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voor & na

augustus 2013
Deze zomer werd een moederpoes samen 
met haar drie kittens in een doos op het par-
keerterrein van een supermarkt aangetroffen. 
De katjes waren pas een paar dagen oud; 
zelfs hun navelstrengetjes zaten nog vast. 
Moederpoes Noa en haar kleintjes – die de 
namen Mace, Mellow en Merel kregen – wer-
den door de Dierenbescherming onderge-
bracht bij een gastgezin, waar de kittens met 
de fles werden gevoed. Enkele dagen later 
werd opnieuw een kitten, deze keer van onge-
veer drie weken oud, aangetroffen. Hij zat vast 

in een schutting, waarbij zijn pootje was ver-
brijzeld. Ook dit katje werd naar het gastgezin 
van Noa en haar kleintjes overgebracht. De 
eerste paar dagen had Mika, zoals hij werd 
genoemd, het zwaar. Hij had veel pijn aan zijn 
pootje en miauwde ’s nachts hartverscheu-
rend. Gelukkig had hij steun aan Noa, die zich 
direct over Mika ontfermde en hem accepteer-
de als haar eigen kind. En zo had mama Noa 
dus plotseling een samengesteld gezin: de 
zwart-wit gevlekte Mace, Merel en Mellow, en 
de oranje Mika. In september werden Mika en 
zijn stiefbroertje Mace geadopteerd door 

 Cindy uit de Bos. Zij vertelt: “Toen onze vorige 
kat was overleden, wilde ik even geen huis-
dieren meer. Maar ik zag een foto van Mika op 
de website van het opvangcentrum en was 
verkocht. Het liefst wilde ik hem direct gaan 
halen, maar hij moest eerst een antibiotica-
kuur voor zijn gekwetste pootje afmaken. Drie 
weken later was het zover en mochten we 
Mika mee naar huis nemen.” 

Blader door naar pagina 39 om te lezen 
hoe het nu met Mika en Mace gaat 

met verBrijzelD pootje in een schutting

‘Mika miauwde  
’s nachts  

hartverscheurend’
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Dieren leiDen een 
vreDig leven in  
De oostvaarDers
plassen
Tot voor kort beseften veel mensen niet 
hoe rijk Nederland aan hoefdieren, zoals 
paarden, runderen en herten, is. De 
natuurfilm De nieuwe wildernis verraste ons 
dan ook  bijna allemaal. Wat een dieren! En 
dat op een klein stukje Nederland als de 
Oostvaardersplassen. De dieren in dit 
gebied leiden een rustig, vredig leven. 
Vrouwtjes beschermen hun kroost, man-
netjes hun kudde. Alleen aan het eind van 
een lange winterperiode krijgt een aantal 
van deze dieren het zwaar. 

Ook in andere delen van ons land komen 
hoefdieren voor, maar de dichtheden zijn 
elders, met uitzondering van de damher-
ten in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen, veel lager. Eén keer per jaar tellen 
terreinbeheerders en jagers het aantal die-
ren in een gebied. Vervolgens schieten de 
jagers het ‘teveel’ aan  dieren af. Dit hoef-
dierafschot – of hoefdierbeheer, zoals dat 
zo mooi heet – zou noodzakelijk zijn om 
verkeersoverlast en schade aan gewassen 
en hout te beperken én om dierenwelzijn 
te bevorderen. Vooral bij dat laatste argu-
ment zet ik mijn vraagtekens. Een gezond 
dier afschieten om te voorkomen dat het 
een paar maanden later misschien gaat 
verzwakken ten gevolge van een natuurlijk 
proces als de winter? Dat gaat er bij mij 
niet in. 

Gelukkig lijkt er de laatste tijd een ver-
schuiving plaats te vinden onder de 
beleids makers en uitvoerders in Neder-
land. Ik kan alleen maar hopen dat het 
beheer van onze natuur zich in de toe-
komst gaat beperken tot de dieren in nood 
en ze alleen nog worden afgeschoten als 
we daarmee onnodig leed kunnen voorko-
men. In de Oostvaardersplassen gebeurt 
dat al. Met de juiste voorzorgsmaatregelen 
zou het ook zo in de rest van Nederland 
kunnen gaan. Zoveel ruimte voor wilde 
hoefdieren heeft 
ons land tenslotte 
ook weer niet. 
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Het duurt steeds langer voordat er een 
nieuw baasje wordt gevonden voor dieren 
in de opvangcentra. Daarom zijn dit najaar 
zo’n 2.500 mensen ambassadeur geworden 
van een hond of kat in het asiel. Via onder 
meer social media voerden zij actief cam-
pagne om voor hun ambassadeursdieren 
een nieuw thuis te vinden. Om het wach-
ten in de asielen ondertussen te verzach-
ten, doneren Pedigree en Whiskas maar 
liefst één miljoen maaltijden aan de 
opvangcentra van de Dierenbescherming. 
Dat is genoeg voor de helft van de jaarlijkse 
voedingskosten! De honden in het dieren-
asiel Haarlemmermeer in Hoofddorp 
 kregen onlangs alvast een voorproefje.  
Zij smulden van een heuse hondentaart.

Op vrijdag 17 januari wordt Dierenbescher-
mingscentrum Limburg officieel geopend. 
Het is een plek waar dieren in nood veilig 
zijn, waar ze op hulp en verzorging kunnen 
rekenen en waar een gemotiveerd team van 
medewerkers en vrijwilligers er alles aan 
doet om dieren een tweede kans te geven. 
Bovendien is er samen met natuurorganisa-
ties, partners uit de dierenwereld en onder-
wijsinstellingen een unieke synergie van 
bewustzijn en respect gecreëerd, waar mens, 
dier en natuur van elkaar leren en elkaar 
kunnen stimuleren. Wij nodigen u graag uit 
om het Dierenbeschermingscentrum tijdens 
het openingsweekend te bezoeken en zelf  
te ervaren hoe op deze plek dierenwelzijn 
naar een hoger plan wordt getild. U leest op 
pagina 14 meer over de Open Dag, die plaats-
vindt op zondag 19 januari.

Het is ronduit schokkend om te beseffen 
dat er jaarlijks tussen de 8.000 en 13.500 
katten worden afgeschoten door jagers.  
En daarbij gaat het niet alleen om verwil-
derde zwerfkatten, ook huiskatten worden 
slachtoffer. Dat moét stoppen, vindt de 
Dieren bescherming. Zij startte daartoe eind 
september een petitie tegen het afschot van 
zwerfkatten die massaal werd ondertekend: 
maar liefst 137.123 mensen lieten weten  
fel tegenstander te zijn van het afschieten 
van katten. Frank Dales, directeur van de 
Dierenbescherming, overhandigde de petitie 
aan staatssecretaris Sharon Dijksma. Een 
week later, op woensdag 13 november, nam 
de Tweede Kamer een motie aan die bepaal-
de dat zwerfkatten niet meer mogen worden 
afgeschoten. De Dierenbescherming is van-
zelfsprekend heel trots en dolgelukkig dat 
haar campagne tot dit resultaat heeft geleid.

eén Miljoen  
Maaltijden vooR  

aSieldieRen

opening dieRen
BeSCHeRMingSCentRuM 

liMBuRg

Motie tegen  
afSCHot zweRfkatten 

aangenoMen

3x Bereikt  
voor De Dieren
De Dierenbescherming zet zich elke dag in om het welzijn van dieren te 
verbeteren. De afgelopen drie maanden hebben we weer een aantal mooie 
successen bereikt, die we op deze pagina graag met u delen.

21 3

SucceSSen dierenbescherming.nl/successen
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onnavolgBaaR  
Stukje natuuR
De Oostvaardersplassen, gelegen in het 
diepste deel van Zuid-Flevoland, vormen 
een uniek natuurgebied. Een fascinerend 
moeras van 6.000 hectare, dat zich qua 
beleving volgens sommigen kan meten 
met de Serengeti in Afrika en bestaat uit 
ruige graslanden, polders en waterplas-
sen. In heel Europa is er geen gebied te 
vinden dat met de Oostvaardersplassen 
kan worden vergeleken. Het wordt bevolkt 
door edelherten, Heckrunderen en konik-
paarden. Ook ganzen, aalscholvers en 
zelfs de zeearend, die sinds de middel-
eeuwen niet meer in ons land leefde, heb-
ben er hun plekje gevonden. Voor veel 
mensen zijn de Oostvaardersplassen een 
onnavolgbaar stukje natuur, maar het 
gebied is tegelijkertijd jarenlang onder-
werp geweest van felle discussies. Het 
feit dat het in het begin van de jaren tach-
tig in het kader van natuurontwikkeling 
werd ingericht door de mens en er dieren 
werden uitgezet, viel bij een aantal natuur-
organisaties, waaronder de Dierenbe-
scherming, verkeerd. Het nam niet weg 
dat dieren in de Oostvaardersplassen de 
vrije ruimte kregen om zich zonder ingrij-
pen van de mens te settelen en hun 
natuurlijke gedrag te vertonen. Inmiddels 
hebben zij zich dusdanig aangepast, dat 
ze als ‘in het wild levende’ dieren mogen 
worden beschouwd.



  winter 2013 Dier | 7    

De Oostvaardersplassen in Flevoland waren jarenlang 
onderwerp van pittige discussies.  we kunnen het er blijkbaar 
maar niet over eens worden hoe we de natuur in nederland 
moeten benaderen. Mag zij haar gang gaan, of grijpen we in als 
dat nodig is? Dit jaar was er opnieuw veel commotie rond het 
beheer van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. 
tijd om de balans op te maken. 

BekritiseerD  
en BewonDerD

de oostvaardersplassen

staatsbosbeheer.nl/oostvaardersplassen
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e en van de voornaamste discussies 
die met betrekking tot de Oostvaar-
dersplassen in Nederland worden 
gevoerd, is de manier waarop de 
aantallen grote grazers – zoals her-

ten, runderen en paarden – zouden moeten 
worden beheerd. Met andere woorden: mogen 
dieren in dit gebied hun leven leiden en een 
natuurlijke dood sterven, ook als daar ernstig 
lijden aan voorafgaat? Of is het aan de mens 
om in te grijpen als dat laatste kan worden 
voorkomen? In 2010 was in het televisiepro-
gramma Een Vandaag een filmpje te zien van 
een jong edelhert dat stierf voor het oog van 
de camera. De beelden riepen geëmotioneer-
de reacties en zelfs Kamervragen op. Een 
internationale commissie, onder leiding van 
oud-staatssecretaris Gabor van Landbouw, 
boog zich daarop over de kwestie en bepaalde 
dat dieren in het vervolg eerder moesten wor-
den afgeschoten als daarmee onnodig lijden 
kon worden voorkomen. 

Reactief beheer
Hans Breeveld, die al dertig jaar werkzaam  
is als boswachter in de Oostvaardersplassen, 
legt uit wat die beslissing in de praktijk 

inhoudt: “In de zomerperiode komt een dier 
twintig tot vijfentwintig procent in gewicht 
aan. Dat extra gewicht dient als buffer in bar-
re tijden. Ook lichamelijk past het dier zich 
aan de zware winterperiode aan. Zijn stofwis-
seling wordt trager, de lichaamstemperatuur 
daalt en het dier benut elk straaltje zonlicht 
efficiënt. Toch komt er vroeg of laat een 
moment dat het de winter niet meer door-
komt. Dat kan worden veroorzaakt door 
ouderdomskwalen, of omdat het dier nog zo 
jong is dat het alle energie gebruikt om te 
groeien en dus te weinig reserves opbouwt. In 
die gevallen schieten we een dier af, omdat 
we niet willen dat het een doodsstrijd moet 
leveren. We noemen dit vroeg reactief beheer. 
Feitelijk wordt het dier uitgeselecteerd en rea-
geren wij op wat de natuur bepaalt.”

nadeel van de twijfel
De Dierenbescherming is in het verleden zeer 
kritisch geweest over het beheer in de Oost-
vaardersplassen. Zij is in eerste instantie geen 
voorstander van het introduceren van dieren 
in de natuur en onderstreepte daarbij dat die-
ren vanzelf verschijnen als een gebied daar 
ruimte voor biedt. Toen dat in de Oostvaar-

dersplassen wél gebeurde, was dat de aanzet 
tot een discussie die jaarlijks in de winter 
opvlamde. Enkele jaren geleden waren er nog 
geen vastomlijnde kaders die bepaalden wan-
neer het moment daar is om een dier uit zijn 
lijden te verlossen. Nu is dat veel duidelijker. 
Hans: “De keuze om een dier al dan niet te 
schieten, hangt af van omgevingsfactoren en 
gedrag. In het laatste geval zie je dat een dier 
zich afzondert, een rare houding krijgt en 
niet meer alert reageert. Als het bovendien 
erg mager is, terwijl de écht barre tijden nog 
moeten aanbreken, weten we dat het niet 
goed zal komen. In de winter geven we dieren 
daarom het nadeel van de twijfel, terwijl we 

‘We hebben alles naar onze 
eigen hand willen zetten, 
maar uiteindelijk volgt de 
natuur toch haar eigen weg’

Boswachter Hans Breeveld:
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In 1983 werden 32 Heckrunderen in de 
 Oostvaardersplassen geïntroduceerd.  
Twee jaar later volgden 20 konikpaarden  
en tussen 1992 en 1993 kwamen er 57 edel-
herten bij. De kuddes zijn sindsdien op 
natuurlijke wijze explosief gegroeid. In dit 
gebied hebben ook talrijke andere dieren hun 
habitat gevonden, zoals vossen, aalscholvers, 
ganzen en ijsvogels.

gRote gRazeRS in de 
ooStvaaRdeRSplaSSen

EDELHERTEN

57 1.900
1992-1993 mei 2013

KONIKPAARDEN

20 700
1985 mei 2013

HECKRuNDEREN

32 150
1983 mei 2013

dieRen BeHeRen  
op aantallen
De manier van beheren in de Oost-
vaardersplassen wordt reactief 
genoemd, maar er zijn gebieden  
waar grote grazers proactief worden 
beheerd op basis van aantallen. Dit 
houdt in dat als er meer dieren in een 
gebied leven dan is afgesproken, ze 
worden afgeschoten. Deze afspraken 
zijn overigens gebaseerd op vage 
berekeningen en veel lager dan het 
aantal dieren dat van nature zou kun-
nen voorkomen in een gebied. Ook 
voor de damherten in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen dreigt preven-
tief afschot, maar in september van dit 
jaar werd door de gemeenteraad 
bepaald dat voorlopig alleen zieke en 
verzwakte dieren uit hun lijden zullen 
worden verlost. Gezonde herten hoe-
ven dit jaar dus nog niet voor hun 
leven te vrezen. Hans: “Voor mij per-
soonlijk is het onacceptabel om die-
ren in de bloei van hun leven af te 
schieten. Dat zou ik pertinent weige-
ren.” De uitvoerders van de Waterlei-
dingduinen willen nu in gesprek gaan 
met de beheerders in Flevoland om 
informatie in te winnen over hoe dit 
beheer zo diervriendelijk mogelijk kan 
worden uitgevoerd.
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met de lente in aantocht liever afwachten. Dan 
kan het zomaar gebeuren dat een dier met het 
doorbreken van de eerste zonnestralen nét dat 
laatste zetje krijgt om te overleven.”

Bijvoeren is geen optie
De vraag die nog steeds geregeld opspeelt, is 
of de grote grazers in de Oostvaardersplassen 
in de winter, als de vegetatie afneemt en 
voedselvoorraden slinken, zouden moeten 
worden bijgevoerd. “Als je daarmee begint, 
houd je jezelf enorm voor de gek,” verklaart 
Hans. “Laat ik vooropstellen dat we onszelf 
altijd blijven afvragen of een gebied groot 
genoeg is om een zelfstandig levende popula-
tie van grote dieren in haar behoeften te voor-
zien. Ofwel; hebben we een dierentuin of een 
gebied waar dieren in vrijheid kunnen leven? 

Rondom de Oostvaardersplassen is toevallig 
een hek geplaatst, maar de natuur zit natuur-
lijk vol met grenzen. Een zee, rivier of berg-
keten; de enige variabele is de schaal waarop 
iets zich afspeelt. Als je ervoor kiest om die-
ren te gaan bijvoeren en er zodoende een veel 
grotere populatie ontstaat dan de natuur aan-
kan, creëer je enorme problemen. Het gebied 
wordt er namelijk niet groter van. Wat wij 
willen, is dat de aantallen dieren zich aanpas-
sen aan wat de natuur aangeeft. Omdat de 
dieren alleen op die manier een goed leven 
kunnen leiden. Overigens nog los van het feit 
dat bijvoeren, in tegenstelling tot wat veel 
mensen denken, helemaal niet diervriende-
lijk is en voor veel onrust zorgt in de kuddes, 
waar een duidelijke hiërarchie heerst. Sterke 
dieren zullen het voedsel gaan opeisen ten 
koste van de zwakkeren; een verstoring die 
veel energie kost en de zwakke dieren nog 
kwetsbaarder maakt. Daarbovenop bestaat het 
risico dat dieren minder zelfredzaam worden 
als ze hun voedsel krijgen aangereikt.”

Moeilijk te verkroppen
De Oostvaardersplassen zijn zo vaak bediscus-
sieerd, dat Hans zegt de contrasten nu veel 
meer te zien: “Ik begrijp dat het voor sommi-
ge mensen moeilijk te verkroppen is dat wij 

dieren afschieten, maar ik weet wat de conse-
quenties zijn als we het niet doen. Tegelijker-
tijd zullen we moeten erkennen dat we met 
z’n allen zo ver van de natuur af zijn komen 
te staan, dat we niet eens meer weten wat het 
nou eigenlijk inhoudt en hoe belangrijk het 
is dat een dier gewoon dier kan zijn. We heb-
ben alles naar onze eigen hand willen zetten, 
maar uiteindelijk volgt de natuur toch haar 
eigen weg. Hier, in de Oostvaardersplassen, 
leidt een dier een volledig leven in vrijheid en 
geven we het systeem de kans om op een zo 
natuurlijk mogelijke wijze te evolueren.” En 
uiteindelijk is dat ook zoals het zou moeten 
gaan. De grazende runderen, paarden en luid 
burlende herten die zich ongehinderd voort-
bewegen in het uitgestrekte gebied, vormen 
daarvan het ultieme bewijs.

Het gebied rond de Oostvaardersplassen is deels 
opengesteld voor publiek. U kunt er wandelen, 
 fietsen of deelnemen aan excursies. Staatsbosbeheer 
heeft ook een meldpunt in het leven geroepen. Ziet  
u iets bijzonders in het gebied? Geef dan de bos-
wachter een seintje via het nummer 0320 25 45 85 
of  oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl

Voor meer informatie: 
staatsbosbeheer.nl/oostvaardersplassen.

‘Misschien is het moeilijk  
te verkroppen dat wij dieren 
afschieten,  maar ik weet  
wat de consequenties zijn  
als we het niet doen’

Boswachter Hans Breeveld:
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‘Sneeuwjachten, 
onweersbuien en 
extreme kou. We 
filmden vaak in de 
meest heftige 
omstandigheden’
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Wilde je bewijzen dat ook in 
Nederland veel moois te zien is? 
“Absoluut. We streefden naar een 
film die iedereen zou verwonderen.
Ook al leek het aanvankelijk een 
onmogelijke missie. Geld was er 
niet en Henk Bleker, toen nog 
staatssecretaris van Landbouw, 
sabelde alles neer wat met natuur te 
maken had. Toch zag ik het als een 
kans. We hadden de kwaliteit van 
BBC-documentaires als Earth en 
Frozen Planet voor ogen, dus de lat 
lag heel hoog. Maar als je ergens in 
gelooft, kun je daar ver in komen. 
Dat is nu wel gebleken.” 

De kijker moest de emoties van 
de dieren voelen. Hoe was dat 
voor jou?
“Best zwaar. Maar omdat ik zo 
gefocust was op het filmen, liet ik 
mijn emoties niet toe. Natuurlijk 
was het heftig toen er een edel-
herthinde voor mijn camera stierf, 
maar de bezinning kwam pas veel 
later. Overigens zijn veel van de 
extreme situaties niet vastgelegd. 
Zoals toen ik in een sneeuwstorm 
door het gebied zwierf en geen 
idee had waar ik was. Ik draaide me 
om en stond oog in oog met een 
vos, die net zo gedesoriënteerd was 
als ik. Het hulpeloze gevoel dat we 
deelden, schiep direct een band.”

Vroeg je jezelf weleens af waar je 
aan was begonnen?
“Meer dan eens. Fysiek ben ik onge-
looflijk diep gegaan en er waren mo-
menten dat ik dreigde in te storten. 
De combinatie van mentale druk en 
fysieke inspanning was slopend. 

We hebben twee jaar lang gefilmd. 
Ik heb vijftienhonderd uur in het ge-
bied doorgebracht en maakte dagen 
van twintig uur, soms zelfs langer. 
We filmden bovendien vaak tijdens 
heftige omstandigheden. Sneeuw-
jachten, onweersbuien, enorme kou; 
het waren momenten waarop we let-
terlijk de grens opzochten. Van ons-
zelf, maar ook van de dieren.”

Hebben de dieren je nog verrast?
“Zeker. Ik heb me eigenlijk voort-
durend verbaasd over het feit dat 
dieren, veel meer dan ik al wist, 
individuen zijn. Dat is iets wat je in 
natuurfilms eigenlijk nooit ziet en 
wat wij met De nieuwe wildernis in 
beeld wilden brengen. Vossen heb-
ben de reputatie dat het snelle, 
 sluwe dieren zijn. Maar als je goed 
naar ze kijkt, blijken de karakterver-
schillen enorm te zijn. We kwamen 
intelligente vossen tegen, maar ook 

Voor De nieuwe wildernis 
bracht ecoloog en 
natuurfotograaf Ruben 
Smit twee jaar door in de 
Oostvaardersplassen. 
Het resulteerde in een 
majestueuze ode aan dit 
bijzondere natuurgebied.

‘we wilDen mensen in verwonDering Brengen’

echte minkukels die de hele dag 
lagen te slapen. Stoere konikpaar-
den, maar ook macho’s en losers. 
Eens te meer bleek dat stereotype-
ringen niet overeenkomen met de 
werkelijkheid. Ook niet bij dieren.”

Wat is jouw visie op het leven dat 
de dieren in dit gebied leiden?
“Het is een ongelooflijk rijk natuur-
gebied, dat nog volop in ontwikke-
ling is. De Oostvaardersplassen 
bestaan veertig jaar en nu pas zijn 

de grenzen van de groei een beetje 
in zicht. Qua vegetatie, maar ook 
wat betreft het aantal dieren. Dat 
zijn bijzondere ontwikkelingen, 
waar we nog veel van kunnen leren. 
Wij mensen willen altijd aan de 
knoppen zitten en overal invloed op 
uitoefenen, maar in de natuur werkt 
dat niet. De dieren bepalen zelf met 
hoeveel ze ergens kunnen leven. 
Neem de ganzen die massaal neer-
strijken in ons land. Wij knallen ze 
weg en denken dan dat we daar-
mee sturing aanbrengen, maar dat 
is een farce, want we bepalen hele-
maal niets. Ik hoop dat De nieuwe 
wildernis mensen écht leert kijken 
naar de natuur en naar de manier 
waarop processen verlopen. Naar 
hoe dieren samenleven en de enor-
me veerkracht van ons ecosysteem. 
En dat er nog zo ontzettend veel 
mogelijk is, als we de natuur maar 
een beetje de ruimte geven.”

ecoloog ruben Smit over zijn film De nieuwe wildernis
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gered!

nieuw thuis 
voor zwervenDe 
glenn
In juni kreeg de Dierenbescherming een 
melding over een hond die al dagenlang 
door een bos zwierf. Het bleek om de 
Engelse springer spaniël Glenn te gaan. 
Hij was halverwege zijn training tot douane-
hond ongeschikt bevonden en via meerde-
re eigenaren zwervend op straat beland.

niet opjagen
Toen een boswachter afgelopen zomer een hond in het 
Vijlenerbos in de gemeente Vaals aantrof, nam hij con-
tact op met de  Dierenbescherming. Normaal is de 
 Dierenbescherming terughoudend bij meldingen over 
zwervende honden, omdat het niet in het belang van 
het dier is om het op te jagen. Maar omdat deze hond 
elke dag een drukke weg overstak, wilden medewerkers 
Yvonne, Bianca en Danny hem proberen te vangen. 
Maar ondanks dat hij telkens dezelfde route liep en het 
voedsel at dat voor hem werd klaargezet, lukte dat niet.

laatste poging
Enkele dagen voordat ze een laatste poging zouden 
doen, trof Bianca de hond slapend aan. Met de lus van 
een riem kon ze hem vangen. Bij de dierenarts werden 
ondergewicht en een oorontsteking geconstateerd. Er 
moesten bovendien meer dan vijftig teken uit zijn 
vacht worden verwijderd! Inmiddels was ook zijn her-
komst achterhaald. De hond bleek Glenn te heten en 
was via een Franse fokker en een afgebroken training 
tot douanehond bij een jager beland. Niemand weet 
hoe hij zwervend in het bos terecht is gekomen.

verlatingsangst
Yvonne: “Glenn heeft onze harten veroverd. Toen we hem 
eindelijk hadden gevangen, konden en wilden we hem 
niet meer achterlaten in het asiel. Hij woont nu bij mij, 
collega Bianca zorgt voor hem als ik aan het werk ben. 
Glenn is een ongelooflijk lieve hond. Hij is dol op water, 
maar wel bang voor vreemden, met name mannen. Ook 
heeft hij verlatingsangst en vindt hij nieuwe plekken eng. 
Gelukkig was er direct een klik met onze andere hond 
Rekke. Hij en Glenn zijn inmiddels dikke vrienden.”
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‘Hij heeft  
onze harten 

 veroverd’

limburg.dierenbescherming.nl
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kort nieuwS

Dierenbescherming Limburg wil de 
feestelijke opening van het Dieren-
beschermingscentrum aan de 
N297 in Born met zoveel mogelijk 
dierenvrienden vieren. 
u bent daarom van harte uitgeno-
digd om het Dierenbeschermings-
centrum te bezoeken tijdens de 
Open Dag voor onze leden en 
donateurs op zondag 19 januari, 
tussen 11:00 en 16:00 uur. Het 
team van Dierenbescherming 
 Limburg leidt u dan graag rond en 
zal u versteld doen staan van wat er 
is gerealiseerd voor de dieren. 
Geef ons de kans om u te bedan-
ken voor uw steun en bezoek ons 
op 19 januari. We hopen u te 
mogen verwelkomen! 

Voor meer informatie over het 
 openingsweekend kijkt u op 
 limburg.dierenbescherming.nl.

uitNodigiNg opeN dag  
dieRenBeSCHeRMingSCentRuM liMBuRg

Lef iN het Lab-priJs   
uitgeReikt

dierLiJke 
winterlezingen

Prof. dr. Huub Schellekens 
(1949) heeft uit handen van 
directeur Frank Dales de Lef 
in het Lab-prijs ontvangen, 
onder meer vanwege zijn 
niet aflatende, prikkelende 
verzet tegen nutteloze en 
overbodige dierproeven. 
Schellekens is hoogleraar 
Farmaceutische Biotechno-
logie aan de universiteit 
utrecht en was eerder 
onder meer directeur van 
het Gemeenschappelijk 
Dierenlaboratorium van 
die universiteit. De Lef in het Lab-prijs wordt jaarlijks door de 
Dierenbescherming uitgereikt aan een onderzoeker die zich bovenmatig inzet voor 
alternatieven van proefdieren. Dit jaar ging het om een soort ‘oeuvreprijs’, aange-
zien Schellekens zich al decennialang opstelt als actief aanjager van de discussie 
over farmacie- en geneesmiddelen-ontwikkeling, en geen blad voor de mond neemt. 
“Daar houden wij wel van bij de Dierenbescherming,” stelde Frank Dales.

Met laatste afhandelingen van 
de  collecte @Dierbescherming 
bezig. Echt kanjers hoor, alle 
vrijwilligers die zich daar zo 
voor inzetten!

@MarijeMeulekamp 31 oktober

Honden blaffen, leeuwen brullen en vogels zingen: dieren heb-
ben hun eigen manier van communiceren. Maar zijn ze ook in 
staat om de menselijke taal te leren? Het is een vraag die 
wetenschappers al jaren bezighoudt. Esteban Rivas, psycho-
loog en filosoof, gaat tijdens de cursus Communicatie en taal 
bij dieren op deze vraag in. Ook verzorgt hij een aantal Dierlijke 
winterlezingen over onderwerpen als bewustzijn en emoties  
bij dieren. De cursus en de lezingen worden gegeven aan de 
Vrije universiteit Amsterdam en zijn voor iedereen toegankelijk. 
Meer informatie: diereninfilosofieenwetenschap.wordpress.com.
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Mag uw hond niet wor-
den geaaid of bepaalt u 
liever zelf wanneer dat 
mag? Met de gizapaw- 
waarschuwingssleeve 
laat u duidelijk aan uw 

omgeving weten hoe 
uw hond het beste kan 
worden benaderd. De 
sleeve wordt over de 
riem geschoven en 
heeft twee kanten:  

op de rode zijde staat 
‘Liever niet aaien’  

en op de groene zijde 
‘Aaien? eerst vragen’.  

u bepaalt dus zelf wel-
ke boodschap voor uw 
dier van toepassing is. 

we mogen tien van  
deze handige waar-
schuwingssleeves 

 weggeven. wilt u er 
een ontvangen? stuur 

dan een mail naar 
redactie@dierenbe-

scherming.nl, o.v.v.  
uw naam en adresgege-

vens, en geef daarbij 
aan of u de voorkeur 
geeft aan een grote  

of kleine sleeve.

win!  
waar-

schuwiNgs-
sLeeve voor 

uw hoNd

vuuRweRk  
tipS

feesteLiJk kokeN 
met Beter leven-
producten 

gRote Banken Nog steeds  
vaag over iNvesteriNgeN
Klanten van de vier grootste banken van Nederland, 
ABN Amro, ING, Rabobank en SNS, hebben geen 
idee waar hun spaargeld aan wordt besteed. Dat 
blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. En dat 
terwijl openheid juist dringend nodig is om het ver-
trouwen van klanten terug te winnen en bij te dragen 
aan het verduurzamen van de economie. Dat het ook 

anders kan, bewijzen ASN, NIBC, Triodos en Van 
Lanschot. Deze banken zijn veel transparanter over 
hun investeringen en de uitvoering van hun duur-
zaamheidsbeleid. De Eerlijke Bankwijzer is een initia-
tief van onder meer de Dierenbescherming, waarbij 
Nederlandse banken worden getest op duurzaam-
heid. Meer informatie op: eerlijkebankwijzer.nl.

‘Brei uw eigen knitten en help een kitten!’ Deze oproep maakt deel 
uit van de knittencampagne waarmee de Dierenbescherming aan-
dacht vraagt voor de honderden kittens die jaarlijks worden opge-
vangen, gesteriliseerd en herplaatst. Sabine Schipper deelde deze 
foto van haar kat Rover met met zijn eigen knitten op Facebook.

Voor veel dieren levert vuurwerk 
enorme stress op. Er zijn verschillen-
de manieren om uw dier zonder veel 
angst de feestdagen door te helpen:

1.  Troost uw dier niet overdreven; 
voor hem is dat een bevestiging 
dat er iets mis is.

2.  Sluit gordijnen, doe licht en 
radio of televisie aan; prikkels 
van buiten vallen dan minder op.

3.  Als een dier hongerig is, heeft het 
minder aandacht voor het vuur-
werk; geef op oudejaarsavond 
daarom zo laat mogelijk eten.

4.  Laat uw hond op oudejaarsnacht 
vóór 22:00 uur aangelijnd uit.

5.  Houd katten binnen en sluit 
 kattenluik, ramen en deuren.

6.  Laat uw dier een plekje zoeken 
waar het zich veilig voelt.

7.  Geef uw dier langzaam de kans 
om te wennen aan het geluid van 
vuurwerk. Er zijn cd’s met vuur-
werkgeluiden te koop. 

8.   Volg een vuurwerktraining bij de 
Gehoorzame Huishond (voor vol-
gend jaar…).

‘Lekker chillen naast een mega-knitten’

facebook.com/deDierenbescherming

8
In de feestelijke decembermaand wil de Dierenbescherming u sti-
muleren om ook bij de kerstinkopen te letten op producten met het 
Beter Leven kenmerk. Het kenmerk staat voor diervriendelijker 
geproduceerd vlees, zuivel en eieren en hierbij geldt: hoe meer 
 sterren op de verpakking, hoe diervriendelijker. Onder het motto 
‘Genieten met sterren’ delen chef-koks, die 
de duurzame keuken hoog in het vaandel 
hebben staan, deze maand hun lekker-
ste feestrecepten met Beter Leven 
producten. Zo ligt een diervriendelij-
ker kerstmenu binnen ieders handbe-
reik en kunnen ook amateurkoks de 
sterren van de hemel koken. Voor 
meer informatie en recepten kijkt u op: 
genietenmetsterren.nl.



16 | Dier winter 2013    

kort nieuwS

21 dieRen weggeHaald Bij eigenaaR  
Na verwaarLoziNg
In oktober troffen de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescher-
ming (LID) en de dierenpolitie 
 tijdens een hercontrole bij een 
woning in Gouda twee volwassen 
honden met zes pups aan. De die-
ren waren mager en zeer hongerig. 
De dierenarts constateerde boven-
dien dat de moederhond te jong 
was voor een eerste nestje. In het 
huis zaten verder dertien vogels in 
veel te kleine, vervuilde kooien. 
Ook deze dieren waren mager en 
hun verenkleed zag er slecht uit. 
Omdat de eigenaren te kennen 
gaven niet over voldoende financië-
le middelen te beschikken om hun 
dieren goed te verzorgen, zijn de 
honden en vogels overgebracht 
naar een opvangadres, waar ze in 
alle rust kunnen herstellen. 

een natuurspektakel 
zoals we dat nog nooit 
eerder hebben gezien.  

De cirkel van het leven in 
de Oostvaardersplassen 

wordt schitterend in 
beeld gebracht in  
de bejubelde film  

De nieuwe wildernis. 
soms aangrijpend, maar 
vaak ook humoristisch 

en vertederend. De 
 Dierenbescherming is 

vanzelfsprekend blij met 
deze film, die niet alleen 

indrukwekkend is en een 
genot om naar te kijken, 

maar bovendien laat zien 
waartoe de natuur in 
staat is. Als we haar 

maar de ruimte geven 
om haar eigen gang  

te gaan. Op pagina 11 
leest u een interview met 
ruben smit, maker van  

De nieuwe wildernis.

we mogen vijf dvd’s van 
deze magistrale natuur-
film weggeven. wilt u er 

een ontvangen? stuur dan 
een mail naar redactie @

dierenbescherming.nl, 
o.v.v. uw naam en 
 adresgegevens.

de nieuwe 
wildeRniS: 

grote 
Natuur iN 

kLeiN LaNd

voor de koude wiNter   
pindakaaS potHoudeR vooR vogelS

afroNdeN vooR Het goede doel

Tijdens de koude winterdagen  kunnen vogels wel 
wat extra's gebruiken. Omdat pindakaas zeer calo-
rierijk en voedzaam is, vormt het een welkome aan-
vulling als voedselbron. Wat veel mensen echter 
niet weten, is dat pindakaas veel zout bevat en 
zodoende schadelijk is voor de vochthuishouding 
van tuinvogels. Kiest u daarom altijd voor zoutarme 
pindakaas of pindakaas speciaal voor vogels. 
u kunt de pot zo in de tuin zetten, maar veel leuker 
is het om ’m in deze houder te schuiven en aan een 
boom of schutting te hangen. De vogels zullen dan 
vanzelf van de pindakaas komen smullen. De hou-
der is verkrijgbaar voor € 9,95 in  Wiekes Winkel, 
waar u nog veel meer originele cadeaus vindt, met 
en voor dieren. Met uw aankoop steunt u bovendien 
het werk van de Dierenbescherming.  
Kijk op: wiekeswinkel.nl

win!

5X

Kleine beetjes kunnen grote won-
deren verrichten, dat is het idee 
achter Goed Afronden, een nieuw 
liefdadigheidsinitiatief dat vanaf 
2014 wordt ingevoerd bij een aan-
tal grote winkelketens in Neder-

land. Als u besluit om het bedrag 
van uw aankopen aan de kassa 
naar boven af te ronden –  € 2,53 
naar bijvoorbeeld € 2,55 – steunt 
u daarmee een goed doel. Goed 
Afronden start op 2 januari 2014 en 

is één van de grootste actieve 
samenwerkingsverbanden tussen 
Nederlandse goede doelen, waar-
onder de Dierenbescherming.  
Voor meer informatie kijkt u op: 
goedafronden.nl.



Hier geen antwoordkaart? Vraag dan de 
 brochure ‘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 ver betering van dieren-
welzijn. Wilt u meer informatie over nalaten 
aan de Dierenbescherming en wat dat voor 
u en de dieren kan betekenen, vul de ant-
woordkaart in. Of neem contact op met een van onze relatiebeheerders:  
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke of Jana van Muijden via 088 81 13 066.
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Portretten

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming op te 
nemen in hun testament, laten daarmee hun liefdevolle 

zorg voor de dieren voortleven en dragen ook in de 
toekomst bij aan de verbetering van dierenwelzijn. Omdat 

de Dierenbescherming volledig afhankelijk is van giften en 
donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol. 

BijzonDer 
waarDevol

nalaten aan de dierenbescherming

Bij het opmaken van een tes-
tament bepaalt u zelf wat er 
later met uw nalatenschap 
gebeurt. Een van de eerste 
zaken waarover u moet 

beslissen is wat u wilt nalaten, en aan 
wie. Mensen die de dieren ook na hun 
overlijden willen blijven helpen, kun-
nen de Dierenbescherming benoemen 
tot erfgenaam of als legataris opne-
men in hun testament. Dat laatste 
houdt in dat er een vastgesteld bedrag 
of bepaald goed – zoals een huis of 
kunstobject – wordt nagelaten aan een 
zelfgekozen persoon of organisatie. Zo 
kan dus bijvoorbeeld de familie tot 
 erfgenaam worden benoemd en daar-
naast een bedrag worden nagelaten 
aan de Dierenbescherming. Waar u 
ook voor kiest: u beslist zelf waar uw 
geld later aan wordt besteed. Dat kan 
aan een specifiek dierenwelzijnspro-
ject zijn, maar ook aan een dierenop-

vangcentrum bij u in de buurt. En 
omdat de Dierenbescherming is aange-
merkt als een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instellingen), zijn alle nala-
tenschappen vrij van erfbelasting. Het 
geld komt dus volledig ten goede aan 
de dieren. Bij de Dierenbescherming 
zijn drie relatiebeheerders werkzaam, 
die helpen om ieders wensen op een 
mooie en goede manier vast te leggen. 
Jeroen van Dijke is er een van. Hij ver-
telt: “Wij begeleiden mensen bij het 
opstellen van hun testament en beant-
woorden alle vragen die daarbij naar 
voren komen. Bovendien nemen wij na 
overlijden de zorg voor de huisdieren 
desgewenst op ons. We brengen ze 
onder bij gastgezinnen of in opvangcen-
tra, waarna ze worden herplaatst.”  
 
Op de volgende pagina’s vertellen vier 
mensen over hun keuze om na te laten 
aan de Dierenbescherming.
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In en rond het huis van Ronny (68) en Marie-
José (59) Koopmans uit Tilburg lopen twee 
honden, drie katten, zeventig kippen, vijfentwin-
tig duiven, één tortelduifje en twee agapornis-
sen rond. “Het is hier net een dierentuin. De 
liefde voor dieren is ons met de paplepel inge-
goten. Voor ons zijn ze de kinderen die we 
nooit hebben gekregen. We willen er daarom 
zeker van zijn dat ze goed terechtkomen als  
wij er straks niet meer zijn. In ons testament 
hebben we laten vastleggen dat de Dieren-

bescherming bij ons overlijden de honden en 
katten opvangt en ze onderbrengt bij een gast-
gezin, van waaruit ze kunnen worden her-
plaatst. De hondjes zullen daarbij niet van 
elkaar worden gescheiden, omdat ze een 
slechte start hebben gehad en erg aan elkaar 
zijn gehecht. Het is fijn om te weten dat we 
ons over het welzijn van onze dieren geen zor-
gen meer hoeven te maken en dat ons geld 
goed terechtkomt. Voordat we enkele maan-
den geleden naar de notaris gingen om ons 

testament te laten opstellen, hebben we met 
relatiebeheerder Jeroen van Dijke van de 
 Dierenbescherming onze wensen doorgespro-
ken. Pas toen we duidelijk voor ogen hadden 
wat we wel en niet wilden, hebben we het 
document laten maken. Jeroen heeft ons in die 
periode met veel zorg en aandacht begeleid 
en nu nog kunnen we altijd bij hem terecht. 
We weten dat we de juiste keuze hebben 
gemaakt, niet alleen voor onze, maar ook voor 
een heleboel andere dieren.”

‘Als wij er niet meer  
zijn, zorgt de 

 Dierenbescherming 
voor onze honden  

en katten’
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Nico Verhaar (51) woont met zijn kat Rocky in 
Hoogvliet. “Ik ben zo dol op dieren omdat ze 
onvoorwaardelijke liefde geven. Vooral het lot 
van dieren in de bio-industrie raakt me diep. Ik 
vind het moeilijk te verkroppen dat varkens, 
schapen en andere dieren in vrachtwagens 
worden gepropt en op transport worden 
gezet. De omstandigheden zijn erbarmelijk en 
veel dieren over leven de reis niet. Ik begrijp 
niet hoe mensen tot zoiets in staat zijn. Het zal 
ongetwijfeld met geld te maken hebben, ter-

wijl dat nou juist zo onbelangrijk is. Ik vind: als 
je dieren vervoert, zorg dan in ieder geval dat 
ze voldoende eten, drinken en bewegingsvrij-
heid hebben, zodat ze zich onderweg comfor-
tabel voelen. Omdat ik zo begaan ben met het 
lot van dieren, heb ik er lang geleden al voor 
gekozen om mijn bezittingen na te laten aan 
de Dierenbescherming. Mijn testament liet  
ik opmaken door een notaris, maar daar had  
ik geen goed gevoel bij. Ik besloot daarom 
relatiebeheerder Wim Koedijk van de Dieren-

bescherming om advies te vragen. Hij bege-
leidt mensen onder meer bij het opstellen van 
hun testament en hij zag meteen dat dat van 
mij geen enkele waarde had. Hij heeft me toen 
geholpen om het opnieuw vorm te geven. 
Daar ben ik heel blij mee; nu weet ik tenminste 
zeker dat mijn wensen worden gehonoreerd. 
Dat ik ook na mijn overlijden nog iets voor 
 dieren kan betekenen, geeft me een gerust-
stellend gevoel. Rijk ben ik niet, maar alles wat 
ik heb, is voor de dieren.”

‘Ik ben niet rijk, 
maar alles  

wat ik heb is  
voor de dieren’

Portretten
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Else Strik (65) en haar kat Koukla wonen in 
Tilburg. “In 2011 moest ik een zware operatie 
ondergaan. Ik vroeg me af wat er met mijn kat 
zou gebeuren als mij iets zou overkomen. 
Koukla is een zwerfkat en niet dol op men-
sen. Zij kan niet zomaar ergens worden neer-
gezet, maar heeft iemand nodig die qua 
karakter bij haar past. Ik ben toen in gesprek 
gegaan met relatiebeheerder Wim Koedijk 
van de Dierenbescherming, die me duidelijk 
uitlegde wat de mogelijkheden waren en niet 
schroomde om ook de minder leuke dingen 
te benoemen. Dat had ik nodig, want door die 
operatie moest er in korte tijd veel worden 
geregeld. Ik heb ervoor gekozen om de 
 Dierenbescherming tot mijn enige erfgenaam 
te benoemen en liet bovendien vastleggen 
dat mijn geld moet worden besteed aan 
zwerfkattenprojecten. Nadat ik de Dieren-
bescherming had opgenomen in mijn testa-
ment, besloot mijn vriend Ron hetzelfde te 
doen. Toen hij begin 2013 onverwachts over-
leed, heeft Wim me ontzettend gesteund. Hij 
was zelfs bij de crematie aanwezig. Ook de 
manier waarop de Dierenbescherming in die 
periode omging met de nabestaanden en de 
kat van Ron, heeft me diep geraakt. Zijn huis 
werd met toewijding en respect leeggeruimd 
en voor de kat is een liefdevol nieuw thuis 
gevonden. Ik vind het een fijne gedachte dat er 
straks voor Koukla wordt gezorgd als ik er niet 
meer ben. Dat ik mijn bezittingen nalaat aan de 
dieren, ervaar ik dan ook als volstrekt logisch. 
Ik heb geen kinderen, de Dierenbescherming 
is een beetje mijn familie geworden.”

‘Na het overlijden  
van mijn vriend,  

kreeg ik steun van de 
Dierenbescherming’ 

dierenbescherming.nl/nalaten
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lezerSfoto’S

Dieren zeggen ‘kiekeBoe!’
we wisten niet dat dieren het zó leuk vinden om verstoppertje te spelen. en dat u er  
zo van geniet om ze te fotograferen, precies op het moment dat ze ‘kiekeboe!’ lijken  
te zeggen. Op deze pagina’s een selectie van de vele leuke, grappige en aandoenlijke 
inzendingen. voor het volgende nummer vragen we u foto’s toe te sturen van oude, wijze 
dieren. stuur deze onder vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje  
naar redactie@dierenbescherming.nl. insturen kan tot 15 januari.

1.  “Kogelvis zegt kiekeboe tijdens 
snorkelen in Marsa Alam, Egypte” 
Willy Mol, Roosendaal

2.  Catootje verstopt in de plant 
Sonja Kalee, Zeewolde

3.  Even onwennig, maar toen: kieke-
boe, daar kwamen de kopjes van 
Timmie en Pluisje boven het hok uit 
Ruth Veneboer, Den Bosch

4.  Geen Kieke, wel Boe! 
Jos van Tilburg, Halsteren

5.  Lapje in zijn favoriete tas 
Annemiek Gagliardi, Arnhem

1. 2.

3.

5.

4.
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6. “Hé daar, vriendje!” Eduard Opperman, Bergschenhoek
7. Fluitketelpimpelmees Wil Sies, Den Haag
8. KiekeBOEHHHH! Han en Femia Kroon, Gemert
9. Senna verstopt in haar slaapzakje Silvia de Laat, Oisterwijk
10. Wie zit daar in het struikgewas? Annemie Mol, Roosendaal

6.

8.

9.

10.

7.



interview

spelen stijgt. Meestal betreft het honden, 
maar ook poezen, paarden, vogels en zelfs 
een kikker waren ooit inzet van een echt-
scheiding. Er zijn nu ongeveer twintig zaken 
per jaar met huisdieren die voor de rechter 
komen. In mijn boek schets ik vier scenario’s; 
mogelijke omgangsregelingen voor een huis-
dier. Het uitgangspunt daarbij is logischer-
wijs altijd welke regeling het meeste recht 
doet aan het dier.”

Hoe zit dat met het 50-50-scenario?
“Hoewel je niet uit het oog mag verliezen dat 
een omgangregeling maatwerk is, is het een 
hele reële optie om de hond bijvoorbeeld met 
de kinderen mee te laten gaan als ze evenveel 
tijd bij hun gescheiden ouders doorbrengen. 
Is het in het belang van het dier als het de 
schema’s van de kinderen volgt? Ik denk van 
wel. En ook andersom is het positief: uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen 
die omgaan met een huisdier extraverter zijn, 
minder in zichzelf gekeerd, en dat geldt met 
name ten tijde van stress. Een hond is een 
vriend die er altijd is, een luisterend oor biedt 
en nooit oordeelt.”

Waarom is het zo belangrijk dat dit goed 
wordt geregeld?
“Ongeveer tien procent van de relatiebreuken 
eindigt in een vechtscheiding. Áls het mis 
gaat, dan gaat het vaak ook goed fout. Huis-
dieren kunnen daar de dupe van worden. 
Mensen reageren hun frustraties af op het 
dier of nemen wraak op hun ex door het dier 
iets aan te doen. Juist omdat ze weten dat ze 
de ander daarmee in het hart raken. Daar-

‘voor De wet zijn Dieren 
oBjecten, net als een tafel 
en een ikeakast’
gezelschapsdieren zijn steeds vaker slachtoffer van echtscheidingen en inzet bij juridische 
geschillen. het inspireerde de Amsterdamse advocate wills Langedijk (54) tot het schrijven 
van Wie krijgt Lassie?; een hondvriendelijke handleiding voor scheidende stellen met 
huisdieren om de overgang naar een nieuwe situatie harmonieus te laten verlopen. 

Waarom schreef je dit boek?
“Sinds begin 2012 hebben we een Duitse 
staande korthaar, die we kregen als pup van 
acht weken. Ik zou er niet aan moeten den-
ken dat hij uit mijn leven verdwijnt. Mede 
door onze ‘filmster op poten’ ben ik me gaan 
afvragen hoe het bezit van huisdieren wette-
lijk geregeld is. Bestaat er bijvoorbeeld zoiets 
als een omgangsregeling voor huisdieren? Ik 
merkte dat deze vraag ook in mijn dagelijkse 
praktijk vaker naar voren kwam. De eerste keer 
dat mensen over een omgangsregeling voor 
hun hond begonnen, dacht ik nog dat ze een 
grap maakten. Ik was gewend om te onderhan-
delen over kinderen, vermogen en alimentatie, 
niet over een huisdier. Inmiddels vind ik dat 
niet meer dan logisch. Huisdieren zijn spelers 
geworden bij echtscheidingen, die slachtoffer 
worden als niemand voor ze opkomt.”

Zijn er wettelijke regels voor huisdieren?
“Voor de wet zijn gezelschapsdieren ‘dingen’ 
die vallen onder de categorie goederen of 
zaken. Net zoals een tafel, een IKEA-kast of tele-
visie. Omdat bij een scheiding wordt gekeken 
naar eigendomsrecht geldt datzelfde helaas 
voor huisdieren. En hoewel inmiddels wordt 
erkend dat dieren niet gelijkgesteld kunnen 
worden aan dingen, is er formeel niets gere-
geld: voor de wet blijven dieren objecten. Ik 
adviseer mensen daarom hun huisdier buiten 
de strijd en rechtsgang te houden, omdat dat 
veel meer recht doet aan alle betrokkenen.”

Hoe vaak komt het voor?
“Recent onderzoek toont aan dat het aantal 
rechtszaken waarbij huisdieren een sleutelrol 

wills langedijk schreef boek over scheiden en huisdieren
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naast zijn vooral honden erg gevoelig voor 
sfeer en merken ze het als de dynamiek 
 binnen een gezin verandert. Ze kunnen even-
veel stress opbouwen als mensen, wat uitput-
tend en gevaarlijk is voor een dier. Het kan 
leiden tot stress gerelateerd gedrag als bijten 
in de eigen staart, verminderde eetlust en 
extreme verlatingsangst.”

Welke zaak is je het meeste bijgebleven?
“Die van twee vrouwen met een jack russell. 
Een pijnlijke situatie, omdat één van de twee 
een nieuwe liefde had gevonden. Ze zaten 
hier om tafel, vol verwijten, toen er plots 
ruimte ontstond voor mooie herinneringen. 
Het leidde er uiteindelijk toe dat ze samen tot 
een mooie regeling voor de hond kwamen, die 
onbaatzuchtig was en in het belang van het 
dier. De ene vrouw werkte in de horeca; zij 
mocht overdag als ze vrij was en in de vakan-
ties voor het hondje zorgen. De rest van de tijd 
zorgde de andere vrouw voor het dier. Ze heb-
ben deze omgangsregeling zelfs laten vastleg-
gen in een convenant, ondanks dat het 
duidelijk was bij wie van de twee het eigen-
domsrecht lag. Dat deze vrouwen hun verdriet 
en woede terzijde konden schuiven in het 
belang van hun hond, vond ik erg bijzonder.”

wie kRijgt laSSie?
SCHEIDEN EN  
HuISDIEREN
uitgeverij: SWP
adviesprijs: € 11,90
ISBN: 9789088504747
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‘Ik was als advo-
cate gewend om te 

 onderhandelen over 
kinderen, vermogen 
en alimentatie, niet 

over een huisdier’



Ik hoor vuurwerk 
dubbel zo hard als jij
Huisdieren vinden vuurwerk niet leuk. En dat is nog zacht uitgedrukt. 
Jaarlijks ontsnappen vele dieren uit huis, in de hoop aan het geknal te 
ontkomen. Op dierenbescherming.nl/vuurwerk vindt u een aantal tips om 
uw huisdier te helpen. Wij wensen u en uw huisdier een  jne jaarwisseling. 

DIE12-011 Advertentie Vuurwerk 205x275.indd   1 23-11-12   13:07
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het aantal zwerfkatten in nederland groeit. een groot probleem, 
want het levert volle asielen, ziekten en overlast voor de omgeving 
op. stichting Zwerfkatten rijnmond zet zich al meer dan tien jaar 

in om het zwerfkattenprobleem op diervriendelijke wijze 
beheersbaar te maken. Dier liep een dagje met de stichting mee.

‘we Doen er alles aan om 
het zwerfkattenproBleem 

BeheersBaar te maken’

Stichting zwerfkatten rijnmond

8:30

zwerfkattenrijnmond.dierenbescherming.nloP StaP met
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oP StaP met

8:30 uur 
katten klaar zetten voor vertrek
Als we in de vroege ochtend arriveren bij het 
opvangcentrum van Stichting Zwerfkatten in 
Rotterdam, zijn Ineke Jochims, haar man Ben 
Degenkamp en twee vrijwilligers al een aantal 
katten aan het klaar zetten voor transport. De 
dieren zijn een week eerder gevangen, nagekeken 
door een dierenarts en gesteriliseerd of gecas-
treerd. Nu zijn ze uitgerust en klaar om te wor-
den teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving. 
Onderweg naar de locatie waar de katten zullen 
worden uitgezet, vertellen Ineke en Ben dat ze al in 
1990 vanuit hun achtertuin zijn begonnen met de 
opvang van verwilderde katten. Ineke: “Wij hebben 
ons het lot van zwerfkatten altijd aangetrokken. 
Jaarlijks komen duizenden huiskatten op straat 
terecht omdat mensen er niet meer voor kunnen 
zorgen. Een kat die wordt achtergelaten, zal verwil-
deren en zich aansluiten bij andere zwerfkatten. 
Zo ontstaan er populaties waarbinnen veelvuldig 
nesten worden geboren. Dit levert niet alleen over-
last op voor de omgeving, ook voor de dieren is het 
leed niet te overzien.” 

10:00 uur 
loslaten katten in eigen omgeving
We arriveren in de gemeente Vierpolders, waar 
de katten een week geleden in de tuin van een 

boerderij zijn gevangen. Als we het erf oprijden, 
staat de bewoonster ons al op te wachten. Ze zegt 
blij te zijn dat de katten kunnen terugkeren in 
hun vertrouwde omgeving en wil daar graag bij 
helpen. Om de dieren los te laten, worden de 
zeven vervoersboxen naast elkaar in de tuin 
geplaatst en op teken van Ben allemaal tegelijk 
geopend. De katten aarzelen geen moment en 
rennen hun vrijheid tegemoet. Volgens Ineke zijn 
de dieren veel rustiger nu ze zijn gecastreerd en 
gesteriliseerd. Dat is niet alleen gunstig voor de 
omgeving, maar ook voor de dieren zelf. Boven-
dien hoeven de moederpoezen zich nu niet meer 
te ontfermen over de twee tot drie nestjes die ze 
normaal per jaar voortbrengen. “Het kost de 
 dieren al zoveel moeite om eten te zoeken, laat 
staan dat ze ook nog voor hun kittens moeten 
zorgen,” aldus Ineke.

12:00 uur 
vangactie elf verwilderde katten
Stichting Zwerfkatten heeft een brief ontvangen 
van een bejaard echtpaar uit Rockanje. Al meer 
dan twintig jaar zorgen zij voor de zwerfkatten 
die zich in en rond hun tuin ophouden. Ook al 
zijn het geen eigen dieren, ze voelen zich wel ver-
antwoordelijk voor hun welzijn. Nu ze beiden de 
tachtig zijn gepasseerd, begint die verantwoorde-
lijkheid zwaar op hun schouders te drukken. Ze 

‘Jaarlijks komen 
duizenden 
 huiskatten op 
straat terecht 
omdat mensen  
er niet meer voor 
kunnen zorgen’

8:30

10:008:30

8:30



gaan verhuizen en willen de zwerfkatten zo goed 
mogelijk achterlaten. “Voor deze mensen is dat 
heel moeilijk,” zegt Ineke. “Wij leggen ze daarom 
duidelijk uit wat we gaan doen en zullen ze bege-
leiden als de katten binnenkort na sterilisatie en 
castratie worden teruggeplaatst in de buurt van 
hun huis. Vandaag gaan we allereerst proberen 
om de zeven volwassen katten en vier kittens met 
speciale kooien in te vangen.” Het duurt nog geen 
tien minuten voordat het eerst katje de kooi in 
wandelt. De andere drie laten zich daarop makke-
lijk met de hand vangen. Pas halverwege de mid-
dag durft de moederpoes zich te laten zien. Ook 
zij kan met een kooi worden gevangen. Dan 
besluit Ineke dat het tijd is om te gaan. Ze legt de 
bejaarde man uit dat ze de dag erna zullen terug-
komen om de andere katten te vangen en dat hij 
tussentijds altijd mag bellen om vragen te stellen. 

15:00 uur  
gevangen katten worden overgebracht
Dankzij de inspanningen van de Stichting kun-
nen er jaarlijks meer dan 1.500 katten worden 
opgevangen. De volwassen dieren gaan in princi-
pe na castratie of sterilisatie altijd terug naar 
hun eigen omgeving. Ineke: “Sommige mensen 
vinden dat zielig, maar deze dieren weten niet 
beter. Bovendien zijn ze te verwilderd en kunnen 
ze niet meer als huiskat leven. De kittens worden 

allemaal gesocialiseerd bij gastgezinnen; katten 
hebben na hun geboorte een inprentingsperiode 
van drie maanden, wat betekent dat ze geduren-
de die tijd kunnen wennen aan een thuissituatie. 
Als onze zwerfkittens zijn gesocialiseerd, gaan 
we voor ze op zoek naar een goed tehuis. Geluk-
kig lukt dat bijna altijd.” 

16:00 uur  
Medische check kittens en moederpoes
De katten die vandaag zijn gevangen, worden 
onderzocht door de dierenarts. Ze blijken alle-
maal in goede conditie. Morgen zullen ze worden 
gesteriliseerd en gecastreerd, en daarna mogen 
ze een weekje bijkomen in de rustruimte.

Dankzij de  
inspanningen 
van de Stichting 
kunnen er 
 jaarlijks meer 
dan 1.500  
katten worden 
opgevangen

16:00

15:00

12:00

vRijwilligeR woRden?
Stichting Zwerfkatten is gelieerd aan Dieren-
bescherming Rijnmond, waarvan ze ook finan-
ciële ondersteuning ontvangt. Daarnaast is 
de Stichting afhankelijk van giften, schenkin-
gen en de inspanningen van al haar vrijwilli-
gers. Er wordt zeven dagen per week 
gewerkt, van ‘s morgens vroeg tot laat in de 
avond, dus vrijwilligers zijn altijd hard nodig. 
Hebt u interesse? Kijk dan op de website: 
zwerfkattenrijnmond.dierenbescherming.nl.
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in Beeld

winterse 
taferelen

Als de dagen korter worden en de nachten langer, breekt voor 
veel dieren een zware periode aan. in de natuur slinken de 

voedselvoorraden en bevriezen waterbronnen; dieren in het 
wild moeten soms een overlevingsstrijd leveren om de 

periode van kou door te komen. huisdieren hebben het wat 
dat betreft gemakkelijker, maar ook zij kunnen last hebben 

van de lage temperaturen. 

voeR HeRten niet Bij
Het is bij wet verboden om 
edel- en damherten, reeën en 
wilde zwijnen bij te voeren, 
omdat het niet bevorderlijk is 
voor hun overlevingskansen.  
Bij damherten zorgt het er 
bijvoorbeeld voor dat ze naar 
bewoonde gebieden trekken en 
daardoor meer gevaar lopen. 
Wilde dieren bouwen een flinke 
vetreserve op voor de winter en 
hun wintervacht isoleert goed 
tegen kou.  
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rechts
eenvoudige  
tuinaanpaSSingen
Met een paar eenvoudige tuinaanpas-
singen kunt u wilde dieren als vogels 
en eenden in de winter helpen. Voorzie 
vijvers van een loopplankje om verdrin-
ken van dieren te voorkomen, laat 
 afgestorven planten en bladeren lig-
gen ter beschutting en houd voeder-
bakken goed schoon om ziektever-
spreiding te voorkomen.

boven
dRoge ligplek
Weidedieren zoals paarden en scha-
pen kunnen goed tegen kou. Wel moe-
ten zij toegang hebben tot een droge 
ligplek, goed voer en drinkwater. Des-
ondanks zijn er situaties waarbij u 
alarm moet slaan. Als dieren er slecht 
uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken, 
belt u met het centrale meldnummer 
144. u kunt dit nummer ook bereiken 
als dieren geen droge ligplek hebben 
of als er aan het ijs in de drinkbak is 
gelikt; dit wijst namelijk op dorst.

dierenbescherming.nl/wintertips
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links
voedeRHuiS en vetBollen
Vogels in Nederland leven in de winter van het 
extra vetlaagje dat ze opbouwen in de herfst. 
Toch is dat niet voldoende en moeten ze tussen-
tijds op zoek naar eten. Dat is niet makkelijk, 
zeker niet als er sneeuw ligt en het water bevro-
ren is. u kunt vogels helpen met een voeder-
huis, een ketting van doppinda’s en vetbollen. 
Dek drinkwater tijdens een strenge winter wel  
af met een stuk gaas, zodat de vogels niet 
bevriezen als ze gaan badderen.

onder
BeSCHeRM voetzooltjeS 
Met name als het buiten vriest, hebben de poten 
van honden veel te verduren. Bij extreme kou is 
het raadzaam de voetzooltjes in te smeren met 
speciale teer, verkrijgbaar bij de dierenarts. Op 
die manier worden wonden gedicht en zooltjes 
verhard. Zorg er tijdens een wandeling verder 
voor dat uw hond in beweging blijft, om afkoeling 
te voorkomen. En hoewel de meeste honden het 
heerlijk vinden om in de sneeuw te spelen,  is 
oplettendheid geboden; het eten van sneeuw 
veroorzaakt namelijk darm- en maagklachten.
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StRolaag  
Rond ijSwakken
Voorkom vastgevroren vogels 
met een strolaag rond ijswakken. 
Treft u een vastgevroren dier, 
probeer het dan nooit los te trek-
ken, maar maak het ijs rondom 
de poten voorzichtig los door het 
te laten smelten. Plaats hiertoe 
een afgesloten pan warm water 
op het ijs.
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achtergrond

kinDeren en 
huisDieren
vriendschap tussen kinderen en  
dieren kan heel mooi zijn. uit onderzoek 
blijkt bovendien dat kinderen die 
opgroeien met een huisdier vaak sociaal 
vaardiger en minder onzeker zijn. Maar 
huisdieren vereisen wel veel aandacht 
en goede zorg. een verantwoordelijkheid 
die door ouders en kinderen samen  
moet worden gedragen. 

ideale vrienden

‘Met een huisdier 
 ontstaat er meer 

 verbondenheid in  
een gezin; vooral  

voor kinderen  
is dat goed’

d ieren zijn voor veel kinderen een 
ideale vriend. Ze zijn net zo kwets-
baar als zijzelf, maar altijd trouw. 
Een kind voelt zich veilig bij een 
dier, omdat het niet oordeelt en 

het kind nooit zal afwijzen of in de steek 
laten. De zorg voor een dier leert een kind 
bovendien om een gevoel van verantwoorde-
lijkheid te ontwikkelen en voor een ander op 
te komen. Nienke Endenburg, psychologe en 
gepromoveerd op de relatie tussen mens en 
dier, legt uit: “Kinderen kunnen veel leren 
over de verzorging van dieren als ze daarbij 
worden geholpen. Ouders spelen in dat proces 
een cruciale rol. Als zij het goede voorbeeld 
geven, kan de zorg voor een huisdier een kind 
helpen om zich te leren verplaatsen in een 
ander wezen. Heeft het dier honger of dorst, 
wil het uitgelaten worden of heeft het een 
schoon hok nodig? Allemaal vragen die een 

zorgt voor meer verbondenheid in een gezin, 
wat heel goed is voor een kind.” 

trauma’s
Uit onderzoek blijkt dat een huisdier voor 
tachtig procent van de mensen een volwaar-
dig gezinslid is. Als het dier ziek wordt of 
sterft, is het volgens Nienke daarom heel 
belangrijk dat ouders hier open met hun kin-
deren over praten. Nienke: “Mensen verzin-
nen van alles om de dood van een dier onder 
het tapijt te vegen. Ze maken een kind wijs 
dat het is weggegeven of weggelopen. Maar 
dat is niet de juiste manier. Kinderen blijven 
soms nog lang zoeken naar het dier en dat 
kan tot trauma’s leiden. Ouders moeten hun 
kind daarom eerlijk te vertellen wat er aan de 
hand is en het erbij betrekken als de dieren-
arts een dier laat inslapen. Worden ze angst-
vallig weggehouden bij het stervensproces, 

kind laten nadenken over de behoeften en 
verlangens van een dier. En zodra een kind 
daar voeling mee krijgt, is de hypothese dat 
het zich ook beter in mensen leert verplaat-
sen. Kinderen met dieren zijn zodoende in 
veel gevallen sociaal vaardiger en ontwikke-
len sterke gevoelens van empathie. Daar komt 
bij dat de aanwezigheid van een huisdier 
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aandaCHtSpunten:
•  Hoe lief en betrouwbaar  

een huisdier ook is, laat het 
nooit alleen met een kind.

•  Leer een kind om dieren  
met rust te laten als ze iets 
niet willen of als ze in de 
mand liggen, aan het eten 
zijn of slapen.

•  Een kind heeft geen natuur-
lijk overwicht. Laat het daar-
om nooit alleen met een 
hond buiten lopen.

•  Als een kind bang is voor 
een dier, maak daar dan 
geen issue van. Zeg nooit 
dat het niet bang hoeft te 
zijn, maar leer hem of haar 
om het dier op een veilige 
manier te benaderen. 

•  Op Kidsforanimals.nl, de 
jeugdclub van de Dieren-
bescherming, staan veel 
 leuke, leerzame dieren-
weetjes voor kinderen in  
de leeftijd van negen tot 
twaalf jaar.

De zorg voor een  
dier leert een kind om 

verantwoordelijk-
heidsgevoel te ontwik-

kelen en voor een 
ander op te komen

dan hebben ze niet de kans om afscheid te 
nemen, terwijl dat nou juist belangrijk is bij 
de verwerking van een verlies. In veel geval-
len is het sterven van een eerste huisdier 
bepalend voor de manier waarop een kind de 
rest van het leven met de dood omgaat; wordt 
het een onderwerp waarover je mag praten of 
iets waar je in je eentje mee moet worstelen?”

verveling is schadelijk
Niet alleen mensen, ook dieren kunnen baat 
hebben bij een gezinssituatie. Nienke: “Vooral 
honden vinden het fijn om interactie te heb-
ben met mensen. Verveling is voor veel dieren 
erg schadelijk en met kinderen in de buurt 
zal dat niet snel gebeuren. Een dier in een 
gezin is dus goed mogelijk, maar kinderen 
hebben wel voorbeeldgedrag en aanwijzingen 
nodig om de behoeften van het dier te vervul-
len. Essentieel daarbij is dat ouders in staat 

dier wordt de dupe
Dat neemt niet weg dat je kinderen al op jon-
ge leeftijd kunt laten helpen bij de verzor-
ging. Nienke: “De eerste jaren zijn kinderen 
de wereld nog aan het ontdekken en begrij-
pen ze niet dat een dier een levend wezen is 
met gevoel. Ze prikken in ogen en trekken aan 
staarten. Niet om het dier pijn te doen, maar 
omdat ze benieuwd zijn wat er gebeurt. Vanaf 
een jaar of vier begrijpen kinderen al heel veel 
en vinden ze het leuk om een dier met vader of 
moeder te voeren en uit te laten. Met zes jaar 
kunnen kinderen steeds zelfstandiger een dier 
verzorgen, al blijven de ouders altijd eindver-
antwoordelijk. Ik wil mensen daarom op het 
hart drukken nooit aan een huisdier te begin-
nen als ze daar zelf geen affiniteit mee hebben. 
Ook niet om hun kind te plezieren. Het dier 
wordt daar de dupe van en als je niet uitkijkt 
het kind ook. Dat moet je niet willen.”

zijn om het niveau van hun kind in te schat-
ten en zich realiseren dat er individueel grote 
verschillen kunnen zijn in de ontwikkeling 
van verantwoordelijkheidsgevoel en tijdsbe-
sef. Sommige kinderen hebben dat met acht 
jaar al, andere helemaal niet. In dat laatste 
geval mag je niet van het kind verlangen dat 
het een huisdier op vaste tijden eten geeft.” 
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Bijzonder dier

missy en 
 poffertje 
 pluis
Konijnen zijn sociale dieren, die bij voor-
keur met een of meerdere soortgenoten 
leven. Dierenopvangcentrum Het Knaag-
hof in Rijswijk organiseert daarom regel-
matig speeddate-sessies voor konijnen, 
om zo de juiste dieren aan elkaar te kop-
pelen. Elize Plink vond tijdens zo’n sessie 
in Missy de perfecte match voor haar 
konijn Poffertje Pluis.  

pluizenbol van formaat
“Ik heb altijd honden gewild, maar ten gevolge van een 
auto-ongeluk kan ik geen lange afstanden meer lopen. 
Ik wist dat je aan konijnen ook gezellige huisdieren 
kunt hebben, dus heb ik ruim een jaar geleden Poffer-
tje Pluis in huis genomen. Een dwergkonijn, dat bij 
nader inzien geen meisje maar een jongen bleek en in 
korte tijd uitgroeide tot een pluizenbol van formaat. Ik 
was altijd al van plan om er een tweede konijn bij te 
nemen en omdat Poffertje erg zachtaardig en lief is, leek 
het me geen probleem om een maatje te vinden. Maar 
niets bleek minder waar. Tijdens een speeddate bij Het 
Knaaghof wilde hij niets weten van de konijnen die ik 
had uitgezocht. Sterker nog, hij zocht ruzie met alle die-
ren die bij hem werden geplaatst. Medewerkers van het 
opvangcentrum stelden daarop het jonge konijntje  Missy 
voor. Ik twijfelde, maar toen zij bij Poffer werd neergezet 
en hij direct tegen haar aankroop, was er geen ontken-
nen meer aan: dit was liefde op het eerste gezicht.”

Hartverscheurend
“Missy is afgelopen zomer verwaarloosd op straat in 
Delft aangetroffen en door de dierenambulance naar 
Het Knaaghof gebracht. Ze was ondervoed en haar 
vacht zat vol klitten. Ik denk dat ze erg getraumati-
seerd is, want de eerste dagen was ze bang voor alles en 
iedereen. Ze wilde niet opgepakt worden en kroop het 
liefst weg in een hoekje van haar hok, waar ze urenlang 
hartverscheurend zat te piepen. De enige die bij haar 
mocht komen, was Poffertje Pluis. Hij leek te voelen dat 
ze hem nodig had; normaal is hij dol op eten, maar hij 
liet zelfs de lekkerste hapjes liggen als zij getroost moest 
worden. Inmiddels gaat het beter met Missy, maar haar 
angst voor mensen is nog steeds niet weg. Als ze het 
weer eens moeilijk heeft en wegduikt, helpt Poffer haar 
door onbevreesd naar iemand toe te huppelen, alsof hij 
wil zeggen: ‘kom maar, het is oké’. Die twee zijn zo lief 
samen; ik ben blij dat ze elkaar hebben gevonden.”
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‘De eerste dagen was 
Missy bang voor 

 iedereen. De enige die bij 
haar in de buurt mocht 
 komen, was Poffertje’

hetknaaghof.nl



De Dieren bescherming is de 
grootste dierenwelzijnsorganisatie 
van Nederland. In de samenleving 
die de Dieren bescherming 
nastreeft, geeft de mens duur zame 
invulling aan welzijn, gezondheid 
en integriteit van ieder dier. 

Meldnummer dierenmishandeling
144

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

Raad van toezicht
A. Boomsma, voorzitter
P. Buisman, vice-voorzitter
Drs. P.W.A. Kasteleyn, lid
Dr. Ir. E. D. Ekkel, lid
T. de Groot, lid
E. Pieters, lid
D.A. Jongeneel, lid 

directie 
F.C. Dales, algemeen directeur

lidmaatschappen
• Lidmaatschap € 28,- per jaar
• Jeugdlid (0-18) € 18,- per jaar
•  Bedrijfslidmaatschap  

€ 100,- per jaar

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

Schenken/nalaten
Wim Koedijk
Jeroen van Dijke
Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E  schenken@dierenbescherming.nl

website
dierenbescherming.nl

Service

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

De Dierenbescherming  
wordt gesteund door: 

De Dierenbescherming voert het  
CBF-keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. Dit houdt in dat de 
 Dierenbescherming voldoet aan de strenge 
eisen op het gebied van financieel beheer, 
organisatie, bestuur en fondsenwerving.

Colofon | Hoofdredactie: Niels Dorland, Ingrid Oosterveen | Eindredactie: Agnes Hemstede, Annelie Verhagen |Tekst: Annelie Verhagen  
Art direction & vormgeving: Martin Raven | Lithografie: Mark Boon | Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem | Coverfoto: Robin utrecht | Oplage: 118.500
Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat, T 088 81 13 259 | DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77

De Dierenbescherming noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding 
 worden overgenomen na toestemming van de Dierenbescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

uitsLag   
winnaaRS Boek
De winnaars van het boek Elke dag 
een lach uit het vorige nummer  
 van DIER zijn:
1. Sterre Klok, Bennekom
2. Dennis de Koning, Arnhem
3.  Nadine van Brederode,  

IJsselstein
4. Clasien Hooijer, Hoogland
5. Joss Clarenbach, Amersfoort

Volg de Dierenbescherming op Facebook  
facebook.com/deDierenbescherming 

Volg de Dierenbescherming op Twitter  
twitter.com/Dierbescherming

Kids for Animals is de jeugdclub van de 
 Dierenbescherming. Dierenvrienden van  
0 tot 18 jaar kunnen voor € 18,- per jaar lid 
worden. Ze ontvangen dan vier keer per  
jaar het clubblad, een cd met  dierenliedjes, 
een stickerboekje en een paspoort met gratis 
toegang tot diverse (pret-)parken en musea 
ter waarde van ruim € 160,-. 

Meer informatie op kidsforanimals.nl/word-lid

vaN 0 tot 18 Jaar oud  
kidS foR aniMalS
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Een organisatie als de Dierenbe-
scherming kan niet zonder vrijwilli-
gers. Zonder hen zouden we niet 
bestaan, zo simpel is het. Gelukkig 
hebben we er heel veel: mensen 
die jaarlijks collecteren, honden uit-
laten, op de dierenambulance rij-
den, de PR van een afdeling op 
zich nemen, enzovoort. Omdat ze 
om dieren geven én omdat ze hun 

vrije tijd zinvol willen invullen. Wilt  
u ook iets voor dieren betekenen? 
Bekijk dan eens het actuele aanbod 
van vrijwilligersfuncties. Aanmelden 
bij de afdeling van de Dierenbe-
scherming of het asiel in de buurt kan 
altijd. Zij informeren u graag over de 
mogelijkheden. Voor meer informatie 
ga naar dierenbescherming.nl/
steun-ons-word-vrijwilliger.

sameN met vRijwilligeRS
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november 2013 
Kitten Mika werd niet als enige geadopteerd 
door Cindy uit de Bos (zie pagina 2). Ook de 
kleine Mace was nog op zoek naar een nieuw 
baasje. De twee stiefbroertjes mochten daar-
om samen met Cindy en haar gezin mee naar 
huis. Aanvankelijk waren ze nog wat onwennig, 
maar al na een paar dagen ging het beter. 
Cindy: “Ze hebben zich razendsnel aange-
past, dat verbaasde me enorm. Zelfs met onze 

hond DJ ging het meteen goed. Mika en Mace 
zijn inmiddels zo aan elkaar verknocht, dat ze 
vrijwel alles samen doen. Mace is wat zwaar-
der en sterker, dus als ze stoeien wint hij bijna 
altijd. Mika is juist weer erg aanhankelijk. 
Zodra we ’s avonds op de bank zitten, komt hij 
er gezellig bij liggen. Je merkt aan alles dat 
Mika en Mace nog heel jong zijn. Ze zijn 
speels, hebben ongelooflijk veel energie en 
durven bijna alles. Mace klimt zelfs via de 

muur tot aan het plafond. De eerste keer wist ik 
niet wat ik zag. Hij laat ook geen kans onbenut 
om in de koelkast of de vriezer te klimmen. Mika 
is, ondanks zijn gekwetste pootje, al net zo snel. 
Ik hoef maar een keukenkastje open te trekken, 
of hij zit erin. Ik ben heel blij dat we Mika en 
Mace niet van elkaar hebben gescheiden. Als ik 
zie hoeveel ze samen spelen, doet me dat goed. 
Ze zijn hun slechte start helemaal vergeten en 
échte broertjes van elkaar geworden.”

hun slechte start helemaal vergeten

‘Het stiefbroertje  
van Mika mocht niet  
alleen achterblijven’



U een kans... Zij een kans!

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (10 cpm) 

of meld u aan via internet: 

www.postcodeloterij.nl

Voor € 11,75 per lot speelt 

u al mee. Alvast hartelijk 

dank voor uw deelname.

Foto: Robin Utrecht

De Nationale Postcode Loterij is de groot-
ste goededoelenloterij van Nederland. Sinds 
1989 werd er ruim 3,8 miljard euro geschon-
ken aan 89 organisaties die zich inzetten voor 
de bescherming van mens en natuur. 

Ook de Dierenbescherming deelt in de 
opbrengst van de loterij. Mede dankzij 
de bijdrage van de loterij kan de Dieren-
bescherming zich inzetten voor de 
belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld door 
gastgezinnen te vinden om verwilderde 
zwerfkittens (zoals Lizzy en Kobus op de foto) 

op te vangen. De opvang in een gastgezin 
is belangrijk omdat de schuwe kittens 
daar leren omgaan met mensen, andere 
huisdieren en het gewone huiselijke leven. 
Dan kan de Dierenbescherming vervolgens 
gemakkelijker een goed thuis voor deze 
katjes vinden.

Naast het steunen van goede doelen 
maken deelnemers van de Postcode Loterij 
kans op grote prijzen. Zoals elke maand 
miljoenenprijzen die kunnen oplopen tot 
48,9 miljoen euro.
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