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Help ons redden
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‘Al die tijd zat hij
daar, wachtend op
zijn vrouwtje dat
niet meer kwam’

VOOR & NA

Juli 2014
De meeste diersoorten zijn verre van monogaam. Als ze al een relatie met elkaar aangaan, nemen ze het meestal niet zo nauw met
de echtelijke trouw. Zwanen vormen hierop
een uitzondering. Hebben een mannetje en
vrouwtje elkaar eenmaal gevonden, dan laten
ze de ander nooit meer gaan. Zelfs als de ene
overlijdt, zoekt de achtergebleven zwaan vaak
geen nieuwe partner. Dat ondervond ook Jelly
Kootje, vrijwilligster op de dierenambulance.
“Een paar jaar geleden zag ik in de krant een
oproep voor medewerkers op de dierenambulance,” vertelt ze. “Hoe leuk me dat ook leek,
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reageren deed ik niet, bang als ik was dat ik
niet zou kunnen omgaan met het leed waarmee ik zou worden geconfronteerd. Totdat ik
me op een dag realiseerde dat ik op deze
manier wel écht een verschil voor dieren zou
kunnen maken. En dat besef woog zo veel
zwaarder dan mijn angst dat ik besloot ervoor
te gaan. Inmiddels werk ik zeven jaar op de
dierenambulance en heb ik al veel dieren
mogen helpen. Zoals twee jaar geleden een
gewonde zwaan. Met een collega haalde ik
haar op. Ze was geleewiekt en erg verzwakt.
Twee weken had ze nodig om op te knappen,
waarna wij haar terugbrachten naar haar man-

netje. Hij had al die tijd trouw op haar zitten
wachten en was zichtbaar blij dat ze er weer
was. Het moment dat ze met elkaar werden herenigd was zo prachtig dat mijn collega en ik er
samen bij stonden te huilen.” Helaas kreeg het
verhaal een verdrietig einde, toen het vrouwtje
werd doodgebeten door een hond. In het jaar
daarna reed Jelly vaak voorbij de plek waar het
mannetje alleen was overgebleven. En al die
tijd zag ze hem moederziel alleen zitten, wachtend op zijn vrouwtje dat niet meer kwam.
Weten hoe het nu gaat met de zwaan?
Blader dan door naar pagina 39.

FOTOGRAFIE JEROEN VAN DER KALLEN

MOEDERZIEL ALLEEN

EDITORIAL & INHOUD

RESPECT
In ons land leven ruim 33 miljoen
huisdieren, die niet voor zichzelf
kunnen opkomen als ze in de knel
raken. De Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID), bestaande uit
een team van 25 tot op het bot gemotiveerde mensen, biedt met gespecialiseerde kennis en bevoegdheden hulp
aan alle dieren die het nodig hebben.
Sinds ik voor de LID werk, zie en hoor
ik elke dag wat onze inspecteurs
meemaken. Tot drie jaar geleden was ik
in de veronderstelling dat het in ons
geciviliseerde landje wel meeviel met
dierenleed, maar inmiddels weet ik
helaas beter. Als inspectiedienst delen
we relatief weinig met het publiek,
omdat veel zaken te gruwelijk zijn. Ik
heb dan ook veel respect gekregen voor
onze inspecteurs die van de ene
onhoudbare situatie naar de andere
gaan met als enige doel het welzijn van
dieren te verbeteren.
De zaak die me het diepst heeft geraakt,
is die van eigenaren die hun paarden
letterlijk op stal hebben laten verhongeren totdat de dood erop volgde. Hoewel
ik me over het algemeen redelijk kan
verplaatsen in wat mensen beweegt, ging
dit alle inlevingsvermogen te boven.
De inspecteurs van de LID doen het
liefst ‘gewoon’ hun werk en hebben
weinig behoefte aan media-aandacht.
Toch probeer ik ze voor onze jaarlijkse
campagne Help ons redden! (lees vanaf
pagina 6) te motiveren daar overheen te
stappen. Zodat we de (hoog)nodige
aandacht krijgen voor het leed dat
dieren in Nederland treft. En als er
daarmee ook maar íets van de trots en
zingeving die ik ervaar voor onze
inspecteurs afstraalt op het publiek,
dan ben ik een tevreden mens.
Miranda Maas
Hoofd Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID)
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KORT NIEUWS

DIERENBESCHERMING
HEEFT NIEUWE DIRECTIE

DINEREN MET ASIELKATTEN
van de Dierenbescherming daarom
met de Meet Your Match-methode,
die inzicht biedt in de persoonlijkheid van asielkatten en de levensstijl en wensen van toekomstige
eigenaren. Ook de gasten van Purr
waren op basis hiervan met hun
harige tafelgenoot gematcht. Het
werd een memorabele avond met
een mooie afloop, want drie van de
acht asielkatten werden geadopteerd door gasten. Zowel reclamebureau Fama Volat, de initiator van
de stunt, als c hef-kok Adrian Zarzo
heeft zich belangeloos ingezet.
Een filmpje bekijkt u op Ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/purr.

VERANTWOORDE
DIERVOEDING IN
NIEUWE WEBSHOP
In de webshop van de Dierenbescherming is de nieuwe
diervoedingslijn ‘Best Life’ opgenomen, die werd ontwikkeld met diervoedingsexperts. Het voer is verkrijgbaar in meerdere varianten. Voor grote honden, maar
ook voor kleintjes en senioren, kippen, konijnen en
knaagdieren. En omdat het honden- en kattenvoer
3 sterren van het Beter Leven keurmerk draagt,
hebt u de garantie dat er geen
plofkippen in zijn verwerkt. Met
een aankoop helpt u dus niet
alleen uw eigen huisdier, maar
ook dieren in de vee-industrie.
Behalve diervoeding vindt u in
de webwinkel accessoires,
cadeauartikelen en speeltjes.
Meer weten? Ga naar Dieren
beschermingshop.nl of bekijk
de folder in het hart van dit blad.
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in Amsterdam en als clustermanager bij GGZ Delfland. Daarnaast
is Femke-Fleur lid van diverse
raden van toezicht. “ Dieren maken
een wezenlijk deel uit van onze
samenleving en levensgeluk, dat
besef groeit steeds meer. We zijn
blij dat we een bijdrage kunnen
leveren aan hun welzijn,” aldus
Peter en Femke-Fleur na hun
aanstelling. In de volgende editie
van DIER stellen zij zich uitgebreid
aan u voor.

Rosenkamp Aug 05, 2016

Bedankt @Dierbescherming
#overgelder dat jullie ons katje hebben
gevonden. Dankzij jullie hebben we
haar toch in de tuin kunnen begraven.

WETGEVING VOOR WEIDEGANG NODIG
Er moeten regels in de wet
worden opgenomen ter
bescherming van melk
koeien. Bert van den Berg,
programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming, pleitte hiervoor
tijdens een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer.
Steeds meer melkveebedrijven steken de grens van
extensieve naar intensieve
veehouderij over en stimulerende maatregelen hebben
niet kunnen verhinderen dat
inmiddels al dertig procent
van de koeien nooit meer
een weiland ziet. Wettelijke
regels moeten om die reden
in eerste instantie gaan over
een verplichte weidegang.

“En niet alleen hiervoor
dient een wettelijk
minimum te komen,
ook voor andere
welzijns
aspecten,
zoals de
hoeveelheid
loop-,
lig- en
eetruimte
in de stal en de kwaliteit hiervan”, aldus Van den Berg.
Staatssecretaris Van Dam
van Economische Zaken reageerde teleurstellend; hij
vindt de huidige initiatieven
vanuit de markt voldoende.
Opmerkelijk, aangezien het
voor een overheid die zegt

bij haar beleid uit te gaan
van de intrinsieke waarde
van het dier logisch zou
moeten zijn om weidegang
tot wettelijke norm te verheffen. Meer weten over onze
inspanningen om de koe in
de wei te houden? Lees verder op Dierenbescherming.nl.

FOTOGRAFIE CLARA MAZÈL, ROBIN UTRECHT ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

De eerste gasten van pop-up
r estaurant Purr van chef-kok
Adrian Zarzo werden tot hun
verbazing niet ontvangen in een
restaurant, maar in dierenopvang
centrum De Doornakker in Eind
hoven, waar ze een asielkat als
tafelgast kregen. Het bleek te gaan
om een stunt met als doel het
publiek bewust te maken van het
feit dat katten nog steeds vaker op
uiterlijk dan op karakter worden
gekozen en weer in het asiel belanden als ze niet aan de verwachtingen voldoen. Om een goede
match tussen mens en dier te
maken, werken meerdere asielen

De Dierenbescherming heeft een
nieuwe algemeen directeur: Peter
Verdaasdonk. Hij was onder meer
directeur van het Tropenmuseum
en Madurodam en treedt nu in de
voetsporen van Frank Dales, die in
april werd geïnstalleerd als burgemeester van Velsen. Frank nam
afscheid van de Dierenbescherming na een reorganisatie waarbij
twintig afdelingen door het land
opgingen in één vereniging met
een servicecentrum in Den Haag
en drie regiokantoren in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Het
doel van de eenwording is om een
nog steviger vuist voor dierenwelzijn te maken. Gelijktijdig met
Peter trad Femke-Fleur Lamkamp
in dienst als directeur bedrijfsvoering. Zij deed bestuurlijke ervaring
op als bedrijfsleider bij het OLVG

win!
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PRIJZENPAKKET
FILM
UILENBAL

De achtjarige Meral is
verhuisd en wil nieuwe
vrienden maken. Maar dat
blijkt niet zo gemakkelijk. Op
haar kamer ontdekt ze de
muis Piepiep en neemt hem
mee op schoolkamp. Dankzij
hem sluit Meral onverwachts
vriendschappen. Als Piepiep
echter door een uil gegrepen
wordt, is Meral ontroostbaar
en geeft ze haar vrienden de
schuld. Pas tijdens een zoektocht naar de uilenbal met
Piepiep’s botjes, ontdekt
Meral hoe belangrijk
vriendschap kan zijn.
We mogen 4 prijzenpakketten met 2 kaartjes voor de
film en een lichtgevende
uilensleutelhanger weggeven.
Kans maken? Stuur vóór
10 oktober een mail naar win@
dierenbescherming.nl o.v.v.
naam en contactgegevens.

HARTVERWARMENDE REÜNIE

Ruim een jaar geleden werden
dertien pups voor vuil achtergelaten in Rotterdam, vastgebonden
aan een paal, de meeste nog
geen twee weken oud. Voorbijgangers zagen de hondjes en
alarmeerden de Dierenbescherming, waarna ze liefdevol werden
opgevangen. Inmiddels zijn de
kwetsbare puppy’s van toen uitgegroeid tot imposante dieren, die
bijna allemaal een thuis hebben
gevonden. Om deze goede afloop
te vieren, organiseerden hun baasjes een reünie. Uit alle wind
streken kwamen ze naar Utrecht
om te genieten van een prachtig
schouwspel. De honden speelden
en stoeiden alsof ze elkaar de
dag ervoor nog hadden gezien.
Helaas wacht één hond uit de
puppybende in het asiel in Vlaardingen nog steeds op een nieuwe
baas. Ozzy is een lieve hond die
ook een thuis verdient. Wilt u kennismaken? Neem contact op met
Dierentehuis Nieuwe Waterweg
in Vlaardingen of kijk op Ikzoekbaas.nl voor Ozzy’s profiel.

VEE-INDUSTRIE
GEVAAR VOOR
VOLKSGEZONDHEID

Soulmate
Op 8 augustus was het World Cat Day. We
vroegen mensen om hun kat in het zonnetje
te zetten door een foto te posten op onze
Facebookpagina. Marjan de Jong-Camfferman stuurde dit mooie beeld van Pepper,
haar ‘soulmate op vier poten’.
Facebook.com/deDierenbescherming

Er waren al lang sterke
aanwijzingen, maar nu is
het wetenschappelijk aangetoond: de vee-industrie
vormt een gevaar voor de
volksgezondheid. Uit een
driejarig onderzoek blijkt
dat de longfunctie van
bewoners van veerijke
gebieden met twee tot vijf
procent afneemt en dat er
tien procent meer longontstekingen voorkomen.
De longproblemen
worden veroorzaakt door
fijnstof, vooral uit de
pluimveehouderij, en
door ammoniak uit de
mest van dieren. De
Dierenbescherming vindt
het hoog tijd voor minder
en betere veehouderij. De

bedreiging van de volksgezondheid is zelfs zó
ernstig dat wij van mening
zijn dat de rijksoverheid
de regie moet nemen in
het drastisch verminderen
van de veestapel en het
op integraal verantwoorde wijze inrichten van de
resterende veehouderij.
Met integraal bedoelen
we niet alleen saneren
vanwege de volksgezondheid, maar ook het 
dier- en milieuvriendelijk
inrichten van de resterende veehouderij. De dieren
mogen tenslotte niet het
kind van de rekening
worden. Meer leest u
op onze website Dierenbescherming.nl.
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HOOFDVERHAAL

ZONDER INSPECTIE
GEEN BESCHERMING
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Als je het in een samenleving met elkaar eens bent over bepaalde normen
en waarden, over ‘wat goed en slecht is’, dan leg je dat vast in wetten.
Dierenrecht als gestolde ethiek. Maar eerst moet worden aangetoond
waar recht nog krom is. Om vervolgens naleving van de bevochten regels
ook te controleren. Inspecteurs van de Dierenbescherming zijn experts
op dit gebied. Al dertig jaar. En anno 2016 nog steeds broodnodig.

‘Samen met
mijn collegainspecteurs zet ik
me elke dag met
hart en ziel in om
dieren uit hun
noodsituatie te
redden en ze een
tweede kans
te geven’
Ed Webers,
districtsinspecteur
Gelderland-Zuid
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Willem van den Heuvel was
de eerste beroepsinspecteur
van de Dierenbescherming

In de begintijd werkte de Dierenbescherming met veldwachters. Die mochten de
burger bekeuren die de dierenwetgeving overtrad, of spraken hem bestraffend toe.

H

et moeten honderdduizenden
dieren zijn. Gered door de
inspecteurs van de Dieren
bescherming in de vele jaren
dat ze klaarstaan voor weerloze
slachtoffers van uitbuiting,
mishandeling en verwaarlozing. Dat laatste
overigens lang niet altijd moedwillig, maar
vaak het gevolg van onwetendheid of omdat
de eigenaren om wat voor redenen dan ook
niet eens in staat waren om goed voor zichzelf te zorgen. Laksheid komt ook voor als
oorzaak van dierenleed. Veel clementie is er
dan niet. Daders worden adequaat aangepakt,
dieren deskundig geholpen. In drie decennia
is op dat gebied in wezen niet veel veranderd.

Palingtrekken
Hoewel de ‘moderne historie’ van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
begint in 1986, gaat de geschiedenis van het
inspectiewerk veel verder terug. Het begon al
met het belonen van veldwachters zo’n anderhalve eeuw geleden, als zij de moed hadden
om dierenkwellers in de kraag te vatten. Daar
was lef voor nodig, want dieren mishandelen
of onrecht aandoen was in die tijd niet iets
om je druk over te maken. Deed je dat wel,
dan kreeg je de hoon van het volk over je
8 | DIER HERFST 2016

‘Waar ik me nog het meest over verbaas, is dat er zo veel
dierenleed is in een welvarend land als het onze. Broodmagere honden, extreme vervuiling, honderden katten in
een piepklein huisje; we maken het allemaal mee’
Astrid Verwaijen, districtsinspecteur Gelderland

heen. En waar dat toe kon leiden, werd
pijnlijk duidelijk toen de politie in 1886 in
Amsterdam het touw doorknipte waar een
levende aal aan spartelde om het verboden
‘spelletje’ palingtrekken te voorkomen. De
confrontatie tussen de woedende menigte en
de politie kostte daarop het leven aan 26 mensen en ging de geschiedenisboeken in als de
‘Palingoproer’. Menige misstand werd daarom door bromsnor door de vingers gezien.
Pas als ze voor een proces-verbaal een kleine
bijdrage van de Dierenbescherming kregen,
werd het bonnenboekje nog wel eens getrokken. Dat de Dierenbescherming ook toen al
zuinig was, blijkt uit het feit dat er pas werd
uitbetaald als er daadwerkelijk een veroordeling door de rechter volgde.

Pionier
De ‘lefgozers’ van later waren vooral gepen
sioneerde politiemannen die tegen een kleine
vergoeding als ‘onbezoldigd ambtenaar van
het korps Rijkspolitie’ voor de Dierenbescherming mishandeling van dieren probeerden
aan te pakken. De ongeveer 25 vrijwilligers
van toen verdienen alle respect, maar “ze
kwamen duidelijk niet van het platteland en
moesten vaak het verschil tussen de voor- en
achterkant van een koe nog leren,” vertelt
Willem van den Heuvel (69), de allereerste
fulltime beroepsinspecteur van de Dieren
bescherming. De inmiddels gepensioneerde
pionier neemt voor magazine DIER alle tijd
om herinneringen op te halen aan midden
jaren zeventig van de vorige eeuw, toen hij

STEUN DE CAMPAGNE
‘HELP ONS REDDEN!’
De districtsinspecteurs van onze
Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming (LID) zetten zich elke dag
opnieuw in om de mishandeling en verwaarlozing van d
 ieren aan te pakken.
Jaarlijks redden 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. De campagne Help ons
redden!, die vlak voor Werelddierendag
van start gaat, laat zien hoe urgent het is
dat onze inspecteurs elke dag alles op
alles zetten om dierenleed te bestrijden.
Om zo veel dieren te kunnen blijven redden, hebben we uw steun hard nodig.
Helpt u onze inspecteurs redden?
Kijk op Dierenbescherming.nl/
helponsredden waar u leest over
onze campagne en een gift kan doen.

voor de Dierenbescherming aan de slag ging.
“Ik was voorbestemd om boer te worden,” zegt
hij. “Het boerenbedrijf ging me na een paar
jaar echter tegenstaan, omdat het almaar
industriëler werd. Op mijn dertigste besloot ik
politieman te worden, in Nijmegen.”

Beste van twee werelden
Toch vond Van den Heuvel ook toen z’n draai
nog niet. Het werken in de grote stad beviel
wel, maar wonen deed hij toch liever op z’n
eigen stekkie, een oude boerderij in Volkel.
Weloverwogen schreef hij de Dierenbescherming een brief waarin hij zich aanbood als

professioneel inspecteur. Willem zag een
uitdaging, het beste van twee werelden. Een
gedreven politieman met agrarische achtergrond, thuis in het Brabantse land, epicentrum van de malafide hondenhandel, maar
ook spil van de gestaag groeiende veehouderij. Die, zoals hij aan den lijve had ondervonden, steeds meer een industrie werd en op
massaliteit ging sturen. Met veel dieren
in kleine ruimten die productie moesten
opleveren. Vlees, eieren en melk, in ongekende hoeveelheden. Het dierenwelzijn raakte
volkomen ondergesneeuwd. En dat zat ’m
dwars. “De intensieve veehouderij was een

‘Als inspecteur kan ik mensen verplichten om met hun dier naar een dierenarts te gaan of de huisvesting schoon te
maken. Dat wordt dan een houvast
voor ze, soms zelfs een manier om uit
een dal te klimmen. En dat reikt veel
verder dan een geldboete’
Jolanda Scharroo, districtsinspecteur Zuid-Holland

wereld waar eigenlijk geen enkel toezicht op
was.” Ook het Haagse hoofdbestuur van de
Dierenbescherming zag deze ontwikkeling al
enkele jaren met lede ogen aan. Willems brief
landde dus in vruchtbare aarde. Hij kon
komen praten in de hofstad. “Ik denk dat ze
me zagen als het ideale proefkonijn voor hun
ideeën, want ik werd aangenomen.”

Bijschaven
In de begintijd van de professionalisering van
de inspectiedienst werd de basis gelegd voor
veel latere wetgeving om knellende situaties
in de omgang met dieren aan te pakken. “We
moesten in contact komen met boeren en
andere houders van dieren die het niet zo
nauw namen met dierenwelzijn.” Deze mensen moesten worden ‘bijgeschaafd’, zoals
Willem het noemt. Eigenlijk een mooie en
passende woordkeuze, waarbij je als vanzelf
voelt dat het bij het werk van een inspecteur
om ‘beschaving’, maar ook om ‘vorming’
gaat. Bij voorkeur en meestal met voorlichting, soms door te waarschuwen en als het
niet anders kon door een proces-verbaal op te
maken. Want die bevoegdheid had en heeft
een inspecteur van de Dierenbescherming
altijd. Het is een noodzakelijke stok achter de
deur. Die aanpak werkte goed bij individuele,
HERFST 2016 DIER | 9
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NOG EEN BELANGRIJKE
SCHAKEL: RVO.NL

Tijdens hun baanbrekende onderzoek
naar veetransport door Europa stuitten
inspecteurs van de LID op de barbaarse
behandeling van slachtpaarden uit
Oost-Europa. In samenwerking met
de bereden politie organiseerde de
Dierenbescherming daarop in 1994 een
protestmars door Den Haag, die voerde
van het Malieveld naar het Binnenhof.

Er is een landelijk meldnummer voor d
 ieren in
nood: 144. Meldingen die hier binnenkomen,
worden uitgezet naar meerdere betrokken organisaties, zoals politie en de Dierenbescherming.
Gaat het om d
 ieren uit de veehouderij of andere
bedrijfsmatig gehouden dieren, dan wordt de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. Voor alle huisdieren in nood staat de
Landelijke Inspectiedienst D
 ierenbescherming
(LID) klaar met als doel de situatie voor dieren te
verbeteren. Ter plekke, bij houders of eigenaren.
In dergelijke gevallen passen ze bestuursrecht
toe, waarmee ze mensen kunnen dwingen om
de leefsituatie van hun dieren te verbeteren,
bijvoorbeeld door naar de dierenarts te gaan
of de huisvesting schoon te maken. Geven ze
hier geen gehoor aan, of is het al te ver uit de
hand gelopen, dan kunnen de inspecteurs de
dieren meenemen. Dit doen ze altijd in overleg
met en na toestemming van het ministerie van
Economische Zaken, meer specifiek de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl),
vroeger bekend als de Dienst Regelingen.

‘Vermomd als vrachtwagenchauffeurs hingen we rond
bij de grensovergangen van Slovenië en Italië om de
conditie van paarden tijdens transporten te controleren.
We troffen dieren met gebroken benen, staarten vast
gebonden aan tralies, vertrapt door soortgenoten’
Willem Wannyn, districtsinspecteur Overijssel

incidentele gevallen. Wat echter minstens zo
vaak voorkwam, was dat de inspecteurs taferelen zagen die structureel van aard waren
en het daglicht niet konden verdragen. “Legbatterijen stampvol kippen, zieke en wrakke
dieren die het hele land werden door gesleept
naar vieze slachthuizen, fokteven waar de
stembanden van werden doorgesneden om ze
koest te houden, kalveren die klem zaten in
boxen, noem maar op.”

Poten in de klei
“Niemand die er iets van zei, en als dat al wel
gebeurde was er geen enkele basis om op te
treden,” aldus de oud-inspecteur. Hij typte het
eelt op z’n vingertoppen om kantoormedewerkers te melden wat hij met ‘met de poten
in de klei en in donkere stallen aantrof’. Van
10 | DIER HERFST 2016

ziek, uitgemergeld vee en afgeknepen fok
teven bij illegale hondenhandelaren tot grove
misstanden tijdens bestrijding van de
varkenspest in 1997. “Ook dan heb je de
dieren netjes te behandelen,” vindt Van den
Heuvel, die bij de ruimingen van de stallen
steevast verbaliseerde bij overbeladen vrachtwagens met varkens die ‘toch maar voor de
dood gingen’. “Het hoofd van de beleidsafdeling verzuchtte weleens: ‘Oh daar is ’ie weer
met een diarree aan memo’s over misstanden’.” Die rapporten en notities hebben er
echter wel onmiskenbaar aan bijgedragen
dat de Dierenbescherming onderbouwd kon
aantonen waar dieren gemangeld werden.
Waar wetgeving tekortschoot of juist gemaakt
moest worden. Zonder het inspectiewerk was
dat nooit mogelijk geweest.”

Veel schrijnende situaties
Olja Vos-van den Berk werkt hier sinds 2014
als uitvoeringsexpert en fungeert in die hoedanigheid als contactpersoon voor de LID. Olja:
“De inspecteurs staan in het veld, zij controleren het welzijn van dieren en maken rapporten
op, wij hebben het mandaat om bestuursrecht
toe te passen of dieren in bewaring te nemen.
In het laatste geval is RVO.nl tijdelijk verantwoordelijk voor de opvang van de dieren. De
voorkeur gaat overigens altijd uit naar de inzet
van bestuursrecht, omdat daarmee de kans veel
groter is dat een situatie duurzaam verbetert. Je
kan dieren wel weghalen bij hun eigenaren,
maar dan hebben ze binnen de kortste keren
nieuwe dieren en gaat het weer fout. We komen
veel schrijnende situaties tegen. Een zaak die
veel indruk op me heeft gemaakt, was die van
vijftien verwilderde katten in een smerige
woning. Op de vloer lag een dikke laag ont
lasting en de dieren kwamen nooit buiten. De
eigenaren liepen er op blote voeten rond. Ik
ben inmiddels wel wat gewend, maar zoiets
had ik nog nooit gezien. Wat ik in deze zaak
heel bijzonder vond, was dat er vrijwel direct
een mooie samenwerking ontstond tussen verschillende hulpdiensten. Helaas was het niet
mogelijk om de katten in de woning te houden,
maar we hebben voor allemaal een fijn nieuw
thuis gevonden. In die zin is het dus gelukkig
goed afgelopen.”

‘Dierenleed staat
vrijwel nooit op
zichzelf. Wij zijn
er voor alle dieren
die hulp nodig hebben, maar houden
onze ogen ook open
voor het menselijk
leed dat erachter
schuilgaat’
Nadine Burggraaf,
districtsinspecteur
Noord-Holland

Steeds meer collega’s
Willems wijze van werken stond model voor
de inspectiedienst zoals we die nu nog steeds
kennen. In 1983, zes jaar na het begin van zijn
carrière als inspecteur, kreeg hij een directeur,
geleidelijk aan steeds meer collega’s en
precies dertig jaar geleden, in 1986, werd
naast de vereniging Dierenbescherming, de
stichting Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming opgericht. Kortweg de LID, met
toen nog een eigen kantoor in Hilversum en
een heuse meldkamer.
Thema-onderzoek
Er hebben sinds 1986 altijd rond de veertien
beroepsinspecteurs bij de LID gewerkt. Binnen de dienst heten ze districtsinspecteurs,

omdat ze ieder een bepaalde regio onder
hun hoede hebben. Mannen en vrouwen, en
vaak met een vergelijkbare levensloop als oer
inspecteur Willem van den Heuvel:
politiemensen met een achtergrond in de
dierenwereld, veelal in het boerenbedrijf.
Ze hadden het ongelooflijk druk eind jaren
tachtig tot diep in de negentiger jaren, vooral
omdat ze naast hun reguliere werk ook nog
eens zogeheten thema-onderzoek deden. Naar
bijvoorbeeld de behandeling van ziek en
gewond vee, paardenmarkten en maneges, of
de misselijkmakende wijze waarop vleeskonijnen werden gehouden.

Verborgen camera
Baanbrekend was het onderzoek naar mis-

‘Dagelijks worden we met dierenleed
geconfronteerd, dat went nooit. Toch geeft
dit werk me veel voldoening en voel ik nog
steeds pure euforie als ik een dier uit een
slechte situatie kan redden’
John van den Broek, districtsinspecteur Noord-Holland

standen in de hondenhandel en bij interna
tionale veetransporten. “We hebben met het
unieke beeldmateriaal van de inspectiedienst
doelgericht en planmatig de media gezocht,”
vertelt persvoorlichter Niels Dorland van de
Dierenbescherming, die in 1993 voor de
inspectiedienst als woordvoerder ging werken. “De met verborgen camera gemaakte
opnamen van transporten van varkens, maar
vooral van slachtpaarden waren dermate
schokkend dat we zelfs gesprekken in Rome
hebben gevoerd om in Italië op de buis te
komen. Dit moest stoppen!” Volgens Dorland
was het de tijd dat de Dierenbescherming een
wat stoffig imago van zich afschudde en haar
tanden flink ging laten zien. “Het waren niet
alleen de gruwelijke veetransporten waar we
aandacht voor vroegen, maar in die periode
had de LID ook Inspecteurs Bijzondere
Opdrachten die lieten zien wat er bijvoorbeeld
bij de plezierjacht gebeurde. De discussies van
mijn toenmalige collega Antoinette Hertsenberg met de jagersvereniging naar aanleiding
van die beelden, spatten van het scherm af.”

Status en aanzien
De LID kreeg aldus steeds meer status en
aanzien. Dat resulteerde zelfs in de succesvolle realityserie Dierenpolitie, uitgezonden door
de EO in 2007. In iedere aflevering werden
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dierenwelzijn kwamen, iets waar de Dierenbescherming sinds mensenheugenis op had
aangedrongen. Wetshandhaving is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de overheid, zo werd voortdurend bepleit.

Dagelijks inzetbaar
In het najaar van 2010 bereikten het CDA, de
VVD en de PVV een gedoogakkoord waarin
werd bepaald dat er 500 dierenpolitieagenten
zouden komen. Maar toen de politieke vriendschap bekoelde en het eerste kabinet-Rutte op
de klippen liep in april 2012, verdween ook de
afspraak over de dierenpolitie in de prullen-

‘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, districtsinspecteur Brabant en Limburg
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mand. Toch is het instituut niet verdwenen,
in tegenstelling tot wat sommigen misschien
wel denken. Er zijn namelijk nog altijd
ongeveer 180 politiemensen met een taak
accent dierenwelzijn. Getraind en opgeleid,
mede dankzij de mensen van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming, en dagelijks inzetbaar om dierenleed aan te pakken.

Om trots op te zijn
Stilstaan bij het dertigjarig jubileum van de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
dit jaar maakt duidelijk dat de dienst een
onmisbare schakel is in de steeds sterker en
professioneler wordende keten van dierennoodhulp in Nederland. Naast de andere
handhavers en samen met dierenambulances
en -opvangcentra. Cijfers zijn abstract, maar
ruim 5.000 inspecties in 2015, waarbij het
welzijn van ruim 30.000 dieren onder de loep
werd genomen en indien nodig verbeterd, zijn
getallen waar de bikkels bij de LID trots op
zijn. Zij zien dagelijks de wanhoop in de ogen
van dieren die hulp nodig hebben. Zij zien
dagelijks dat er zonder inspectie geen goede
bescherming van dieren mogelijk is.

FOTOGRAFIE MARTIJN BEEKMAN, BERT BEELEN/HH, ROBIN UTRECHT

drie inspectiezaken uitgediept en gevolgd.
Niet geacteerd, maar gewoon, zoals het was.
De soms keiharde realiteit die dagelijkse
praktijk is voor de inspecteurs van de Dieren
bescherming en nu voor het eerst uitgebreid
gedeeld werd met de kijker. De serie leidde
tot een hausse aan aandacht én extra meldingen, waarna de LID in 2009 overging tot de
introductie en promotie van een speciaal
meldnummer dierenmishandeling. De
dierenpolitie in de tv-reeks waren de mannen
en vrouwen van de Dierenbescherming.
Het zou nog bijna drie jaar duren voordat
ook bij de echte politie speciale agenten voor

Hier geen antwoordkaart? Vraag dan
de b
 rochure ‘Nalaten aan de Dierenbescherming’ op via 088 81 13 066.

Uw hulp is hard nodig, nu en in de toekomst
Met de Dierenbescherming in uw testament draagt u bij aan de verbetering
van dierenwelzijn. Lees op de volgende pagina’s wat uw nalatenschap voor u
en dieren kan betekenen. Wilt u meer informatie
over nalaten aan de Dierenbescherming vul dan
de antwoordkaart in. Of neem contact op met een
van onze relatiebeheerders: Wim Koedijk, Jeroen
van Dijke of Jana van Muijden via 088 81 13 066.

PORTRETTEN

Nalaten aan de Dierenbescherming

EEN MOOIE MANIER
VAN GEVEN
Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op te
nemen in hun testament, laten daarmee hun liefdevolle zorg
voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een
beter dierenwelzijn. Omdat de Dierenbescherming volledig
afhankelijk is van giften en donaties, is elk bedrag,
groot of klein, bijzonder welkom.

M

et een testament bepaalt u zelf
wat er met uw bezittingen
gebeurt. Het is goed om daar nu
al over na te denken en te leven
met het besef dat u ook na uw
overlijden nog bijdraagt aan een beter welzijn
voor dieren. Indien u besluit om de Dieren
bescherming op te nemen in uw testament,
zorgen wij dat uw nalatenschap goed terechtkomt. U mag zelf bepalen waar u wilt dat we
uw geld aan besteden. Een concreet dierenwelzijnsproject bijvoorbeeld, of een asiel bij
u in de buurt. En omdat we geen belasting
betalen over uw gift, komt het bedrag volledig ten goede aan de dieren.
Bij de Dierenbescherming zijn drie relatie
beheerders werkzaam, die helpen om ieders

wensen op een mooie en goede manier vast
te leggen. Zij vertellen: “We adviseren mensen bij het opstellen van hun testament en
beantwoorden de vragen die daarbij naar
voren komen. Ook kunnen wij na overlijden
de zorg voor de huisdieren op ons nemen. We
brengen ze onder bij gastgezinnen of in
opvangcentra, waarna we een nieuw thuis
voor ze zoeken. Mensen mogen zelf aangeven
waar hun dier het beste past. Bijvoorbeeld bij
een gezin met kinderen, of juist liever bij
iemand alleen. Wij doen er dan alles aan om
een geschikte eigenaar voor ze te vinden.”
Op deze pagina’s vertellen vijf mensen
hoe waardevol het kan zijn om na
te laten aan de Dierenbescherming.

MEER WETEN OVER NALATEN? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om

na te laten aan de Dierenbescherming? Neemt u dan contact op met een van onze relatie
beheerders via 088 811 30 66 of mail naar nalaten@dierenbescherming.nl. U kunt ook de
antwoordkaart op pagina 13 invullen voor een vrijblijvend gesprek met Jeroen, Jana of Wim.
Zij vertellen u graag over de mogelijkheden die passen bij uw wensen en situatie.
Meer informatie over nalaten leest u op Dierenbescherming.nl/nalaten.
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FOTOGRAFIE ERIK BUIS

Adriaan en Elsa Gerritsen hebben de
Dierenbescherming opgenomen in hun
testament. Hun zeven katten worden na
hun overlijden opgevangen en herplaatst.
Adriaan (64): “We zijn beiden opgegroeid met
dieren, dus die liefde zat er al vroeg in. Omdat
we geen kinderen hebben, een bewuste keuze,
beschouwen we onze katten een beetje als onze
kindjes.” Elsa (61): “We overspoelen ze met liefde, maar krijgen er ook veel voor terug. En omdat
we ons erg verantwoordelijk voor ze voelen, gaan
we nooit lang van huis.” Adriaan: “Dat kan Elsa
ook helemaal niet. Al na een week vakantie mist
ze de dieren zo erg, dat ze het liefst rechts
omkeert maakt.” Elsa: “Toen jaren geleden een

kat en een konijn kort na elkaar overleden, hadden we daar veel verdriet van en besloten we
even geen huisdier meer te nemen.” A
 driaan:
“Maar dat hielden we niet lang vol. We brachten
een bezoek aan een asiel en daar tikte Mickey,
een prachtig katje, ons met zijn pootje aan. Hij
ging met ons mee naar huis. Mickey leeft helaas
niet meer, maar inmiddels hebben we zeven katten, de meeste zijn aan komen lopen.” Adriaan:
“Een paar jaar geleden lazen we een artikel
over nalaten, waarin stond dat de Dieren
bescherming na overlijden de zorg voor de
dieren kan overnemen. We hadden al een
testament, maar omdat wij onze familie niet willen opzadelen met de katten, sprak ons dat erg

aan.” Elsa: “Na een paar fi jne gesprekken met
r elatiebeheerder Jana van Muijden (zie pagina 38)
hebben we laten vastleggen dat de Dieren
bescherming na ons overlijden de katten vanuit
het asiel zal herplaatsen. Aanvankelijk wilden we
ze niet van elkaar scheiden, maar dat idee hebben we laten varen. Het belangrijkste is dat ze
een nieuw thuis vinden, en die kans is g
 roter als
we ze niet per definitie bij elkaar willen houden.”
Adriaan: “Dat onze nalatenschap nu goed is geregeld, vinden we een geruststellende gedachte. Over het welzijn van onze d
 ieren hoeven we
ons geen zorgen meer te maken en daarnaast
hebben we er alle vertrouwen in dat de Dierenbescherming ons geld goed zal besteden.”

‘Onze nalatenschap is
nu goed geregeld, een
geruststellende gedachte.
Ook over het welzijn van
onze dieren hoeven we ons
geen zorgen meer te maken’
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‘Tom heeft de opening van ‘zijn’
kattenverblijf niet meer mee kunnen
maken, maar zijn verzoek om de
kamer zijn naam te geven, hebben
we met liefde ingewilligd’

Anja van Splunder werkt als manager in
dierenopvangcentrum Breda. Dankzij een
nalatenschap konden ze een bijzondere
kattenvleugel laten aanbouwen.
Anja: “We waren druk bezig met de bouw van
ons nieuwe dierenopvangcentrum, toen Tom
de Graaf contact met ons opnam. Hij was een
71-jarige radiomaker die te horen had gekregen dat hij niet lang meer te leven had. Tom
beschikte over een aandelenpakket met een
waarde van 200.000 euro dat hij aan ons
wilde schenken. Intern spraken we al een tijd
over de mogelijkheid van een apart verblijf
voor onze katten die langer dan gebruikelijk in
het asiel verblijven. Bijvoorbeeld omdat ze op
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leeftijd zijn of medische problemen hebben.
Tom was een kattenliefhebber en koos ervoor
om zijn nalatenschap aan dit project te schenken. Dankzij zijn bijdrage hebben we de kattenkamer kort daarna kunnen realiseren. De
dieren hebben hier veel ruimte, speeltjes en
knusse plekjes om te rusten. We merken dat
ze zich op hun gemak voelen, en dat is mooi
om te zien. Helaas heeft Tom de opening van
‘zijn’ kattenverblijf niet meer mee kunnen
maken, maar zijn verzoek om de kamer zijn
naam te geven, hebben we vanzelfsprekend
ingewilligd. Het komt vaak voor dat mensen
hun gift een bestemming willen geven. Zo
hebben we laatst van een nalatenschap een

zwembad en loopbanden voor de honden aan
kunnen schaffen. We deden dit op verzoek
van de neven en nichten van de overledene.
Hoewel zij de erfgenamen waren, schonken ze
uit respect voor hun oom – die veel van dieren
hield – een deel van het geld aan ons. Als
dierenopvangcentrum zijn we blij met alle nalatenschappen, groot en klein. We zijn er ook
van afhankelijk, omdat we onze vaste lasten
anders niet kunnen opbrengen. De laatste
jaren vangen we steeds meer dieren op die
oud zijn of lichamelijke problemen hebben. De
kosten stijgen zodoende enorm. Mede om die
reden is het zo waardevol dat er mensen zijn
die ons ook na hun overlijden blijven steunen.”

Thomas de Groot en Lisette Boot zijn
erg begaan met het lot van dieren.
Ze laten een deel van hun bezittingen
na aan de Dierenbescherming.
Thomas (42): “Omdat we beiden geen broers
of zussen hebben en geen kinderen, was de
keuze om na te laten aan de Dierenbescherming een hele logische.” Lisette (49): “Het
laatste wat we willen, is dat ons geld in de
staatskas verdwijnt. Dat we er ook een goed
doel mee kunnen steunen, eentje waar we allebei achter staan, voelt zoveel beter.” Thomas:
“Het is tweeledig: wij steunen het dierendoel,
de Dierenbescherming regelt de afwikkeling

DOE DE TESTAMENTTEST

van onze nalatenschap.” Lisette: “Met relatiebeheerder Wim Koedijk (zie pagina 38) hebben we besproken dat onze hond Yuki en kat
Gimli na ons overlijden worden opgevangen in
een gastgezin.” Thomas: “We gaan er vanuit
dat we tegen die tijd al bij onze vierde Yuki en
vijfde Gimli zijn, maar dat maakt een liefdevolle
opvang niet minder belangrijk.” L
 isette: “Ik trok
me het lot van dieren al op jonge leeftijd aan.
De bio-industrie, sowieso de manier waarop
met dieren wordt omgegaan, maakte diepe
indruk op me. Ik wilde zó graag dat beter zou
worden. Als je de zorg voor een dier op je
neemt, dan is dat voor de rest van z’n leven.

Door veranderingen in de wet of uw situatie is het
verstandig om regelmatig te controleren of uw testament goed is geregeld. De testamenttest geeft u binnen een paar minuten meer duidelijkheid. U doet de
test op onze website Dierenbescherming.nl/nalaten.

Veel te vaak doen mensen weer afstand van
hun dier als het niet aan de verwachtingen voldoet.” Thomas: “De Dierenbescherming zet
zich in om het bewustzijn rond dierenwelzijn te
vergroten. Dat een dier wel degelijk emoties
heeft, en dat wij mensen daar respectvol mee
om dienen te gaan. We hebben om die reden
ook geen specifieke bestemming voor onze
nalatenschap. De D
 ierenbescherming doet zo
veel goed werk en alle facetten zijn wat ons
betreft even belangrijk. Of het nou gaat om
asielopvang, dierenambulances, inspectie of
politieke lobby; het is allemaal nodig om het
welzijn van dieren te verbeteren.”

‘We willen niet dat
ons geld in de
staatskas verdwijnt.
Dat we er een goed
doel mee kunnen
steunen, eentje
waar we allebei
achter staan, voelt
zo veel beter’
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GERED!

KIKI
Een jaar geleden werd Kiki door John van den Broek,
inspecteur bij onze Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming, weggehaald bij haar eigenaar. Ze was
heel mager, slecht verzorgd en niemand wist of ze het
zou redden. Toch durfde Astrid Hazekamp het aan.
Zij ving de 26-jarige fjord liefdevol op.
“Toen ik Kiki voor het eerst zag, had
ze een lege, holle blik in haar ogen,”
herinnert Astrid zich. “Ze was lusteloos en niemand mocht haar aan
raken. Toch gaf ze me vertrouwen
door achter me aan de trailer in te
lopen. Ook de ontmoeting met mijn
andere fjord Bart verliep eigenlijk
heel goed. Ik zette Kiki in de wei
tegenover hem, waarbij ik ze met
een draadje scheidde. Ze begonnen
naar elkaar te hinniken, alsof ze
elkaar al jaren kenden. Maar hoewel
Kiki vanaf die eerste dag lief was
tegen Bart, mocht hij niet te dichtbij
komen. Iets wat ik me nu amper nog
kan voorstellen; ze zijn onafscheidelijk en knuffelen de hele dag.”

Zoals Charlie Chaplin
De eerste maanden was Astrid voorzichtig met Kiki, bang als ze was
dat ze haar pijn zou doen. Ze was
tenslotte vermagerd en had scheve
benen. “Een beetje als Charlie Chaplin,” zegt ze. “Waarschijnlijk zijn
haar benen zo gegroeid omdat de
hoeven verkeerd zijn bekapt. We
zijn dat nu aan het corrigeren. Helemaal herstellen zal het niet meer,
maar op deze manier voorkomen
we wel dat ze slechter gaat lopen of
pijn krijgt.” Kiki had ook een veel te
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dikke vacht toen ze werd geadopteerd door Astrid. “Pas in het voorjaar, toen ze zich wat beter begon te
voelen, heb ik haar geschoren. Ik
dacht: als ik niet goed in mijn vel
zit, wil ik niet dat mensen aan me
lopen te plukken. Ik ging ervan uit
dat dat voor haar ook gold.”

Lunchen in de wei
Minstens één keer per dag gaat
Astrid naar Bart en Kiki toe: “Omdat
ik vlakbij de stallen werk, neem ik
mijn lunch vaak mee naar de wei.
Met Bart rijd ik veel, Kiki is daar te
fragiel voor. Ze had nauwelijks rug
spieren. Die komen nu weer langzaam terug, maar wekelijks een
kwartiertje met haar stappen in de
bak vind ik meer dan voldoende.
Voor haar is dat prima, ze geniet
nog het meest van de oefeningen
die we doen. We zijn nu bijna een
jaar verder, en het gaat goed met
Kiki. Ze galoppeert weer, geeft me
elke dag haar vertrouwen en heeft
zich ontpopt tot een ware diva die
precies weet wat ze wil. En er niet
voor schroomt dat te laten blijken.
Het is heel bijzonder om te zien
hoeveel je met een dier als Kiki kan
bereiken, als je het maar een beetje
liefde en aandacht geeft.”

ZO TROF ONZE INSPECTEUR KIKI AAN

Districtsinspecteur John van den Broek trof Kiki vorig jaar samen
met zes andere fjorden aan in een weiland. Ze waren er belabberd aan toe. John: “Sommige waren erg vermagerd en hijgden
van de koorts. Er was geen voer, de dieren stonden in hun eigen
ontlasting en ook de hoeven waren niet in orde. Ik heb contact
gezocht met de eigenaresse, maar zij liet niets van zich horen.
Van RVO.nl (zie pagina 10) kreeg ik daarop toestemming om de
dieren weg te halen, waarna ze zijn overgebracht naar een tijdelijk
opvangadres. Ik ben heel blij dat Kiki op deze fijne plek terecht is
gekomen. Voor mij als inspecteur zijn zaken met zo’n mooie
afloop de kers op de taart. Dít is waar we het voor doen.”

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Kiki galoppeert weer,
geeft me elke dag haar
vertrouwen en heeft zich
ontpopt tot een diva die
precies weet wat ze wil’
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LEZERSFOTO’S

NIEUW LEVEN
Het voorjaar staat in de dierenwereld voor nieuw leven. Vogels vliegen af en aan om hun
kroost te voeren. Zoogdieren hebben een dagtaak aan de bescherming van hun kleintjes.
Nu de herfst in aantocht is, genieten we op deze pagina’s graag nog even na van zoveel
aandoenlijks. Voor het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s met het thema ‘Lui’.
Inzendingen mogen tot 15 november worden gemaild naar foto@dierenbescherming.nl,
o.v.v. naam en woonplaats en voorzien van een begeleidend tekstje.
1.

1. Onze kat Sia heeft in mei
twee prachtige kittens gekregen, Arie en Mees. Dit is Arie
drie dagen na de geboorte.
Esther Wagensveld, Woerden
2. Mijn knappe verzorg
shetlander Princess met
haar eerste veulentje.
Rosette Velthuis, Wezep
3. Onze pup Pip, hier ongeveer drie maanden oud, is een
dotje dat erg haar best doet
om zo mooi, schattig, lief en
aandoenlijk mogelijk te zijn.
Dimitri en Pauline Burer,
Eindhoven
4. Deze foto van h
 ighlander
met jong maakte ik in juni
in, hoe toepasselijk, de
Schotse Hooglanden.
Ingrid Näring, Vlaardingen
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2.

4.

3.

5.
6.

7. 6.

7.
5. Ik ga er regelmatig op uit om dieren- en natuurfoto’s te maken. Zo ook van
deze schattige biggetjes. Marianne van de Logt, Oss
6. Eerste dag op de wereld, even uitrusten op een lelieblad. Hanneke Haisma,
Geldrop
7. Als gastgezin voor de Dierenbescherming heb ik de liefste, knapste en
leukste kittens in huis. Brechje van Otterdijk, Eindhoven
8. ‘We hebben honger!’ Lucie Schartz, Den Haag
9. Mijn hond Járó heeft op 31 maart het leven geschonken aan acht pups.
Drie zijn via de normale weg geboren, de rest werd met een keizersnee
gehaald. Petra Veltman, Maaseik
10. Toen wij een paar jaar geleden even ‘poesloos’ waren, hebben we ons
opgegeven als gastgezin en mochten we deze zeven schatjes zien opgroeien.
Al die roze voetjes! Meatloaf (bij de kop van mama) hebben we daarna
geadopteerd. Barbara Borden, Amstelveen

10.

8.

9.
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NAAM
Taffy Daniel (35)
WAAROM INSPECTEUR?
“In deze functie geef ik invulling aan iets wat ik ontzettend
belangrijk vind: een beter
welzijn voor dieren. En hoewel mijn rechtvaardigheidsgevoel lang niet altijd wordt
bevredigd, ben ik blij dat ik
een verandering teweeg kan
brengen voor een heleboel
dieren.”
HOE IS HET MET DIEREN
WELZIJN GESTELD?
“Ik vind het een verbetering
dat er in de wet nu gesproken wordt over de intrinsieke
ofwel eigenwaarde van dieren. Heel belangrijk, omdat
elk dier nou eenmaal andere
behoeften heeft als het gaat
om voeding, verzorging en
huisvesting. Buiten dat
hebben we helaas nog een
lange, misschien wel onein
dige weg te gaan.”
WAT RAAKT JE?
“Hebzucht maakt me woedend. Mensen willen altijd
meer. De ene dag bedenken
ze dat ze een hond willen, de
volgende halen ze er een bij
een handelaar die ze niet
kennen. Ze hebben geen
idee wat het dier nodig heeft
en zijn verbolgen als het ziek
wordt of overlijdt. Terwijl de
handel in dieren er eentje is
van vraag en aanbod. Zolang
mensen een dier bij een malafide handelaar halen en hun
huiswerk niet doen, houden
ze een wereld in stand waarin
dieren uit puur winstbejag
zonder respect worden gefokt
en verhandeld. Met alle gevolgen van dien.”
VOLDOENING?
“Ik probeer me nooit te
focussen op aantallen of
cijfers. Ik kijk naar elke zaak
die ik tot een goed einde
weet te brengen. Die ene
hond, die ene kat, dat ene
paard; dààr gaat het om.”
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ONZE MENSEN ONS WERK
Elf jaar geleden werd Taffy Daniel aangesteld als districtsinspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). In deze functie treedt ze op bij dierenmishandeling en -verwaarlozing en zorgt ze
ervoor dat de levenssituatie van dieren verbetert. DIER mocht een dagje met haar mee.

W

e ontmoeten Taffy Daniel op een
vroege dinsdagochtend op een
parkeerterrein in het midden van
het land. Ze werkt al elf jaar als
districtsinspecteur, maar dat voelt
volgens haar helemaal niet zo. “Elke dag is een
nieuw avontuur. Je weet nooit wat je te wachten
staat en wie je tegenover je krijgt. Dat houdt me
scherp en maakt dat ik er nog steeds onbevangen in
sta.” Hoewel ze regelmatig met agressie te maken
krijgt, zegt ze zelden bang te zijn geweest. “Behalve
die keer dat ik op een intimiderende manier werd
bedreigd en in mijn gezicht gespuugd, maar dat
laatste vond ik vooral heel vies.”

Al veel gezonder
Onze eerste controle is bij een gezin met twee honden en vijf katten. “Toen ik er voor het eerst kwam,
waren de dieren er slecht aan toe,” vertelt ze als we
in de auto zitten. “De kattenbakken zaten onder de
stront, de dieren hadden vlooien en enorme jeuk.
De ene hond was mager en andere had een slecht
gebit. Hoewel deze mensen het goed bedoelen, en
elke keer braaf doen wat ik ze opdraag, is de kans
groot dat ze in hun oude gedrag vervallen zodra ik
ze loslaat.” Even later staan we voor de woning. Na
een paar keer bellen en kloppen zwaait de deur

open, de indringende geur van urine komt ons tegemoet. In de woonkamer is het donker en benauwd.
Hoewel de dieren er volgens Taffy gezonder uitzien
dan de eerste keer en meerdere malen bij de dierenarts zijn geweest, voelt ze dat een van de honden een
bult op haar poot heeft. De man en vrouw lijken zich
van geen kwaad bewust en kijken hoogst verbaasd.
Ook hun twee tienerzonen hadden de bult niet eerder gezien. Taffy spreekt haar zorgen uit en zegt dat
er zo snel mogelijk een dierenarts naar moet kijken.
Vader, moeder en de twee zonen knikken braaf.

‘Hoewel mijn rechtvaardigheidsgevoel
lang niet altijd
wordt bevredigd,
ben ik blij dat ik een
verandering teweeg
kan brengen voor
een heleboel dieren’

Verzameldrift
Als we een kwartier later weer in de auto zitten,
zegt Taffy dat ze vrijwel dagelijks bij mensen over
de vloer komt die geen realistisch beeld hebben van
wat hun dieren nodig hebben: “Ze bedoelen het
misschien goed, maar in veel gevallen ben ik van
mening dat ze geen zorg zouden moeten dragen
over andere levende wezens, omdat ze niet eens
voor zichzelf kunnen zorgen. Het gezin waar we net
waren, snapt bijvoorbeeld helemaal niet dat honden elke dag een paar keer moeten worden uitgelaten en ze hebben ook niet in de gaten dat het stinkt
in huis. Daarnaast zag je hun verzameldrift, iets
wat wij heel vaak tegenkomen. Deze mensen geloven oprecht dat niemand zo goed voor de dieren
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kan zorgen als zij. En ook al hebben ze er al veel te
veel, ze rechtvaardigen voor zichzelf waarom ze de
nieuwe kitten die op de bank lag toch echt wel gaan
houden. Ik kan zeggen dat het niet verstandig is,
maar zij zien dat niet zo. Net als ze de bult op de
poot van hun hond niet zien.”

Kern van het probleem
Alle LID-inspecteurs zijn bevoegd als opsporingsambtenaar en toezichthouder en kunnen meerdere
dingen doen om de situatie van dieren te verbeteren. “Met de inzet van bestuursrecht bijvoorbeeld
verplichten we dierenbezitters een dierenarts te
bezoeken of de hokken schoon te maken, zoals ik bij
het gezin van zojuist heb gedaan,” legt Taffy uit.
“Ik geef ze een boete, maar dat lost de kern van het
probleem niet op. En als ik de dieren bij ze weghaal,
hebben ze waarschijnlijk een dag later alweer nieuwe
dieren, waarmee weer precies hetzelfde gebeurt.
Met bestuursrecht vergroten we het bewustzijn en
leren we mensen wat hun dieren nodig hebben. Is
een situatie onhoudbaar of verbetert ’ie niet? Dan
haal ik de dieren weg. De combinatie van bestuursen strafrecht werkt wat mij betreft heel goed.”
Onacceptabel
We komen aan bij het volgende adres. Een benedenwoning waar een hangbuikzwijn en kip worden
gehouden. Taffy is hier al voor de vierde keer, maar
trof de eigenaar nog nooit. We bellen aan, en ook
nu blijkt hij niet thuis. Ze wandelt resoluut naar de
achterkant van de woning en klopt daar een paar
keer stevig op het raam. We zien de dieren die in
een tuintje op een koude, harde tegelvloer staan.
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Ze hebben geen plek om te schuilen en de stank
van uitwerpselen is bedwelmend. “Geloof het of
niet,” zegt Taffy, “het ziet er nu al veel beter uit dan
de vorige keer. Neemt niet weg dat deze situatie
onacceptabel is. Deze dieren hebben veel meer
nodig dan ze nu hebben. Volgende week ga ik
opnieuw langs, en dat blijf ik doen tot ik de
eigenaar spreek en kan nagaan of hij de maatregelen die ik hem heb opgelegd – voor het varkentje
moet hij bijvoorbeeld een dierenarts consulteren –
wel naleeft.”

De moeite waard
Na een controle bij twee schapen in een weiland,
die er gelukkig goed uitzien, vertelt Taffy over de
momenten dat het werk haar aangrijpt: “Als mensen hun dieren uit het zicht plaatsen omdat ze er,
om welke reden dan ook, klaar mee zijn, raakt me
dat diep. Laatst trof ik nog een zieke pony die tussen
twee schuren achter een huis was gelegd om daar te
sterven. Niemand die hem eten gaf of überhaupt
nog naar hem omkeek. Onbegrijpelijk vind ik dat.”
Gelukkig maakt ze ook veel mooie dingen mee:
“Ik kan er enorm van genieten als dieren vanuit
erbarmelijke omstandigheden op een plek terechtkomen waar ze het fijn hebben en goed worden
verzorgd. Maar zelfs als ik een dier moet laten inslapen dat al veel eerder uit z’n lijden had moeten worden verlost, ben ik blij dat ik dàt nog heb kunnen
betekenen, hoe triest de situatie ook is. Ik denk,
waar het uiteindelijk allemaal om draait, is dat wij
een verandering teweeg kunnen brengen in het
leven van een heleboel dieren en dat besef maakt
ons werk de moeite waard, elke dag opnieuw.”

FOTOGRAFIE MARTIJN BEEKMAN

‘Deze mensen
geloven oprecht
dat niemand zo
goed voor hun
dieren kan zorgen als zijzelf’

HERFST 2016 DIER | 25

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

KYRA (10)

DIERBARE
OUDEREN

Zowel oudere mensen als oudere dieren vormen een
waardevol onderdeel van onze samenleving. Ze
hebben veel te bieden en kunnen zich nuttig maken
voor anderen. Ouderen hebben een luisterend oor en
bieden fijn gezelschap, en dieren zijn een stimulans om
de deur uit te gaan. Vanuit die gedachte hebben
Stichting OOPOEH en de Dierenbescherming een
aantal bijzondere ouderen in de spotlights gezet.
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“Kyra is een echte mensenhond. Vanuit het niets kan
ze dol zijn op wildvreemden. Haar leeftijd maakt
haar milder en ze is niet
meer zo’n hittepetit. Je hoeft
maar naar haar donkere
ogen te kijken en je smelt.”
FOTOGRAFIE NICO KROON

IN BEELD

MENEER HUIJBREGTS (81)
EN ZIJN KAT CHIPPIE (21)

“Chippie doet wat in haar opkomt; ze is een
echte levensgenieter. Net als zij bekijk ik het
leven zoals het komt. Ik blijf jong door me niet te
verzetten tegen de ouderdom. Chippie is een
belangrijk onderdeel van mijn leven. En ook al
bijt ze me af en toe, liefdesbeetjes waarschijnlijk, we kunnen echt niet zonder elkaar.”
FOTOGRAFIE SACHA DE BOER
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MEVROUW DE VRIES-SPOOR (92)
EN HAAR OPPASHOND LULU (10)

“Dieren voelen aan wat hun (hulp)baasje mankeert. Dat geeft troost en kracht. Lulu is een
echte labrador. Altijd lief en bedachtzaam. Ze
is een troostrijke hond en schrijdt voort, zoals
ze altijd heeft gedaan.”
FOTOGRAFIE PATRICIA STEUR

De beelden op deze
pagina’s maakten deel uit
van de openlucht expo
‘Dierbare Amsterdammers’,
samengesteld door stichting
OOPOEH en de Dieren
bescherming. Op pagina’s
30 en 31 leest u een
interview met OOPOEH
oprichter Sofie Brouwer.
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IN BEELD

CHILI (14)

“Chili wordt beschaafd
oud. Ze is stokdoof en
begint behoorlijk blind te
worden, maar doet alsof er
niets aan de hand is. Tegen
jonge honden gedraagt ze
zich een beetje knorrig en
ze houdt zich minder goed
aan de regels die ze als
jonge hond wel accepteerde. Ze vindt dat haar leeftijd haar meer rechten
geeft in huis. Chili slaapt
veel, tenzij er eten op tafel
staat. Dan drentelt ze vrolijk rond. Bij het kerstdiner
zit ze aan tafel, op d’r eigen
plekje. Ze is parmantig, blij
en vrolijk, maar ook resoluut. Als ze iets wil, dan laat
ze dat blijken.”
FOTOGRAFIE GOVERT DE ROOS

ANKA (13)

BOBBY (10)

FOTOGRAFIE SANDER TROELSTRA

FOTOGRAFIE THOMAS SCHLIJPER

“Anka is heel zachtaardig, op haar baasje gericht, maar ook eigenzinnig en
autonoom. Ze is met haar dertien jaar stokoud en heeft allerlei kwaaltjes
en beperkingen. Maar ondanks dat ze in de laatste fase van haar leven is,
geeft ze niet op. Haar motto is ‘een dag niet met de bal gespeeld, is een
dag niet geleefd’. Al doet ze dat spelen tegenwoordig vooral liggend of
zittend, niet meer rennend.”

“Bobby is een heel lief, ietwat verlegen hondje. Dat laatste komt waarschijnlijk omdat hij vastgebonden aan een paal is gevonden. Bobby heeft
een grote ‘happy factor’. Zijn geluk is overweldigend, inspirerend en
besmettelijk. Hij is inmiddels tien jaar, maar lijkt zich nog heel jong en fit te
voelen. Veel mensen kunnen daar een voorbeeld aan nemen: je bent zo
oud als je je voelt.”
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Sofie Brouwer, OOPOEH

‘DIEREN GEVEN IETS WAT
WIJ MENSEN NIET KUNNEN’
Ruim vier jaar geleden richtte Sofie Brouwer de stichting OOPOEH op. Het viel haar op
dat oudere mensen vaak niet meer aan een huisdier durven te beginnen, terwijl ze er nog
wel naar verlangen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer dieren die hele dagen alleen thuis
zitten omdat hun baasjes werken. Met OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een
Huisdier) brengt Sofie deze twee groepen bij elkaar.

‘WE ZIJN ECHT VRIENDEN
GEWORDEN!’

OOPOEH Olga: “Ik heb een lieve hond
gehad die ik moest laten inslapen. Omdat
ik de vreugde van het gezelschap, het
knuffelen en wandelen miste, schreef ik
me in als OOPOEH. Ik zag Floris op de
website en vond ’m meteen een leuke
hond. Ook de eerste kennismaking voelde
goed, zowel met baasje Iris als Floris en
onze wensen kwamen overeen. Iris heeft
wisseldiensten, dat vind ik geen probleem.
Floris is ’s avonds net zo welkom als overdag en mag blijven slapen. Hij heeft zijn
eigen plekje en mandje bij mij thuis. Iris en
ik hebben een warme band; we leven met
elkaar mee en steunen elkaar ook op
moeilijke momenten.”
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waar hij erg van opknapte, omdat die hem weer
een ritme en een doel gaf. Daarnaast merkte ik
dat steeds meer dieren dagenlang alleen
thuiszitten. Ik vond dat jammer; er zijn mensen die wachten op het gezelschap van een
dier en dieren die elke dag alleen zijn. Met
dat gegeven wilde ik iets doen. Het begon met
een onderbuikgevoel, maar ik wist dat het
zou kunnen werken.”

Hoe ging het balletje rollen?
“Ik heb lang nagedacht over de manier waarop we die twee groepen, baasjes en oudere
mensen, konden samenbrengen. Ik ondervond dat eenzaamheid bij ouderen veel voorkomt, maar ook een beladen thema is. Ikzelf
durf het wel uit te spreken als ik niet lekker
in mijn vel zit, maar oudere mensen schamen
zich er vaak voor en verstoppen het. Daarnaast zijn er mensen die op een bepaald punt
in hun leven bewust niet meer aan een huisdier beginnen, omdat ze hun vrijheid willen
behouden, maar het gezelschap nog wél heel
leuk vinden. Uiteindelijk vielen de puzzelstukjes op hun plek en waagde ik de sprong.
Ik zegde mijn baan op en met een groep
enthousiaste vrijwilligers begon ik aan
OOPOEH. Waarbij de insteek positief was: het
plezier dat ouderen, baasjes en dieren elkaar
brengen stond centraal.”
Kan een dier eenzaamheid wegnemen?
“Dat wil ik niet pretenderen, maar het vult
zeker een leegte. Dieren geven iets wat wij

‘Er zijn mensen
die wachten op het
gezelschap van een
dier en dieren die elke
dag alleen thuiszitten.
Met dat gegeven wilde
ik iets doen’

mensen niet kunnen. Eenzaamheid leeft bij
mensen, maar vaak benoemen ze het niet op
die manier. Zoals een vrouw die jarenlang
elke avond met haar partner wandelde, maar
het na zijn overlijden moeilijk vond om er
alleen op uit te gaan. Eenzame momenten,
waar een dier bij kan helpen. Daarnaast merk
ik dat mensen na het afscheid van een dier
bare niet altijd de behoefte voelen om daar
veel over te praten, maar wel troost vinden
in de aanwezigheid van een dier. Klaarblijkelijk zitten dieren op een gevoelsniveau dat
mensen raakt.”

En er ontstaan zomaar nieuwe vriendschappen
“Dat is inderdaad een bijkomend voordeel.
OOPOEH’s die met de baasjes op vakantie

FOTO UNITED PHOTOS /FREEK VAN DEN BERGH

Hoe ontstond het idee voor OOPOEH?
“Het was een samenloop van omstandig
heden. Nadat het hondje van mijn buurvrouw
was overleden, paste ze regelmatig op mijn
teckel Buffel. De gezelligheid van een dier, de
wandelingen en het contact met mensen op
straat deden haar goed. Ze durfde zelf niet
meer aan een huisdier te beginnen, dus dit
was een mooi alternatief. Ook het verhaal van
mijn oom speelde een rol. Hij had psychische
problemen en gleed langzaam af. Ik herinnerde
me dat hij een tijdlang een hond had gehad,

Sofie: “Sonja woont bij ons in de straat en is een enorme dierenliefhebber. Zij was de eerste onofficiële OOPOEH, want de stichting bestond nog
niet toen zij op onze teckel Buffel ging passen. Ik vind het fijn dat ik Buffel bij haar kan achterlaten zonder schuldgevoel. Hij is op zijn beurt zo blij
met Sonja, dat hij geen oog meer voor ons heeft zodra hij haar ziet.”

gaan, buren die elkaar goed hebben leren
kennen en zelfs een OOPOEH die Italiaanse
commando’s heeft geleerd om voor een hond
te kunnen zorgen die geen woord Nederlands
begreep. Ook deze mevrouw is erg close
geworden met de eigenaren van de hond.
Toen hun kindje werd geboren, is zij in
de kraamweek zelfs voor ze gaan koken en
zorgen. Zo lief. En eigenlijk is het ook heel
logisch: als iemand goed zorgt voor jouw dier,
ontstaat er al snel een intense band.”

Welk verhaal is je het meeste bijgebleven?
“We hebben een keer een oudere man gekoppeld aan een hond, Moos. Tussen die twee
was er een bijzondere klik, en ook met de
baas van Moos had de man fijn contact. Op

een gegeven moment werd de man ernstig
ziek en ging naar een hospice. Zijn laatste
wens was dat hij Moos nog één keer mocht
zien, omdat hij tijdens zijn ziekteproces
zoveel steun aan hem had gehad. Dat vond ik
erg verdrietig om te horen, maar tegelijkertijd zó mooi. ‘Nu begrijp ik hoe waardevol het
is om ook op latere leeftijd van een dier te
kunnen genieten’, zei het baasje van Moos
nadat de man was overleden. Hij zag toen
pas hoeveel dieren voor mensen kunnen
betekenen. En hoeveel plezier Moos van zijn
OOPOEH had gehad.”

Hoe zie je de toekomst?
“Er wordt wel eens lacherig gedaan over
OOPOEH. We zijn aaibaar en ontstaan vanuit

het idee dat huisdieren een positieve invloed
hebben op het welzijn van, in dit geval, ouderen. Blijkbaar weten veel mensen niet dat
dieren zo veel invloed op ons welzijn kunnen
hebben. Dat we niet altijd meteen serieus
worden genomen, vind ik niet erg. Het sterkt
me juist in mijn overtuiging dat dit werkt.
Daarbij hoef ik ook geen argumenten aan te
dragen, want de verhalen van de OOPOEH’s,
de dieren en hun baasjes vertellen het verhaal. Grootse dromen heb ik in dat opzicht
ook niet. Ik ben al blij als we kunnen blijven
bestaan en misschien zelfs een verduur
zaming mogen doormaken. OOPOEH is te
bijzonder om verloren te gaan.”
Meer weten? Kijk op OOPOEH.nl.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN
Er zijn veel verschillende manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze
pagina’s selecteren we een aantal initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we vinden
dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

Leerlingen zamelen geld in
SPONSORLOOP Kinderen van de
HJ Piekschool in Wageningen hebben
2.400 euro ingezameld voor de Dieren
bescherming. Ieder jaar kiezen de leerlingen van groep 8 een goed doel, waar de
hele school zich vervolgens voor inzet.
Dit jaar viel de keuze op de Dierenbescherming en werd onder andere een
sponsorloop gehouden. Het bedrag is
inmiddels overhandigd aan Marion
Koppelman van de Dierenbescherming.
Zij gaf de kinderen een pluim voor hun
actie en de geweldige opbrengst. Het
geld zal worden besteed aan dierenhulp
in Noordoost Nederland.

Donaties bij uitvaart
Hans Spierings
DONEREN Hans Spierings
was erg begaan met het lot
van de dieren. Toen hij op
79-jarige leeftijd overleed,
wilde hij dan ook geen
bloemen, maar vroeg hij
nabestaanden geld aan de
Dierenbescherming te doneren. Zijn dochter Jolanda vertelt:
“Ik herinner me nog als de dag van
gisteren dat we als kinderen met
mijn vader naar het bos gingen. Toen
we op een dag een vos aantroffen,
bekneld in een valstrik, aarzelde hij
geen moment en bevrijdde hem. Jaren
later stond hij regelmatig op rommelmarkten. Het geld dat hij daarmee verdiende, ging altijd trouw naar de dieren.” Ook zijn laatste wens
werd ingewilligd, want bij de uitvaart stond een vogelhuisje
– door Hans gemaakt en door zijn kleinkinderen versierd –
waarin de nabestaanden een donatie konden doen. Het
geld, ruim 200 euro werd aan de Dierenbescherming
geschonken, p
 recies zoals Hans dat wenste.
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?
Bent u of kent u
iemand die zich
ook op bijzondere wijze heeft
ingezet voor
de Dieren
bescherming?
Meld het ons via
redactie@
dierenbescherming.nl.

Tamara
loopt
marathon
INZAMELING In april liep Tamara
 eerkens voor de derde keer de
H
Rotterdam Marathon. Ze zamelde met
haar deelname 800 euro in voor de
Dierenbescherming en steunde dieren
in onze opvangcentra, die zijn verwaarloosd, mishandeld of gedumpt. “De
Dierenbescherming doet zo veel goed
werk, ik ben blij dat ik op deze manier
een bijdrage heb kunnen leveren. Tijdens twee van de marathons droeg ik
een shirt met daarop een foto van een
dier dat al heel lang in het asiel zat. Volgend jaar ga ik weer de marathon lopen
en zamel ik opnieuw geld in voor de
Dierenbescherming, zodat er weer wat
dieren kunnen worden geholpen.”

Brandweermannen
springen bij
VRIJWILLIGERSWERK De Hof van Ede
in Ede en ’t Noordbroek in Almelo kregen
onlangs hulp van een paar brandweerlieden.
Niet om brand te blussen, maar om klusjes te doen
in en rondom het asiel. De brandweer voert publieksvriendelijke acties voor het behoud van het vroegpensioen
en in dat kader verrichtten ze werkzaamheden waar de
medewerkers van de opvangcentra zelf niet aan toe
komen, maar die wél hoog op de prioriteitenlijst stonden,
zoals snoeiwerk, dakgoten schoonmaken en de speel
weide begaanbaar maken. Metershoge struiken werden
professioneel ingekort en afgevoerd, wat in enkele uren
tijd een ware metamorfose opleverde. Bedankt voor deze
spontane acties brandweermannen!

Raamkatten van Utrecht
BIJZONDERE TASJES Om te vieren dat het
Instagram-account @raamkattenvanutrecht 900
volgers had, w
 erden bijzondere tasjes ontworpen. Gemaakt van eco-katoen, dus nog verantwoord ook. Van de opbrengst wordt een deel
gedoneerd aan de Dierenbescherming. “Hopelijk help ik hiermee zwerfkatten aan een liefdevol
huis, met een fijn raam, zodat ze ook raamkat
kunnen worden,” aldus initiator Elise.

Operatie voor Tyson

Skaten
voor
dieren
INZAMELING In Amersfoort werd in de zomer elke vrijdagavond een skate-event georganiseerd door 033 SKATE!. Deelname kostte niets, maar mensen konden geld doneren
voor een goed doel. Dit jaar koos de organisator voor het Dierenbeschermingscentrum in
Amersfoort. Op het ritme van de beats van een live DJ volbrachten vele sportievelingen,
waaronder medewerkers van het Dierenbeschermingscentrum, de 20 kilometer lange
tocht, terwijl hun c ollega’s langs de route stonden om informatie te geven over onder
andere de dieren en pensionopvang. Zo haalde 033 SKATE! een mooi bedrag binnen van
900 euro, waar we heel blij mee zijn.

CROWDFUNDING Toen Tyson, een kruising Amerikaanse stafford en bulldog, in Dierentehuis Midden-
Holland belandde was hij een stoere, jonge dartel. Een
gezellige spring-in-het-veld die wat te doen wilde hebben. Niets mis mee, concludeerden zijn verzorgers, in
de veronderstelling hij snel een baas zou vinden. Maar
hoe anders kan het lopen. Bij het uitlaten merkte een
vrijwilliger dat Tyson vreemder ging lopen, waarna de
dierenarts een elleboogdysplasie constateerde. Met zijn
anderhalf jaar was Tyson nog jong en een operatie
absoluut de moeite waard. Alleen zou de operatie
500 euro kosten en dat bedrag had het asiel niet voorhanden. Eerst afgestaan en toen niet kunnen lopen, het
was dubbele pech voor lieve Tyson. Medewerkers van
het asiel besloten daarom een crowdfundactie te starten, waarmee ze in korte tijd het bedrag voor zijn operatie ophaalden. Geweldig nieuws natuurlijk. Want niet
alleen de operatie, ook de nazorg, medicijnen en niet te
vergeten de onderzoeken hebben veel geld gekost.
Sinds de operatie lacht het leven Tyson weer toe en
heeft hij zelfs een nieuwe baas gevonden.
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BETER LEVEN.
ALTIJD BETER.
BETER VOOR HET DIER

BETER VOOR DE BOER

beterlevenkeurmerk.nl

BETER VOOR JOU

KENNISPLEIN

VRAAG

&

ANTWOORD

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

Ik kom in de
supermarkt wel
het 3 sterren Beter
Leven keurmerk tegen
op biologische melk,
maar nooit 1 of
2 sterren. Hoe kan dat?
Biologische producten komen automatisch in aanmerking voor
3 Beter Leven sterren en dat geldt
ook voor zuivel. Er was vanuit de
markt voorheen geen belangstelling
voor zuivel met 1 of 2 sterren. Maar
ook de melkveehouderij heeft te
maken met dierenwelzijnsproblemen.
Momenteel wordt daarom gewerkt aan
de criteria voor het houden van melkkoeien met met 1 en 2 sterren van het
Beter Leven keurmerk.

Hoe wordt de
kwaliteit van Beter
Leven-producten
gewaarborgd?
Alle partijen in de keten (van boer tot
vleesverwerker) worden gecontroleerd
door geaccrediteerde certificerende
instellingen. Deze instellingen worden
door de Raad van Accreditatie jaarlijks
getoetst op deskundigheid, onafhankelijkheid en professionaliteit. De
controles worden uitgevoerd aan de
hand van een checklist met vragen
die specifiek voor het Beter Leven
keurmerk gelden. Eventuele tekort
komingen dienen te worden opgelost.
Als er geen afwijkingen zijn, wordt er
een certificaat afgegeven voor de
duur van maximaal één jaar.

Wat is het verschil
tussen 1, 2 en 3 sterren?
De criteria verschillen per diersoort. Ieder dier heeft tenslotte
andere behoeften. In zijn algemeenheid kan je stellen dat bij
1 ster de ernstigste misstanden zijn aangepakt. Kippen zijn bijvoorbeeld van een trager groeiend ras dan de plofkip. De
dieren hebben daarnaast meer ruimte en afleidingsmateriaal.
Verveling vormt een probleem bij varkens. Bij 1 ster hebben ze
naast meer ruimte a fleidingsmateriaal in de vorm van stro
kokers. Bij 2 sterren kunnen de dieren ook naar buiten en
3 sterren staat voor biologisch of even diervriendelijk.

Is 3 sterren Beter Leven
keurmerk hetzelfde
als biologisch?
Ja en nee. Vlees en eieren die op biologische wijze zijn geproduceerd, komen automatisch in aanmerking voor het maximale aantal
sterren van het Beter Leven keurmerk. Kenmerkend voor biologische landbouw is dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmest worden gebruikt. Ook krijgen biologisch gehouden
dieren biologisch voer. Daarnaast zijn er vleesproducten en eieren
met 3 sterren Beter Leven keurmerk, waarbij de dieren net zo diervriendelijk worden gehouden als in de biologische veehouderij.
Dat betekent veel ruimte en géén lichamelijke ingrepen zoals
snavelkappen en staarten couperen. Het verschil is alleen dat
deze dieren gangbaar en geen biologisch voer krijgen.

Heeft het Beter
Leven keurmerk
eigenlijk wel zin?
Veel mensen kiezen
toch goedkoop vlees
zonder keurmerk.
Het heeft zeker zin. De afgelopen
jaren is er steeds meer aanbod van
producten met het Beter Leven keurmerk in de supermarktschappen
gekomen ten koste van het aanbod in
gangbaar vlees. In 2015 zijn grofweg
twintig miljoen dieren onder het
Beter Leven keurmerk met 1, 2 of 3
sterren gehouden. Het heeft geleid
tot een andere mentaliteit bij supermarkten. Ook zij willen inspelen op
maatschappelijke trends en kiezen
steeds vaker voor een duurzamer en
diervriendelijker assortiment.

BETER LEVEN WEEK

Op 24 oktober start de
jaarlijkse Beter Leven week.
De Dierenbescherming brengt
dan samen met de grote
supermarktketens het keurmerk onder de aandacht
middels radiospots,
b
 uitenreclame, aanbiedingen
in de weekfolders en zichtbaarheid in de winkels.
Meer weten? Kijk op
Beterlevenkeurmerk.nl.

* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met ons team van Service & Informatie
via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of kijk op Dierenbescherming.nl/klantenservice.
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‘Hij is een lieverd, die kroelt met
het konijn en de katten, maar ook
gek is op mijn paarden en graag
mee naar stal gaat’
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BIJZONDER DIER

CONAN

Kort nadat een hoogzwangere hond door haar eigenaar
was gedumpt en met spoed naar het asiel was overgebracht, beviel ze van elf pups. Eentje daarvan, Conan,
was zes weken oud toen hij door Amanda Noordzij werd
geadopteerd. Zij bracht hem met de fles groot.

FOTOGRAFIE ERIK BUIS

Conan, een kruising rottweiler-
dobermann, werd geboren in een
groot nest met elf pups. De moederhond was door haar eigenaar in de
steek gelaten. De man zou uit zijn
huis worden gezet, maar bleek er al
vandoor toen de politie arriveerde.
De vloerbedekking had hij meegenomen, maar zijn hoogzwangere
hond vond hij blijkbaar niet de
moeite waard. De hond werd opgevangen in het asiel, waar ze het
leven schonk aan elf puppy’s. Vanaf
dat moment waren medewerkers en
vrijwilligers in het Rotterdamse
asiel dag en nacht in touw om de
kleintjes te voeden en te verzorgen.
Helaas was de moederhond erg
agressief en niet benaderbaar. Ze
moest vroegtijdig worden weggehaald bij haar pups, omdat de kans
bestond dat haar gedrag zou overslaan op de kleintjes.

Met de fles gevoed
Een paar weken na de geboorte van
de pups bezocht Amanda Noordzij
het asiel. Ze was op zoek naar een
hond. “Het liefst eentje met een wat
stoerder uiterlijk, omdat ik in een
niet heel veilige buurt woonde,”
aldus Amanda. Ook wilde ze graag
een volwassen dier. Voor haar was
dat een principekwestie: “Oudere
honden moeten vaak lang wachten
op een baas, terwijl de meeste
puppy’s snel een thuis vinden. Dat

vind ik sneu, en onterecht.” Maar
toen zag Amanda het koppie van
Conan en wist ze: hij gaat mee naar
huis. “Terwijl alle pups om me heen
drentelden, kwam Conan tegen
mijn been hangen. Toen hij me aankeek met zijn kleine kraaloogjes,
brak mijn hart. Nog diezelfde dag
mocht ik hem meenemen. Conan
was op dat moment zes weken oud,
woog 700 gram en moest met de fles
worden gevoed.”

Echte bodyguard
Inmiddels is Conan zes jaar en heeft
hij het leven van Amanda en haar
man in vele opzichten verrijkt.
Amanda: “Het is een ontzettende
lieverd, die kroelt met het konijn en
de katten, maar ook stapelgek is op
mijn paarden en graag mee naar
stal gaat. Ook heeft hij mij al eens
gered toen ik tijdens een wandeling
’s avonds werd ingesloten door een
groepje mannen. Ik was heel bang,
maar Conan stormde uit de bosjes
en beschermde mij, waardoor er
gelukkig niets ergs is gebeurd. Helaas
is de gezondheid van Conan niet
altijd goed geweest. Hij is al eens voor
dood weggehaald vanwege een virus
en hij heeft twee nieuwe knieën.
Hij herstelt echter elke keer weer zo
wonderbaarlijk goed, dat we er alles
aan willen doen om het leven voor
hem en daarmee ook voor ons zo
mooi mogelijk te maken.”
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SERVICE

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

088 81 13 000

Facebook.com/deDierenbescherming
Twitter.com/Dierbescherming

ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

Instagram.com/Dierenbescherming

WINNAARS
BOEK DIEREN
steve jenkins

Dieren

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

steve jenkins

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

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

Dieren
NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING

FEESTELIJKE PREMIÈRE
MEESTER KIKKER
In de vorige editie van DIER mochten we vier
kaarten weggeven voor de feestelijke première
van de film Meester Kikker in het Tuschinski
Theater in Amsterdam. De gelukkige winnaars
waren Berna Beekman en Dieke van de Glind en
hun twee pleegdochters uit Harderwijk. “We
wonen bij het bos en de meiden zijn, net als wij,
dol op de natuur. We hebben alle vier genoten
van de film, van het prachtige theater en van de
stad Amsterdam. Het was een onvergetelijke
ervaring,” aldus Berna en D
 ieke na afloop.
Website
Dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
ID
 ierenbescherming.nl/
klantenservice
Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid

De winnaars van De snelste,
de slimste, de gevaarlijkste en
de meest verbazingwekkende
dieren uit het vorige n
 ummer van
DIER zijn:
• Catherine Lens, Leiden
• Georgette Kamphorst, Wilp
• Coen Bakker, Amsterdam
• Pippi van der Wijst, Reek
• Suzanne, Emy en Nina de Boer,
Amsterdam

Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid

Ledenraad
Anita te Kampe, vz
I Dierenbescherming.nl/
ledenraad

Directie
Peter Verdaasdonk
Algemeen Directeur/
Bestuurder

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin:
€ 58 per jaar (bent u
lid en wilt u dit omzetten
naar een gezinslidmaatschap? Neem contact op
met Service & Informatie)

Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

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 toekomst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van
onze relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I Dierenbescherming.nl/nalaten

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

De Dierenbescherming voert het
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de
Dierenbescherming voldoet aan de strenge
eisen op het gebied van financieel beheer,
organisatie, bestuur en fondsenwerving.
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‘Het was liefde op het eerste gezicht.
Hij zette zijn vleugels uit, maakte
zich mooi en bracht een serenade’
Juli 2016
Bij een kinderboerderij in Sneek zat al tijden
een stelletje zwanen. Toen het vrouwtje op
een dag overleed, bleef het mannetje verdrietig achter (zie pagina 2). Jelly Kootje, vrijwilligster bij de dierenambulance, besloot een
helpende hand te bieden. Ze nam contact op
met de nabijgelegen vogelopvang De Fûgelhelling in de hoop dat ze een geschikte vrouwtjeszwaan hadden. Aanvankelijk stonden de
medewerkers van de opvang sceptisch tegenover Jelly’s idee om twee zwanen aan elkaar te
koppelen. Maar zij had er alle vertrouwen in

dat het goed zou komen. En ze kreeg gelijk. In
de aanloop naar de zomer mocht ze samen
met haar collega een jonge vrouwtjeszwaan
naar de kinderboerderij brengen. “Ik heb haar
uit de auto getild, onder mijn arm genomen en
bij het mannetje gezet,” vertelt Jelly. “Voor hem
was het liefde op het eerste gezicht. Hij zette
zijn vleugels uit, draaide met zijn nek, maakte
zich mooi en bracht haar een liefdesserenade.
Het vrouwtje was er niet van onder de indruk.
Ze gleed het water in, waar ze het vooral erg
druk had met het invetten van haar veren. Wij
stonden er beteuterd bij te kijken. Maar toen

kwam ze plotseling toch het gras op gewandeld en legde haar nek tegen die van het mannetje. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Het
vrouwtje heeft een tijdje geleden een hersenbloeding gehad, maar is nu weer redelijk
opgeknapt. Nog steeds ga ik minstens één
keer per week bij ze langs om te kijken of het
goed gaat. Ik heb geen idee of ze me nog herkennen. Maar toen het vrouwtje laatst ziek was
en ik haar optilde, legde ze haar hoofd zomaar
in mijn nek. Een grenzeloos vertrouwen dat
me zó raakte, dat het alle ellende waarmee we
óók te maken krijgen, deed verbleken.”

FOTOGRAFIE JEROEN VAN DER KALLEN

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

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

Dankzij u.

