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19 augustus, 
10.30 uur
Carolyn Schijvenaars rijdt op 
de dierenambulance en werkt 
in de meldkamer van het asiel 
in Eindhoven.

Ze wilde eigenlijk aan de slag  
als vrijwillig hondenuitlater, maar 
over de vraag of ze interesse had 
in een baan als bijrijder op de 
 dierenambulance, hoefde Carolyn 
niet lang na te denken. Ze vertelt: 
“Dieren zijn mijn ding; ik ben 
ermee opgegroeid en wilde me 
als vrijwilliger inzetten voor dieren 

opgehaald en ondergebracht in 
het asiel, in de hoop dat er snel 
een nieuw thuis voor haar wordt 
gevonden. We komen regelmatig 
in situaties terecht waar ik alleen 
maar kan denken: hoe heeft het 
óóit zo ver kunnen komen. Huizen 
vol schimmel en uitwerpselen, 
waar de stank je de adem letterlijk 
ontneemt. En daar zitten dan een 
paar verwilderde katten, waar 
nooit aandacht aan is besteed, die 
wij moeten vangen. Ongelooflijk. 
Aan mijn collega Mark heb ik veel 
steun. We rijden vaak samen op 
de ambulance. We voelen allebei 
hetzelfde, en kennen elkaar door 
en door. Als een van ons het een 

keer te kwaad krijgt, dan is dat 
oké. Ik draai al sinds het begin 
elke vrijdag de nachtdienst. Soms 
zijn er weken bij dat ik mijn bed 
amper zie. Een tijdje geleden 
werd ik ’s avonds om elf uur opge-
roepen en kwam pas in de och-
tend weer thuis. Twee uur later zat 
ik alweer brak in de meldkamer 
achter de telefoon. In het begin 
reageerden mensen in mijn omge-
ving sceptisch: waarom als vrijwilli-
ger werken? Maar nu zijn ze trots 
en luisteren ze vol aandacht naar 
mijn verhalen. Ze realiseren zich 
ook wel dat als wij er niet waren, 
er nog veel meer dieren onnodig 
zouden lijden.”

Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming 
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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die hulp nodig hebben. Ik rij  
nu zeven jaar op de ambulance, 
inmiddels ook als chauffeur,  
maar vervelen doet het nooit.  
We zien zo veel verschillende 
 dieren en mensen en plekken 
waar je anders nooit zou komen. 
Natuurlijk maken we heftige din-
gen mee, maar daar leer je mee 
omgaan. Wat ik nooit meer zal ver-
geten is de hond die we uit een 
sloot moesten halen. Zijn nek was 
gebroken, maar hij leefde nog wel. 
Waarschijnlijk is hij door zijn eige-
naar gedumpt. Helaas gebeurt dat 
vaker dan je denkt. Ook Mandy, 
het hondje op de foto, werd zwer-
vend gevonden. We hebben haar 
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VRAAG MAAR RAAK

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.

Bij welke planten moet  
ik mijn paard weghouden?
Bij meer dan u denkt. Diverse soorten nachtschade, zoals 
tomatenplanten en aardappel, zijn dodelijk. Het blad van de 
pruim, kers, perzik, abrikoos, fijnspar, beukennoot, grove den, 
jeneverbes, buxus, rododendron, lupine, vingerhoedskruid, 
taxus en gouden regen is zeer gevaarlijk. Dat geldt ook voor 
jacobskruiskruid. Als de bloemen bloeien, eten de dieren er 
niet van. Pas nadat het kruid is gerooid, wordt het ‘eetbaar’  
en dus risicovol. Waar wilde paarden die natuurgebieden 
begrazen giftige gewassen instinctief vermijden, is het instinct 
van paarden en pony’s die relatief weinig buiten leven een stuk 
minder betrouwbaar. 
Worden paarden en/of pony’s in uw omgeving blootgesteld aan 
giftige gewassen? Bel dan het landelijke meldnummer 144.

Zijn witte eieren altijd 
kooi-eieren? 

Dat wordt vaak gedacht, maar is niet zo. 
Het idee ontstond rond 1970 toen er met 
het scharrelei een diervriendelijker alter-

natief werd geboden voor de kooi-  oftewel 
legbatterijeieren in de supermarkt.  

Om onderscheidend te zijn, werden voor 
de scharreleieren bruine eieren gebruikt; 

die uit de legbatterij waren altijd wit. 
Zodoende hebben veel mensen nog 
steeds een negatieve associatie bij  
witte eieren. Inmiddels zegt de kleur  

niets meer over het systeem waarin de 
dieren worden gehouden: kippen met 
 witte oorlellen leggen witte eieren, en 

 kippen met rode oorlellen bruine. 

Waaraan danken 
pissebedden  
hun naam?
Waarschijnlijk aan het feit dat 
mensen lange tijd hebben 
gedacht dat het uitstrooien van 
gemalen pissebedden tussen 
de lakens hielp tegen bedplas-
sen bij kinderen. Anderen zeg-
gen dat een aantal pissebedden 
samen een geur verspreiden die 

aan urine doet den-
ken. Overigens zijn 
pissebedden geen 

insecten maar kreeft-
achtigen. En ook al leven 

ze al lang op het land, ze 
ademen nog steeds met  
de kieuwen op hun buik. Ze 
bevinden zich daarom liefst 
in een vochtige omge-
ving; een kelder, gras-
land, onder stenen en 
in afvalbergen. 

Waarom 
 verstoppen 
 eekhoorns 
hun nootjes?
Omdat ze geen winterslaap houden, leggen eek-
hoorns een voedselvoorraad aan. In de herfst 
begraven ze noten op allerhande plekken, bij voor-
keur aan de voet van bomen. En zelfs wanneer ze 
hun voorraad niet terug kunnen vinden, wat regel-
matig voorkomt, hebben ze er profijt van. Er groeien 
namelijk weer bomen uit noten die ze onder de 
grond hebben gestopt. De dieren leggen overigens 
geen voorraden aan omdat ze zich op de schaarse 
winter voorbereiden. Hun gedrag is grotendeels 
instinctief, want ook eekhoorns die nog geen winter 
hebben meegemaakt en zelfs tamme eekhoorns 
 hebben de neiging om dat te doen.

Bijvoorbeeld door de gebieden waar we ze niet wil-
len hebben onaantrekkelijk te maken en op plek-
ken waar ze geen overlast veroorzaken juist het 
tegenovergestelde te doen. Dit kost een eenmalige 
investering, maar heeft langdurig effect. Het 
onaantrekkelijk maken kan door de hoeveelheid 
voedsel, zoals etensresten, te verminderen  
en te zorgen dat de dieren zich niet kunnen 
nestelen. Op plekken waar duiven welkom 
zijn, kunnen voerplaatsen en duiventillen 
worden gemaakt. De overheid kan hier 
dan eventueel selectief en gecontroleerd 
ingrijpen in de voortplanting door eieren 
te schudden of te vervangen.

Hoe kan  
duivenoverlast  
worden voorkomen?
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“Toen ik hoorde dat 
de nieuwe wagen is 
gefi nancierd met een 
gi�  uit een nalatenschap, 
was ik daar stil van.”

Dankzij een gi�  uit een nalatenschap 
kreeg haar afdeling in Almere eind 2017 

een spiksplinternieuwe wagen. Het 
gebaar raakt Carine. “Alles zit erop en 
eraan: gereedschap, kooien, vangnetten, 
tape en spalken, brancards en een 
couveuse voor babyvogels. Dat was hard 
nodig, want onze oude wagen stond 

meer stil dan dat hij reed. Toen ik hoorde 
dat de nieuwe wagen is gefi nancierd 
met een gi�  uit een nalatenschap, was 
ik daar stil van. Heel bijzonder, mensen 
die zoveel van dieren houden dat ze 
ons na hun overlijden nog steunen.”

Carine Heijsteeg (38) is vrijwilliger 
op een van de 114 dierenambulances 
van de Dierenbescherming.

Wilt u meer informatie over nalaten aan de Dierenbescherming en wat dat voor u en de dieren kan betekenen, vul dan 
onderstaande bon in en stuur deze op of bel ons voor een afspraak met een van onze relatie beheerders Jana van Muijden of 
Wim Koedijk: telefoonnummer  088 - 81 13 066.

Geen antwoordkaart? 
Dan kunt u voor meer informatie de brochure 
opvragen via nalaten@dierenbescherming.nl 
of bel ons op 088 - 81 13 066.
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ACTUEEL

Zaterdag 28 en zondag  
29 september openen veel van 
onze opvangcentra hun deuren 
voor bezoekers. Werp een blik 
achter de schermen, ontmoet 
onze asieldieren en doe mee aan 
leuke activiteiten,  presentaties en 
workshops. Ook voor kinderen  
is er van alles te beleven. Een 
overzicht van de deelnemende 
opvanglocaties staat bij het 
nieuwsoverzicht op onze website 
 dierenbescherming.nl.

CAMPAGNE

Jonge gansjes  
tussen wal en schip 

Schoonmaakactie strand

Elke dag staan door het hele land duizenden medewer-
kers en vrijwilligers van de Dierenbescherming klaar om 
dieren in nood te redden. Aangereden honden, uitgehon-
gerde egels, vogels die verstrikt zijn geraakt in zwerfafval: 
we doen er alles aan om ze uit hun benarde situatie te 
bevrijden. Ook dieren die door hun eigenaar zijn afgestaan 
of gedumpt kunnen rekenen op onze hulp. Zoals deze twee 
kittens die onlangs in een doos werden achtergelaten. 
Helaas is het een terugkerend fenomeen. Jonge katjes die 
al dan niet met moederpoes als grof afval op straat worden 
gezet. Om hulpeloze dieren de zorg die ze nodig hebben te 
kunnen blijven bieden, voeren we elk jaar rondom dieren-
dag de campagne Help ons redden. 

Help ons redden

Jaarlijks redden 
we tienduizenden 
dieren in nood. 
Dit kan niet 
 zonder uw hulp.
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DIERENAMBULANCE

Aan de Parkkade in Rotterdam zaten onlangs  
drie jonge gansjes letterlijk klem tussen wal en 
schip. Ze zwommen heen en weer, maar konden 
nergens naartoe. Onze dierenambulance snelde 
op de melding af. Met een vangnet op een lange 
stok wisten vrijwilligers Jaap en Sean de gansjes 
behendig uit het water te vissen. Vader en moeder 
zwommen bezorgd in de buurt. Ook deze dieren 
hebben we gevangen. Gelukkig zagen de gansjes 
er gezond uit. Om te voorkomen dat ze opnieuw in 
de knel zouden komen, werd de ganzenfamilie ver-
derop uitgezet in een park met water, waar ze nu 
naar hartenlust kunnen zwemmen en scharrelen.

Onze dierenambulances schieten regel-
matig vogels, zeehonden, vissen en 
andere dieren te hulp omdat ze knel zijn 
komen te zitten in vissersafval of dreigen 
te stikken in plastic resten. Voor ons 
 tastbare resultaten van een schrijnend 
afvalprobleem, dat jaarlijks meer dan 
één miljoen zeedieren het leven kost. Dit 
moet veranderen en daarom stond bij de 
zevende Beach Cleanup Tour in augus-
tus een Dierenbeschermingsteam klaar 
om te helpen bij het schoonmaken van 
de stranden. Samen met andere deel-
nemers haalden zij maar liefst 261 kilo 
rommel van het strand tussen Monster 
en Kijkduin. In totaal werd er dit keer 
 bijna 11.000 kilo vuil verzameld.  

En wat kwamen wij het meeste tegen?  
Stukjes touw van visnetten, lollystokjes 
en plastic zakjes. Maar ook porseleinen 
serviesscherven, een barbieschoen, 
gebitbeschermer en ritssluitingen.  
Meer over de gerichte aanpak van het 
afvalprobleem op pagina 20.

Meer over onze campagne op dierenbescherming.nl/ helponsredden. 



HERFST 2019 DIER | 7 

In 1988 vond in  
Den Haag een jeugd
manifestatie plaats. 
 Jonge  dierenbeschermers 
gingen in gesprek met 
 politici. Ook over
handigden ze een 
 petitie voor een betere 
 dierenwetgeving die  
was  ondertekend door  
meer dan een half 
 miljoen mensen.

Ledenraad op excursie 
Blije dieren en hardwerkende 
medewerkers en vrijwilligers.  
Dat waren de ingrediënten van 
een onvergetelijke dag voor de  
25 leden van de Ledenraad, die 
begon bij de meest mens-, milieu- 
en diervriendelijke kippenstal ter 
wereld: Kipster in het Limburgse 
Oirlo. Hier spelen en klauteren 
zo’n 24.000 witte kippen in bomen 
van hout en kunnen ze zo vaak ze 
willen naar buiten. Medeoprichter 
en boer Ruud Zanders vertelde 
hoe hij als Limburgse jongen op 
de tweede plek van de Duurzame 
100 van dagblad Trouw terecht-
kwam. Daarna togen de leden 
naar Born voor een bezoek aan 
ons Dierenbeschermings centrum, 
waar ze tijdens een rondleiding 
onder meer leerden over de tot-
standkoming van de opvang uit 
een gulle nalatenschap. Vanuit de 
hokken keken nieuwsgierige oog-
jes toe. Met wat moeite maakten 
ze de rondleiding af: de verleiding 

De Ledenraad vertegenwoor
digt de leden van de Dieren
bescherming en is een 
klankbord voor de directie bij 
het bepalen van strategisch 
en dierinhoudelijk beleid. 
Daarnaast heeft zij statutaire 
taken, zoals het goedkeuren 
van de jaarrekening, het jaar
plan en de begroting. Maar 
de focus ligt vanzelfsprekend 
altijd op het dierenwelzijn.

was tenslotte groot om te blijven 
staan, met de dieren te knuffelen 
en instant verliefd te worden. Na 
afloop waren de leden unaniem: 
“Wat een bewondering hebben wij 
voor de mensen die dit centrum 
draaiende houden. We zijn nu nóg 
erkentelijker dat wij zijn gekozen om 
de leden van de Dierenbescher-
ming te vertegenwoordigen. Dat 
zullen we met liefde blijven doen.”

Een inspecteur van de Lande-
lijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) heeft 44 
honden uit een vervuild huis 
in Noord-Holland gehaald. 
Het stonk er naar urine en 
ontlasting, en de honden 
kampten met medische 
 problemen. Omdat de dieren 
direct hulp nodig hadden en 
de eigenaar ze die niet kon 

geven, werd er contact opge-
nomen met overheidsinstel-
ling RVO.nl. Die gaf op basis 
van het verslag van de inspec-
teur en dierenarts opdracht 
om de dieren met spoed weg 
te halen. Nog dezelfde avond 
werden de 44 honden over-
gebracht naar een opvang-
locatie waar ze nu de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. 

enthousiaste deel
nemers deden op  
15 september in Almere 
met hun hond mee aan 
de eerste editie van de Dog 
Fun Run, de sponsorloop voor asielhonden. 
Fantastisch dat zo veel mensen en honden 
met ons deze dag wilden beleven en zich 
 tegelijkertijd inzetten voor onze asielhonden. 
In het volgende nummer een verslag.

300

44 honden uit  
vervuild huis weggehaald  

INSPECTIENIEUWS

UIT DE OUDE DOOS
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dossier
Beter Leven

keurmerk

Beter leven voor dier, 
mens en natuur

Kruidenrijk grasland  
trekt insecten aan 

Beter Leven boer mag alleen  
bestrijdingsmiddelen met een  

lage milieu-belasting gebruiken 

Niet de overheid, de boer of dierenbeschermers, maar wij als consument in de 
 supermarkt bepalen of de dieren in de veehouderij het beter krijgen of niet. Vorig 

jaar gaven we een recordbedrag van ruim 1,8 miljard euro uit aan boodschappen met 
het Beter Leven keurmerk. En we kopen ook steeds meer vleesvervangers.  

Het gaat dus de goede kant op. Ruim 1.800 boeren produceren inmiddels volgens  
de eisen van het keurmerk van de Dierenbescherming. Met de introductie van  
1 Beter Leven ster op melk en yoghurt kunnen ook de melkkoe en haar kalfjes 

 worden  toegevoegd aan de 35 miljoen dieren per jaar die al een beter leven krijgen. 
Op weg naar minder én beter. De consument is nu aan zet.
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Koeien mogen  
120 dagen per jaar,  

6 uur per dag  
de wei in
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Betere zorg  
voor het kalf

Naar zuivelverwerker 
en Jumbo

Kruidenrijk grasland  
biedt voedsel voor  

boerenlandvogels in de  
vorm van insecten

Jongvee gaat in de eerste  
2 levensjaren 6 uur per dag,  
100 dagen per jaar de wei in

Jaarlijkse controle  
op alle criteria 

Een koevriendelijkere stal 
met onder andere een 

eigen ligbox voor elke koe
en zachte ligplaatsen

Minder  
krachtvoer  

en meer gras  
en hooi 

Beter Leven bedrijven 
maken gebruik van  

100% groene stroom
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‘Wij kunnen het verschil maken’
Dat de productie van ons voedsel niet altijd even goed is voor dieren, milieu en de natuur, 
weten we al langer. Met het Beter Leven keurmerk biedt de Dierenbescherming consumenten 
de mogelijkheid om bewuster boodschappen te doen. Op deze pagina’s vertellen drie mensen 
over hun keuze voor vlees, eieren en zuivel met het Beter Leven keurmerk.

Hester van der Veen (26): 
“Een jaar of vier geleden zag ik 
een documentaire over de 
impact van onze levensstijl op 
het milieu en het welzijn van 
dieren. Ik was in shock, de 
beelden lieten me niet meer 
los. Miljoenen dieren die hun 
dagen in krappe hokken slijten, 
nooit zonlicht zien of enig 
levensgeluk ervaren. Wij men-
sen hebben het recht niet om 
zó met ze om te gaan. Ik was 
net begonnen met studeren, 
een fase waarin je kritischer 
naar je omgeving, maar ook 
naar jezelf leert kijken. Ik ben 
toen bewuste keuzes gaan 
maken. Vlees eet ik nog maar 
zelden en alleen met drie ster-
ren van het Beter Leven keur-
merk. Datzelfde geldt voor 
eieren en zuivel. Als student 
heb je weinig te besteden, 
maar ik betaal liever meer voor 
beter. Sowieso heb ik het idee 
dat mensen bewuster consume-
ren, in mijn omgeving in ieder 
geval wel. Het is ‘een ding’ in 
mijn vriendengroep. We praten 
er veel over. Met z’n allen moe-
ten we andere keuzes maken,  
in de supermarkt en ook thuis. 
Door erover te praten, het  
goede voorbeeld te geven, kan 
ík een verschil maken. En nee, 
dat voelt allesbehalve zinloos. 
Verandering begint bij jezelf; 
daar geloof ik echt in.” 

‘Miljoenen dieren 
die hun dagen  
in krappe hok
ken slijten, nooit 
 zonlicht zien of 
enig levensgeluk 
ervaren. Wij heb
ben het recht  
niet om ze zo te 
behandelen.’
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HOOFDVERHAAL dossier
Beter Leven

keurmerk

‘We zijn geneigd te denken 
dat individuele keuzes 
geen effect meer hebben. 
Maar dat is onzin.’

Mark Rietveld (40): “Dierenwelzijn heeft altijd 
een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Van 
jongs af aan heb ik bewuste keuzes gemaakt. 
Helaas zijn er nog steeds mensen die zo goed-
koop mogelijk zo veel mogelijk vlees in huis 
halen. Die niet willen inzien hoeveel ellende 
eraan vooraf is gegaan. Terwijl ik vind: als dieren 
dan toch op een bord moeten eindigen dat met 
zo min mogelijk leed gepaard dient te gaan. Wan-
neer je ervoor kiest om stelselmatig diervriende-
lijker producten van het Beter Leven keurmerk  
te kopen, geef je leveranciers uiteindelijk geen 
keuze meer en komt er vanzelf een omslag in  
het aanbod. Voor ons zoontje Naut koop ik ook 
alleen potjes babyvoeding waar drie Beter Leven 
sterren op staan. Mensen zijn geneigd te denken 
dat het geen zin heeft. Dat de wereld zo complex 
geworden is dat individuele keuzes geen effect 
meer hebben. Maar  verandering is wel degelijk 
mogelijk. Je zag het in  België. Na het zoveelste 
voedselschandaal werd er structureel veel min-
der varkensvlees  verkocht. We kunnen zoveel 
meer bereiken dan we  denken, als collectief 
maar ook als individu. Als je maar handelt naar 
waar je in gelooft, dan zal je zien dat het werkt.”

‘Waarom willen mensen zó graag vlees eten  
dat ze hun ogen sluiten voor dierenleed?’

Hanneke Wiegant (60): “Ik was  
nog maar een klein meisje toen ik een 
transportwagen met varkens zag rijden. 
Spontaan barstte ik in huilen uit. Ver-
schrikkelijk vond ik het, die neusjes tus-
sen de tralies, snakkend naar wat frisse 
lucht. Waarom willen mensen zó graag 
vlees eten dat ze hun ogen sluiten voor al 
dat leed? Dierenwelzijn gaat me aan het 
hart. Helaas is het in de media nog 
steeds een onderbelicht thema, en dat 
terwijl er ontzettend veel mis is. Zoveel 
dieren in donkere hokken, op elkaar 
gepropt, zonder bewegingsvrijheid, die 
vervolgens op transport naar de andere 
kant van Europa worden gezet. Wat zou 

er gebeuren als we alleen nog produce-
ren wat we nodig hebben en er niet meer 
met dieren over de landsgrenzen hoeft te 
worden gesleept? Om bij te dragen aan 
een beter leven voor dieren, kies ik in de 
supermarkt bewust. Vlees eet ik nog 
maar zelden, liever kook ik vege tarisch  
of met vleesvervangers. Soms nog wat 
gehakt, maar dan altijd met drie sterren 
van het Beter Leven keurmerk. Zo weet  
ik tenminste zeker dat de dieren meer 
ruimte, een vrije uitloop, frisse lucht en 
dus een fijner leven hebben gehad.  
Dat je nu naast vlees en eieren ook voor 
 zuivel van het keurmerk kan kiezen, is een 
hoopvolle volgende stap.”
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HOOFDVERHAAL

Invloedrijk  
en inspirerend
Ieder jaar op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, maakt dag
blad Trouw bekend welke personen in de Trouw Duurzame 100 
staan. Op de lijst prijken volgens de krant de meest invloedrijke en 
inspirerende doeners en denkers. Marijke de JongTimmerman, die 
vanaf het prilste begin betrokken was bij het Beter Leven keurmerk, 
kwam nieuw binnen op plek 81. Volgens de jury zet Marijke zich al 
meer dan een kwart eeuw namens de Dierenbescherming in voor 
een beter leven voor varkens, koeien en kippen. 

Marijke de Jong-Timmerman
Pionier van het Beter Leven keurmerk

“Z e is een van de initiatiefnemers 
van het bekendste duurzaam-
heidslabel in de Nederlandse 

supermarkten: het Beter Leven keurmerk,” 
licht dagblad Trouw toe. “Supermarkten 
verkochten voor een recordbedrag van 
anderhalf miljard euro (inmiddels bijna 
twee miljard, red.) aan producten met het 
Beter Leven keurmerk. In 2016 was dat nog 
ruim één miljard. Het gaat dus goed met 
het keurmerk van de Dierenbescherming, 
en dat betekent dat steeds meer dieren 
daadwerkelijk een beter leven krijgen. Dank-
zij Marijke laat het Beter Leven keurmerk 
andere keurmerken in de supermarkt 
 achter zich. Dat is een prestatie, want het 
vlees is duurder en de boeren moet er nogal 
wat investeringen voor doen.”

BESCHEIDENHEID
Hoe voelt het om op deze wijze erkenning  
te krijgen? “Geweldig natuurlijk,” aldus 
Marijke, “maar het gaat niet om mij; het 
gaat om de dieren die een beter leven 
 krijgen. En bovendien heb ik het niet in  
m’n eentje gedaan.” Bescheidenheid tekent 
de dierenbeschermster in hart en nieren, 
maar feit blijft dat zij in 2007 de eerste 
belangrijke stappen durfde te zetten op een 
pad dat zeer ongewis was. “Gaan super-

markten en boeren meedoen? Wil de consu-
ment de producten kopen? Snappen trouwe 
leden van de Dierenbescherming waarom 
we dit doen en dat het echt niet gaat om 
vleespromotie? Het is fantastisch om na 
ruim twaalf jaar te zien dat het werkt.”  
En hoe! “We hebben nu al zo’n 150 miljoen 
dieren een beter leven kunnen geven. De 
markt heeft het opgepikt.”

BEWEGING IN GANG
“Waar ik ook trots op ben is dat we, los van 
het keurmerk, een beweging in gang heb-
ben gezet waarbij we als voorbeeld dienen. 
Misschien nog niet op het niveau van 1 ster 
van ons keurmerk, maar duidelijk met meer 
eisen dan het minimale wat wettelijk is 
bepaald,” zegt Marijke. “Je ziet dat bijvoor-
beeld terug bij de vleeskippen. Die hebben nu 
meer ruimte en zijn veel robuuster dan die 
meelijwekkende plofkip. En waar ik natuur-
lijk ook blij mee ben is dat het Beter Leven 
keurmerk écht goed en betrouwbaar in 
elkaar zit, dat het transparant is én wordt 
gecontroleerd. Want daar schort het natuur-
lijk weleens aan, ook als er wetgeving bestaat 
die vervolgens niet goed wordt gehandhaafd.” 

MEEGROEIEN
De belangrijkste uitdaging waar de Dieren-
bescherming en het keurmerk nu voor 
staan is volgens Marijke dat consumenten 
de bereidheid gaan tonen om meer te beta-
len voor hun vlees, eieren en zuivel. “Kijk, 
met de eerste ster proberen we de ergste 
excessen in de vee-industrie uit te bannen. 
Daar gaan we mee door, maar we hopen wel 
dat consumenten meegroeien, zich bewust 

‘We hebben nu al zo’n  
150 miljoen dieren een  
beter leven kunnen  
geven. De markt heeft  
het opgepikt.’

dossier
Beter Leven

keurmerk
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worden van het dierenwelzijn en bereid zijn 
daar meer voor te betalen.”

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Marijke doelt onder meer op de baanbreken-
de initiatieven die recentelijk het licht zagen 
en alleen kunnen slagen als consumenten die 
producten omarmen en gaan kopen. “Het 
past in de trend van de veel besproken kring-
looplandbouw en de opmars van de vlees-
vervangers.” Minder en beter, benadrukt de 
progammamanager van het Beter Leven 
 keurmerk nog maar eens. “Beter is bijvoor-
beeld een initiatief waarbij varkensboerin 
 Annechien ten Have haar nek uitsteekt en 
haar dieren meer ruimte en een uitloop gunt. 
Daar kreeg ze twee Beter Leven sterren voor.” 
Het vlees ligt nu als ‘Boerderijvlees’ bij  
zestig filialen van Albert Heijn. Het dit voor-
jaar gelanceerde vernieuwde Beter Leven 
 keurmerk met 1 ster voor zuivel is ook al zo’n 
mooie ontwikkeling. 

AVONTUUR
Marijke de Jong zegt daarover: “Zeven melk-
veehouders en niet te vergeten supermarkt 
Jumbo zijn met ons het avontuur aange-
gaan om niet alleen een verbreding van  
het keurmerk te realiseren met natuur- en 
milieucriteria, maar vooral om het welzijn 
van koeien en kalfjes te verbeteren. Het 
 lastige is nu dat we mensen ervan moeten 
overtuigen dat ‘onze’ melk wel degelijk 
komt van boerderijen waar de koeien óók in 
de stal een beter leven hebben; met een 
eigen ligplek, beduidend meer ruimte en 
aandacht voor de zorg voor het kalf. Wij 
eisen bijvoorbeeld dat de kwetsbare dieren 
de hoeveelheid biest – eerste moedermelk 
met veel afweerstoffen – krijgen die nodig 
is. Dat is allesbehalve een vanzelfsprekend-
heid in de zuivelindustrie, maar zo veel 
beter dan de diertjes absurd veel antibiotica 
geven om allerlei infecties te voorkomen.”

GARANTIES
“Geloof mij: de boeren staan in rijen te wach-
ten om zich onder het Beter Leven keurmerk 
te scharen. Die willen héél graag, omdat zij 
ook de stap naar meer dierenwelzijn graag 
maken en ernaar streven om diervriendelij-
ker te gaan boeren. Maar dat kost wel een 
behoorlijke investering en vanzelfsprekend 
willen ze daar garanties voor terugkrijgen. 
En die kunnen er alleen komen als de consu-
ment bereid is meer te betalen om een dier-
vriendelijker veehouderij in Nederland 
mogelijk te maken. De Dierenbescherming 
en de boeren kunnen het niet alleen. Hier 
moeten we met z’n allen voor gaan,” besluit 
Marijke haar pleidooi.

Welke afwegingen maakt u  
bij de aankoop van vlees, zui-

vel en eieren? In de super-
markt staat het Beter Leven 
keurmerk afgebeeld op tal  
van productverpakkingen.  

Hoe meer sterren, hoe dier-
vriendelijker. Tijdens de  

Beter Leven week, dit jaar van 
21 t/m 27 oktober, roepen we 

in een landelijke campagne 
iedereen op om alert te zijn  
op verpakkingen. Staat het 

Beter Leven keurmerk erop?  
Dan weet u zeker dat de 

 leefomstandigheden van de 
dieren beter zijn geweest.  
U leest er meer over op  

beterleven.dierenbescherming.nl.

‘Alleen als de  
consument bereid  
is meer te betalen 
 kunnen we een 
diervriendelijker 
 veehouderij  
in  Nederland 
 mogelijk maken’
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‘Dieren zullen  
je altijd trouw 

blijven, hun 
liefde is onvoor

waardelijk’
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Met uw nalatenschap kunt u nog één keer opkomen voor wat u  
belangrijk vindt: een beter welzijn voor dieren. Bij de Dierenbescherming zijn  
drie relatiebeheerders werkzaam, die helpen om ieders wensen op een zorg

vuldige manier vast te leggen. Zij 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 liever bij iemand alleen. Wij doen  

er dan alles aan om een geschikte nieuwe eigenaar te vinden.

Op deze pagina’s vertellen vijf mensen hoe waardevol  
het kan zijn om na te laten aan de Dierenbescherming.

Liefde voor dieren 
leeft voort

Nalaten aan de Dierenbescherming

PORTRETTEN

Beb en Hennie de Blok zijn  
48 jaar getrouwd. Ze delen 
hun liefde voor dieren en 
 hebben de Dierenbescherming 
aangewezen als erfgenaam  
en executeur. 

Hennie: “Ik heb Beb leren kennen 
toen ik tien en hij elf jaar oud was. 
Zijn ouders hadden een café en  
wij een frietzaak. Dan kwam hij 
 weleens binnen in zijn korte leren 
broek om een patatje te halen. Ik 
zag toen nog niet echt iets in hem.” 
Beb (lachend): “Dat deed ik omdat 
de mosterd bij haar gratis was. Pas 
jaren later sloeg de vonk over. Een 
huiselijk leven had ik nooit gekend; 
wij waren altijd aan het werk. Toen 
ik verkering kreeg met Hennie 

 leerde ik wat gezelligheid was.  
Ik stapte uit de horeca omdat ik 
meer van het leven wilde genieten.” 
Hennie: “Ons eerste huisdier was 
Blackie, een kruising schnauzer-
poedel. We waren net getrouwd 
en openden een winkel. Zij ging 
overal met ons mee naartoe. Het 
hondje van de sigarenboer werd 
ze al snel genoemd.” 
Beb: “Zeventien jaar later moes-
ten we Blackie laten inslapen. Het 
grootste verdriet dat ik ooit heb 
meegemaakt. Een tijd daarna 
kwam Poetsie, die gelukkig ook 
een respectabele leeftijd heeft 
bereikt. Stiekem zouden we nog 
graag een hond willen, maar 
 hebben besloten daar niet meer 
aan te beginnen.” 

Hennie: “Onze kat Moppie leefde 
op straat. Meer dan een half jaar 
heb ik haar drie keer per dag eten 
gebracht. Ze liet zich niet benade-
ren; het duurde lang voordat ik 
haar vertrouwen had gewonnen. 
Hoewel Beb altijd zei dat hij weinig 
met katten had, kon hij het niet over 
zijn hart verkrijgen om haar achter 
te laten. Dus toen we gingen ver-
huizen is hij in de auto gestapt en 
heeft Moppie opgehaald. Daarna 
is ze nooit meer weggegaan.” 
Beb: “Mijn liefde voor dieren 
groeit naarmate ik ouder word.  
Als ik zie wat mensen elkaar 
 kunnen aandoen, vreselijk. Dieren 
zullen je altijd trouw blijven.  
Ze voelen het als je blij bent of 
verdrietig, hun liefde is onvoor-

waardelijk. Een specifieke doel-
bestemming voor onze bezittingen 
hebben we niet. De Dieren-
bescherming doet zó veel goede 
dingen. We hebben er alle ver-
trouwen in dat het geld op de juiste 
manier zal worden besteed.” 

DE NALATENSCHAP OP TV
Het levens verhaal van Beb 
en Hennie de Blok is te zien  
in het  televisieprogramma  
De Nalatenschap op zondag 
10 november bij SBS6.  
Het programma wordt 
 herhaald op 16 november 
en 12 januari.  
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‘Wij kunnen niet  
tegen dierenleed.  
De Dierenbescherming 
heeft daarom altijd  
onze sympathie gehad.’
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Martin en Kees Paap-Blumink 
laten alles na aan de Dieren-
bescherming. Hun twee 
 katten zullen op verzoek na 
overlijden worden opgevan-
gen en herplaatst.

Martin: “Een jaar of tien geleden 
begonnen we ons af te vragen 
wat er met onze katten moest 
gebeuren als wij er niet meer 
waren. Toen zagen we een afle-
vering van het programma De 
Nalatenschap op televisie. Die 
ging over de Dierenbescher-
ming. Het voelde goed. Kees is 

gaan bellen. We hebben alles 
geregeld via de contactpersoon 
van de Dierenbescherming, 
Wim Koedijk. Een aardige kerel 
dat klikte meteen.” 
Kees: “We hebben de Dieren-
bescherming als enig erf-
genaam aangewezen en tot 
executeur benoemd als we bei-
den komen te overlijden. Dan 
neemt de Dierenbescherming 
de zorg voor onze katten op 
zich. Dat was wel een belangrijk 
argument. We hebben twee kat-
ten, waar we dol op zijn: Chico 
en Tijger. Chico is een Ragdoll, 

een prachtige raskat en met 
recht een knuffelkat. We hebben 
haar overgenomen van een oud-
bridgeleerling van mij. Moeder-
poes overleed bij de bevalling, 
dus moest ze met de fles worden 
grootgebracht. Ze is gefocust op 
Martin, ziet hem als haar moeder. 
Ze volgt hem overal.” 
Martin: “Tijger is anders: schuw, 
kruipt weg als er bezoek is.  
Da’s altijd zo geweest, daarom 
hebben wij haar onder onze 
hoede genomen. Alleen als de 
Dierenbescherming er is, komt 
ze tevoorschijn. Wim komt 

immers regelmatig langs om  
te kijken hoe het met ons en 
onze katten gaat. Hij is een huis-
vriend geworden.” 
Kees: “Martin houdt niet van 
honden, anders hadden we die 
ook gehad. Ik klik met iedere 
hond. De Dierenbescherming 
heeft altijd onze sympathie 
gehad. Wij kunnen niet tegen die-
renleed. Dat doet ons soms meer 
dan mensenleed. Daarom vinden 
we het goed om een grote club 
te steunen die iets voor elkaar 
kan boksen, zoals strengere straf-
fen voor dierenbeulen.”



‘Het vertrouwen  
dat mensen me geven  

neem ik serieus. Ik ben 
altijd eerlijk en loop voor 

iedereen even hard.’
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Als relatiebeheerder Nalaten-
schappen en Bijzondere 
 Giften begeleidt Wim Koedijk 
mensen die de Dierenbe-
scherming in hun testament 
op willen nemen. Hij treedt 
indien gewenst ook op als 
executeur en regelt dat huis-
dieren na overlijden worden 
opgevangen en herplaatst.

Wim: “Mijn loopbaan bij de 
 Dierenbescherming gaat ver 
terug. In 1984 stapte ik van de 
politie over naar de Landelijke 
Inspectiedienst (LID). Opkomen 

voor zwakkeren, en dat zijn dieren 
nog steeds vaak, is altijd mijn 
voornaamste drijfveer geweest. 
En hoewel het inspectiewerk toen 
nog in de kinderschoenen stond, 
hebben we veel bereikt. Forse 
inbeslagnames en internationale 
veetransporten waren aan de 
orde van de dag. Wij gingen de 
barricades op en deden wat we 
konden om het leven voor die-
ren beter te maken. Wat ik in die 
periode heb gezien en meege-
maakt, heeft mijn behoefte om 
dieren te helpen nog sterker 
gemaakt. Dat neem ik mee in  

de gesprekken die ik nu met 
mensen voer. Drieënhalf jaar 
geleden bereikte ik de pensioen-
gerechtigde leeftijd, maar mijn 
werk heb ik nog lang niet de rug 
toegekeerd. Voor mij is dat 
logisch. Je bouwt een band op 
met de mensen die je begeleidt, 
gesprekken gaan vaak meteen 
de diepte in. Het vertrouwen dat 
ze me geven neem ik serieus. Ik 
ben altijd eerlijk en loop voor 
iedereen even hard. Wat ik 
belangrijk vind, is om mensen in 
een persoonlijk gesprek de 
overtuiging te bieden dat hun 

schenking volledig ten goede 
zal komen aan dierenwelzijn. Bij 
al mijn relaties ga ik één of twee 
keer per jaar langs. Sommigen 
speek ik vaker. Mensen vertellen 
me veel, laten het weten als er 
belangrijke dingen spelen. In 
die gevallen ben ik er voor ze. 
Dit werk heeft me doen inzien 
hoe complex het leven is, en dat 
we er geen van allen zonder 
kleerscheuren van afkomen. Het 
is mooi om daar, ook vanuit mijn 
functie, met elkaar over te spre-
ken, ervaringen te delen en een 
luisterend oor te bieden.” 

MEER WETEN  
OVER NALATEN?
Wilt u informatie over de 
mogelijkheden om na  
te laten aan de Dieren-
bescherming? Vul voor een 
vrijblijvend gesprek met een 
van onze relatiebeheerders 
de antwoordkaart in op  
pagina 5. Zij vertellen u 
graag over de mogelijkheden 
die passen bij uw wensen 
en situatie. Of kijk op  
dierenbescherming.nl/ 
toegift.
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Onderweg 

Onze leonberger Scott mocht vorig jaar mee op vakantie 
naar Schotland. Het was een hele onderneming met een 
 grote hond op de boot, maar we hebben genoten. 
Marjolein Martens, Ossendrecht

Onze sint-bernard Nikan gaat 
graag mee met de bakfiets. Na 

een wandeling laat hij zich 
door z’n personeel naar huis 
brengen. Een hondenleven? 

Zeker, maar wel een heel mooi 
leven. Anky Siero, Diffelen

Onze katten en ons 
hondje gaan altijd 
samen op vakantie 
met de camper. Wij 
mógen mee, maar zij 
bepalen waar we 
staan. De camper is 
hun huis. Voor nood-
gevallen hebben  
ze een gps om. Zo 
brengen ze ons op 
de mooiste plekken. 
Marjon Rosier,  
Gorssel

Deze foto is een mooie 
herinnering aan de eer-
ste keer dat Moortje 
helemaal los met me 
mee rende. 
Marieke Urlings, Utrecht

Mee naar Schotland

Leukste uitjes

Zij bepalen

Mooie 
 herinnering 

Nergens bang voor

 

Charlie is een Balinees, een 
 oosters en dus actief kattenras. 
Hij is een echte avonturier en gaat 
graag mee wandelen. Hij is bijna 
nergens bang voor en luistert heel 
goed naar me. 
Claudia Hertzer, Vught

Ook dieren gaan graag op avontuur.  
En daar hebben ze zo hun eigen manieren 
voor. In de bakfiets, met de auto, op de 
 camping of mijmerend aan de voet van  
een kasteel. 

LEZERSFOTO’S
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7.

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s  
met als thema ‘Haren in de wind’. Dieren  
dus die zich niet laten weerhouden door een 
 stevige zeewind of najaarsstorm. Inzendingen  
mogen tot 31 oktober worden gemaild naar  
foto@dierenbescherming.nl, voorzien van naam, 
adres en een begeleidend tekstje.

VOLGENDE KEER: HAREN IN DE WIND

Na een lange wandeling met het baasje moet 
ik even bijkomen in de auto voordat we terug 

naar huis gaan. Marc Cobben, Roermond

Toen onze hond Dexter nog jong en 
energiek was, vond hij bakfietsen 
eng, maar nu zit hij er liever in dan 
dat hij ernaast loopt. Dexter is ooit 
bij ons gekomen via ikzoekbaas.nl. 
Nu is hij elf jaar oud en heeft een 
mooie bijpassende witte snoet. Hij 
staat op de foto met zijn grote vrien-
dinnen, mijn dochters Ayla (in de 
bak) en Tamar (achterop).
Emma Jane Wilson, Groningen

Ik zette Aifa achter in de auto en 
ging zelf binnen nog even iets 
pakken. Toen ik een paar minuten 
later terugkwam, zat ze prinsheer-
lijk achter het stuur met haar kluif.
Ans de Bruin, Heerhugowaard

Natuur dicht bij huis. Hoe blij 
word je als je dit ziet terwijl je uit 
je raam kijkt? Mama met haar vier 
kindjes onderweg.
Yvonne van Dormolen, Haarlem

Even bijkomen

Grote vriendinnen

Achter het stuur

Samen onderweg

Buffel is bijna acht weken oud en net bij ons in 
huis. Hij vindt het heerlijk om in de draagzak 

onze volwassen hond mee uit te laten. Zo kan 
hij rondkijken en snuffelen. Een ideaal plekje 

dus om er veilig bij te zijn. Uiteraard mag hij er 
tussendoor ook uit. Floortje Weber, Breda

In de draagzak



20 | DIER HERFST 2019

INTERVIEW

In onze zeeën drijft veel plastic afval, van grote flessen en piepschuim tot onzichtbare 
microplastics onder water. Vogels, vissen en andere zeedieren zien plastic aan voor 

voedsel en eten het op. Of raken erin verstrikt. Beeldend kunstenaar en bioloog Merijn 
Tinga trekt als Plastic Soup Surfer onvermoeibaar ten strijde tegen plastic zwerfafval.

We produceren jaarlijks met z’n 
allen meer dan driehonderd 
 miljoen ton plastic. Ongeveer 

acht miljoen ton hiervan komt in de ocea-
nen en zeeën terecht. Door wat wij laten 
slingeren en op straat gooien, visnetten  
die achter blijven, maar ook producten als 
douchegel, shampoo, autobanden en verf 
bevatten vaak piepkleine deeltjes plastic. Bij 
gebruik kunnen deze loslaten en met het 
kraan- of regenwater naar zee stromen. 
Door zonlicht, de kracht van het water en 
verwering valt plastic vervolgens uit elkaar 
en  verwordt tot plastic soep. 

Wanneer begon jouw strijd tegen 
de plastic soep?
“Zo’n vijf jaar geleden. Ik ben een 
fervent surfer, al sinds mijn jeugd. 
Steeds vaker zag ik plastic drijven 
in zee. Er was nauwelijks aandacht 
voor dit probleem, terwijl het mij 
aan het denken zette. Ik besloot zelf 
een board te bouwen met tien kilo 
plastic dat ik op het strand had verzameld en 
surfte daarmee 350 kilometer langs de Neder-
landse en  Belgische kust. Het board was een 
statement: ik maakte het met de hoeveelheid 
plastic afval die maandelijks tussen slechts 
twee strandpalen aanspoelt. Hoewel het avon-
tuur in die fase voor mij nog vooropstond, 
werd het al snel een serieuze missie om 
 mensen te doordringen van de desastreuze 
gevolgen van het plastic zwerfafval.”

Inmiddels is er volop aandacht voor  
het probleem.
“Dat is de mobiliserende kracht van plastic, 
juist omdat het zo zichtbaar is. Albatros-
kuikens met een maag vol plastic, dolfijnen 
 verstrikt in netten; het zijn schrijnende 

beelden. Als je erop gaat letten, besef je dat 
werkelijk overal zwerfafval ligt. Die tastbaar-
heid is niet alleen confronterend, maar 
biedt ook hoop: we kunnen écht wat doen. 
Nu de bewustwording er is, wil ik laten zien 
wat de oplossingen zijn.” 

Hoe moeten we verder? 
“Dit probleem kan niet worden opgelost 
met recycling of afschuiven op de con-
sument. Aan het begin van de keten  
dient volle verantwoordelijkheid te worden 
genomen. Zolang bedrijven ongestoord  
hun gang blijven gaan, is het dweilen  

met de kraan open. Er belanden jaarlijks 
 miljarden kilo’s plastic in zee. Willen we dit 
stoppen, dan moeten multi nationals hun 
manier van produceren  fundamenteel 
 veranderen. Ze roepen ons op te recyclen, 
terwijl ze zelf meer plastic dan ooit produ-
ceren. De  oplossing zit ’m in reductie, 
 inzameling en statiegeld systemen. Dieren 
kunnen tenslotte net zo hard stikken in 
gerecycled plastic.”

Onlangs besloot de regering om vanaf 
2021 statiegeld op blikjes en flesjes in te 
voeren, die veelvuldig als zwerfafval in 
de natuur te vinden zijn. Daar heb jij hard 
voor gestreden. 
“Statiegeld is een zegen voor de zeeën en de 

dieren, maar werd jarenlang tegengehouden 
door de verpakkingsindustrie. Ik heb volop 
campagne gevoerd om dit erdoor te krijgen. 
Statiegeld moet ervoor zorgen dat er zo’n  
80 tot 95 procent minder flesjes als afval in 
de natuur belanden. Het aantal plastic tasjes 
is ook met 80 procent gedaald sinds het 
 verbod. Blijkbaar is tien cent al genoeg om 
zelf een zakje mee te nemen van huis.”

Beschouw je jezelf als een activist?
“Ik denk wel dat je een soort geconcentreer-
de, gefocuste woede moet hebben. Dat is het 
vuur, de katalysator om te strijden voor 

waar je in gelooft. De makkelijkste 
weg is opgeven, je ogen sluiten 
voor wat er mis is en cynisch 
 worden, maar daarmee bereik  
je niets. Zo zou ik niet  kunnen 
leven. Ergens moet ik hoop houden 
en doorgaan. De  Plastic Soup 
 Surfer is een alter ego waarmee ik 
ook andere surfers aanspreek. Het 
avontuur trekt ze, maar we  praten 

vooral over wat we zelf aan het probleem 
kunnen doen.”

Je maakte de documentaire  
Plastic  Paradox. Vanwaar de titel?
“Dat hele ongemakkelijke materiaal, plastic, 
kost bijna niets maar vergaat nooit. Het ver-
eist enorme verantwoordelijkheid van de 
consument. Dat is de paradox, de essentie 
van het probleem. We bieden het overal aan, 
waarmee we uiteindelijk een extreem lastige 
situatie creëren, want het is te veeleisend in 
de manier van afdanken. Er is een plastic 
transitie nodig om de vervuiling zinvol te 
kunnen aanpakken.”

MEER OP  PLASTICSOUPSURFER.COM

Plastic Soup Surfer Merijn Tinga

‘De oplossing zit ’m niet in recycling, 
maar in inzameling, reductie en 

 statiegeldsystemen. Dieren kunnen net 
zo hard stikken in gerecycled plastic.’

Ten strijde tegen plastic soep
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4 tips voor  
een plasticvrij leven

Plastic is overal. In ons drink-
water, voedsel en de lucht die 
we ademen, het regent zelfs 
plastic. Het goede nieuws is: 
we kunnen allemaal een 
 bijdrage leveren aan het terug-
dringen van het probleem.

1. DRINK KRAANWATER
In plastic flesjes zitten gemiddeld 
twee keer zoveel microplastics. 
Bovendien komen er elke keer dat 
we uit een flesje drinken of aan de 
dop draaien stukjes plastic vrij. Kies 
liever voor een herbruikbaar flesje 
en vul dat met kraanwater. 

2. KOOP NATUURLIJKE KLEDING
Het grootste deel van onze kleding-
kast bestaat uit synthetische stof-
fen. Tijdens het wassen komen er 
miljoenen stukjes plastic vrij, die 
vervolgens in het riool, rivieren en 
oceanen belanden. Een betere 
keuze zijn natuurlijke materialen als 
biologisch katoen of hennep.

3. BELOOF TE MINDEREN 
Er zijn talloze sites die ons stimule-
ren om minder plastic te gebruiken. 
Via de app My Little Plastic Foot
print, waaraan ook Merijn Tinga zich 
als Ocean Hero verbonden heeft, 
kunt u uw voornemens aanvinken, 
zoals stoppen met het gebruik van 
plastic rietjes en roerstaafjes. Met 
de app ziet u hoe uw plastic foot-
print steeds kleiner wordt. Meer op 
mylittleplasticfootprint.org.

4. WINKEL PLASTICVRIJ 
Kies in de supermarkt voor losse 
stuks fruit en groente in plaats van 
voorverpakte. En laat de plastic 
schuursponsjes voortaan links lig-
gen. Ze schrobben prima, maar 
iedere keer dat u het sponsje 
gebruikt, belanden er microplas-
tics in de lucht, uw eten en de 
goot. Hetzelfde geldt voor andere 
plastic keukenspullen. Ook in veel 
verzorgingsproducten zit plastic. 
Het goede nieuws is dat er  
héél veel alternatieven zijn. Op  
de website van Beat the Micro
bead ziet u welke shampoos, tand-
pasta’s en lippenstiften wel en 
geen plastics bevatten.B
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Webwinkel
Bekijk deze producten op www.dierenbeschermingshop.nl 

Of bestel telefonisch: 0478-517 574

Nu in de webshop!
Ons assortiment voor wilde tuindieren is uitgebreid. 
Helpt u mee aan een slaap- en eetplek voor de wilde tuindieren in uw tuin?

6. 90930 Egelmand groot € 16,99
7. 90931 Egelmand groot deluxe € 22,99

€ 19,99
€ 5,99

8. 90929 Egelmand vierkant
9. 93843 Egelvoederbakje 
10.  19020 Egelvoer 750 gr € 3,99

3. 30317 Eekhoornvoederhuis € 17,99
4. 17055 Eekhoornvoer 1,5  l € 6,99
5. 97890 Eekhoornwoonhuis € 59,99

1. 91476 Vleermuiskast Glamis € 12,99
2. 91477  Vleermuiskast Arundel € 14,99

1

2
3

4

5

6

7

8

10

9
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‘We hoeven maar één  
stap buiten te zetten, of 
hij begint al te knorren. 
En als we hem roepen, 
komt hij aangehuppeld.’

Zwervende  
Willem

FIJN VARKENSLEVEN
De verzorgers in het asiel gingen voor Willem 
op zoek naar een thuis waar hij een fijn leven 
zou kunnen leiden. Rondlopen, wroeten, snuf-
felen, modderbaden nemen en spelen, dat was 
het idee. Bij Agnes en haar gezin vond hij dat, 
zo’n twee maanden later. Agnes vertelt: “Mijn 
man Nick wilde eigenlijk geen dieren meer. 
Terwijl ik nogal geneigd ben om alle dieren die 
hulp nodig hebben onder mijn hoede te nemen 
en onderdak te bieden. Maar ik begreep hem 
wel. We hadden tenslotte al vijf katten, opvang-
kittens, twee honden én kippen. Onze kinde-
ren vinden het hier net een dierentuin.” Toch 
ging Nick overstag. “Hij was zelfs degene die 
de eerste dag in de regen stond omdat Willem 
maar niet leek te begrijpen dat hij een stal had 
om in te schuilen.” 

FLESVOEDING EN KRUIK
Agnes vertelt dat ze weinig van Willem wisten 
toen ze bij het asiel gingen kijken. Alleen dat 
hij zwervend was gevonden, nog heel klein 
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Willem was nog maar een paar weken oud 
toen hij in het asiel in Eindhoven belandde. 
Niemand wist waar hij vandaan kwam en 
wat hij in zijn jonge leven had meegemaakt. 

“Toen wij Willem opvingen, was hij nog heel 
jong, amper twee maanden. Hij was in de tuin 
bij mensen gevonden,” vertelt Chelssee Vlas-
sak van dierenopvangcentrum De Doornakker. 
“Vanaf die eerste dag was hij  sociaal en heel 
nieuwsgierig. Dol op knuffelen en daar ging hij 
dan ook uitgebreid voor liggen. Wel ontwikkel-
de  Willem in het asiel huidproblemen, waar wij 
hem lang en intensief voor hebben moeten 
behandelen. Vervelend, maar dit maakte dat hij 
veel men selijk contact had en heerlijk sociaal 
bleef.” Ook zijn gewicht werd nauwlettend in 
de gaten gehouden. 

was en met een kruikje warm werd gehouden. 
Die eerste tijd kreeg hij bovendien flesvoeding. 
De klik met Willem was er gelukkig meteen. 
Agnes: “Wij stapten over de drempel van zijn 
verblijf en hij kwam zonder aarzelen naar ons 
toe. Hij was niet bang en liet zich welwillend 
aaien. Dat sociale heeft hij behouden. Het  
blijft natuurlijk een varken, dus eten heeft altijd 
prioriteit. Maar Willem is ook dol op aandacht. 
We hoeven maar één stap buiten te zetten, of 
hij begint al te knorren. En als we hem roepen, 
komt hij aangehuppeld. Zo gezellig. Ook met 
een van onze honden kan Willem goed over-
weg, net als met de kippen. Daar gaat ’ie regel-
matig even bij liggen. Willem had kale plekken 
toen hij werd gevonden, maar daar is nu geen 
sprake meer van. Hij blaakt van gezondheid en 
leidt hier een onbezorgd varkensleven.”

Voor een overzicht van alle plaatsbare 
asieldieren kijk op ikzoekbaas.nl.
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MEELOOPREPORTAGE

Het aantal zwerfkatten in Nederland groeit. Een groot probleem, want het levert volle asielen, 
ziekten en overlast voor de omgeving op. De Dierenbescherming zet zich in om het zwerf
kattenprobleem beheersbaar te maken. In Eindhoven en omgeving bijvoorbeeld gaat een groep 
vrijwilligers drie avonden per week op pad om zwerfkatten te helpen.

Coördinator zwerfkattenwerkgroep
Onze mensen, ons werk
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WAT DOET DE ZWERF-
KATTENWERKGROEP?
In Nederland worden zo’n  
drie miljoen katten als huis-
dier gehouden. Helaas 
nemen niet alle kattenbezit-
ters de  verantwoordelijkheid 
voor hun dier serieus, met als 
gevolg ongewenste nestjes 
kittens en op straat gedumpte 
katten. Dit levert niet alleen 
overlast op voor de omge-
ving, ook voor de dieren is 
het leed niet te overzien. 
 Castreren of  steriliseren  
kan veel ellende voorkomen. 
Onvruchtbare  dieren leven 
gemiddeld langer, omdat ze 
een rustiger bestaan leiden 
en niet gebukt gaan onder 
opspelende hormonen.

Janneke en haar collega Edward nemen de planning door en maken de katten die vanavond worden uitge-
zet klaar voor transport. De dieren zijn eerder gevangen, nagekeken door een dierenarts en gesteriliseerd 
of gecastreerd. Nu zijn ze uitgerust en klaar om terug te keren naar hun eigen omgeving.

Een paar weken geleden  
heeft het zwerfkattenteam een 
moederpoes en haar kittens 
gevangen. De kleintjes zijn 
ondergebracht bij gastgezin-
nen waar ze worden gesociali-
seerd. Omdat de moederpoes 
te verwilderd is om nog aan 
een thuissituatie te wennen, 
mag zij terug naar haar ver-
trouwde omgeving. Nu ze is 
gesteriliseerd, is ze rustiger. 
Dat is gunstig voor de buurt en 
voor haarzelf. Ook hoeft ze zich 
voortaan niet meer te ontfer-
men over de twee tot drie nest-
jes die ze jaarlijks voortbrengt. 
Het kost de dieren al zo veel 
moeite om eten te zoeken, laat 
staan dat ze ook nog voor hun 
kleintjes moeten zorgen.

17.30 uur

19.00 uur

HOE WERKT  
DE TNR-METHODE?
Dankzij inspanningen van  
de zwerfkattenteams van de 
Dierenbescherming door het 
hele land kunnen er jaarlijks 
 duizenden katten worden ge-
holpen met de TNR-methode. 
Verwilderde zwerfkatten 
 worden door de vrijwilligers-
teams ingevangen (Trap), 
 onvruchtbaar gemaakt  (Neuter) 
en naar hun eigen omgeving 
 teruggebacht (Return). Som-
mige mensen vinden dat zielig, 
maar deze dieren weten niet 
beter en kunnen na castratie  
of sterilisatie ook buiten een 
fijn leven leiden. Voor de kit-
tens wordt na socialisatie bij 
gastgezinnen via het asiel een 
thuis gezocht. 
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FUNCTIE
Vrijwillig coördinator 
zwerfkattenwerkgroep.

AUTO-ONGELUK
“Na een ernstig verkeerson-
geval werd ik deels arbeids-
ongeschikt verklaard. Ik heb 
nu een betaalde baan in een 
kattenhotel. De rest van de 
week werk ik als vrijwilliger 
voor de Dierenbescherming.”

EENZAAM
“Tijdens mijn revalidatie-
periode besefte ik pas hoe 
eenzaam ik was in mijn 
functie van accountmana-
ger, en hoe graag ik iets 
voor anderen wilde beteke-
nen. Ik meldde me aan als 
vrijwilliger bij het asiel in 
 Eindhoven en begon in de 
meldkamer. Vanuit daar rol-
de ik het dierenambulance-
werk in en kwam bij het 
zwerfkattenteam terecht.”

VERSCHIL MAKEN
“Ik had voor mijn ongeluk 
een goede baan en dito sala-
ris. Toch ben ik nu veel 
gelukkiger, omdat ik een 
verschil kan maken voor 
dieren in nood.”

LIEFDE VOOR DIEREN
“Als klein meisje nam ik al 
gewonde dieren mee naar 

huis en zorgde voor ze tot 
ze terug de natuur in kon-
den. Nog steeds ben ik dege-
ne die een hond zonder 
eigenaar tegenkomt of een 
gewond dier ziet liggen.”

HOGER PLAN
“Zwerfkatten zijn vaak 
ongewenst. Niemand die 
naar ze omkijkt of zich 
bekommert om de ellende 
waar ze zich elke dag 
opnieuw in bevinden. Maat-
schappelijk gezien groeien 
we; dan zou je toch ver-
wachten dat ook het wel-
zijn van dieren naar een 
hoger plan wordt getild?” 

GENIETEN
“Ik geniet het meest als we 
verwilderde zwerfkatten na 
sterilisatie of castratie 
terugbrengen naar hun 
eigen plekje. Gelukkig 
bestaan er óók mensen die 
zich het lot van zwerfkatten 
aantrekken. Die ons insei-
nen als het uit de hand 
dreigt te lopen, ze voeren 
en ze zelfs missen als ze er 
even niet zijn. Niet alleen 
de katten zijn dus door het 
dolle heen als ze hun vrij-
heid tegemoet rennen, ook 
de buurtbewoners verwel-
komen ze met open armen. 
Dat zijn mooie momenten.”
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JANNEKE VAN GORCUM

‘Katten die hun vrijheid tegemoet 
 rennen; dat zijn de mooie momenten’

Janneke en Edward hebben een melding ontvangen van mensen die 
een mamapoes en haar kittens hebben zien lopen in de buurt. De klein-
tjes blijken in een smalle buis naast een mesthoop bij een boerderij  
te zitten en laten zich niet met de hand vangen. Janneke en Edward 
plaatsen daarom twee vangkooien. Daarna is het afwachten.

Moederpoes en twee 
van haar jongen lopen 
de vangkooien in. In 
de uren daarna weten 
Janneke en Edward 
nog vier katjes te van-
gen. Alleen de laatste 
kitten laat zich, alle 
inspanningen ten 
spijt, niet zien. Ze 
heeft zich verstopt in 
de buis en is geens-
zins van plan daar 
nog uit te komen. 

Janneke en Edward geven het op voor vanavond. Ze rijden naar het asiel, 
waar ze de moederpoes en zes van haar kleintjes onderbrengen. De vol-
gende ochtend keren ze terug naar de locatie en lukt het ze uren later met 
hulp van twee paardenmeisjes, de overbuurman en een heleboel stunt- en 
vliegwerk om de laatste kitten te vangen. Daarna kunnen ze haar herenigen 
met haar moeder, broertjes en zusjes. Mission Impossible, geslaagd.

20.00 uur

01.00 uur

De volgende ochtend
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FFokkers zien na een 
paar dagen al of 
 konijnen voldoen aan de 
rasstandaard. Zo niet, 
dan wacht ze vaker de 
dood dan een plekje in 
de dierenwinkel.

Verborgen  
dierenleed
Of je nu een zak chips koopt, een pond snijbonen, kip 
of eieren, er is eigenlijk geen product meer verkrijgbaar 
waarvan de herkomst niet duidelijk is. Draai de ver
pakking om en je ziet waar je boodschappen vandaan 
komen. Bij een konijn, hamster of cavia is dat niet het 
geval. We zien een schattig pluizenbolletje in de dieren
winkel en hebben geen benul van het leed dat achter 
zo’n dier kan schuilgaan.

Daar ís dan ook moeilijk achter  
te komen. Reden voor de Dieren-
bescherming om een onderzoek van 

de Universiteit Utrecht naar de herkomst 
van konijnen te steunen. 
“Dat was nodig,” vertelt senior beleidsmede-
werker Elly von Jessen, “omdat de fok met 
en handel in gezelschapsdieren een grote 
black box is.” Elly houdt zich binnen de 
Dieren bescherming bezig met het onder-
werp ‘diervriendelijk ondernemen’, gericht 
op de huisdierenbranche. Daar is een 
wereld te winnen als het gaat om dieren-
welzijn, niet in de laatste plaats omdat er 
nauwelijks regels zijn en veel dierenleed 
verborgen blijft. Is het niet vreemd dat het 
van de miljoenen dieren die worden gehou-
den uitermate vaag zo niet onbekend is 
waar ze vandaan komen en hoe ze hebben 
geleefd? “Dat is het zeker!,” beaamt Elly. 
“We weten niet om hoeveel dieren het gaat, 
hoeveel er goed terechtkomen en hoeveel 
tussen de wal en het schip belanden.”  
Ze vindt dat de wetgever eigenlijk achter  
de feiten aanloopt. 

VERONTWAARDIGD
“Kijk, in het geval van honden en 
katten kunnen fokkers en handela-
ren niet zomaar hun gang gaan.  
Het is heel duidelijk wanneer ze als 
bedrijf worden gezien, en de eisen die 
gesteld worden voor vakbekwaamheid en 
huisvesting van de dieren zijn behoorlijk 
helder. Maar bij alle andere gezelschaps-
dieren is dat niet of nauwelijks het geval.” 
De betrokken dierenbeschermster is 
oprecht verontwaardigd: “Het is toch te zot 
voor woorden dat we op dit gebied maar 
wat aanknoeien, dat iedereen zich hobby-
fokker mag noemen en aan de handel kan 
leveren? Dat er geen enkel zicht is op de 
huisvesting? Reken maar dat die op grote 
schaal nogal onder de maat is. De dieren zit-
ten immers altijd maar korte tijd in de res-
pectievelijke schakels van de handels keten. 
Eventjes bij de fokker, een poosje bij de tus-
senhandel en dan weer naar de winkel.”

HUIS- OF VOEDERDIER
“Ik was laatst bij een groothandel. Daar zijn 
er in Nederland ongeveer zes van,” vertelt 
Elly. “Die koopt z’n dieren in bij dertig 
 leveranciers. Dat zijn particulieren, de zoge-
naamde hobbyfokkers. Hij moet de adressen 
van die mensen wel bijhouden, maar de 
overheid vraagt er nooit naar. Er is ook geen 
openbaar register of zoiets. Dus als je het 
hebt over transparantie: die is er niet. En let 
wel, het gaat niet alleen om ‘huis konijnen’, 
een deel gaat naar bijvoorbeeld dierentui-
nen om als voer te dienen. Het loopt op 
deze manier allemaal door elkaar. ”

HOBBYFOKKER
Kom je als konijntje in de dierenwinkel 
terecht, dan mag je nog van geluk spreken, 
want dikke kans dat je als niet geschikt, dus 
als ‘overschot’ bent gekwalificeerd door de 
hobbyist die fokt voor deelname aan ten-
toonstellingen. Deze zogeheten tekening-
fokkers zien na een paar dagen al of de 
kleintjes voldoen aan de rasstandaard. Zo 
niet, dan wacht ze vaker de dood dan een 
plekje in de dierenwinkel. Fokkers brengen 
de dieren zélf aan hun einde door ze aan de 
kop te trekken zodat de nek breekt, te ver-
drinken of ze keihard op de grond te gooien. 
Het werd bevestigd door een fokker zelf, in 
een schokkende uitzending van actualitei-
tenrubriek EenVandaag, terwijl hij werd 
gefilmd met een verborgen camera.

HELDERE AFSPRAKEN
Het is Elly’s ambitie om die keten trans-
paranter te maken, zodat je op termijn hel-
dere afspraken, convenanten, kunt maken 
en ook keurmerken waar de Dierenbescher-
ming haar naam aan zou willen verbinden. 
“Het project Happy Konijn was een eerste 

Duistere wereld van fok en handel
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‘Er zijn nauwelijks  
regels en veel dierenleed 
blijft verborgen.  
De fok met en handel in 
 gezelschapsdieren is  
een grote black box.’

In cijfers
•  Konijnen zijn de laatste decennia popu-

lairder geworden als huisdier. Met  
1,2 miljoen staan ze met honden en 
katten in de top 3 van huisdiersoorten. 

•  Als gevolg van ondoordachte aanko-
pen belanden op jaarbasis grofweg 
12.000 kleine zoogdieren – voorname-
lijk konijnen en cavia’s – in asielen  
en/of opvangcentra.

•  Onderzoekers concluderen dat bijna 
de helft van de hobbymatige fokkers 
aangeeft konijnen in hokken van  
0,3 m2 of kleiner te houden. Slechts 
10% van alle konijnen heeft toegang 
tot een vrije uitloopruimte.

 
•  61% van de hobbymatige fokkers 

geeft aan hun konijnen geen mogelijk-
heid te geven om te graven, en slechts 
28% biedt verrijking aan. Iets meer 
dan 50% van de hobbymatige  
fokkers huisvest konijnen samen  
met soortgenoten. 

•  Er zijn in Nederland alleen al 38.000 
hobbymatige konijnenfokkers waarvan 
het merendeel de dieren zelf euthana-
seert. Met name potentiële show-
konijnen moeten het ontgelden: voor  
1 konijn dat mooi genoeg bevonden 
wordt, sneuvelen er 20 tot 50.

•  Winkels bieden dierverblijven aan die 
niet voldoen aan de minimum richtlijnen 
van het Landelijk Informatie Centrum 
Gezelschapsdieren. Van alle 128 onder-
zochte verblijven, was er niet 1 geschikt. 

•  Ook konijnenvoeding schiet tekort, 
minder dan 10% van de 127 onder-
zochte producten bevatte alle nodige 
voedingsstoffen.

De Dierenbescherming steunde een 
recent onderzoek naar dierenwelzijn in  
de konijnensector van de faculteit Dier
geneeskunde van de Universiteit Utrecht 
omdat wij ons al langer zorgen maakten 
over het welzijn van de dieren. Het rap
port ‘Van Koppelaar tot Knuffelaar’ dat 
daaruit voortvloeide is een essentiële 
stap om knelpunten voor het welzijn van 
deze populaire huisdieren in de hele 
keten beter in kaart te hebben en op zoek 
te gaan naar mogelijke verbeteringen.

stap, maar gaat enkel over het verkoop-
kanaal. In samenwerking met de branche-
organisatie Dibevo tonen winkeliers die 
meedoen aan Happy Konijn wat het betekent 
om een konijn te hebben als huisdier. Kort 
samengevat betekent dat: altijd samen met 
een soortgenoot in een adequaat hok met 
voer. Dat is mooi, maar het gaat om veel 
meer.” Elly doelt onder andere op wat ze 
noemt ‘de spullen’ die rond het dier worden 
verkocht. “Het begint met de levende knuf-
fel, maar de omzet zit in foute hokken, 
 verkeerd voer, dikmakende snacks, idiote 

speeltjes, noem maar op. Neem bijvoorbeeld 
likstenen. Die worden nog steeds verkocht 
terwijl duidelijk is dat ze slecht zijn voor 
konijnen. Van het overtollige calcium dat de 
dieren met likstenen binnenkrijgen, kun-
nen ze blaasstenen krijgen waaraan ze zelfs 
kunnen overlijden. Wat mij betreft zorgen 
we er met elkaar voor dat de consument 
alleen een geschikt ‘totaalvoer’ kan kopen. 
Daarmee voorkom je fouten.”

SAMENWERKING
De beleidsmedewerker van de Dieren-
bescherming concludeert dat je er dus als 
consument bij de aanschaf van een konijn, 
parkiet, cavia of welk huisdier dan ook, 
zeker niet vanuit mag gaan dat het wel goed 
zit. “We zoeken samenwerking met de hele 
sector. Niet alleen voor het dier zelf geldt 
dat er een hoop te verbeteren valt, ook ach-
ter de spullen ontbreekt het ‘welzijnslabel’. 
Als iedereen zijn eigen verantwoordelijk-
heid neemt, kunnen we er samen voor zor-
gen dat een goed leven voor deze dieren 
meer gegarandeerd wordt.”
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‘De zwanenfamilie dobbert  
dagelijks onze sluizen in.  
Wij houden een oogje in het zeil.’

Sluiswachter Ed Hersbach
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Na een melding van een 
 zwanenfamilie die vast zou 
 zitten in een Rotterdamse 
sluis, deden dierenambulance-
medewerkers een bijzondere 
ontdekking. De vogels waren 
niet in nood, integendeel  
zelfs. Ze blijken de sluis al 
jaren zélf en geheel vrijwillig  
in te zwemmen. Onder toe-
ziend oog van sluiswachter  
Ed Hersbach, dat wel.

“Na jarenlang op de binnenvaart 
te hebben gezeten, ging ik in 
2002 aan de slag als sluiswachter. 
De vrijheid van het leven op en 
rondom het water heeft me  
altijd getrokken. Ik werk nu bij  
de Parksluis ter hoogte van de 
Puntegaallaan in Rotterdam, wat 
mij betreft een van de mooiste 
stukjes van de stad. 
Sinds een jaar of vijf krijgen we elk 
voorjaar bezoek van een zwanen-
koppel en hun jonkies. We weten 
inmiddels dat ze een nest hebben 
in Delfshaven, een paar kilometer 
verderop. Vanaf april, zodra de 
zwaantjes uit hun ei zijn gekropen, 
zien we ze hier dagelijks voor de 
sluis dobberen, wachtend tot wij 
de deuren openmaken en zij naar 
binnen kunnen zwemmen. Binnen 
de sluizen zijn de muren rijkelijk 

begroeid met algen en mossen. 
Daar zijn watervogels dol op;  
het is een lopend buffet voor  
ze. Hebben ze hun buikjes vol-
gegeten, dan zwemmen ze dood-
gemoedereerd weer naar buiten. 
Vaak maken ze dan een rondje 
door de Parkhaven, maar zodra wij 
de sluis weer openen, weten ze 
niet hoe snel ze zich opnieuw 
deze kant op moeten spoeden. 
Alsof ze voelen dat ze weer naar 
binnen kunnen. 
Wij houden natuurlijk altijd een 
oogje in het zeil en zorgen ervoor 
dat de dieren niet klem komen te 
zitten of op een andere manier  
in gevaar raken. Stiekem is het 
 zwanenkoppel in de loop der tijd bij 
de Parksluis en dus bij ons gaan 
horen. Ze blijven elke dag komen 
totdat de kleintjes zelfstandig zijn 
en uitvliegen. Daarna zien we ze 
pas in het voorjaar weer terug.
Tot een paar jaar geleden wist ik 
weinig over zwanen. Ze zeggen 
dat deze dieren levenslang trouw 
zijn aan elkaar. Wij weten nu uit 
eigen ervaring dat dat klopt. Ik 
vind het bijzonder om te zien dat 
het gezinsleven van zwanen zo 
hecht is en hoe loyaal ze zijn. Daar 
kunnen veel mensen nog een 
puntje aan zuigen.”
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JONGE WOLFJES
Deze zomer werden er jonge wolf-

jes gezien op de Veluwe. Daarmee 
hebben we voor het eerst in twee 

eeuwen weer een in het wild gebo-
ren roedel. Heel veel wolven zullen 

er in Nederland naar alle waar-
schijnlijkheid niet komen, want de 

dieren hebben een groot leefge-
bied nodig. Wél zullen er vaker 

zwervende wolven opduiken die 
een makkelijke prooi grijpen. En 

dat baart met name schapenhou-
ders zorgen. Ze zijn bang dat hun 

vee slachtoffer wordt. 150 jaar 
geleden werd de laatste wolf in het 
Limburgse Schinveld gedood. Des-

tijds een feestelijk moment, want 
mensen wilden niets liever dan dat 
hij zou verdwijnen. De wolf vormde 

een bedreiging voor boerderijen, 
waar schapen en kalfjes veelvuldig 
werden gegrepen. Omdat er door 
overbejaging destijds veel minder 

prooidieren waren dan nu, werden 
ook mensen regelmatig slachtoffer. 

Er zullen nu vaker 
zwervende wolven 

opduiken die een 
makkelijke prooi 

grijpen. Dat baart 
met name schapen

houders zorgen.
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IN BEELD

Het aantal wilde dieren neemt wereldwijd gestaag af. In vijftig jaar tijd zijn de populaties 
met meer dan de helft geslonken. Daar staat tegenover dat sommige diersoorten, zoals de 
wolf, zeearend en bever, juist een succesvolle comeback maken. Maar zitten wij daar wel  
op te wachten? Natuur is fascinerend en wonderschoon, zolang we er zelf invloed op uit 
kunnen oefenen. Verliezen we grip, dan moet er resoluut worden ingegrepen.

Succesvolle comebacks?

BELANGRIJKE FACTOREN
De das, otter, bever, wilde kat en 
oehoe: allemaal diersoorten di e 
weer opduiken. De ene wat tal-
rijker dan de andere. De terugkeer 
van wilde dieren in Nederland lijkt 
tegenstrijdig met de wereldwijde 
teloorgang van de natuur. Ook wij 
plamuren ons land steeds voller 
met beton, en met het milieu gaat 
het ook niet echt denderend. Toch 
zijn er een aantal belangrijke 
 factoren voor een succesvolle 
comeback aan te wijzen. Zoals 
wettelijke bescherming van soor-
ten en gebiedsbeschermings-
plannen, inclusief fokprogramma’s 
en herintroducties. Inperken van 
de jacht en pesticidegebruik helpt 
ook, net zoals de leegloop van het 
platteland, waarmee dieren auto-
matisch meer ruimte krijgen.

OMVORMEN VAN DE NATUUR
De trend van dieren die na lange 
tijd weer terugkeren in ons land is 
niet nieuw. De vos deed dat een 
kwarteeuw geleden al, een paar 
jaar later gevolgd door de steen-
marter. Inmiddels planten ook 
otters zich vrolijk voort en langs 
de oevers komen we weer veelvul-
dig bevers tegen, die met hun 
bouwsels in het water af en toe 
zelfs percelen doen onderlopen. 
En daar zit meteen de crux. Want 
deze dieren doen wat in hun DNA 
zit: zich bemoeien met ‘onze’ 
waterhuishouding door het bou-
wen van omvangrijke burchten. 
Waarmee ze ons leefgebied bin-
nendringen en wij mensen de 
noodzaak voelen om in te grijpen 
en de natuur terug te vormen naar 
onze wensen en behoeften. 
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IN BEELD
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STEEDS MEER ALTERNATIEVEN
Elk jaar worden in ons land meer  
dan vijf miljoen dieren gedood, omdat 
ze schade en overlast (kunnen) 
veroor zaken. Dit is niet alleen wreed,  
het heeft bovendien weinig zin. De 
vrijgekomen ruimte vult zich namelijk 
vanzelf weer op zolang de omstandig-
heden niet worden aangepast. Geluk-
kig zijn er steeds meer alternatieven 
beschikbaar om dieren te weren van 
plekken waar ze niet gewenst zijn. 
Lasers, robotvogels en slimme inrich-
ting van het landschap bijvoorbeeld. 
En natuurlijk zijn er plekken waar je 
geen wilde dieren kunt hebben. Dat is 
niet in hun belang, en ook niet in het 
onze. Wat de Dierenbescherming 
betreft moet je sowieso geen dieren 
gaan herintroduceren. Als de 
omstandig heden er rijp voor zijn, 
komen ze écht wel ‘vanzelf’ terug. 
Soms moet je de natuur een handje 
helpen, maar vaak ook niet.

HOE TOLERANT ZIJN WE?
Sowieso krijgen lang niet alle wilde dieren oneindig krediet. Ener-
zijds zijn we verkikkerd op de aandoenlijke zwijnenbiggetjes met hun 
gestreepte vacht en willen ze dolgraag zien tijdens een wandeling in 
de natuur, maar als ze de golfbaan omploegen is de lol er gauw van 
af. De vraag is: hoe tolerant zijn we nog als er een wolf in onze ach-
tertuin staat? Natuur lijkt voor veel mensen iets voor in hun vrije tijd 
geworden, tijdens een dagje naar de Veluwe. En ziet de natuur er 
niet uit zoals wij het in gedachten hadden of dringen dieren binnen 
in ons territorium, dan proberen we de situatie naar onze hand te zet-
ten. Via afschot, maar ook met allerlei andere kunstmatige ingrepen.

DYNAMISCHE BENADERING 
In haar proefschrift Rethinking Wildlife Management: Living With Wild 
 Animals bespreekt Susan Boonman-Berson een dynamische benadering 
van de omgang met wilde dieren, waarbij de focus ligt op de interactie 
 tussen mensen en dieren en het landschap waarbinnen deze plaatsvindt. Het 
huidige wildbeheer is volgens haar star, statisch en gebaseerd op controle. 
Ze vertelt: “We moeten fundamenteel anders omgaan met wilde dieren, 
manieren vinden om naast elkaar te leven in plaats van tegenover elkaar. En 
dat kan, door elkaars gedrag en de interacties tussen mensen en wilde dieren 
beter te begrijpen.” Ze deed onder meer studie naar het beheer van wilde 
zwijnen op de Veluwe: “Zwijnen houden van gras. Je zou op bepaalde plekken 
grasland aan kunnen leggen waar je ze vervolgens naartoe lokt. Dat is zowel 
voor het zwijn als de toerist aantrekkelijk. Er is niet één universele oplossing. 
Door meer kennis kunnen we specifieker inspelen op hun gedrag.”
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EVENWICHT HERSTELD
Ons beeld van wilde dieren zoals de wolf is er 
nog steeds een van uitersten. Dat laveert tus-
sen ontzag en fascinatie, maar ook angst. De 
wolven die zich hier hebben gevestigd, gedra-
gen zich zogezegd ‘voorbeeldig’. Ze hebben 
een territorium afgebakend, doen zich tegoed 
aan loslopend wild en zijn zo onzichtbaar 
mogelijk. Want in tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, zijn het schuwe dieren die men-
sen het liefst uit de weg gaan. Toch blijft het 
een heikel punt, de interactie tussen mens  
en dier. Wat helpt is gebieden onderling ver-
binden, zodat dieren kunnen migreren naar 
een plek waar voldoende voedsel te vinden is 
en ze vanzelf weer natuurlijke vijanden zullen 
treffen, zoals de wolf. Want uiteindelijk wordt 
het evenwicht altijd weer hersteld, als je de 
natuur haar gang maar laat gaan.

Ziet de natuur er 
niet uit zoals wij 
het in gedachten 
hadden of dringen 
dieren binnen in ons 
territorium, dan 
proberen we de  
situatie naar onze 
hand te zetten



34 | DIER HERFST 2019

INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
heeft  ingezet voor  

de Dieren
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher

ming.nl.

Wat zouden we zonder onze toegewijde vrijwilligers 
moeten? Brian en Danny van Hoveniersbedrijf  
Tom van Schaik hadden al eerder hard gewerkt voor 
Dierentehuis Alkmaar  tijdens de vrijwilligersdag 
NLdoet. Nu waren ze terug om een deel van de speel-
weide dicht te maken zodat de honden er veilig kunnen 
spelen. Het hout – gratis op maat gezaagd – werd 
gesponsord door Multimate Heerhugowaard. 

Vrijuit spelen

De mensen van stichting Re-Trail Dogs organiseren jaarlijks een 
speurweekend voor honden zonder thuis. Ze doen dit kosteloos 
en vol overgave en passie. Deze keer was het de beurt aan 
 asielhonden Amy, Cliff en Bas. Speuren is een belangrijke 
 bezigheid voor honden. Ze beleven er plezier aan, kunnen hun 
energie kwijt, ervaren minder stress en ook vergroot het hun 
 zelfvertrouwen. Moe maar voldaan keerden de dieren na afloop 
terug naar hun kennels. 

Neuzen in gebruik

Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze pagina’s 
een selectie van initiatieven die ons hebben geraakt en waarvan we vinden dat  

ze een verschil maken voor de dieren die afhankelijk zijn van onze hulp.

Om de honden in onze opvang-
centra in beweging te houden en 
ze een moment van verkoeling te 
bieden op warme dagen (en 
daarvan hadden we er behoorlijk 
wat dit jaar), zijn mobiele zwem-
baden een  uitkomst. Alleen is de 
aanschaf van deze grote, voor honden 
gemaakte baden nogal kostbaar. Dankzij 
een crowdfundingsactie kon Dieren-
beschermingcentrum Limburg er deze zomer 
tóch vijf kopen. En omdat er meer donaties binnen-
kwamen dan waar we om hadden gevraagd, heb-
ben we er ook nog een aantal speciale speeltjes 
voor in het water bij kunnen kopen. Een groot woord 
van dank aan iedereen die gedoneerd heeft. Onze 
 lieve asielhond Doc kon geen genoeg krijgen van 
het zwembad. Hij bleef maar rennen en plonsen.

Plons!

Toen een paar stoere brandweerman-
nen een duif zagen fladderen in  

een afgesloten ruimte op het kazerne-
terrein aarzelden ze geen moment en 

bevrijdden de vogel. Omdat hij extreem 
mager en zo uitgeput was dat hij  

niet meer kon vliegen, waren de  rollen 
ineens omgedraaid en belde de brand-

weer ons in plaats van wij hen.

Rollen 
 omgedraaid

Dankzij crowd
funding konden 
vijf mobiele 
 zwembaden 
 worden gekocht
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Goede zorg

Tussen  
de konijnen

Glazen vogel =
Dierenbescherming

Hoe leuk is het om toekomstige dierenartsen met 
interesse in konijnen en knaagdieren te laten zien 
hoe het er in onze opvang aan toegaat? Het ver-
zoek van Studievereniging Archaeopteryx van de 
faculteit Diergeneeskunde voor een rondleiding 
door ons konijnen- en knaagdierencentrum Het 
Knaaghof in Rijswijk sloegen we natuurlijk niet af. 
Na een kijkje achter de schermen en een gesprek 
over de opleiding en de opvang kreeg Het Knaaghof 
een donatie van de studentes en daar hebben wij, 
heel toepasselijk, een konijn voor laten castreren. 
Met het konijn gaat het goed. Hij mocht twee weken 
daarna op date met een mooie konijnendame.Vier jaar geleden stonden medewerkers  

van ADL Automotive al eens op de stoep bij 
Dierenopvang Haarlemmermeer met een ver-
rassing. Nu keerden ze terug met een enve-
loppe. Wat bleek? Bij het opruimen van het 
bedrijfspand waren ze op een beeld van een 
vogel gestuit. De stap van een glazen vogel 

naar de Dierenbescherming naar de opvang in 
de Haarlemmermeer is blijkbaar een kleine en 
zodoende mochten wij de opbrengst na ver-

koop van het beeld in ontvangst nemen. Waar 
een grote schoonmaak niet goed voor is.

Dierenasiel De Kuipershoek in Klaren-
beek werd verrast door een stel fantas-
tische meiden. Ze hadden klusjes in de 
buurt gedaan, zoals auto’s wassen en 
onkruid wieden. Van het geld dat ze daar-
mee verdienden, kochten ze speeltjes 
voor de honden en katten én hadden ze 
ook nog wat in het envelop gedaan waar 
de verzorgers in het asiel wat leuks voor 
mochten halen. 

Heitjes voor karweitjes

Al een tijdje zwierf een zwangere poes rond bij een woning in de wijk 
Vaartbroek in Eindhoven. De meldster had een mandje met deken in 
haar garage gezet, zodat de poes in alle rust zou kunnen bevallen en 
de kittens in een warm nest terecht zouden komen. Toen de kleintjes 
waren geboren, werden ze opgehaald door de dierenambulance. 
Mede dankzij deze lieve mevrouw waren ze kerngezond. Ontroerd nam 
zij afscheid van de moederpoes en haar kittens, die duidelijk diepe 
indruk op haar hadden gemaakt.

Ontroerd nam 
mevrouw 

 afscheid van de 
moederpoes en 

haar kleintjes

Dierenopvangcentrum Spijkenisse 
werd verrast met een auto vol voer, 

lekkere hapjes en fijne spullen. 
Meneer was jarig en wilde geen 

cadeaus voor zichzelf, maar vroeg 
een bijdrage van zijn gasten voor de 
asieldieren. De honden en de katten 

werden er hartstikke blij van.

Verjaardagsdonatie

Medewerkers van ingenieursbureau 
Geonius brachten in het kader van 

Geonius doet goed een dag door bij 
Dierenbeschermingscentrum Amers-
foort om te helpen met allerlei klus-

sen en tuinonderhoud. Onkruid 
wieden, vlonders reinigen, windzeilen 
weghalen: allemaal werkzaamheden 
waar de dierenverzorgers en vrijwilli-
gers vaak niet aan toekomen. Dankzij 
hun inzet ligt het terrein er nu weer 

mooi en verzorgd bij.

Handen uit  
de mouwen
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HERSTELD

De Dierenbescherming ontfermt zich over dieren die hulp  
nodig hebben en begeleidt ze naar een nieuwe start.

AUGUSTUS 2018
Een jaar geleden werd een nest-
je van vijf kittens gevonden in 
het Brabantse Mierlohout. De 
dierenambulance haalde ze op 
en nam ze mee naar het asiel, 
van waaruit ze nog diezelfde 
dag werden ondergebracht bij 
gastgezinnen. Voor jonge katjes 
is het belangrijk dat ze in een 
huiselijke omgeving kunnen 
wennen aan menselijk contact 
het vergroot de kans op een 

snelle plaatsing. Lieke Verdon-
schot, haar man en twee kinde-
ren zijn al zeven jaar gastgezin 
voor de Dierenbescherming en 
boden sindsdien een tijdelijk 
thuis aan zo’n vijftig katjes. 
Toen Lieke vorig jaar zomer 
werd gebeld met de vraag of ze 
weer een paar kittens wilde 
opvangen, stapte ze meteen in 
de auto en reed naar het asiel. 
“Daar stond een bench met vijf 
hummeltjes erin. Vier hingen er 
schreeuwend aan de zijkant. 
Eentje zat heel beteuterd te kij-
ken in een hoekje. Dat was Fos. 
Ik viel als een blok voor hem,” 
vertelt ze lachend. Ze nam Fos 
en twee van zijn zusjes, Fien en 
Poppy, mee naar huis. Aanvan-
kelijk leken de kittens goed op 
te knappen, tot ze kale plekjes 
in hun vacht kregen en de 
 dierenarts vreesde voor een 
schimmelinfectie. “Ze wogen 
nog geen 300 gram, dus dat  
was erg gevaarlijk,” zegt Lieke. 
“Medicatie mag pas worden 
 toegediend bij jonge katjes van-
af een gewicht van 500 gram. 
Als het schimmel zou blijken te 
zijn, dan hadden ze geen schijn 
van kans.” 

‘Daar stond een 
bench met vijf 

 hummeltjes.  
Vier hingen er 

schreeuwend aan de 
zijkant. Eentje zat 
beteuterd te kijken  

in een hoekje.’
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AUGUSTUS 2019
Hoewel de andere twee katjes 
uit het nest inderdaad een 
schimmelinfectie hadden, was 
dat bij Fos, Fien en Poppy niet 
het geval en knapten ze daarna 
vrij snel op. “Later hebben we er 
nog een katje van vijf weken 
oud bij gekregen, dat we in een 
sloot vlakbij vonden,” aldus 
 Lieke. Ze noemde hem Sushi. 
“Hij had meteen een klik met 
Poppy. Uiteindelijk zijn die twee 
samen geadopteerd. Fos en Fien 
bleven bij ons. Ze speelden 
samen, lagen altijd bij elkaar. 
Het was een logische keuze. We 
hebben nog een derde kat, Wiep 
van elf jaar, maar zij gaat haar 

eigen weg. Ze duldt Fos en  
Fien wel, maar daar blijft het 
bij.” De eerste twee weken bij 
 Lieke kregen de katjes nog fles-
voeding, maar toen ze hun 
infectie hadden overwonnen, 
stapten ze over op vast voer. “De 
band met katten die je met de 
fles grootbrengt is intiemer; zo 
ervaar ik dat tenminste. Nu nog, 
als ik opsta van de bank en naar 
de keuken loop, wandelt Fos 
áltijd achter me aan. Bij mijn 
man doet hij dat niet. Sowieso is 
Fos overal waar ik ga. Hij jaagt 
Fien zelfs weg als zij op mijn 
schoot durft te kruipen. Dat wil 
hij niet.” Na Fos en Fien ving 
 Lieke nog een aantal kittens bij 
haar thuis op. Voor Fien is dat 
elke keer wennen, nieuw leven 
in huis, maar Fos vindt het 
prachtig. “Hij wast de kleintjes 
en speelt met ze. Soms iets te 
hardhandig, maar altijd goed-
bedoeld. Fos socialiseert de kit-
tens, brengt ze kattenmanieren 
bij en pakt ze aan als ze ondeu-
gend zijn. Dat is leuk om te zien.  
Een jaar geleden waren ze zelf 
nog zó kwetsbaar; nu wandelen 
ze door het huis alsof het  
ze toebehoort.”

‘Fos en Fien bleven 
bij ons. Ze speelden 
samen, lagen altijd 
bij elkaar. Het was 
een logische keuze.’

NU

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS



38 | DIER HERFST 201938 | DIER HERFST 2019

SERVICE

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelij-
ke meldnummer van de politie: 144

Website
dierenbescherming.nl

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

Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter), M.C. Kuipers 
(vicevoorzitter), P. Buisman,  
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,  
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Directie 
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar 
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar 
een gezinslidmaatschap? Neem con-
tact op met Service & Informatie)
• Bedrijfslidmaatschap: € 100 per jaar
Meer informatie op  
dierenbescherming.nl

De Dierenbescherming voert incas-
so’s einde maand uit. Rekeningnum-
mer (IBAN): NL05INGB0003963156
Incassant ID Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 
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 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers  ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Nalaten aan de Dierenbescherming

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

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

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

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

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

facebook.com/deDierenbescherming instagram.com/Dierenbeschermingtwitter.com/Dierbescherming

Slimme spinnenvanger
Bent u bang voor spinnen of insecten, maar wilt u ze wel graag 
ongeschonden buiten zetten? De BugAway spinnenvanger biedt 
dan uitkomst. Het is een ideaal hulpmiddel om kriebelbeestjes 
levend te vangen en vervolgens eenvoudig in de tuin vrij te laten. 
Ook kunt u (klein)kinderen met de BugAway op een veilige manier 
insecten en spinnen van dichtbij laten bekijken en ze leren ook de 
kleinste dieren te respecteren. De spinnenvanger is verkrijgbaar in 
onze webwinkel dierenbeschermingshop.nl. Hier kunt u terecht voor 
hoogwaardige diervoeding, speeltjes, cadeauartikelen en meer.  
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

WEBWINKEL

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.

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizen-
den vrijwilligers zou de Dieren-
bescherming niet kunnen bestaan. 
Werken bij de Dierenbescherming 
is leuk, betekenisvol en leerzaam 
bovendien. Lijkt het u ook leuk om 
te werken met dieren? Wij zijn blij 
met iedereen die ons wil helpen.
Zo zijn we regelmatig op zoek 
naar asielmedewerkers, scholen-
voorlichters en dierenambulance-
medewerkers. 

U bekijkt alle vacatures bij u in de 
regio op dierenbescherming.nl 
onder het kopje ‘vacatures’.



IS JOUW
VLEES
BETER
LEVEN?

beterleven.dierenbescherming.nl
beterleven.dierenbescherming.nl



U een kans, zij een kans!

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van 

dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een 

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

verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar 

gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dieren-

bescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dieren am-

bulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 43 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan 

100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede 

doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.
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