nachts 
konden filmen. Daarna zijn we weggegaan. Pas toen 
de bevers zeker wisten dat wij er niet meer waren, 
gingen ze over tot de orde van de dag. We zagen hoe 
ze aan hun burcht bouwden, dammen maakten en 
zelfs bomen doormidden knaagden.”

HAAS “Een haas is een waanzinnig mooi, interes-
sant dier. Heel Hollands, maar hoe vaak zie je er  
nou eentje in het wild? Zelden, misschien wel nooit. 
We wilden daarom de esthetiek in beeld brengen. 
Met een highspeed-camera filmden we ze rennend. 
Bijna als jachtluipaarden, zo lenig. Adembenemend 
vond ik dat, en een absolute eyeopener. Ook het 
zogeheten boksen van hazen in de paartijd legden 
we vast. Toen die beelden in slow motion werden 
afgespeeld, openbaarde zich de schoonheid van dit 
dier pas echt.” 

STEKELBAARS “Het kleinste roofdiertje van 
Nederland, maar oh zo dapper. Deze vis leeft in de 
Noordzee en moet elk voorjaar in zoetwater terecht 
zien te komen, omdat ‘ie alleen daar zijn nest kan 
bouwen. Dat doet ‘ie al miljoenen jaren. Maar sinds 
wij Nederland hebben vastgezet met dijken, dammen 
en sluizen, is dat ontzettend lastig. Toch zwemt hij 
tegen de stroom in ons land binnen. We hebben 
prachtige beelden van hoe een groepje stekelbaar-
zen zich door een sluisdeur heen moet wurmen. Een 
heldendaad, maar het lukt ze.”

PIMPERNELBLAUWTJE “Het heeft anderhalf jaar 
gekost om de levenscyclus van het pimpernelblauw-
tje vast te leggen. De vlinder legt om te beginnen een 
eitje in de pimpernelbloem. Zodra het rupsje uitkomt, 
klimt het naar beneden en wordt meegenomen door 
een mierenkolonie. Met geluiden en geuren laat het 
vervolgens alle mieren geloven dat hij een van hen is. 
In het voorjaar, als het rupsje zich ontpopt tot vlinder, 
vliegt het uit en heeft twee dagen om te paren en 
eitjes te leggen in de pimpernel, waarna het sterft en 
de cyclus opnieuw begint. Erg wonderlijk.”

ZEEAREND “We bouwden een toren in de Bies-
bosch, op veilige afstand van een nest, en legden 
vanaf die plek het gedrag van jonge zeearenden vast. 
Ze groeiden als kool en al vrij snel begonnen ze met 
vliegoefeningen. In het begin was dat vooral een 
hoop gestuntel. Ze vielen uit het nest of ze probeer-
den zich af te zetten op een tak die vervolgens 
afbrak. De eerste keer dat een jong uitvloog, was een 
wonderschoon moment.”

DE 5 HOOFDROLSPELERS

Holland: Natuur in de Delta draait nu in 
de bioscoop. We mogen 5 x 2 kaartjes 
weggeven. Wilt u kans maken?  
Stuur dan een mail naar win@dieren-

bescherming.nl o.v.v. uw naam en adresgegevens. 
Ook via onze Facebook-pagina kunt u deelnemen.

5 X 2 BIOSCOOPKAARTEN VOOR  
HOLLAND: NATUUR IN DE DELTA

win!

‘Bescherming  
van dieren en de  

natuur  begint met  
verwondering’
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GERED!

PORGY & BESS
Biggetjes Porgy en Bess waren tien weken oud toen  
ze door Francis en haar gezin werden geadopteerd. 

 Aanvankelijk waren de kleintjes angstig en lieten ze zich 
door niemand benaderen, maar nu, amper drie maanden 

later, zijn ze helemaal in hun element.

Enkele maanden geleden werd varken 
Suus samen met haar vier biggetjes 
door een inspecteur van de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming 
(LID) weggehaald bij haar eigenaar.  
Dit gebeurde in overleg met RVO.nl, 
onderdeel van het ministerie van 
 Economische Zaken. De dieren werden 
overgebracht naar een veilig opvang
adres. Niet lang daarna beviel Suus tot 
ieders verbazing opnieuw van vier 
kleintjes. Op verzoek van de overheid 
ging de Dierenbescherming op zoek 
naar een nieuw onderkomen voor de 
dieren. De jongste twee, Porgy en Bess, 
waren welkom bij Francis en haar 
gezin, en ook voor de rest werd een 
liefde vol thuis gevonden.

Verrassing
Sascha: “Mijn moeder wilde al jaren 
een varkentje. Toen een vriendin me 
attendeerde op de site Ikzoekbaas.nl 
van de Dieren bescherming, besloot ik 
te reageren om mijn moeder te 
 verrassen. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat we moedervarken  
Suus en twee van de biggetjes zouden 
opvangen. Maar omdat Suus erg 
 vijandig was naar andere dieren en 
mensen, werd besloten om haar te 
plaatsen op een locatie, waar ze haar 
eigen gang kon gaan. Het duurde 
trouwens nog wel even voordat we de 
kleintjes mochten halen. Er kwam 

eerst iemand van de Dierenbescher
ming langs om te beoordelen of de 
huisvesting voor de biggetjes in orde 
was. En daarna moesten we een  
UBNnummer aanvragen, omdat je 
officieel veehouder bent als je var
kens houdt. De verrassing was er dus 
wel een beetje vanaf, maar wat mij 
betreft gold het nog steeds als een 
heel mooi Moederdagcadeau.” 

Modderbad
De eerste paar weken waren de bigge
tjes nog erg schuw. Ze lieten zich niet 
aaien en doken weg in een hoekje 
zodra er iemand in de buurt kwam. 
Francis liet ze daarom rustig bijko
men in een bench. “Ze misten hun 
moeder en hadden behoefte aan een 
kleine, veilige omgeving. Omdat ze zo 
bang waren, aaide ik ze elke dag met 
een lange, zachte penseel. Dat klinkt 
misschien raar, maar op die manier 
raakten ze gewend aan mensen en 
aanrakingen.” En het hielp. “Ze eten 
nu uit de hand en zijn niet meer  
bang voor onze andere dieren,” zegt 
Francis. “Sinds een paar weken zitten 
ze in een buitenhok met een modder
bad, waar ze helemaal in hun ele
ment zijn. We hebben een stoeltje  
in het hok neergezet, waar we regel
matig even gaan zitten om te genie
ten van de grap pige capriolen van  
die twee.”

* Sinds 2013 werkt de Dierenbescherming samen met de Rijksdienst voor Ondernemend 
 Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, om dieren zoals 

 Porgy en Bess te herplaatsen die via een juridisch traject in bezit van de overheid zijn gekomen.
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‘Sinds een 
paar weken 
zitten ze in een  
buitenhok met 
modderbad, 
waar ze erg 
gelukkig van 
worden’
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PORTRETTEN

De achttien districtsinspecteurs van onze Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zetten zich  

elke dag opnieuw in om dierenleed aan te pakken.  
Jaarlijks helpen zij meer dan 30.000 dieren, die er in veel gevallen 
niet best aan toe zijn. “Mensen realiseren zich waarschijnlijk niet 

hoeveel dieren er in ons land worden mishandeld en verwaarloosd, 
maar helaas is het de dagelijkse realiteit,” aldus een van de 

inspecteurs. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, want in de eerste helft 
van 2015 steeg het aantal inspecties met maar liefst 30 procent  

ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. 

Omdat een slechte levenssituatie regelmatig wordt veroorzaakt 
door een gebrek aan kennis, werkt de Dierenbescherming niet 

alleen met districtsinspecteurs, maar ook met vrijwillige 
preventiemedewerkers. Zij gaan bij huisdierbezitters langs om 

bijvoorbeeld begeleiding te bieden, tips te geven en een vinger aan 
de pols te houden in situaties waarbij er geen sprake is van een 

strafbaar feit. Ze werken daarbij regelmatig samen met 
hulpverlenende instanties, woningbouw en gemeenten. Op deze 

manier kan worden voorkomen dat een situatie escaleert. 

De campagne #helponsredden, die vlak voor  
Werelddierendag van start gaat, laat zien hoe urgent het  
is dat onze inspecteurs en preventiemedewerkers elke  

dag alles op alles zetten om dierenleed te bestrijden. 

ELKE DAG 
DIEREN 
REDDEN

Onze inspecteurs
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‘Mijn collega’s en ik  geven 
alles om dieren in nood  

te helpen. Het is prachtig  
om te zien dat we hun  

welzijn écht verbeteren’

Fleur Wehberg, districtsinspecteur in  
Brabant en Limburg: “Ik heb veertien jaar bij 
de politie gewerkt. In die functie was ik onder 
meer betrokken bij de oprichting van de 
 Dierenpolitie. Toch heb ik nu pas het gevoel 
dat ik écht een verschil voor dieren maak. Als 
inspecteur heb ik de mogelijkheid om  dieren 
weg te halen bij hun baas, maar voor mij is dat 
een laatste redmiddel. Als je kiest voor een 
dier, dat kwetsbaar en afhankelijk van je is, 
moet je er ook goed voor zorgen. Zodra ik 
mensen daarvan kan overtuigen, heeft dat veel 
meer effect. Ook op de lange termijn. Dieren 
zijn er namelijk niet altijd bij gebaat om te wor-
den weggerukt uit hun vertrouwde omgeving. 

Mijn eerste zaak was meteen een heftige. We 
kregen een melding van een groepje paarden 
dat in een plastic tentje in een weiland zou 
staan. Het was hartje winter en de gevoelstem-
peratuur was min18 graden. De dieren waren 
mager en verwaarloosd. Ik heb van de eige-
naar geëist dat hij de huisvesting direct in 
orde zou maken. Dat heeft hij gedaan, maar 
niet lang daarna kreeg ik weer een melding 
over de paarden. Vanaf dat moment ging ik 
drie keer per week langs om te controleren of 
hij zich hield aan de afspraken die we hadden 
gemaakt. Gek werd die man van mij. Maar des-
ondanks deed hij wat ik van hem verlangde en 
zag ik de dieren opknappen. Zelfs het paard 

dat de dierenarts wilde laten inslapen omdat 
het er slecht aan toe was, is volledig hersteld. 
In dit werk heb je soms een lange adem nodig, 
maar als je volhoudt, kun je veel voor dieren 
betekenen. De kittens op de foto hebben nog 
een flinke weg te gaan. We hebben ze met 
ontstoken oogjes, vermagerd en uitgedroogd 
bij hun eigenaar weggehaald, omdat de situa-
tie uitzichtloos was. Ik denk dat mensen zich 
vaak niet realiseren hoeveel dieren er worden 
mishandeld en verwaarloosd in ons land, maar 
helaas is het de dagelijkse realiteit. Mijn colle-
ga’s en ik geven alles om dieren in nood te 
helpen en dan is het prachtig om te zien dat 
we hun welzijn écht verbeteren.”
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‘Zijn eigenaar was  
met de noorderzon   

vertrokken. Flash bleef 
met een andere pony 

achter in de wei’

Jolanda Scharroo, districtsinspecteur  
in Zuid-Holland: “In dit werk ontmoet ik heel 
vaak mensen die de grip op hun leven kwijt 
zijn. Ze zijn door omstandigheden in moeilijk-
heden geraakt, iets wat ons in feite allemaal 
kan overkomen. Ze hebben geen sociaal 
 vangnet meer, noch de energie om voor zich-
zelf en voor hun dier te zorgen en glijden 
zodoende steeds verder af. Als ik ze confron-
teer met de situatie, zeggen ze soms huilend: 
‘Neem mijn dier maar mee, ik ben er toch niet 
goed voor’. Maar dat is natuurlijk niet wat ze 
écht willen. Het is bovendien geen oplossing. 
Veel beter kun je met een motiverend gesprek 

het welzijn van dieren proberen te verbeteren. 
Ik ga altijd uit van het positieve van de mens. 
In dat opzicht werkt bestuursrecht ook zo 
goed. Hiermee geven we eigenaren de kans 
om de levenssituatie van hun dieren te ver-
beteren, door ze bijvoorbeeld te verplichten 
om een dierenarts te bezoeken of de huisves-
ting schoon te maken. Vaak wordt dit een hou-
vast of stok achter de deur en soms zelfs een 
manier om uit het dal te klimmen. Een zaak  
die ik niet snel meer vergeet, is die van een 
tien jaar oude Jack Russell. Het hondje zou 
worden geëuthanaseerd, omdat hij in huis plas-
te en wellicht iets aan zijn nieren mankeerde.  

En bovendien; ‘zo’n oude hond, wat moet je  
er anders mee?’, aldus de dierenarts van de 
eigenaar. Ik begreep er niets van; er huppelde 
een vrolijk hondje door de kamer. Nog diezelf-
de dag bracht ik de Jack Russell over naar een 
veilig opvangadres, waar uit onderzoek bleek 
dat ’ie kerngezond was. Wat we ook vaak mee-
maken is dat mensen hun dieren gewoon ach-
terlaten. Ook de eigenaar van Flash, de pony 
op de foto, is op een dag met de noorderzon 
vertrokken. Flash bleef samen met een andere 
pony achter in de wei. Gelukkig hebben we 
voor hem een nieuw thuis gevonden, waar hij 
nu weer helemaal is opgebloeid.” 
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John van den Broek, districtsinspecteur 
in Noord-Holland: “Als inspecteur kom ik bij-
na dagelijks op plekken die zó smerig zijn, dat 
ik met laarzen aan en een masker op naar 
 binnen moet. Vorig jaar heb ik vijf weken in het 
ziekenhuis gelegen met een vleesetende strep-
tokok bacterie. Artsen vertelden me dat mijn 
been misschien zou moeten worden geampu-
teerd. Ik was op een plek geweest waar dode 
dieren lagen. Via een wond aan mijn voet is de 
bacterie naar binnen gekomen. Uiteindelijk is 
het gelukkig goed afgelopen, maar het heeft me 
wel voorzichtiger gemaakt. Daar staat tegenover 
dat ik gemotiveerder ben dan ooit om dieren in 

nood te helpen. Neem Ziva, de husky op de 
foto. Ze was nog maar zes maanden oud toen 
ze haar heup brak bij een aanrijding. Elke keer 
als ze de trap op moest, gilde ze het uit van de 
pijn. Alsof dat niet erg genoeg was, kreeg ze 
van haar baasje dan ook nog een trap na. Me-
dische hulp wilde hij haar niet geven, omdat 
dat te veel geld zou kosten. Ik heb deze man 
toen middels bestuursrecht gedwongen om 
een dierenarts te bezoeken en een behandel-
plan op te volgen, maar dat sloeg hij vervol-
gens doodleuk in de wind. Toen ik korte tijd 
later terugkeerde en zag dat Ziva alleen maar 
verder was afgegleden, heb ik haar direct over 

laten brengen naar een veilig opvang adres. 
Nog diezelfde dag vond ik een orthopeed die 
haar wilde behandelen. Ze onderging een com-
plexe operatie aan haar heup en ging vervol-
gens een lang behandeltraject in. Dat was niet 
altijd makkelijk, maar ze heeft het wél gered.  
En het allermooiste; de mensen die haar in die 
periode opvingen, hebben haar een definitief 
thuis geboden. Inmiddels zijn we een jaar ver-
der. Ziva heeft haar trauma’s nog niet verwerkt, 
maar ze heeft haar levens geluk hervonden en 
dat is geweldig. Als ik zie hoe vrolijk ze nu 
rondhuppelt, krijg ik elke keer kippenvel. Dit is 
waar we het allemaal voor doen.”

‘Ik kom bijna  dagelijks op  
plekken die zó smerig zijn,  

dat ik met laarzen aan en een 
masker op naar binnen moet’

PORTRETTEN
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‘Diva heeft een 
metamorfose 

ondergaan. Ze 
straalt weer en 

haar nervositeit  
is verdwenen’

Frank Dogterom, vrijwillig preventie-
medewerker in Overgelder: “Diva, de Duit-
se herder op de foto, zat samen met een 
Mechelaar op een klein flatje in een achter-
standswijk. Na meldingen van slechte verzor-
ging, lawaai en stankoverlast, ging ik de 
situatie beoordelen. Ik trof een echtpaar en 
twee gillende kinderen aan. De honden liepen 
nerveus door de woonkamer en konden ner-
gens heen. Het stonk er naar ontlasting. Uit 
ervaring weet ik dat meldingen van dieren in 
nood zelden op zichzelf staan. Vaak gaat er 
een maatschappelijk of sociaal probleem ach-
ter schuil, zoals het verlies van een dierbare of 

een echtscheiding. Ik richt me om die reden 
ook nooit alleen op het dier, maar op de situa-
tie van het hele gezin. Als je dát ten goede kan 
keren, heb je al een wereld gewonnen. Zo ook 
in dit geval. In het begin waren deze mensen 
boos, achterdochtig en erg op hun hoede, 
maar na een poosje ontdooiden ze en accep-
teerden ze mijn hulp. Ik schakelde daarop een 
sociaal wijkteam in en vroeg samen met hen 
bij de woningbouwvereniging een urgentiever-
klaring aan voor een wat ruimer huis. Omdat 
het gezin de zorg voor twee honden niet bleek 
aan te kunnen, ging ik voor Diva op zoek naar 
een nieuwe plek. Geen gemakkelijke beslis-

sing, maar wel de juiste. Diva woont sinds een 
paar maanden bij een andere baas en heeft 
een ware metamorfose ondergaan. Ze straalt 
weer en haar nervositeit is verdwenen. Ook 
met de andere hond die bij het gezin is achter-
gebleven, gaat het nu goed. Ik doe dit werk 
inmiddels bijna twee jaar, maar het geeft me nog 
steeds veel voldoening als een ogenschijnlijk uit-
zichtloze situatie verbetert voor alle betrokkenen. 
Ik ben dol op dieren, altijd al geweest. Hun liefde 
is onvoorwaardelijk, maar ze kunnen niet voor 
zichzelf opkomen. Dat ik dieren een stem mag 
geven, vind ik heel waardevol. Het leven is nooit 
te kort om iets goeds voor een ander te doen.”



DANA WERD
ZWAAR
MISHANDELD...
TOTDAT ERIK
HAAR 
REDDE

Iedereen een dierenbeschermer.

SMS ‘DIER’ NAAR 4333 (€ 2 PER BERICHT) 
OF KIJK OP DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN

HELP ONS REDDEN
Onze inspecteurs helpen jaarlijks ruim 30.000 dieren in nood. 
Met jouw donatie kunnen we nog meer dieren redden.
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ACHTERGROND

MEER DAN EEN  
SCHOONHEIDS-
PROBLEEM

Overgewicht bij huisdieren

Huisdieren kampen steeds vaker met 
overgewicht. Was in de jaren negentig nog 
ongeveer twintig procent van de dieren te  
dik, inmiddels is dat percentage opgelopen  
tot ruim vijftig procent. Zorgwekkende  
cijfers. Niet in de laatste plaats omdat obesitas 
ook bij dieren tot ernstige gezondheids- en 
welzijnsproblemen kan leiden.

eten ze meer dan waar hun lichaam om 
vraagt. De neiging tot overeten is bovendien 
evolutionair bepaald. “In de natuur weet je 
nooit wanneer je weer wat krijgt en dus moet 
je pakken wat je pakken kan. Bovendien; als je 
eet, nemen je reserves toe en daarmee je kans 
op overleven.”

Onzichtbaar probleem
Huisdierbezitters realiseren zich in veel 
gevallen niet dat hun dier te dik is. “Het pro

‘Obesitas kan  
leiden tot tot suiker

ziekte,  ontstekingen en 
gewrichtsproblemen’

Overgewicht ontstaat door te veel 
eten, te weinig bewegen of een 
combinatie van beide. Dat is bij 
dieren niet anders dan bij men
sen. Volgens Ronald Corbee, speci

alist Klinische Voeding aan de faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, 
hangt de toename van obesitas in sterke mate 
samen met onze levensstijl. “In perioden van 
welvaart wordt het leven ons makkelijker 
gemaakt,” zegt hij. “Alles wat we nodig heb
ben, is binnen handbereik. En voor eten hoe
ven we lang niet meer zoveel moeite te doen 
als vroeger. Deze mentaliteit dragen we over 
op onze huisdieren, die minder vaak worden 
uitgelaten en ook binnenshuis niet meer zo 
actief zijn. Ondertussen krijgen ze nog steeds 
hetzelfde eten, soms zelfs meer en energierij
ker dan voorheen.” Dat dieren meer eten dan 
nodig, is volgens Ronald niet vreemd. Ook als 
mensen iets lekkers krijgen voorgeschoteld, 

bleem wordt onderschat, omdat het lange 
tijd onzichtbaar is,” aldus Ronald. “Zeker 
bij katten, die vet vooral opslaan in de 
buik. Pas als overgewicht tot gezondheids
problemen leidt, wordt er iets aan gedaan. 
Maar eigenlijk wil je dat stadium natuur
lijk voor zijn.” Hoewel niet waterdicht, kan 
overgewicht worden vastgesteld door een 
staande hond of kat met een vlakke hand 
over de ribben te aaien. Ronald: “Indien je 
daarbij hetzelfde voelt als wanneer je met 
je vinger over je eigen handrug wrijft, is 
dat een goed teken.” Obesitas bij dieren 
wordt overigens niet alleen onderschat, 
ook zien nog steeds veel mensen het louter 
als een schoonheidsprobleem. “Terwijl het 
feitelijk een ziekte is, die de hormonale 
regulatie van het dier  verstoort en kan 
resulteren in gezondheidsklachten, zoals 
suikerziekte, gewrichtsproblemen en ont
stekingen door het hele lichaam.” FO
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UIT DE PRAKTIJK
“Mensen hebben in veel gevallen niet in 
de gaten dat hun hond of kat te dik is. ‘Ik 
ben goed voor mezelf en voor mijn dier,’ 
zeggen ze als ik bij ze langsga. Ze gelo-
ven oprecht dat ze hun dier verwennen 
door het elke dag koekjes, worst en 
ander vet voedsel te geven. Aan mij de 
taak om ze te laten inzien dat zwaarlijvig-
heid tot ernstige gezondheidsproblemen 
kan leiden. Zijn ze eenmaal overtuigd dat 
het roer om moet, dan kunnen we met 
bijvoorbeeld een gericht voedingsadvies 
het gewicht en de lichaamsconditie van 
het dier herstellen.”
Ronald Bergman, preventiemedewerker 
Dierenbescherming Noord-Holland 
Noord en Zuid

‘Het probleem van 
 overgewicht wordt 
 onderschat, omdat  

het lange tijd  
onzichtbaar is’

Verslaving overwinnen
Overgewicht bij dieren is, net als bij mensen, 
lastig te behandelen. Ronald: “Je moet een 
verslaving zien te overwinnen, want het 
lichaam vraagt om eten dat het eigenlijk niet 
nodig heeft.” Om het tij te keren is dan ook 
een mentaliteitsomslag nodig: “Om een dier 
weer op een gezond gewicht te krijgen, zijn 
geduld en doorzettingsvermogen van de eige
naar vereist. Het dier zal om eten gaan vragen, 
wordt in sommige gevallen agressief, en het is 
moeilijk om daarmee om te gaan. Ik vraag 
mensen dan ook altijd of ze bereid zijn om 
daar met hun dier doorheen te gaan, door de 
zure appel te bijten. Zien ze dat niet zitten, dan 
kunnen ze er beter niet aan beginnen. Of ze 
kiezen voor gewichtsbehoud, dat kan natuur
lijk ook. Lukt het je wel, heb je daar levenslang 
plezier van. Zo heb ik eens een kat van bijna 
twaalf kilo behandeld. Het was een traject van 
jaren voordat dit dier weer op een gezond 

gewicht van vier kilo zat. Tijdens deze periode 
kreeg ik een telefoontje van zijn baasje. ‘Mijn 
kat doet zo raar,’ zei ze bezorgd. ‘Soms rent hij 
plotseling heel hard de trap op en meteen weer 
af, zonder reden, en ook blaast hij naar andere 
katten als hij in de vensterbank zit.’ ‘Gefelici
teerd mevrouw,’ antwoordde ik. ‘U hebt weer 
een gezonde kat.’ Ze was blijkbaar zo gewend 
geraakt aan een luie theemuts die de hele dag 
op de bank lag, dat ze geen flauw idee meer 
had wat normaal kattengedrag was.” 

HOE HERKENT U OVERGEWICHT  
BIJ UW HUISDIER?
•  Als u van bovenaf op uw hond of kat neer-

kijkt, kunt u achter de ribben geen taille 
onderscheiden.

•  Kijkt u vanaf de zijkant naar uw dier, dan 
ziet u de buik achter de ribben niet oplo-
pen.

•  U aait uw hond of kat met platte hand, maar 
voelt de  ribben bijna niet.

•  Uw dier wil voortdurend eten en raakt snel 
oververhit.

•  Veel honden en katten zijn op het moment 
dat ze zijn uitgegroeid op hun ideale 
lichaamsgewicht. Dat is vrijwel altijd rond 
de leeftijd van één jaar. Uitzonderingen zijn 
de grote hondenrassen, die wel tot twee of 
drie jaar kunnen doorgroeien.

•  Wilt u er echt zeker van zijn dat uw dier niet 
te dik is, laat een dierenarts uw hond of kat 
dan wegen. Als u eenmaal weet wat een 
gezond gewicht is voor uw dier, kunt u het 
thuis heel eenvoudig bijhouden met een 
weegschaal.



BETER LEVEN. 
ALTIJD BETER.

BETER VOOR HET DIER BETER VOOR DE BOER BETER VOOR JOU

Let op dit 
keurmerk

altijd bet
er

beterlevenkeurmerk.nl



  HERFST 2015 DIER | 23    

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

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl*.

Waarom tikt een  
roodborstje tegen het raam?

Waarom maakt  
een mol  

molshopen?

Kan een  
fazant eigenlijk  

wel vliegen?

Hoe oud 
wordt een 
vlinder?

&VRAAG ANTWOORD

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

Roodborstjes zijn erg territoriaal, ook buiten het broed-
seizoen. Elke roodborst heeft zijn eigen, hoogstpersoon-
lijke voedselgebied, waarin hij geen enkele soortgenoot 
duldt. Een roodborstje dat zichzelf in het raam weerspie-
geld ziet, herkent zichzelf niet en denkt dat er een indrin-

ger is. Met pikken en tikken gaat hij hem te lijf. 

Mollen zijn meesterlijke gravers. Met hun tot brede  
graafhanden omgevormde voorpoten graven ze zich met een 

snelheid van twaalf tot vijftien meter per uur door de bodem. De 
grond wordt met de voorpoten zijwaarts naar achteren geduwd.  

Een deel gebruiken ze om de wand en het plafond mee te 
 verstevigen en de rest duwen ze omhoog: de molshoop.  

Het gangenstelsel, dat tot wel 250 meter lang kan worden, 
 is bedoeld als val voor prooien. Regenwormen, kevers en 

 larven vallen door het plafond in de gang en worden vervolgens 
door de patrouillerende mol verorberd. 

Er zijn van die vogels die eigenlijk 
‘onvogels’ zijn. De fazant is er zo een. 
Want vogels horen te vliegen, en een 

fazant doet dat eigenlijk alleen in 
hoge nood. Meestal rent hij gewoon 

weg als hij zich uit de voeten wil 
maken. Dat kan hij dan ook als de 
beste. Een sprintje met ruim vijftig 

kilometer per uur is geen probleem. 
Pas bij, naar zijn idee, echt gevaar 

vliegt hij. Soms in één keer, maar vaak 
met een vlucht die wat halfslachtig 

begint met rennen. Eenmaal op  
snelheid volgt wat geklapwiek, 

 eindigend in een glijvlucht, terug naar 
de grond. Luid kakelend, alsof hij 

hoogst verontwaardigd is.

Net zo oud als haar vleugels. Nadat 
een vlinder uit de pop is gekropen, 
groeit er niets meer aan. Niets ver-

nieuwt, alles slijt. Dat slijten van 
vleugels en spieren gaat sneller 

naarmate de vlinder meer vliegt. En 
zodra vleugels en spieren versleten 
zijn, sterft ze. Een oranjetipje is bij-
voorbeeld een actieve vlieger en al 
na vijf dagen ‘op’, terwijl de citroen-
vlinder kampioen overlever is en het 
tien maanden volhoudt. Maar zij zit 
dan ook het overgrote deel van de 

tijd doodstil. Kort na het verpoppen 
in juli of augustus zoekt de citroen-

vlinder een beschutte plek om  
daar bewegingsloos te overwinte-

ren. Rond april fladdert ze een  
paar dagen rond, paart, zet  

eieren af en sterft. 
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KENNISPLEIN

KAN EEN REGENWORM  
OOK VERZUIPEN?

Deze en een heleboel andere 
boeiende  vragen over dieren die 
je vrijwel dagelijks ziet, worden 
beantwoord in het boekje Kan 

een regenworm ook verzuipen?.  
Op pagina 5 verloten we vijf 
exemplaren van het boek.
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IN TOPVORM
Om de zware, gevaarlijke tocht te kun-
nen overleven, moeten vogels in top-
vorm zijn. In de periode voorafgaand 
aan de trek slaan ze dan ook zoveel 
mogelijk energiereserves op. Bij som-
mige watervogels krimpt het darmstel-
sel om ruimte vrij te maken voor een 
extra vetlaag. Er zijn soorten die tot 
dertig uur in de lucht kunnen blijven. 
Na zo’n lange tocht hebben sommige 
dieren een derde van hun lichaams-
gewicht verbruikt.



IN BEELD

Ze leveren ware topprestaties: de miljoenen vogels die elk jaar koers zetten 
richting hun overwinteringsgebieden. Zodra de eerste tekenen van de herfst 

zich aandienen, maken ze  zich op voor een lange tocht. Ze vliegen naar 
warmere gebieden of arriveren vanuit het hoge noorden om in ons land te 

overwinteren. Maar waarom trekken vogels eigenlijk weg uit hun vertrouwde 
omgeving en ondernemen ze die reis vol gevaren? 

VOLG DE VOGELTREK



IN BEELD
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boven
TREKGEWOONTEN
Vogels hebben verschillende trekge-
woonten. Zo laat de ooievaar zich 
voortglijden in de warme luchtstro-
men, bijna zonder met de vleugels te 
slaan. Omdat dit niet erg snel gaat, 
wordt hij ook wel een luie trekker 
genoemd. Iets wat van de spreeuw 
niet gezegd kan worden; die raast met 
een snelheid van 75 kilometer per uur 
door de lucht. Overigens gebruiken 
veel vogels de wind om snel en ener-
giezuinig te vliegen. Alleen gaat dat 
niet zonder risico’s. Want als het weer 
plotseling omslaat, kunnen ze uit 
koers worden geblazen. Niet zelden 
komen ze terecht op een verkeerd 
continent, met alle gevolgen van dien.
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boven
TREFZEKER
Trekvogels vliegen naar hun bestemming 
met een onnavolgbare trefzekerheid. Van 
een aantal soorten is bekend dat zij hun 
weg vinden met behulp van het aardmagne-
tische veld. In de ogen van de dieren schui-
len lichtgevoelige cellen, waarmee ze dit 
magneetveld kunnen waarnemen. Ook de 
stand van de zon, de sterren en natuur-
elementen zoals bergen en rivieren helpen 
daarbij. Tijdens hun eerste oefenvluchten in 
de buurt van hun nest leren jonge vogels al 
hoe ze hier gebruik van kunnen maken. 

links
NAAR DE MAAN EN TERUG
Sommige vogels trekken de halve wereld over. Zo ondernemen kemphanen een 
reis van Siberië naar Midden-Afrika en trekken rosse grutto’s van Alaska richting 
Nieuw-Zeeland. Kampioen lange afstanden vliegen is echter de noordse stern. 
Deze zeevogel broedt in het noordpoolgebied en trekt over de Atlantische 
 Oceaan om te overwinteren op het zuidelijk halfrond. Tussen het verlaten van de 
broedkolonies in het najaar en hun terugkomst in april, vliegen ze zo’n slordige 
90.000 km. Omgerekend vliegt de noordse stern in zijn leven drie keer op en 
neer naar de maan. 
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IN BEELD

links
INGEBOUWD JAARRITME
Vogels die het hele jaar op dezelf-
de plek blijven, worden standvo-
gels genoemd, de dieren die 
weggaan trekvogels. Of een vogel 
wel of niet trekt, is genetisch 
bepaald. Zo hebben trekvogels 
waarschijnlijk een ingebouwd 
 jaarritme, waarbij ze reageren op 
veranderingen in weersomstandig-
heden of de lengte van de dagen. 
Bij elke vogel werkt dat verschil-
lend. Zo trekken de eerste gierzwa-
luwen al begin augustus naar het 
zuiden, terwijl boerenzwaluwen tot 
november in ons land blijven. 

rechts
VOEDSEL VINDEN
Voor vogels is het in de winter moeilijk 
om voedsel te vinden. Insecten zijn er 
nauwelijks en zaden en ander voedsel 
zijn vaak bedolven onder een pak 
sneeuw of ijs. En dat terwijl ze juist in 
deze periode meer energie nodig 
hebben om warm te blijven. Voor veel 
vogels is het gebrek aan voedsel een 
reden om naar zuidelijker gebieden te 
trekken. Omgekeerd is er in het voor-
jaar op de toendra’s van het hoge 
noorden volop voedsel. Wat weer erg 
voordelig is voor broedvogels die de 
magen van hun hongerige kleintjes 
moeten voeden.



Enorme kortingen op traktaties voor
huisdieren en hun baasjes

Met Groupon was het regelen van een speciale traktatie voor jezelf altijd al heel 
gemakkelijk, maar in de opwinding van een Spa-bezoekje, een high tea of een 

manicure, is het belangrijk dat we onze trouwe, harige vrienden niet vergeten.

WWW.GROUPON.NL
*Minimale besteding € 15, de code is te gebruiken op één aankoop en geldig tot en met 18 oktober 2015.

Slaapmanden / Hondenriemen / Krabpalen / Speeltjes en meer

MET PROMOTIECODE DIEREN05

BESPAAR €5

Zoek op ‘huisdier’ op groupon.nl
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NAAM
Piet Mandigers

FUNCTIE
“Sinds drie jaar ben ik team-
leider dierennoodhulp bij 
Dierenbescherming Brabant 
Zuid-Oost. In deze functie 
zorg ik er onder meer voor 
dat de meldkamer en dieren-
ambulance 24 uur per dag, 
zeven dagen per week 
bemand zijn. Daarnaast 
werk ik in de avonduren en 
weekenden als vrijwillig pre-
ventiemedewerker en bege-
leid ik mensen bij de 
verzorging van hun dieren.” 

MOTIVATIE
“Dieren hebben geen stem 
en kunnen zich niet weren, 
daar wordt veel misbruik 
van gemaakt. Ik hoop dat ik 
een advocaat voor dieren 
mag zijn, om daarmee hun 
positie in de maatschappij 
te verbeteren.” 

VOLDOENING
“Als dierenbeschermer kom 
ik op voor het individuele 
dier. En nee, dat voelt niet 
als druppel op een gloeien-
de plaat. Het geeft me juist 
voldoening om die ene egel 
of gans te helpen. Het is 
een utopie te denken dat er 
op een dag geen dierenleed 
meer bestaat, maar we kun-
nen wel allemaal ons steen-
tje bijdragen om de wereld 
een beetje beter te maken.”
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Als preventiemedewerker begeleidt Piet Mandigers mensen die hun dieren niet op de juiste 
manier behandelen. Daarnaast legt hij in deze vrijwilligersfunctie huisbezoeken af bij mensen 
die via de Dierenbescherming een weidedier adopteren. Omdat we graag willen weten hoe 
dat in z’n werk gaat, kijken we een dagje over zijn schouder mee.

hadden ze een slechte vacht. Ook waren ze 
erg angstig.” Volgens Sytske waren ze de eer
ste week veel buiten, maar hebben ze daarna 
drie weken lang bijna nonstop geslapen: “Die 
tijd hadden ze echt nodig om hun trauma’s te 
verwerken.” Inmiddels zijn de dieren hersteld 
en volledig op hun gemak. “De eerste keer dat 
ik ze tussen mijn grote paarden in de avond
schemering op een rijtje zag liggen, vond ik 
heel bijzonder. Het is geweldig om ze te zien 
opbloeien tot twee gelukkige dieren.”

11.30 uur Tevreden varken
“Wij zijn wel klaar hier,” concludeert Piet 
tevreden als we afscheid hebben genomen van 
Sytske. We stappen weer in de auto op weg 
naar het volgende adres, waar varken Kees te 
midden van twee soortgenoten en een hele
boel kippen staat. De Dierenbescherming ging 
voor hem op zoek naar een nieuwe plek, 
nadat hij vermagerd en verwaarloosd was aan
getroffen. “Hij springt nog regelmatig met 
vier poten tegelijk de lucht in, zo blij is hij om 
buiten te zijn,” zegt zijn nieuwe baasje Hester 
lachend tegen Piet. Kees sjokt ondertussen op 
z’n gemakje over het erf. “Mijn man en ik zijn 
dol op varkens. Dat gechagrijn, geknor en 
gegraaf, wij moeten er elke dag weer erg om 
lachen,” aldus Hester.

12.45 uur Prima conditie
Ons laatste bezoek brengt ons in de gemeente 
Best, waar Peggy en haar dochter een nieuw 
thuis hebben gegeven aan de shetlanders Zorro 
en Pip. De dieren werden in 2013 bij hun eige
naar weggehaald. Piet bekijkt en beoordeelt 
hoe het nu met ze gaat. “Toen ze hier kwamen 
waren ze nog erg schichtig en bang, en moet je 
nu eens kijken,” zegt hij glimlachend. “Volledig 
op hun gemak, en ook lichamelijk in prima 
conditie.” Terwijl Zorro en Pip alweer achter 
elkaar aan door de paddock hobbelen, praat 
Piet nog even na met Peggy. “Mocht je vragen 
hebben, mag je altijd bellen,” drukt hij haar op 
het hart. Voor nu zit de taak van de Dierenbe
scherming erop. Vier pony’s en een varken op 
weg naar een hoopvolle toekomst; het was een 
mooie dag.

10.00 uur Nazorg bieden
Sinds 2013 werkt de Dierenbescherming 
samen met de overheid bij het herplaatsen 
van dieren die via een juridisch traject in 
bezit van de overheid zijn gekomen. “Van
wege hun verleden zijn deze dieren in veel 
gevallen getraumatiseerd en kunnen ze blij
vende lichamelijke problemen hebben,” legt 
Piet uit als we elkaar op een zonnige ochtend 
in het Brabantse Heeze ontmoeten. “Onze 
bemiddeling bestaat onder meer uit het con
troleren van de nieuwe onderkomens van de 
dieren en een gesprek met de mensen die ze 
willen adopteren. We doen dit om er zeker 
van te zijn dat de dieren na alles wat ze heb
ben meegemaakt eindelijk écht goed terecht
komen.” Volgens Piet is het sociale aspect 
hierbij van groot belang: “Sommige dieren 

hebben bijvoorbeeld hun hele leven in een 
donkere stal doorgebracht, waar af en toe wat 
eten naar binnen werd gegooid. Daar moet je 
wel rekening mee houden.” Ook biedt  
de Dieren bescherming nazorg aan de nieuwe 
eigenaren van de dieren. Dat laatste gaan  
we vandaag doen. 

10.30 uur Eerste huisbezoek
Ons eerste huisbezoek is bij Sytske. Zij adop
teerde vorig jaar twee verwaarloosde shetlan
ders via de Dierenbescherming. Piet wil graag 
weten hoe het nu met de dieren gaat. Terwijl 
Sytske ons de weg wijst naar de uitgestrekte 
weilanden achter haar huis, vertelt ze: “Toen 
ik de pony’s opving, waren ze nog mager en 

ONZE MENSEN, ONS WERK

‘Na alles wat 
deze dieren heb
ben mee gemaakt, 
 verdienen ze  
een goed leven’
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LEZERSFOTO’S

DIEREN IN DE NATUUR
Nu de dagen korter worden en de bomen hun bladeren verliezen, genieten veel dieren nog 
even met volle teugen van de frisse buitenlucht. Het plezier spat dan ook van deze foto’s af. 
Voor het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s van échte maatjes, ofwel dieren die 
onafscheidelijk zijn. Stuur uw foto naar foto@dierenbescherming.nl onder vermelding van 
naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. Insturen kan tot 1 november. 

1. Onze hond Lucho vindt het heerlijk om buiten te zijn. 
Hier zit hij helemaal blij in een veld vol bloemen.
Kelly van Duin, Alkmaar
2. Onze Whitney helemaal zen in de halfschaduw van onze 
palmboom. Suzan Karper, Lelystad
3. Riva is een speelse, aanhankelijke hond, die niets liever 
wil dan knuffelen. Ze is een echte levensgenieter en dol op 
rennen in het bos. Merel Tolkamp, Varsseveld
4. Lieve Lizzy uit dierenasiel de Doornakker in Eindhoven 
speelt al anderhalf jaar dolgraag in onze achtertuin!
Sanne Veltman, Geldrop
5. Het is overduidelijk: onze pup Luuk houdt ervan om te 
spelen in het gras. Layla Veerman, Monnickendam

2.

4.

1.

5.

3.
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6. Dit beeldschone zonnebadende vosje kwam ik tegen tijdens een 
wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Wesley Pechler, Groningen
7. Conan is stapelgek op de natuur. Vooral de Biesbosch en zandver-
stuivingen zijn favoriet. Amanda Kortenkool, Culemborg
8. Tussen het tuingereedschap vond Nina een vuilniszak en wist zich 
erin te manoeuvreren. Ze was er intens gelukkig mee en keek met een 
grote grijns de tuin in. Zo mooi, waar een dier al blij van kan worden. 
Lieneke van der Most, Apeldoorn
9. Twee bijtjes, genietend van de lavendel in mijn tuin.
Judith Lieffering-Postma, Lutjegast
10. Elke middag een uur loslopen in Midden-Delfland, dat is genieten 
voor Toby. Sándor Góra, Vlaardingen
11. Ondanks hun enorme lengteverschil, doen Nino en Luna niets 
 liever dan samen spelen en ravotten. Het liefst in de riante bostuin 
die ze tot hun beschikking hebben. Nathalie Walther, Katwijk

6.

11.

7.

8.

9.

9. 10.
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BIJZONDER DIER

Vorig jaar winter werd een hoogzwangere zwerfkat 
gevonden. Ze had juist haar eerste kitten gebaard en 
niet lang daarna volgden er nog drie. Dierenbescher-
mingsmedewerker Sabine ontfermde zich over een van 
de kleintjes; de onverschrokken Boef.

Sabine: “Ik zag een foto van vier kit
tens op Facebook en werd geraakt 
door het bijzondere verhaal van 
hun geboorte. Een van mijn eigen 
katten, Rebbel, was op dat moment 
net overleden, dus ik had de ruimte 
om er eentje op te vangen. De vol
gende dag zocht ik de kleintjes op  
in het asiel. Ze zaten in quarantai
ne, omdat bij de moederpoes een 
besmettelijke infectie was geconsta
teerd. Een van de zwarte katjes deed 
me direct denken aan Rebbel. En 
uitgerekend zij sprong in mijn 
armen toen ik de deur opendeed. 
Voor mij was het toen meteen dui
delijk; dit katje gaat met me mee 
naar huis. Overigens wist mijn 
vriend Barry nog van niets. Geluk
kig reageerde ook hij enthousiast 
op ons nieuwe gezinslid. 

Onbevangen
Omdat Boef in haar korte leven nog 
nooit buiten de quarantaineruimte 
was geweest, dacht ik dat die eerste 
treinreis naar huis spannend voor 
haar zou zijn. Maar niets bleek min
der waar. Ze was juist erg relaxed en 
totaal niet onder de indruk van wat 
er om haar heen gebeurde. Nu, een 
half jaar later, weet ik hoe dat komt. 
Boef is een onbevangen katje, dat 
nergens bang voor is en precies doet 
waar ze zelf zin in heeft. Het liefst 

BOEF

sloopt ze alles wat ze tegenkomt in 
huis en wandelt ze me overal ach
terna. Als ik de was doe, hangt ze in 
het wasrek, als ik het bed wil ver
schonen, kruipt ze onder de lakens. 
En zelfs als ik onder de douche sta, 
komt ze er doodgemoedereerd bij 
zitten. Dat ze dan kletsnat wordt, 
boeit haar niet.

Opgeleefd
Toen Boef bij ons kwam wonen, 
hadden we al een kat, de achtjarige 
Rover, en hond Donja. Vanaf de 
allereerste dag gaat het goed tussen 
die drie. Het is zo grappig om te 
zien hoe de kleine Boef met Donja 
omgaat. Zij is een kolossale bullmas
tiff van 55 kilo, maar dat weerhoudt 
Boef er niet van om bovenop haar te 
klimmen, in haar oren te bijten en 
tegen Donja aan te kruipen als ze 
ligt te slapen op de bank. Ze spelen 
ook graag in het water samen of 
knagen met z’n tweeën aan een tak. 
Sinds de komst van Boef is Rover 
weer helemaal opgeleefd. Hij was 
erg stilletjes geworden na het over
lijden van Rebbel, maar nu rollebol
len die twee elke ochtend al vanaf 
een uurtje of zes door het huis. We 
hebben het enorm getroffen met 
onze vrolijke beestenboel, dat reali
seren Barry en ik ons elke dag.” 

34 | DIER HERFST 2015    



 ‘We hebben het enorm 
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Uw huisdier verdient toch ook het allerbeste?

Stel uw huisdier wordt ziek of krijgt een ongeluk. Dan wilt u de beste medische zorg. Ongeacht de 
kosten.

Petplan is de meest complete huisdierenverzekering, met uitgebreide vergoedingen. Bovendien 
gaat declareren heel snel en gemakkelijk!

Optimaal gemak voor u en een geruststellende gedachte.
 

dé huisdierenverzekering

nr.1Huisdieren 
verzekering

wereldwijd!

Ieder huisdier verdient

  Kijk op  
www.petplan.nl 

 

Skal 1301

certified
organic
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‘In het begin zakte 
hij vaak door zijn 
pootjes, gelukkig 

gebeurt dat nu nog 
maar zelden’

Augustus 2015
“Een aantal jaren geleden vingen mijn man, 
kinderen en ik honden op, die om welke reden 
dan ook niet in het asiel konden verblijven,” 
vertelt Barbara. “We vonden dat erg leuk om 
te doen en besloten ons opnieuw aan te mel-
den bij de Dierenbescherming als gastgezin. 
Mack was de eerste hond die we in huis 
 kregen (zie pagina 2). Hij zou zes weken bij 
ons blijven en had in die periode elke dag  
een vitamine D-injectie nodig om zijn broze 
botten sterker te maken. Daarna zou de 
Dieren bescherming voor hem op zoek gaan 
naar een nieuw thuis. In de tijd dat we Mack 
opvingen, overleed een van onze eigen hon-

den. De stap om hem te houden was toen plot-
seling een hele logische. En alhoewel we 
nooit van plan waren om een Amerikaanse 
stafford te nemen, deed Mack het zó goed, 
dat we die keuze heel weloverwogen konden 
maken. De enige die moeite had met de komst 
van Mack, was ons mopshondje Lilu. Zij is 
altijd de baas in huis geweest en ondanks 
haar geringe formaat was ze geenszins van 
plan om die positie aan Mack af te staan. We 
moeten er vaak om lachen; ze heeft nog maar 
een paar tandjes in haar bek en wordt zo 
onder de voet gelopen door Mack, maar ze 
hoeft maar een keer tegen hem te snauwen  
en hij druipt af. Gelukkig is de rolverdeling nu 

duidelijk en hebben ze elkaar helemaal gevon-
den. ’s Nachts slapen ze knus tegen elkaar 
aan, en als Mack buiten op straat wordt lastig-
gevallen door een andere hond, springt zij 
ertussen om hem te beschermen. Mack heeft 
gelukkig weinig overgehouden aan zijn slech-
te start. De eerste weken kostte het hem nog 
moeite om op zijn pootjes te leunen en zakte 
hij er regelmatig doorheen, maar dat gebeurt 
nog maar zelden. Mack is een goedzak, en dol 
op knuffelen. We zijn allemaal verknocht 
geraakt aan hem.”

Blader verder en lees op pagina 39 hoe 
het nu met Woody gaat.

ECHTE GOEDZAK
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De Dieren bescherming 
is de grootste dieren-
welzijnsorganisatie van 
Nederland. In de samen-
leving die de Dieren-
bescherming nastreeft, 
geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, 
gezondheid en integriteit 
van ieder dier. 

Meldnummer  
dierenmishandeling
144

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

Raad van Toezicht
Anke Boomsma,  
voorzitter
Peter Kasteleyn, 
vice-voorzitter
Dinand Ekkel, lid
Taco de Groot, lid
Erna Pieters, lid
Lex Vriesendorp, lid
Gea Keijsers, lid

Ledenraad
Anita te Kampe, voorzitter
De leden van de leden-
raad kunt u vinden via: 
dierenbescherming.nl/
ledenraad

Directie 
F.C. Dales, algemeen 
directeur

Lidmaatschappen
•  Lidmaatschap  

€ 28,- per jaar
•  Jeugdlid (0-18)  

€ 18,- per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100,- per jaar

De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.
Rekeningnummer (IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

Website
dierenbescherming.nl

SERVICE

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

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.

COLOFON | Hoofdredactie: Ingrid Oosterveen | Eindredactie: Jan van de Staaij, Annelie Verhagen |Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen 
Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon | Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem | Coverfoto: Robin Utrecht | Oplage: 152.000
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.

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

NALATEN AAN  
DE DIERENBESCHERMING

WORD VRIJWILLIGER!

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 relatie beheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

Zonder de inzet van onze duizenden vrijwilligers zou de 
Dierenbescherming niet kunnen bestaan, zo simpel is 
het. Werken bij de Dierenbescherming is leuk, beteke-
nisvol en leerzaam bovendien. Lijkt het u ook leuk om te 
werken met dieren? Wij zijn blij met iedereen die wil 
helpen, of dat nou middels een financiële bijdrage is of 
door het geven van tijd. De mogelijkheden voor vrijwilli-
gerswerk zijn heel divers. Zo zijn we regelmatig op zoek 
naar asielmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook scholen-
voorlichters, dierenambulancemedewerkers en centra-
listen in de meldkamer zijn hard nodig. U bekijkt alle 
vrijwilligersvacatures van de Dierenbescherming bij u in 
de regio op onze website Dierenbescherming.nl onder 
het kopje ‘vacatures’ .

WINNAARS  
BOEK 

DE WOLF  
IS TERUG

De winnaars van de boek van  
De wolf is terug uit het vorige 
nummer van DIER zijn:
• Gijs Eekman, Haarlem
• Keet van der Heijden, Leiden
• Annie van Haren, Liempde
•  Nathalie Boogaerd,  

Rotterdam
• Ruben Mange, Eindhoven
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‘De eerste weken wisten  
we niet of Woody  

het zou redden’



VOOR & NA

Augustus 2015
“We zagen Woody voor het eerst op een 
lente markt in het Brabantse Oirschot,” vertelt 
Saskia. “Twee dagen ervoor was hij opgevan-
gen door Jolanda en haar gezin (zie pagina 2). 
Zij had een kraampje op die markt en omdat 
ze Woody niet alleen thuis wilde laten, had ze 
hem in een bench in de schaduw gelegd, vei-
lig afgeschermd van het publiek. Ik schrok 
ervan hoe mager en kwetsbaar hij eruit zag. 
Mijn man Luuk, die normaal erg nuchter is, 
liep naar de bench toe en knielde bij Woody 
neer. ‘Wat is er met jou gebeurd?’ vroeg hij 
bezorgd. Jolanda vertelde dat hij was gevon-
den in een doos met twee andere pups en 

ondervoed was. In de auto terug naar huis zei 
Luuk: ‘Als Woody dit overleeft, dan adopteren 
we hem’. Ik was verbaasd. We hadden het al 
vaker over een tweede hond gehad, maar 
Luuk zag dat nooit zitten. Nu was hij vastbe-
sloten: ‘Woody verdient een goed huis en wij 
kunnen hem dat geven’. Ik heb daarop con-
tact gezocht met de Dierenbescherming en 
verteld dat wij Woody graag wilden adopte-
ren. Helaas kregen we niet direct een toezeg-
ging. Wat overigens begrijpelijk was. Woody 
had tijd nodig om aan te sterken en zijn pootje 
moest helen. En dan nog was het niet zeker 
dat hij het zou redden. Om ons een beetje op 
de hoogte te houden van zijn herstel, stuurde 

Jolanda regelmatig berichten en foto’s. Na vijf 
weken kwam dan eindelijk het verlossende 
telefoontje en mochten we hem ophalen. Wat 
nog best emotioneel was, want Jolanda en 
haar gezin waren erg aan hem gehecht 
geraakt. Gelukkig gunden ze het ons van har-
te. De eerste weken dat Woody bij ons woon-
de, was hij nog heel rustig en bang voor alles. 
Er hoefde maar een vrachtwagen voorbij te 
 rijden en hij dook in elkaar. Ook als het  buiten 
waaide, verstarde hij. Gelukkig is dat al een 
stuk minder geworden, en begint hij met zijn 
ondeugende streken nu steeds meer te  lijken 
op de jonge hond die hij is.”

ONDEUGENDE STREKEN

‘De eerste weken wisten  
we niet of Woody  

het zou redden’
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Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Billy en Tjerk hebben dankzij de Dierenbescherming een liefdevol thuis. 

Dit is niet altijd zo geweest; de katers komen uit een situatie waarin ze 

ernstig verwaarloosd werden. De Dierenbescherming maakt zich hard 

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

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

opgevangen en liefdevol verzorgd. Deelnemers van de Postcode Loterij: 

bedankt. U maakt steun aan de Dierenbescherming en 91 andere 

organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot 

de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet 

alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 6 miljard euro 

aan goede doelen. De Dierenbescherming heeft sinds 1996 een bijdrage 

ontvangen van € 35,8 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil 

maken, ook in de komende jaren.  Voor een betere, duurzame en 

rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl
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