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Toen in de lente van dit jaar bij grondwerkzaamheden in de buurt van Maastricht een
betonnen dekplaat werd verwijderd, kwam er
tot ieders verbazing een nestje met vijf pasgeboren dassen tevoorschijn. Omdat de burcht
van de dieren compleet was verwoest en de
ouders van de kleintjes nergens te bekennen
waren, moesten de dasjes er worden weggehaald. De dierenambulance ving ze op en
bracht ze over naar het Natuurhulpcentrum in
het Belgische Opglabbeek, dat is gespecialiseerd in de opvang van zieke, gewonde of
hulpbehoevende wilde dieren. “Het was de

eerste keer dat we zo veel jonge dassen tegelijk binnenkregen,” herinnert Marjo Stieners
van het opvangcentrum zich. Bij binnenkomst
kregen ze een oplossing van mineralen en
zouten om aan te sterken, daarna waren ze al
snel klaar voor hun eerste melkmaaltijd. Marjo:
“Eenmaal gewend aan de fopspeen, begonnen ze goed te drinken. Met één van de dasjes
ging het zelfs zo voorspoedig, dat we konden
overschakelen op vaste voeding. De andere
vier werden afgezonderd en kregen die eerste
periode alleen melk. Toen ook zij klaar waren
voor vast voedsel, werden ze van de intensive
care overgebracht naar een grote binnenkooi,

‘We konden alleen maar
hopen dat alle dasjes
het zouden redden’
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waar ze in alle rust verder konden wennen.
Volgens Marjo is het vaak moeilijk in te schatten of dieren uit het wild het zullen redden of
niet: “We hadden nog niet veel ervaring met
het grootbrengen van jonge dassen, en al
zeker geen vijf tegelijk. We konden dus alleen
maar hopen dat het nest zou uitgroeien tot
gezonde dieren, die na verloop van tijd hun
weg terug zouden vinden in de vrije natuur.”
Benieuwd hoe het nu gaat met de dassen? Blader dan door naar pagina 39.

FOTOGRAFIE HUIB VINGTES

ZONDER OUDERS GEVONDEN

EDITORIAL & INHOUD

OVERSCHOT
Het is ons met de paplepel ingegoten:
melk is goed voor je. Ik heb me er altijd
lekker bij gevoeld; ik was tenslotte gezond
bezig en melkkoeien hebben een fijn leven
in de wei, toch? Helaas is de realiteit veel
grauwer, zoals u kunt lezen vanaf pagina 8.
Sinds ik weet hoeveel leed er eigenlijk achter dat glaasje melk schuilgaat, smaakt het
me een stuk minder goed.
Om melk te blijven geven, moet een koe
elk jaar een kalfje krijgen. Een deel van de
kalfjes groeit op tot nieuwe generatie
melkkoeien, maar een veel groter deel,
waaronder alle stiertjes, is bestemd voor
de vleesindustrie. Dit ‘overschot’ wordt
vetgemest en op jonge leeftijd geslacht.
Daarnaast worden er jaarlijks nog eens
800.000 kalfjes vanuit onder meer Polen,
Letland en Litouwen naar ons land
getransporteerd om aan de grote vraag
naar kalfsvlees te kunnen voldoen. Deze
dieren zijn amper veertien dagen oud als
ze op transport worden gezet.
Stel je voor; je bent net geboren en je
wordt meteen bij je moeder weggehaald,
om twee weken later hutjemutje in een
vrachtwagen te worden geladen. Je begint
aan een reis van negentien uur, soms zelfs
langer, vaak zonder eten en drinken. De
dieren die willen gaan liggen of onderweg
vallen, kunnen niet meer overeind komen
en lopen het risico te worden vertrapt door
soortgenoten. De meeste kalfjes komen na
zo’n lange reis uitgeput, uitgedroogd en
vaak lijdend aan longontsteking en diarree
in Nederland aan.
De Dierenbescherming vindt dit onacceptabel en wil dat het gesleep met jonge kalfjes
door Europa stopt. Steunt u ons in ons pleidooi? Ondertekent u dan de brief waarin
we de Nederlandse kalversector ter verantwoording roepen op dierenbescherming.nl/
stopkalvertransport en maak samen met
ons een einde aan de lange afstandstransporten van kalfjes.
Merlijne Wagenaar Hummelinck
Fondsenwerver
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Let op dit
keurmerk

BETER LEVEN.
ALTIJD BETER.
BETER VOOR HET DIER

BETER VOOR DE BOER

VLEES, KIP OF EIEREN KOPEN?
DIT BETEKENEN DE STERREN:
Dieren hebben meer ruimte en aﬂeiding.
Dieren kunnen ook naar buiten.
Biologisch of net zo diervriendelijk.

beterlevenkeurmerk.nl

BETER VOOR JOU

SUCCESSEN

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.
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NERTSENFOKVERBOD
IS WEER VAN KRACHT

BETER LEVEN VOOR
STEEDS MEER DIEREN

ZWANENDRIFTEN PER
1 JULI 2016 VERBODEN

De Dierenbescherming en Bont voor Dieren
hebben jarenlang alles op alles gezet om te
laten zien dat de nertsen in Nederland een
afschuwelijk leven leiden. We voerden
intensief campagne en dat heeft nu geleid
tot een prachtige resultaat. In november
heeft de rechter namelijk uitspraak gedaan
in het hoger beroep dat de staat had aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot onze
grote blijdschap hebben de zes miljoen
nertsen in Nederland gewonnen! De rechter
concludeerde dat het algemeen belang
zwaarder weegt dan het economisch belang
van enkele nertsenfokkers. De uitspraak
betekent het einde van de bontindustrie in
Nederland. “Nertsen zijn wilde, solitair
levende dieren die niet te houden zijn in
kooien. Dat zeggen we al jaren en daarvan
is ook de politiek overtuigd. Dat de rechter
het nu met ons eens is, stemt hoopvol voor
de toekomst van het dierenwelzijn in
Nederland,” aldus Frank Dales, directeur
van de Dierenbescherming.

Het aantal koeien, kippen en varkens dat
onder het Beter Leven keurmerk wordt
gehouden, blijft toenemen. Dit jaar stijgt het
aantal diervriendelijk gehouden productiedieren met drie miljoen naar ruim twintig
miljoen dieren, een groei van zeventien procent ten opzichte van 2014. Met ruim zeventien miljoen vleeskuikens en bijna één
miljoen leghennen vormen kippen de grootste groep onder het Beter Leven keurmerk
van de Dierenbescherming, gevolgd door
zo’n twee miljoen varkens en ongeveer
270.000 runderen en kalveren. Dat er steeds
meer dieren profiteren van de groei van het
keurmerk komt mede doordat er steeds meer
merkfabrikanten bijkomen die producten
leveren met het keurmerk op de verpakking,
van soepen tot salades en van kroketten tot
straks zelfs honden- en kattenvoer. Ook foodservicebedrijven, zoals bedrijfsrestaurants en
tankstations, vervangen gaandeweg hun
snacks en broodjes door diervriendelijker
versies met het Beter Leven keurmerk.

Zwanendriften is nu nog een legale vorm van
veehouderij in Nederland, maar vanaf 1 juli
2016 is het officieel verboden. Voormalig
staatssecretaris van Economische Zaken
Sharon Dijksma vindt het niet meer van deze
tijd en wil met een verbod op het houden van
zwanen in de vrije natuur voorkomen dat de
dieren worden verminkt. De Dierenbescherming is opgelucht dat het eindelijk zover is.
Zwanendrifters knippen een stuk van het
vleugelbot van de dieren namelijk af om te
voorkomen dat ze wegvliegen, de jonge
zwanen worden verkocht als siervogels in het
buitenland. Zwanendriften voor productiedoeleinden was al verboden, maar door een
maas in de wet was het houden van zwanen
in de vrije natuur nog wel mogelijk bij de
handel in siervogels. Het verbod wordt opgenomen in een regeling die onderdeel uitmaakt van de nieuwe Natuurwet. Deze gaat
op hetzelfde moment in als de wet zelf. Tot
die tijd zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit extra toezicht houden.
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NEGEN PRAKTISCHE
VUURWERKTIPS
Net als knallende kurken en oliebollen
hoort vuurwerk voor veel mensen bij het
inluiden van het nieuwe jaar. Voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes echter veel
angst en stress. Met de onderstaande
tips kunt u de feestdagen ook voor uw
dier prettig laten verlopen.

1. Laat uw hond op oudejaarsnacht al
voor 22.00 uur aangelijnd uit.

2. Houd katten in huis en zorg dat kat-

Hier springen de tranen
van in m’n ogen… Bedankt
@Dierbescherming en vrijwilligers, dat jullie er zijn! #dier
Sabine_Pronk Nov 02, 2015

tenluik, ramen en deuren gesloten zijn.
3. Stel het avondeten van uw huisdier
uit tot later op de avond. Als dieren hongerig zijn, hebben zij minder aandacht
voor het vuurwerk.
4. Laat uw dier zelf een plekje in huis
opzoeken waar het zich prettig voelt.
5. Sluit op oudejaarsavond de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of
televisie aan. De prikkels van buiten
vallen dan iets minder op.
6. Troost uw dier niet overdreven,
omdat u daarmee bevestigt dat er iets
mis is en zijn angst terecht is.

7. Zorg dat uw dier gechipt en geregis-

treerd is en zijn naamkokertje om heeft.
Mocht hij onverhoopt weglopen of
ontsnappen, dan kan hij sneller met u
worden herenigd.
8. Straf uw dier niet bij een angstige
reactie.
9. Ook voor pony’s en paarden geldt
dat ze met de jaarwisseling binnen in
een stal beter af zijn.
Meer tips vindt u op onze website
dierenbescherming.nl.

Halloween
Bijna 1.000 inzendingen van zwarte katten
kregen we binnen naar aanleiding van onze
Halloween-oproep. Eentje daarvan was
Bailey, die lak aan Halloween lijkt te hebben
en zijn tong uitsteekt.
facebook.com/deDierenbescherming
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Wilfred Wilde, inspecteur
van onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
trof onlangs in een woning in
Tilburg een uitgemergelde
hond aan. Hij zat vastgebonden
met een touw aan de verwarming. Het was duidelijk dat de
hond al lange tijd geen eten en
drinken meer had gehad. “Hij
was broodmager en zijn bespiering was weg. Het arme dier kon
amper nog op zijn poten staan,”
aldus Wilfred. “Desondanks
was de hond enthousiast en
alert.” Omdat de eigenaresse de
zorg niet meer aankon, tekende
ze een afstandsverklaring, waarna Wilfred en een agent van de
dierenpolitie hem naar een
dierenarts brachten. Daar
bleek dat hond nog maar
10,5 kilo woog, terwijl 25 kilo
een gezond gewicht is voor

een Mechelaar. Wilfred: “Wat
ik bijzonder vond, was dat hij
ondanks alle tegenslagen toenadering tot ons zocht. Toen
we hem vonden, leek hij zich te
hebben overgegeven aan zijn
lot, maar nu was hij dolblij dat
hij in goede handen was.”
Inmiddels is de hond in overleg

met RVO, onderdeel van het
ministerie van Economische
Zaken, overgebracht naar een
veilig opvangadres, waar het
naar omstandigheden goed
met hem gaat. Hier mag hij in
alle rust herstellen, waarna een
nieuwe eigenaar voor hem zal
worden gezocht.

FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT, VINCENT VAN DEN HOOGEN ILLUSTRATIE DEBORAH VAN DER SCHAAF

INSPECTIEDIENST
UITGEMERGELDE HOND GERED

6X

EROPUIT!
MET HET
HELE
GEZIN

YARRAH
VERWENPAKKET
IK ZOEK BAAS
LIEVE DRIEPOOT

win!
Yarrah Organic Petfood
is het eerste honden- en
kattenvoermerk dat het
Beter Leven keurmerk van
de Dierenbescherming
mag voeren. Vanzelf
sprekend met drie sterren!
Het voer is dus niet alleen
goed voor uw hond of kat,
maar voor àlle dieren.
We mogen drie honden- en
drie kattenverwenpakketten weggeven, bestaande
uit een zak biologisch voer
én een duurzame YarrahDopper waterfles. Wilt u
een van deze pakketten
ontvangen? Stuur dan een
mail naar win@dieren
bescherming.nl o.v.v. naam,
adresgegevens en het
pakket van uw voorkeur:
voor hond óf voor kat.

Op zoek naar de liefste hond ter wereld? Hier is ze: Marley. Ze
heeft al veel meegemaakt in haar leven en verdient nu eindelijk een
plekje waar ze oud kan worden. Toen Marley werd binnengebracht
bij dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven, leed ze helse pijnen aan haar poot ten gevolge van een ongeluk. “Wat we ook
probeerden, niets hielp om de pijn te verminderen,” vertelt Marloes
Langers, teamleider bemiddeling bij het asiel (zie pagina 26 en
27). “Uiteindelijk hebben we met een team van deskundigen
besloten om haar poot te amputeren. Sindsdien heeft Marley een
metamorfose ondergaan. Een paar weken geleden was ze nog
teruggetrokken en lusteloos, en moet je haar nu zien: ze rent, en
springt en zit weer vol energie.” Kijk op de website ikzoekbaas.nl
voor het volledige profiel van Marley.

Kids for Animals gaat veranderen. Vanaf 2016 is er geen
aparte jeugdclub meer van de
Dierenbescherming. Maar... er
komt wel iets anders voor in
de plaats. Want nu kunt u met
uw hele gezin lid worden van
de Dierenbescherming. Iedereen een Dierenbeschermer
dus. Leden ontvangen niet
alleen vier keer per jaar het
magazine DIER, maar ook het
samen-op-stapboekje, met
daarin voordeelbonnen voor
allerlei uitjes en drie keer per
jaar een verrassing speciaal
voor de kinderen. Daarnaast
krijgt u elke twee maanden
per mail een uitkalender met
activiteiten van de Dierenbescherming in de regio.
Ook lid worden met het
hele gezin? Kijk dan op
dierenbescherming.nl/
word-lid-met-gezin voor
meer informatie.

SUCCESVOLLE CAMPAGNE
#HELPONSREDDEN
In de campagne ‘Help
ons redden’ stonden
onlangs onze inspecteurs
van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming centraal met een
dier dat ze hebben gered.
Om alle dieren in nood te
kunnen blijven helpen,
vroegen we mensen
gedurende de campagne
om ons te steunen. En dat
was hard nodig, want in
de eerste helft van 2015
werden er ruim dertig procent meer inspecties uitgevoerd dan in dezelfde
periode vorig jaar. Van
24 september tot 15 okto-

ber was er dan ook volop
aandacht voor het inspectiewerk op radio, tv, in
bladen en online. En niet
zonder resultaat. De
sms’jes, donaties en
leden stroomden binnen,
waarvoor onze dank!
Dankzij uw steun kunnen
we nu extra inzetten op
voorlichting en preventie,
want veel dierenleed
wordt veroorzaakt door
impulsaankopen en onwetendheid. Ook blijven
onze inspecteurs de meldingen van mishandelde
en/of verwaarloosde
dieren controleren.
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Dagenlang onderweg, opgepropt in een vrachtwagen

DE WREDE WAARHEID ACHTER
KALVERTRANSPORTEN

In Nederland worden elk jaar 1,4 miljoen kalfjes gemest en geslacht.
Meer dan de helft van deze dieren komt uit het buitenland. Met het
transport van hele jonge kalfjes is echter veel mis. De Dierenbescherming vindt het gesleep over lange afstanden kriskras door Europa
onaanvaardbaar en wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt.
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J

onge babykalfjes, die dagenlang in een vrachtwagen staan,
op elkaar gepropt, zonder drinken. Het is een nauwelijks te
bevatten realiteit. En toch
gebeurt het. Voor deze dieren,
vaak nog geen twee weken oud,
zijn lange afstandstransporten
een ware uitputtingsslag. Ze hebben amper
weerstand en worden onderweg vaak ziek.
Sommige kalfjes zijn bij aankomst zó uitgeput dat ze niet meer zelfstandig de wagen uit
kunnen komen, een enkel dier sterft zelfs
onderweg. Vorig jaar deed de Dierenbescherming al een dringende oproep aan de kalversector om dit leed te stoppen. Maar het
bedrijfsleven en de politiek bleven stil.

Restproduct melkveehouderij
Nederland is een zuivelland. Om de melkproductie op peil te houden, krijgen onze koeien
ieder jaar een kalfje. Twintig tot dertig procent van de vrouwelijke kalfjes groeit daarna
op tot nieuwe melkkoe, maar verreweg de
meeste kalfjes en alle stiertjes worden naar
de kalverhouderij afgevoerd en daar vetgemest voor hun vlees. In feite zijn deze dieren
dus restproduct voor de melkveehouderij en
worden ze na een kort leven in krappe hokken op een roostervloer geslacht. De schaduwzijde van de melkveehouderij begint aldus
steeds meer profiel te krijgen. Want waar veel
mensen nog steeds een beeld voor ogen hebben van uitgestrekte weilanden waar onder
een blauwe hemel zwart- en roodbonte koeien

grazen, is de realiteit een stuk grauwer. “Melk,
de witte sloper,” concludeert Bert van den Berg
van de Dierenbescherming cynisch met een
knipoog naar de propaganda van de melk
industrie. Als deskundige verdiept hij zich in
de welzijnsproblemen in de veehouderij en
constateert dat voor de melkveehouderij twee
belangrijke dossiers op tafel liggen: de terug
lopende weidegang en de onacceptabele
manier waarop wordt omgegaan met kalveren.

Naar de slacht
Waar kalfjes in de natuur zes tot twaalf
maanden bij hun moeder blijven, worden ze
in de melkveehouderij direct na de geboorte
bij haar weggehaald. Bert: “Boeren beweren
dat ze het kalf van hun moeder scheiden om
de overdracht van ziekten te voorkomen.
Maar in werkelijkheid willen ze de melk van
de koe zelf hebben om te verkopen aan de
zuivelfabriek. Soms mag de koe haar kalf nog
even likken om de bloedsomloop op gang te
brengen. Maar veel vaker wrijft de boer het
na de geboorte zelf droog met stro.” Het kalfje wordt vervolgens de eerste weken apart in
een klein strohokje gelegd, waar het kalvermelk krijgt uit een emmer met fopspeen.
Hiermee wordt voorkomen dat de kalfjes in
een natuurlijke aandrang al zuigend op zoek
gaan naar de uier van de moeder en daarbij
zichzelf of elkaar verwonden. Als de kalfjes
veertien dagen oud zijn, gaan de meeste van
het melkveebedrijf op transport naar de vleeskalverhouderij. Ook daar worden ze nog
maximaal zes weken in eenlingboxen gezet

‘Kalvertransporten
zorgen niet alleen
voor dierenleed, maar
vormen ook een risico
voor de verspreiding
van besmettelijke
dierziekten als 
mond- en klauwzeer
en varkenspest’

om daarna in kleine groepen te worden
gehuisvest, steeds in kale hokken op een harde roostervloer. Na zes tot twaalf maanden
gaan de kalfjes naar het slachthuis.

Weinig weerstand
Omdat er wereldwijd veel vraag bestaat naar
kalfsvlees is het voor de Nederlandse veehouderij, met haar grote melk- en kaasproductie,
een aantrekkelijk ‘bijproduct’ om te maken

HET LEVEN
VAN EEN
KALFJE
In de natuur drinken kalfjes
maandenlang bij hun moeder.
Maar kalfjes van melkvee zijn
meestal bestemd voor de slacht.
Als ze nog maar twee weken
oud zijn, moeten ze al op transport. Op elkaar gepropt, vaak
onder barre omstandigheden,
soms wel 19 uur of langer.
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DE GEBOORTE
Het kalf wordt geboren en direct weggehaald
bij de moeder. De eerste 10 à 14 dagen brengt
het alleen door in een strohokje, waar het wordt
gevoed met melk uit een zuigfles. Een deel van de
vrouwelijke kalveren blijft op het melkveebedrijf en
groeit op tot melkkoe. De overige kalfjes en alle
stiertjes gaan op een leeftijd van 10 à 14 dagen
op transport naar de kalvermesterij.

OP DE VEEMARKT
Bij een veemarkt wordt het kalfje met een heleboel soortgenoten aangeboden aan veehandelaren en naar een export verzamelplaats vervoerd.
Het gaat met zo’n 250 andere jonge kalfjes in
een veewagen met aanhanger naar Nederland.
De d
 ieren hebben 0,3 m2 tot hun beschikking,
wat betekent dat ze geen enkele bewegings
ruimte hebben.

en te verhandelen. En hoewel in Nederland
relatief weinig kalfsvlees wordt gegeten, worden er elk jaar, naast de kalveren uit Nederland, ruim 800.000 kalfjes vanuit andere
landen getransporteerd om hier vet te mesten, waarna het vlees weer naar het buitenland gaat. De jonge dieren worden, amper
twee weken oud, per vrachtwagen en uit
Ierland zelfs deels per boot, naar ons land
gebracht. Tijdens deze transporten mogen de
kalfjes negen aaneengesloten uren worden
vervoerd, waarbij ze slechts 0,3 à 0,4 vierkante
meter bewegingsruimte hebben. “Van nature
willen runderen onderweg niet liggen en al
helemaal niet tegen elkaar leunen. Volwassen
dieren blijven dan ook urenlang staan. Kalfjes
kunnen hun evenwicht nog niet zo goed
bewaren en zijn snel moe. Die gaan dus op
een gegeven moment wel liggen, ook al willen ze dat liever niet,” aldus Bert. “Het risico
dat ze elkaar onderweg vertrappen wordt
zodoende heel groot. Lange afstandstransporten zijn sowieso erg stressvol en uitputtend
voor dieren, maar voor kalfjes in het bijzonder, juist omdat zij nog zo klein en kwetsbaar
zijn. Daar komt bij dat de ventilatie in de
vrachtwagens vaak slecht is, wat betekent dat
het in de winter koud en winderig is, en in de
zomer bloedheet. Kalfjes kunnen dat helemaal niet aan. Hun immuunsysteem is nog
niet volledig ontwikkeld en ze hebben weinig
weerstand. Een deel van de kalveren bezwijkt
dan ook binnen enkele weken alsnog ten
gevolge van uitputting en ziekten die ze hebben opgelopen door het transport.”

OPGEPROPT IN EEN VRACHTWAGEN
Als de kalfjes 2 weken oud zijn, mogen ze volgens
de wettelijke regels 19 uur worden vervoerd. Na
9 uur moet de veewagen 1 uur stilstaan om de
kalfjes te laten drinken. Dat is echter veel te kort
voor zo veel dieren, dus de meeste krijgen niets.
Vervolgens mag de wagen opnieuw 9 uur rijden,
waarna de kalfjes in een stal 24 uur kunnen rusten. Deze cyclus mag eindeloos worden herhaald.

BIJ DE VEEHOUDER
De kalfjes komen aan bij een veehouderij in
Nederland, waar ze worden afgeleverd. De kleintjes zijn vermoeid en hebben lange tijd niets te
drinken gehad. Sommige zijn zo uitgeput dat ze
uit de wagen geholpen moeten worden.

DE REST VAN HUN LEVEN
De kalfjes leven de eerste weken alleen en daarna in kleine groepjes in een hok op een kale,
harde roostervloer. Ze krijgen kalvermelk en
ruwvoer te eten. Na 6 tot 12 maanden gaan ze
naar het slachthuis.
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ZO KAN HET OOK

Lange afstands
transporten zijn
enorm stressvol voor
alle dieren, maar
voor kalfjes in het
bijzonder. Juist
omdat zij nog zo klein
en kwetsbaar zijn.

Drinken en rustperiode overslaan
Een ander probleem van de lange afstands
transporten is dat de kalveren tijdens de
rit niet kunnen drinken. “Omdat ze nog een
grote zuigreflex hebben, zijn ze voortdurend
op zoek naar een speen,” verklaart Bert.
“De transportwagens hebben dan wel een
watervoorziening in de vorm van drinknippels in de zijwanden, maar de meeste kalfjes
kunnen daar in de overvolle veewagen helemaal niet bij, en bovendien zijn ze nog te
klein om te begrijpen hoe de nippels werken. Om de dieren te laten drinken en
rusten, zijn chauffeurs daarom wettelijk
verplicht om na negen uur rijden een uur
te pauzeren. Maar in de praktijk komt het
erop neer dat ze die pauze vaak overslaan of
inkorten, omdat het onmogelijk is om alle
250 kalfjes in een veewagen in zo’n korte
tijd van drinken te voorzien.”
Ontzettend zwaar
Na negentien uur reizen moet de chauffeur
de kalfjes op een zogenaamde halteplaats
uitladen, waar ze drinken krijgen en 24 uur
mogen rusten in een stal op stro. “Regelma-
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tig komt het echter voor dat dit ‘dierenhotel’
wel wordt geboekt – omdat de overheid
anders geen exportvergunning geeft voor het
veevervoer –, maar dat de halteplaats voorbij
wordt gereden. Tijd is tenslotte geld en het
dierenwelzijn is daaraan ondergeschikt,”
zegt Bert. De reis van vele honderden kilometers is dan ook ontzettend zwaar voor de
kalfjes. Door de stress, de blootstelling aan
weer en wind en het gebrek aan rust, ruimte
en drinken, is het geen wonder dat veel dieren bij aankomst op de kalvermesterijen in
Nederland diarree en longontsteking hebben
en veel antibiotica nodig hebben om weer op
krachten te komen. Desondanks overlijden
veel kalfjes uiteindelijk ten gevolge hiervan.

Insleep van dierziekten
De Dierenbescherming vindt het gesleep
met kalfjes onaanvaardbaar en wil niet
wachten op de te langzaam draaiende Europese molens, terwijl de tijd begint te dringen. Aangezien er vanuit de politiek geen
draagvlak valt te verwachten om snel een
einde te maken aan de ziekmakende kalvertransporten over lange afstanden, wendt de
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Bij boerderij Zonnehoeve in Zeewolde blijven kalfjes twee tot drie maanden bij hun
moeder. Daarna worden ze gespeend, wat betekent dat ze stoppen met drinken bij hun
moeder en helemaal overgaan op vaste voeding. In de zomer verblijven de dieren buiten, ’s winters staan ze in de potstal op stro. Behalve koeien, heeft de boerderij ossen
en stieren. Een deel van de kalfjes groeit op tot melkkoe, de rest leeft twee tot drie jaar
in het weidse natuurgebied om daarna in de buurt van de boerderij te worden
geslacht. Door hun gevarieerde natuurlijke dieet, bewegingsruimte en het feit dat ze
niet van de ene naar de andere plek worden vervoerd, hebben de dieren een veel
gelukkiger en gezonder leven en zijn melk en vlees gegarandeerd van biologisch,
dynamische kwaliteit.

Dierenbescherming zich nu tot het bedrijfsleven zélf, die de productie én de slacht in
de landen van herkomst moet gaan organiseren. Kalvertransporten zorgen namelijk
niet alleen voor veel dierenleed, maar vormen ook een groot risico voor de verspreiding van zeer besmettelijke dierziekten,
zoals mond- en klauwzeer en varkenspest.
“Feitelijk is het gewoon Russische roulette,”
onderstreept Bert. “Het is niet de vraag óf,
maar wanneer er weer een dierziekte wordt
meegesleept naar ons land. De laatste
mond-en-klauwzeer uitbraak begon ten
slotte ook met het vervoer van een ziek Iers
kalfje naar Nederland.”

ZEG NEE TEGEN LANGE AFSTANDSTRANSPORTEN MET KALFJES!
Amper veertien dagen oud en dan al op transport. Dat is jaarlijks het lot van 800.000
kalfjes. Vanuit diverse Europese landen
maken de dieren een vaak barre tocht naar
Nederland. Tijdens de reis zitten ze opgepropt, worden ze vertrapt en krijgen ze niet of
nauwelijks te drinken. Veel kalfjes zijn bij aankomst in Nederland uitgeput en krijgen longontsteking en diarree, waartegen dan weer
heel veel antibiotica moet worden gebruikt.
Naast dit leed is de kans op de insleep van

dierziekten groot. De Dierenbescherming wil
dat hier een einde aan komt. En dat moet lukken! Net zoals we ervoor hebben gezorgd dat
het vetmesten van kalfjes in krappe boxen en
op een dieet van uitsluitend kalvermelk zonder
ruwvoer sinds 2004 is verboden. Wilt u ook
dat er een einde komt aan deze lange afstands
transporten? Onderteken dan de brief waarin
we de Nederlandse kalversector ter verantwoording roepen op dierenbescherming.nl/
stopkalvertransport.
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INTERVIEW

Lesley Moffat, Eyes on Animals

‘MET HET TRANSPORT VAN
JONGE KALFJES IS VEEL MIS’
Als oprichter en directeur van de stichting Eyes on Animals inspecteert Lesley Moffat
veetransporten in Europa. Op verzoek van de Dierenbescherming volgde ze onlangs een
aantal transporten van kalveren uit Letland en Polen naar Nederland. Onderweg werd ze
geconfronteerd met veel leed. “Jonge kalfjes, volledig uitgeput, werden aan oortjes en
staarten uit de vrachtwagen getrokken.”

WAT DOET EYES ON ANIMALS?

Miljoenen landbouwhuisdieren krijgen niet
de bescherming waar zij volgens de Europese wetgeving recht op hebben. Daarom
richtte Lesley in 2008 Eyes on Animals op.
Samen met haar collega’s, vrijwilligers en
inspecteurs bezoekt ze slachthuizen, veemarkten en boerderijen. Ook inspecteert
ze veetransporten en post ze bij grensovergangen. Misstanden worden gerapporteerd aan overheid, wetshandhavers,
media en de industrie zelf.
14 | DIER WINTER 2015

En de kalfjes die het wel redden?
“Meestal zijn deze dieren zo verzwakt dat ze
bij aankomst water met elektrolyten krijgen
toegediend om ze wat op te peppen. Ze zijn
jong, hun immuunsysteem is nog niet ontwikkeld, dus ze hebben amper weerstand en
lopen door de reis longontstekingen en diarree op, waartegen ze vaak antibiotica krijgen.
Een dierenarts vertelde me laatst dat àlle kalfjes die langer dan zes uur onderweg zijn
geweest medicijnen nodig hebben om te kunnen overleven. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat ik zeker zo verdrietig vind, is
dat de kleintjes daarna nog twee tot zes
weken apart van elkaar in een eenlingenboxje
met harde roostervloer worden neergezet,
waarin ze niet kunnen spelen, springen en
nauwelijks bewegen en waar ze nooit de
warmte van de zon zullen voelen.”

Waren er nog meer misstanden?
“Helaas wel. Chauffeurs van veetransporten
zijn verplicht om de dieren na negen uur
rijden tenminste een uur te laten rusten en
drinken, maar daar hielden ze zich niet aan.
Verder waren sommige kalfjes nog geen twee
weken oud, terwijl dat de minimumleeftijd is
voor vervoer over lange afstanden. Toen ik
daarover sprak met de chauffeurs, erkenden
ze dat er regelmatig met geboortedata op paspoorten van de kalfjes wordt gerommeld, om
zo veel mogelijk dieren in één keer te kunnen
vervoeren. Daarnaast zaten de vrachtwagens
veel te vol. De dieren hadden geen bewegingsruimte en de kalfjes die op de grond wilden
gaan liggen, moe van de lange reis, werden
vertrapt door soortgenoten. Veel van de dieren hadden door de stress diarree gekregen
en waren uitgedroogd. In veewagens zitten
wel waternippels, maar kleine kalfjes weten
nog niet hoe ze daaruit moeten drinken.”
Hoe ga je om met het leed dat je
onderweg trof?
“Toen we aan het werk waren, liet ik mijn
emoties niet toe. Er gebeurde zo veel, dat daar
geen ruimte voor was. Eenmaal thuis realiseerde ik me pas wat we hadden gezien en
meegemaakt. Het is een voldongen feit dat
mensen vlees en zuivel willen consumeren,
dus ik heb niet de illusie dat veetransporten
op korte termijn zullen stoppen, maar ik
hoop wel dat we met onze bevindingen de
ogen van mensen kunnen openen.”
Geduld is ook hier een schone zaak dus?
“Ja, maar dat hoort erbij. Ik zal nooit met
mijn vinger wijzen of iemand veroordelen,
maar probeer het gedrag van mensen te veranderen door ze een alternatief te bieden, en
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Wat heeft je bij de inspecties vooral geraakt?
“Heel heftig vond ik de twee kalfjes die na een
dagenlange reis bij aankomst op een boerderij
in Nederland vertrapt bleken te zijn. Ze konden
niet meer overeind komen, waren besmeurd
met diarree, uitgedroogd en compleet uitgeput. Aan oren en staart werden ze uit de vrachtwagen getrokken, waarna ze apart van elkaar
op een harde roostervloer in een hokje werden
gelegd. Ik probeer altijd beleefd te blijven,
maar dit ging me te ver. Ik heb de boer
gevraagd om de kalfjes op z’n minst wat drinken en stro te geven. Uiteindelijk hebben we
zelf stro uit de vrachtwagen moeten halen,
want dat was niet voorradig op de boerderij.
Het maakte nog maar eens duidelijk dat het
blijkbaar de normaalste zaak van de wereld is
dat een aantal dieren tijdens of ten gevolge van
transport overlijdt. Dat wordt gewoon ingecalculeerd. Bijkomende schade noemen ze dat.”

Lesley Moffat (links) en een
collega-inspecteur controleren
een transportwagen.

‘De kalfjes die wilden
gaan liggen, doodmoe
van de lange reis,
werden vertrapt
door soortgenoten’

op die manier het leven van dieren te verbeteren. Zo bezochten we onlangs een slachterij
in Duitsland, waar mais op de vloer werd
gestrooid, vlak voordat de varkens er binnenkwamen. Omdat de dieren direct gefixeerd
waren op de mais, vochten ze niet meer met
elkaar en waren ze minder gestrest dan normaal. We hebben vervolgens een heleboel
emmers mais gekocht, en deze aangeboden
aan slachterijen in Nederland. De reacties
waren heel positief en een aantal slachterijen
heeft al toegezegd om de mais te blijven
gebruiken. Het is een kleine verbetering,
maar dat is wel waar ik het voor doe.”

Waarom heb je Eyes on Animals opgericht?
“Ik kom uit Canada, en was lange tijd in de
veronderstelling dat landbouwdieren het in
Nederland beter hadden. In Canada worden

dieren zelfs tijdens barre weersomstandig
heden over afstanden van duizenden kilometers vervoerd, in veewagens zonder water. Ook
stranden ze regelmatig onderweg in sneeuwstormen. Dieren komen uitgedroogd aan, sommige vastgevroren aan de zijwand van de truck
en andere niet meer in staat om te staan.
Helaas bleek de situatie hier minstens zo schrijnend. In Europa zijn transporttijden gelimiteerd en is er een wettelijke plicht om dieren
na een aantal uren te laten drinken, maar ik
weet nu dat er een groot verschil is tussen een
wet op papier en de naleving ervan in de praktijk. Precies vanwege dat verschil bestaat Eyes
on Animals. Ik realiseer me dat we niet de
hele wereld kunnen verbeteren, maar samen
kunnen we wel het leed van dieren verminderen. En elk stapje vooruit, hoe klein ook, is
wat mij betreft de moeite waard.”
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GERED!

TOMMY

“Ik wilde al heel lang een hond,
maar de omstandigheden lieten het
eigenlijk nooit toe,” vertelt Kimmy.
“Toen ik met het werk verhuisde
naar mijn woonplaats Amsterdam,
was die mogelijkheid er plotseling
wel.” Ze ging naar het asiel, waar
uit een vraaggesprek bleek dat
Tommy een goede match zou zijn
voor haar. Kimmy zocht naar een
rustige hond, liefst wat ouder, die
er geen moeite mee zou hebben om
overdag alleen thuis te zijn. Tommy
voldeed aan dat profiel. “Toen ik
Tom de eerste keer zag, wist ik
direct: dit is hem helemaal. Helaas
was hij op dat moment al gereserveerd door iemand anders.”

In de bakfiets
De tweede keer dat Kimmy het asiel
bezocht, was Tom wel beschikbaar.
En toen was de keuze snel gemaakt.
“Tommy is zo ontzettend lief. Een
beetje lomp, maar dat ben ik ook,”
zegt ze lachend. “In het begin had
hij een slechte conditie. Hij was vrij
mager, had een doffe vacht en
afstanden lopen kon hij niet. Daar is
nu geen sprake meer van. Bijna elke
dag maken we lange wandelingen.
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Ik heb een bakfiets gekocht, waarmee we naar het Amsterdamse Bos
of het park rijden. Het duurde even
voordat Tommy eraan gewend was,
maar nu vindt hij het fantastisch in
de bak en gilt hij het uit van blijdschap. We hebben onderweg dan
ook altijd een heleboel bekijks.”

Enorme sprongen
Hoewel Tommy enorme sprongen
vooruit heeft gemaakt, is zijn
onzekerheid nog niet verdwenen.
“Andere honden vindt ’ie toch spannend,” aldus Kimmy. “Het liefst
kruipt hij dan met zijn staart tussen
de poten achter mij of ver weg in
een hoekje.” Naar mensen toe is hij
juist sociaal. Kimmy: “Hij is erg op
mij gericht en luistert heel goed. Als
ik boodschappen ga doen, kan ik
hem met een gerust hart even buiten laten. Hij wacht geduldig en zal
er nooit vandoor gaan zonder mij.
Als ik nu naar foto’s van de eerste
weken kijk, zie ik pas hoe goed het
met hem gaat. Toen waren zijn
pupillen nog groot, en straalde hij
onzekerheid uit. Nu is hij helemaal
ontspannen als hij ’s avonds tegen
me aan op de bank ligt.”
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De vijfjarige Tommy en zijn moeder werden ruim een
jaar geleden door hun eigenaar afgestaan aan het asiel.
Een leuk leven hadden ze niet. Regelmatig zaten de
twee honden opgesloten in de gang en genieten van de
buitenlucht mochten ze zelden. Bij zijn nieuwe baas
Kimmy is Tom nu weer helemaal opgebloeid.

‘Tommy is
ontzettend
lief. Een
beetje lomp,
maar dat
ben ik
zelf ook’

WINTER 2015 DIER | 17

COLUMN

‘Hij moest toekijken toen zijn
vriendinnetje werd geëuthanaseerd’

‘De vacht van het hondje was
zó verklit, dat de inspecteur
niet meer zag wat zijn vooren zijn achterkant was’

‘Een van de honden was zo
verzwakt dat hij een brancard
moest worden vervoerd’

INSPECTIEPRAKTIJKEN

Naomi Mulder is acht jaar werkzaam voor de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID), sinds vier jaar als binneninspecteur. Samen met haar
collega’s vormt ze het a anspreekpunt voor de achttien inspecteurs in het veld en maakt
ze zich sterk om de mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te gaan.
Ik heb altijd geweten dat ik
iets met dieren wilde gaan
doen. Dat ik aan de slag kon
bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
was dan ook een droom die uitkwam. De LID
heeft een unieke positie in Nederland. Dat
geldt voor de taken die we uitvoeren, maar
ook voor de kennis die we uitdragen. Op het
gebied van dieren én het wettelijk handhaven
van hun welzijn. De ambitie om het veld in te
gaan, heb ik trouwens op dit moment niet. Ik
vind dat te confronterend, en heb er ook het
geduld niet voor. Onze buiteninspecteurs zetten zich elke dag in om het welzijn van dieren
te verbeteren, waarbij het misschien nog wel
belangrijker is dat ze goed met mensen kunnen omgaan dan met dieren. Ik heb bewondering voor de manier waarop ze dat doen.

Moed nooit opgegeven
In mijn functie ben ik onder meer de front- en
backoffice voor de inspecteurs in het veld. Ook
onderhoud ik contact met de dierenpolitie en
andere betrokkenen bij een zaak. Alle dossiers
die in behandeling worden genomen, komen
bij mij en mijn collega’s voorbij. Wij zijn het
laatste controlepunt, zorgen dat de dossiers
compleet zijn. En dat gevoel, waarbij alles

samenkomt en we een dier écht kunnen
helpen, geeft me veel voldoening.
Na al die jaren word ik nog steeds het meest
gegrepen door de verhalen van dieren die
slachtoffer zijn van langdurige verwaar
lozing. Als een hond bijvoorbeeld extreem
mager is, weet je dat dat een proces is geweest
van maanden, soms zelfs jaren. En al die tijd
heeft dus blijkbaar niemand de moeite geno-

‘Toen ik dit werk net
deed, was ik bijna in
een voortdurende staat
van verbijstering’
men om in te grijpen. Neem de zaak van twee
honden die laatst speelde in het oosten van
het land. Toen onze inspecteur bij de woning
aankwam, was een van de dieren al zo verzwakt dat hij op een brancard moest worden
vervoerd. Desondanks bleef hij kwispelen,
alsof hij de moed nooit had opgegeven. Zelfs
de inspecteur, die jarenlange ervaring heeft,
kreeg een brok in zijn keel bij die aanblik. Hij
heeft gedaan voor deze hond wat hij kon,
maar voor hem kwam de hulp te laat.

Uiteindelijk kan ik er vrede mee hebben als
we dieren moeten laten inslapen. Hoe moeilijk ook, soms help je een dier juist door het
uit zijn lijden te verlossen. Dat gold ook voor
het vervilte hondje dat werd aantroffen in
Delft. Hij was er zó ernstig aan toe, dat ik me
niet kon voorstellen dat hij überhaupt nog
leefde. Zijn vacht was dusdanig verklit, dat de
inspecteur niet meer zag wat zijn voor- en
zijn achterkant was. Hoe kan iemand het zo
ver laten komen? Het was schrijnend en heel
verdrietig dat het hondje op deze manier aan
zijn einde moest komen.

Balans gevonden
Wennen doen verhalen als deze nooit, maar
ik heb na al die jaren wel een balans gevonden om het leed dat we tegenkomen een plekje te geven. Toen ik dit werk net deed, maakte
elk verhaal zó veel indruk, dat ik bijna in een
voortdurende staat van verbijstering verkeerde. Maar daar kun je niet in blijven hangen.
Het is een overlevingsstrategie om het op een
gegeven moment van je af te zetten en je te
realiseren: dit is er, sommige
mensen zijn blijkbaar zo. Wij
zijn er voor deze dieren, en
we doen er alles aan om ze
een beter leven te geven.
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PORTRETTEN

Grote hondenrassen

STEEDS LANGER
IN HET ASIEL
De opvangcentra van de Dierenbescherming vangen steeds
vaker staffords en andere grote hondenrassen op. Waar voor de
meeste dieren snel een eigenaar wordt gevonden, wachten deze
honden maanden of nog langer op een nieuw plekje. Ze worden
meer dan voorheen zwervend aangetroffen, maar ook vaak
afgestaan door hun eigenaren, die zich blijkbaar toch hebben
verkeken op wat zo’n hond van je vraagt.
Op dit moment is een groot deel van de honden in de opvangcentra
een staffordachtige en kan de Dierenbescherming de toestroom
nauwelijks nog aan. Een zorgwekkende trend, die mede wordt
ingegeven door het slechte imago dat deze honden al lange tijd
achtervolgt. En dat is niet alleen vervelend, maar ook onterecht.
Hun karakter maakt namelijk dat ze erg gericht zijn op mensen en
goede gezinshonden zijn. Bovendien zijn ze trouw en tolerant.
Wél hebben ze vanuit hun fokverleden moeite met soortgenoten
en andere dieren. Juist daarom is het voor deze honden zo
belangrijk dat ze bij de geschikte eigenaar terechtkomen.
De Dierenbescherming vindt dat geen enkel dier het verdient
om zo lang te moeten wachten en doet er alles aan om ook
voor deze honden een fijn thuis te vinden.
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Nikita Kampen en haar vader Lex hebben
een stafford uit het asiel geadopteerd
Lex: “We waren al een tijdje op zoek naar een
hond en hadden meerdere asielen bezocht.
Maar die ene, speciale klik waar we naar zochten, vonden we nergens. Nikita: “Totdat we Tinkerbell zagen. Met haar hadden we die klik wel
meteen. Ze zat al lange tijd in het asiel, en
kampte met gedragsproblemen. Zo kon ze volgens haar verzorgers niet met andere honden
overweg, en was de kans groot dat ze nooit
zonder riem naar buiten zou kunnen. Om die
reden mochten we haar bij de eerste ontmoe-

ting ook niet mee naar huis nemen. De verzorgers wilden dat we eerst goed over onze
keuze na zouden denken, of we het wel écht
aandurfden met haar. Lex: “Nikita en ik hebben
dat advies ter harte genomen en er uitgebreid
over gesproken. En hoewel ik aanvankelijk nog
wat terughoudend was, twijfelde Nikita geen
moment. Zij wist zeker dat wij Tink de begeleiding zouden kunnen bieden die ze nodig had.
En daar heeft ze gelijk in gekregen.” Nikita:
“Tink woont nu ruim negen maanden bij ons,
en gaat met sprongen vooruit. In het begin liep
ze nog met haar staart tussen de poten en

blafte ze nooit. Daar is nu absoluut geen sprake meer van. Ze geniet, is waaks en kwispelt
erop los. Ze is ook rustiger als we met haar
gaan wandelen, en reageert steeds beter op
andere honden. Lex: “Buiten durven we haar
nog niet los te laten lopen, maar voor ons is
dat geen belemmering. Als ik ga hardlopen,
mag ze mee aan een lange lijn, en dat gaat
eigenlijk prima. Spijt van onze keuze hebben
we nooit gehad. Tink is aanhankelijk, loyaal en
ze heeft ons leven in meerdere opzichten verrijkt. We zijn zo blij met haar. Ik kan alleen
maar hopen dat zij net zo gelukkig is met ons.”

‘We zijn zo blij met
Tink. Ze is aanhankelijk, loyaal en heeft ons
leven in meerdere
opzichten verrijkt’
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‘Als ik door de gangen van
onze kennel loop, en al die
verwachtingsvolle koppies
zie, raakt me dat’
Henk Beugeling is coördinator
dierennoodhulp bij Dierenopvangcentrum
Rijnmond Henk: “Veertien van de tweeëntwintig honden die op dit moment in ons
opvangcentrum zitten, zijn staffords. Om het
verblijf voor deze dieren zo aangenaam mogelijk te maken, gaan onze medewerkers en vrijwilligers elke dag een paar keer met ze naar
buiten en hebben we diverse speelvelden
waar ze zich kunnen uitleven. Ook zijn we een
samenwerking aangegaan met Dutch Cell
Dogs, waarbij onze ‘moeilijke’ honden onder
begeleiding intensief worden getraind door
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gedetineerden en zodoende beter plaatsbaar
worden. We hebben hier al veel mooie resul
taten mee behaald. Als opvangcentrum zijn we
blij met elke ‘moeilijke’ hond die we een nieuw
thuis kunnen geven, want voor dieren is een
asielomgeving nooit ideaal. Sommige gaan er
zelfs zo onder gebukt, dat ze extreem angstig
gedrag kunnen gaan vertonen. In het verleden
werden pitbulls, net als sommige andere
hondenrassen, gefokt voor een bepaald doel
en zag je ze alleen in het illegale circuit. Toen
ze daar eenmaal uit waren, kon je ze plotseling
op iedere hoek van de straat aanschaffen.

Helaas werden ze ook net zo makkelijk weer
gedumpt. Hun slechte imago hebben ze in
al die jaren niet van zich af weten te schudden.
Wat eigenlijk heel triest is. Een hond wordt
namelijk niet vals geboren; zijn gedrag is het
gevolg van zijn opvoeding of socialisatie. En
dat lijken veel mensen te vergeten. Als ik door
de gangen van onze kennel loop, en al die verwachtingsvolle koppies zie, raakt me dat. Deze
honden hebben hier niet om gevraagd, en ze
hebben het al helemaal niet verdiend om zo
lang op een nieuwe baas te moeten wachten.”

Ghislaine Oubrie werkt als hondenverzorgster bij Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort Ghislaine: “Nana, de Amerikaanse stafford op de foto, zit sinds september
vorig jaar in ons opvangcentrum. In al die tijd
heeft er één keer iemand voor haar gebeld.
Heel sneu, want honden horen hier niet. Nana
is via een justitiële zaak bij ons terechtgekomen, we weten daarom niets over haar verleden. Maar wat ze ook heeft meegemaakt, ze is
een schatje, erg sociaal en een enorme knuffelkont. Ik ben dol op haar en ze verdient een
fijn plekje. Hoewel ik zelf drie teckels heb, heb
ik stiekem een zwak voor grotere honden.

Staffords bijvoorbeeld kunnen helemaal voor
jou, als mens, gaan en dat is prachtig om te
zien. Ze zijn alleen een beetje lomp, onstuimig
en hun agressiedrempel naar soortgenoten
ligt vaak lager dan bij andere rassen. Dat is
vervelend, maar met de juiste opvoeding en
begeleiding, kun je zó veel plezier van ze hebben. Het zijn roedeldieren en zodoende erg
geschikt als gezinshond. Ze staan er ook om
bekend dat ze dol zijn op kinderen, en bovendien zijn ze heel trouw. Het probleem met grotere hondenrassen is alleen dat veel mensen
die ze aanschaffen, onderschatten wat de zorg
voor zo’n dier met zich meebrengt. Een staf-

fordpup ziet er super schattig uit, maar die
pup groeit wel uit tot een grote hond, met een
heleboel energie. Die kun je niet zomaar op
een flatje zetten om ’m vervolgens hele dagen
alleen achter te laten. Een hond is een sociaal
dier, die heeft aandacht nodig, en wil naar buiten, bewegen. Ik vind het zorgelijk dat er nog
steeds zoveel staffords en andere grote hondenrassen op online handelsplaatsen worden
aangeboden. Als deze dieren in verkeerde
handen terechtkomen, zien wij ze hier gegarandeerd terug. En dat is nou juist wat we zo
graag willen voorkomen.”

‘Nana zit sinds
september vorig jaar
in ons opvangcentrum.
In al die tijd heeft
er één keer iemand
voor haar gebeld’
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LEZERSFOTO’S

BESTE MAATJES

Dat niet alleen mensen, maar ook dieren échte vrienden kunnen zijn, bewijzen deze
foto’s. We hebben er honderden ontvangen. Sommige ontroerend, andere juist grappig, of
heel lief. Voor het volgende nummer zijn we op zoek naar foto’s van asieldieren. Hebt u een
hond, kat of ander dier uit het asiel? Stuur dan een foto o.v.v. naam, woonplaats en een
begeleidend tekstje naar redactie@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 1 februari.
1.

2.

1. Axel zoekt regelmatig een beschut en
veilig plekje bij zijn grote kameraad
Albert. Anja van der Roest, Neede
2. Onze kat en konijn waren beste vrienden. Ze sliepen altijd samen in een mandje, knuffelden en wasten elkaar en renden
graag achter elkaar aan door het huis.
Onlangs hebben we afscheid moeten
nemen van ons konijn. Deze foto is een
dierbare herinnering. Jacobijne van
Gemerden, Krimpen a/d Lek
3. Onze honden Jillz & Denver. Onafscheidelijk, maatjes door dik en dun.
Spelen, rennen en zwemmen zijn hun
favoriete hobby’s en uiteraard heerlijk
slapen op hun mat voor de houtkachel.
Karin Arends, Rijssen
4. Mijn lieve knuffelkonijntjes Ko en Nijn.
Ze zijn onafscheidelijk, volgen elkaar
overal en doen alles samen. Meike Odijk,
Santpoort-Noord
5. Oreo, het zwart-witte hondje, in een
innige omhelzing met een van zijn beste
vriendjes Tommy. Mounia Bijlaart,
Den Bosch
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5.

3.

5.

4.

10. Ezeltjes Django en Mo breken uit als ze niet samen mogen staan.
Die twee knuffelen de hele dag door. Audrey Hendriks, Valkenburg a/d Geul
11. Onze boxer Donja heeft haar maatje gevonden in het anderhalve maand
oude stierkalf dat met de fles groot wordt gebracht. Bij mooi weer liggen ze
graag samen in de tuin. Hanneke Hut, Zuidlaarderveen
12. Vrienden voor het leven, die alles samen delen. Marina Katuin, Stadskanaal
13. Kat Ami en hond Buddy zijn vanaf de allereerste dag beste maatjes.
Corina Verdonk, Waalwijk

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.
6. Mijn Yin en Yang-koppel Lefki en Amy. Samen rollen, graven, eekhoorntje kijken, zonnen en bankje zitten. Waar de één gaat, gaat de ander en ze
zijn kampioenen synchroon liggen. Karin Radstake, Nijmegen
7. Twee broertjes, uit één nestje, we konden niet kiezen. Ze hebben
ons hart gestolen. Ze liggen altijd samen, verstrengeld in elkaar.
Ware broederliefde!! Jolanda Wendling, Bussum
8. Mijn honden, drie generaties, van dertien, tien en vijf jaar oud. Bij
thuiskomst begroeten ze altijd eerst elkaar, voordat ze naar mij toe
komen. Ze zijn onafscheidelijk. Petra Veltman, Maaseik
9. Mijn twee cavia’s Bella en Puck zijn onafscheidelijk, een echt liefdeskoppeltje!
Marieke Prins, Eindhoven
11.

13.
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NAAM
Marloes Langers
FUNCTIE
“Sinds twee jaar ben ik als
teamleider bemiddeling
verantwoordelijk voor alle
dieren die via ons asiel naar
een nieuwe eigenaar gaan.
Daarnaast houd ik me
bezig met de nazorg voor
geplaatste dieren en hun
baasjes en het aannemen
van afstandsdieren.”
WAAROM
DIERENBESCHERMER
“Als je je hart volgt, worden
je dromen werkelijkheid. Ik
had een leuke, goedbetaalde baan bij een bank, maar
het gaf me niet de voldoening waar ik naar zocht. Ik
wilde een verschil maken,
iets betekenen voor een
ander. Dieren hebben altijd
een belangrijke rol in mijn
leven gespeeld. Toen ik
deze baan vond, vielen alle
puzzelstukjes op hun plek.”

MOOIE HERINNERING
“We vingen een border
collie op die dagenlang bij
zijn overleden eigenaar in
een caravan had gezeten.
Hij was getraumatiseerd,
doodsbang en wilde niet
worden aangeraakt. We zijn
met hem gaan trainen. Na
twee maanden was hij klaar
voor een nieuwe baas. We
vonden een perfect plekje,
op een boerderij, tussen de
dieren en de natuur, waar
hij nu heel happy is.”
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FOTOGRAFIE VINCENT VAN DEN HOOGEN

MOTIVATIE
“Als wij een verwaarloosd
of getraumatiseerd dier
opvangen en dat met veel
zorg en aandacht naar een
fijn nieuw thuis kunnen
begeleiden, maakt me dat
zó gelukkig. Daar kan ik
nog steeds om janken.”

MEELOOPREPORTAGE

ONZE MENSEN, ONS WERK

Als teamleider bemiddeling is Marloes Langers verantwoordelijk voor alle dieren die via
Dierenopvangcentrum De Doornakker een nieuwe eigenaar vinden. Omdat we graag willen
weten wat het inhoudt om dieren op te vangen, te verzorgen en een thuis voor ze te vinden,
kijken we een dagje over haar schouder mee.

13.00 uur Intakegesprekken voeren
We ontmoeten Marloes Langers bij De Doorn
akker in Eindhoven. In de ontvangstruimte
is het druk. Er staat een moeder met haar
dochter: ze willen graag een katje adopteren.
Daarnaast een stel dat als gastgezin tijdelijk
vier kittens heeft opgevangen voor de
Dierenbescherming. “We zijn zo aan ze
gehecht geraakt, dat we ze graag willen adopteren,” vertellen ze. Marloes legt uit wat er
van ze wordt verwacht als ze de katjes definitief in huis nemen. Het stel kijkt elkaar aan.

voortvloeit, moet aansluiten bij de verwachtingen en levensstijl van de toekomstige baas.
Bij honden is dit overigens een complexer traject dan bij katten. Want waar we bij katten
vooral kijken naar de klik met de potentiële
baas, is het bij honden ook essentieel om
rekening te houden met de leefsituatie van
de adoptant. Een hond met verlatingsangst
zullen we bijvoorbeeld nooit plaatsen bij
iemand die overdag weinig thuis is. Omdat
we een strenge selectieprocedure doorlopen,
en écht kijken naar de match tussen mens en
dier, maken we zelden mee dat een dier na
adoptie weer in het asiel terechtkomt.”

‘We zoeken altijd
naar de perfecte
match tussen
mens en dier’

14.00 uur Tijd voor een wandeling
“Op dit moment zitten er 168 dieren in ons
opvangcentrum. Ik weet zeker dat we voor
allemaal een fijn thuis gaan vinden. En in die
tussenliggende periode doen we er alles aan
om het de dieren hier zo comfortabel mogelijk te maken,” vertelt Marloes als we met een
van de honden aan het wandelen zijn. “Elke
dag gaan onze vrijwilligers een paar keer met
de honden naar buiten, we laten ze uitrazen
op ons speelveld en ook de katten en konijnen
krijgen veel liefde en aandacht.”

Twijfelen doen ze allang niet meer, ze willen
de katjes dolgraag houden. “Dieren die om
welke reden dan ook niet in een asielom
geving kunnen verblijven, brengen we tijdelijk onder bij gastgezinnen,” aldus Marloes.
“Het komt regelmatig voor dat mensen zo’n
dier na een paar weken niet meer kunnen
missen en tot adoptie overgaan.”

FOTO VINCENT VAN DEN HOOGEN

13.15 uur Kennismaken met de dieren
We lopen naar de ruimte waar de dieren verblijven. Daar mogen de moeder en dochter
die eerder bij de balie stonden, kennismaken
met een paar katten. Een vrijwilliger begeleidt ze daarbij. “Wij werken met het Meet
Your Match-programma, waarbij we onze
medewerkers en vrijwilligers leren om honden en katten te observeren en analyseren,”
legt Marloes uit. “Het profiel dat daaruit

15.00 uur Bewustzijn vergroten
Volgens Marloes is het de taak van de Dierenbescherming om het bewustzijn rond dierenwelzijn te vergroten. “Want helaas komt het
nog regelmatig voor dat mensen een huisdier
aanschaffen, zonder zich af te vragen wat
daarbij komt kijken”, zegt ze. “Dat een dier
liefde, zorg en aandacht nodig heeft, en ook
geld kost. Hebben ze dat eenmaal door, dan
doen ze er net zo makkelijk weer afstand van.
En dat kan natuurlijk niet. Dieren moeten in
hun waarde worden gelaten, écht dier kunnen zijn. Zo ben ik opgevoed, en dat wil ik
uitdragen. Niets maakt mij gelukkiger dan de
juiste match te kunnen maken tussen mens
en dier en ze samen de deur uit te zien lopen,
op weg naar een fijne toekomst.”
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AD VER TENTIE

• KRILL

• WATERDIER

• LARVE

• WORMSCHELP

Puzzel mee & maak kans op € 2500,• PLANKTON

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken
deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog
•enPURPERSLAK
enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen.
Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis).
Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.
De overgebleven letters vormen de oplossing.
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Woordzoeker. De overgebleven letters vormen
de oplossing.
© DENKSPORT
PUZZELBLADEN

•
•
•
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•
•
•

BOORMOSSEL
FOSSIEL
KINKHOORN
KLASSE
KOPPOTIGEN
KRILL
LARVE
PLANKTON

•
•
•
•
•
•
•
•

PURPERSLAK
SCHELPEN
SPOELHOORN
SPRIETEN
TOLSLAK
TOPSCHELP
WATERDIER
WORMSCHELP

Eerste prijs:

€ 2.500,-

Het zou zomaar kunnen
dat u binnenkort een
mooi bedrag rijker bent!
Bent ú straks de gelukkige winnaar van
€ 2.500,-?

5x

Tweede prijs:
Postcode Loterij
Reiskoffer t.w.v. € 99,Een stevige reiskoffer die
u overal als handbagage
mee naartoe kunt nemen.
Stijlvol en gemakkelijk!

Derde prijs:

HEMA
Cadeaukaart

ca de au ka

ar t

Met de HEMA Cadeaukaart kunt u zelf
een keuze maken uit het ruime
assortiment van de winkels van HEMA.

Bel uw ia
v
oplossing door

0800 -t1is1) 23

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod
tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn
Oplossing
uitgesloten
van deelname. De looptijd van de actie is van 16 november 2015 tot en met 2 februari 2016. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 9 maart 2016 gepubliceerd op
postcodeloterij.nl/puzzel. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 8787 d.d. 25/11/2014.

20

�

t.w.v. € 20,-

(gra

parelmoer

1x

50x

KENNISPLEIN

VRAAG

&

ANTWOORD

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

Waarom
heeft een
egel stekels?

Mijn hond heeft
verlatingsangst.
Wat moet
ik doen?

ILLUSTRATIES DEBORAH VAN DER SCHAAF FOTO ROBIN UTRECHT

Het belangrijkste is om hem het vertrouwen te geven dat u altijd weer
terug zult komen. Dat kost tijd en
geduld. Laat uw hond in het begin
niet te lang alleen, maar bouw het
langzaam op. Begin ook niet met
oefenen op een moment dat hij veel
energie heeft, maar liever als ’ie
moe is van het wandelen of spelen.
Hij zal dan rustiger blijven liggen.
De eerste paar keer geeft u een
speeltje of kluif als u de kamer
uitloopt. Als dit goed gaat, kunt u
telkens wat langer de kamer uitgaan. Daarna begint u met oefeningen waarbij u het huis daadwerkelijk
verlaat. Bouw ook hier de tijd dat u
weg bent langzaam op. Uiteindelijk
zal uw hond zijn angst kwijtraken,
en kunt u hem met een gerust
gevoel thuis achterlaten.

Hoe kan ik
vogels helpen
bij hevige kou?

U kunt vogels helpen met een voederhuis en vetbollen. Let
alleen wel op dat u nooit voer geeft waarin zout is verwerkt,
want dat veroorzaakt uitdroging. Ook margarine is uit den boze,
omdat het laxerend werkt. Leg voer verder op een voederplank
die onbereikbaar is voor natuurlijke vijanden en houd deze
goed schoon om ziekteverspreiding te voorkomen. Dek drinkwater bij vorst af met een stuk gaas, zodat de vogels niet
bevriezen bij het badderen en voorkom vastgevroren vogels
met een strolaag rond ijswakken. Treft u een vastgevroren dier?
Probeer het dan nooit los te trekken, maar maak het ijs rondom
de poten los door het te laten smelten. Plaats hiertoe een
afgesloten pan warm water op het ijs.

De stekels dienen als beschermingsmechanisme. Is een egel opgerold,
dan staan de stekels alle kanten uit,
waardoor hij moeilijk benaderbaar
wordt. Dat oprollen is overigens nog
niet zo eenvoudig. Het kost de kleintjes elf dagen om dat onder de knie
te krijgen. Een egel heeft tussen
vijfduizend en achtduizend stekels van
twee à drie cm lang, maar wordt
onbehaard en blind geboren. Na een
paar uur verschijnen witte stekels, die
binnen enkele weken worden vervangen door bruin-crème-kleurige
stekels. Bij volwassen egels gaan
stekels ongeveer achttien maanden
mee, waarna ze uitvallen en er nieuwe
voor in de plaats komen.

Er zijn al veel keurmerken,
waarom het Beter Leven keurmerk erbij?
Voorheen waren er nauwelijks dierlijke producten die qua dierenwelzijn tussen gangbaar
en biologisch in zitten. Ze werden zelden aangeboden in de supermarkten en waren
bovendien niet duidelijk te herkennen. Bij het Beter Leven keurmerk snappen consumenten meteen dat het om een Beter Leven voor dieren gaat, omdat het logo van de
Dierenbescherming er op staat. Consumenten begrijpen ook dat hoe meer sterren
een product krijgt, hoe beter het welzijn van de dieren is geweest.

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

Van vleermuizen wordt gedacht
dat ze veel slapen om energie
te besparen. Het jagen op hun
prooi is vermoeiend en ze zijn
te klein om veel energie op te
slaan. Ze moeten daarom zuinig
aan doen en veel slapen. Er
wordt aangenomen dat tijdens
de slaap belangrijke reparaties
plaatsvinden in de hersenen,
zowel bij mensen als dieren.
Onderzoek bij muizen laat zien
dat er tijdens de slaap inderdaad celvernieuwing plaatsvindt
en er minder stressreacties zijn.

GAAAAAAAP!

Sommige dieren slapen een gat in de dag, andere hebben
genoeg aan een paar minuten per etmaal. Er wordt veel onderzoek
gedaan naar dit fascinerende fenomeen en de vraag waarom er
in de dierenwereld zulke grote verschillen zijn. Op deze pagina’s
duiken we in het vaak bijzondere slaapgedrag van dieren.
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IN BEELD

boven

HELFT VAN HET BREIN

Als mensen en dieren slapen, ontspannen hun
spieren zich. Bij vogels is dat meestal niet het
geval, omdat ze anders van hun tak zouden vallen. Vogels slapen vaak met de helft van hun
brein. Wanneer ze in groepen slapen, zijn het
vooral de vogels aan de buitenkant van de groep
die dit gedrag vertonen. Tot voor kort werd aangenomen dat trekvogels op deze manier in de
lucht kunnen slapen, maar onderzoek suggereert dat dit niet het geval is.

VOLG DE VOGELTREK

Ze leveren ware topprestaties: de miljoenen vogels die elk jaar koers zetten
richting hun overwinteringsgebieden. Zodra de eerste tekenen van de herfst
ONDER ZEIL
De slaapbehoeften
van aandienen,
dieren wisselen sterk.
zich
maken ze zich op voor een lange tocht. Ze vliegen naar
Veel grote planteneters hebben genoeg aan vijf
warmere gebieden of arriveren vanuit het hoge noorden om in ons land te
uur, terwijl knaagdieren als konijnen en cavia’s
acht tot negen
uur onder zeil zijn. Omdat
roof-waarom trekken vogels eigenlijk weg uit hun vertrouwde
overwinteren.
Maar
dieren niet dagelijks hoeven te eten, kunnen zij
omgeving en ondernemen ze die reis vol gevaren?
zich wel vijftien uur slaap veroorloven. Overirechts

gens eten kleine zoogdieren over het algemeen
’s nachts en slapen ze overdag om niet ten prooi
te vallen aan roofdieren. Hun slaap- en eetgedrag is dus niet alleen aangepast aan hun eigen
bioritme, maar ook aan dat van de dieren die
een gevaar vormen.
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IN BEELD

links

SLAPEN? NIET NODIG

Zijn er ook dieren die niet slapen? Jazeker! Bij
vissen die in scholen zwemmen, kan geen slaap
worden gemeten. Ze leiden een heel routineus
bestaan en hoeven amper prikkels van buitenaf
te verwerken. Zodoende is het mogelijk dat de
behoefte aan het verwerken van informatie laag
is. Ditzelfde geldt voor trekvogels die dagenlang
zonder slaap doorvliegen.
onder

ALTIJD ALERT BLIJVEN

FOTOGRAFIE BUITENBEELD

De meeste dieren slapen kort en licht, zodat ze
waakzaam blijven. In de natuur moet dat ook wel,
omdat het wemelt van de vijanden. Herten en
andere dieren die leven in open vlakten voelen
zich nergens veilig en slapen staand. Alleen als
een soortgenoot de wacht houdt, durven ze te
gaan liggen. Er zijn ook andere, praktische redenen om kort te slapen. Olifanten bijvoorbeeld
kunnen niet langer dan een half uur liggen,
omdat anders de ingewanden worden verpletterd onder hun gewicht. De overige vier uur brengen ze staand door. Ook koeien kunnen op deze
manier slapen, maar dromen doen ze alleen als
ze erbij gaan liggen.
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MET GESLOTEN OGEN

Koudbloedige dieren, die evolutionair
verder afstaan van de mens dan warmbloedige, slapen ook. Tijdens het slapen
koelen ze af, waardoor lichaamsprocessen worden vertraagd. Dat geldt ook voor
de hersenen. Van amfibieën is het nog
moeilijker dan bij andere dieren om vast te
stellen hoe ze slapen. Over kikkers en
salamanders is bijvoorbeeld niet veel
meer bekend dan dat ze langere p
 erioden
van de dag rusten met hun ogen dicht.
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Het project Duurzaam Diervervoer wordt gelanceerd in
Spijkenisse. Links op de foto Marjolein Blank (Dieren
bescherming). In het midden vooraan Esther-Gilah Schneider
(Nationale Postcode Loterij) en onze directeur Frank Dales.

Duurzaam Diervervoer

GROTE STAP VOORWAARTS
IN DE HULP AAN DIEREN
Begin dit jaar ontving de Dierenbescherming een extra schenking van de Nationale
Postcode Loterij van bijna 2,7 miljoen euro, bestemd voor de aanschaf van duurzame
auto’s voor het vervoer van dieren. Een grote wens gaat hiermee in vervulling, want nu
kunnen we efficiënter werken en daarnaast zijn de auto’s beter voor het milieu. Dat klinkt
mooi, maar hoe ziet deze duurzame manier van diervervoer er eigenlijk uit?

E

lk jaar ontvangt de Dierenbescherming van de Nationale Postcode
Loterij een prachtig geldbedrag om
dieren op te vangen en te verzorgen. Dit jaar kregen we daar bovenop bijna 2,7 miljoen euro voor de realisatie
van een uniek project: Duurzaam Dier
vervoer. Margriet Schreuders, Hoofd Goede
Doelen, legt uit: “Als Nationale Postcode
Loterij hebben we sterke maatschappelijke
organisaties nodig die ons doel, een groene
en rechtvaardige wereld, een stapje dichterbij
brengen. De Dierenbescherming is daar een
mooi voorbeeld van, met een enorme achterban in Nederland.” Volgens Margriet raakt
het project Duurzaam Diervervoer veel
thema’s die voor de Postcode Loterij van
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belang zijn. “De auto’s rijden elektrisch en op
de daken zijn zonnepanelen bevestigd. Ze zijn
daarmee niet alleen heel belangrijk in de
hulp aan dieren, maar bovendien duurzaam
en goed voor het milieu.”

Overvallen door Gaston
Begin 2015, een week voor het jaarlijkse Goed
Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij,
werden medewerkers van de Dierenbescherming ‘overvallen’ door Gaston Starreveld en
een cameraploeg. “Dat het project was toegekend, kon eigenlijk niemand bevatten. Het
duurde wel even voor het ‘kwartje’ viel,” herinnert Marjolein Blank zich. Zij diende vanuit
haar functie als fondsenwerver bij de Dieren
bescherming het projectplan voor het duur-

zame diervervoer in. “Dit is een mooie stap
voorwaarts voor alle dieren die we gaan helpen. We zijn de Nationale Postcode Loterij erg
dankbaar. Het stelt ons in staat om werkzaamheden op een efficiëntere, duurzame manier
uit te voeren. Iets wat zonder deze bijdrage
nooit was gelukt,” concludeert ook directeur
van de Dierenbescherming Frank Dales.

‘Als Dierenbescherming
zijn we bewust bezig met
het milieu en deze auto’s
dragen daaraan bij’

ACHTERGROND

DIERENTRANSPORTERS

De dierenambulances van de D
 ierenbescherming rijden jaarlijks zo’n 90.000 keer
uit. Maar lang niet alle ritten zijn spoedeisend.
De nieuwe dierentransporters kunnen worden ingezet voor het geplande transport, naar
bijvoorbeeld een d
 ierenarts of specialistisch
opvangcentrum. Zodoende blijven de dierenambulances volledig inzetbaar voor het ver
lenen van noodhulp aan dieren. Voor zeker
de helft van de ritten, waarbij altijd dieren
ambulances werden gebruikt, worden nu de
elektrische dierentransporters ingezet.

Marjan Perfors

Esther-Gilah Schneider
overhandigt de sleutels

DAGJE PROEFRIJDEN

Om medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming kennis te laten maken met de
elektrische voertuigen, zijn er door het land
drie testdagen georganiseerd. Marjan Perfors,
coördinator dierenhulp en toezicht bij het
Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort,
maakte een proefrit in een dierentransporter.
“Ik ben onder de indruk van de eenvoud en de
afwerking van de auto, die bovendien makkelijk
in onderhoud is,” vertelde ze na afloop. “Omdat
ramen aan de zij- en achterkant ontbreken, heb-

ben de dieren geen last van prikkels. Dat maakt
het vervoer aangenamer en minder stressvol.
Met de dierentransporter kan je op een volle
accu ongeveer 140 kilometer rijden. Voor het
werk in onze regio is dat geen probleem, maar ik
kan me voorstellen dat het in andere delen van
het land een uitdaging is. Toch vind ik de keuze
voor elektrische wagens een hele logische. Als
Dierenbescherming zijn we bewust bezig met het
milieu en deze auto’s dragen daaraan bij. Je kan
er ook een sport van maken om zo zuinig mogelijk te rijden.”

VOOR DE DIEREN

ANIMAL RESCUE V
 EHICLES

Met de Animal Rescue Vehicles kunnen tot
wel zestig dieren worden overgebracht van
de ene naar de andere plek; denk bijvoorbeeld aan ontruimingen bij verzamelaars of
calamiteiten. De indeling van de wagens is
flexibel en kan naar behoefte worden ingericht. De laadruimte bestaat uit makkelijk te
reinigen materialen, waardoor infectiegevaar
vermindert. Bovendien beperkt deze manier
van vervoer de stress voor de dieren.

Gaston Starreveld en een
cameraploeg overvielen medewerkers van de Dierenbescherming met de schenking van bijna
2,7 miljoen euro. “Dit geld komt
rechtstreeks ten goede aan dieren die het toch al niet getroffen
hebben. Met de nieuwe voer
tuigen kunnen we ze nog beter
vervoeren, hoeven we de dierenambulances minder te belasten
en verkleinen we onze impact op
het milieu”, reageerde directeur
Frank Dales verrast.
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SMOKEY EN SPEEDY

De katten Smokey en Speedy zaten meer dan een jaar in
het asiel, wachtend op een nieuwe eigenaar. Maar omdat
ze met hun acht jaar al behoorlijk op leeftijd waren en
bovendien kampten met hartruis, wilde niemand ze
hebben. Dat wil zeggen: totdat ze hun intrek namen in
de poezenkamer van een Limburgs verzorgingstehuis.

Als jonge, gezonde dieren in het
opvangcentrum terechtkomen,
vinden ze meestal snel een nieuwe
baas. Voor bejaarde dieren geldt dat
helaas niet. Ook de broertjes Smokey
en Speedy wachtten lange tijd tevergeefs op een tweede kans. “Ze waren
moeilijk plaatsbaar vanwege hun
leeftijd en gezondheid, maar ook
omdat ze onafscheidelijk waren,”
aldus Saskia Thijssen van het Dierenbeschermingscentrum in Limburg.

Geschenk uit de hemel
Dat ze een plekje kregen in de
poezenkamer van een verzorgingstehuis voor dementerende ouderen
was niet alleen voor Smokey en Speedy een geschenk uit de hemel, maar
ook voor de bewoners. “De band tussen mens en dier is heel bijzonder.
Het is bewezen dat dieren met hun
aanwezigheid, lichaamswarmte en
aaibaarheid troost kunnen bieden,
onrustgevoelens wegnemen en het
isolement bij eenzame ouderen doorbreken,” aldus initiatiefnemer Judith
Kochen. Zij kwam op het idee voor de
bijzondere poezenkamer toen ze een
bezoek bracht aan het verzorgings
tehuis: “Het was er zo mooi en
gezellig. Met een bioscoop, een winkel en zelfs een cafeetje. Maar toch
wilde ik er niet wonen, omdat ik
mijn katten te erg zou missen.”

De poezenkamer is volgens Judith
vanaf de eerste dag een succes:
“Smokey en Speedy genieten met volle teugen. Ze hebben alle ruimte die
ze nodig hebben en ze krijgen veel
aandacht. Ook lichamelijk hebben ze
er baat bij. Hun hartproblemen zijn
zelfs aanzienlijk verminderd sinds ze
hun intrek hebben genomen in het
verzorgingstehuis.”

Zo aandoenlijk
Smokey en Speedy zijn heel populair onder de bewoners. Judith:
“Laatst hadden we een mevrouw
van 94 jaar. Omdat ze dementerend
was, maakte ze geen contact meer
met haar omgeving. Ook was ze erg
bozig. We wisten dat ze dol op dieren was en brachten haar naar de
poezenkamer. Wat er toen gebeurde
zal ik nooit meer vergeten. Op het
moment dat ze Smokey en Speedy
zag, begon ze te zingen en te praten. Voor het eerst in lange tijd
straalde ze weer, en maakte ze zelfs
oogcontact met de mensen om haar
heen. We hadden niet verwacht dat
ze daar nog toe in staat zou zijn.
Het was zo aandoenlijk dat de verzorgers er met tranen in hun ogen
bij stonden. Enkele weken later is
deze mevrouw overleden. Het is fijn
dat Smokey en Speedy haar dit nog
hebben kunnen geven.”

MEER POEZENKAMERS IN NEDERLAND

In onze opvangcentra zitten veel dieren die vanwege hun hoge leeftijd of
lichamelijk gebrek niet populair zijn onder potentiële baasjes. De Dierenbescherming hoopt daarom dat er in de toekomst meer soortgelijke initiatieven zullen komen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een
asiel bij u in de buurt en informeer naar de mogelijkheden.
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FOTOGRAFIE ROBIN UTRECHT

‘Met hun lichaamswarmte en
aaibaarheid kunnen d
 ieren
het isolement bij eenzame
ouderen doorbreken’
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SERVICE

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

088 81 13 000

Volg de Dierenbescherming op Facebook
facebook.com/deDierenbescherming
Volg de Dierenbescherming op Twitter
twitter.com/Dierbescherming

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

WINNAARS
BOEK
KAN EEN
REGENWORM
OOK
VERZUIPEN?

NALATEN AAN
DE DIERENBESCHERMING

KALENDER 2016

De Dierenbeschermingskalender bevat ook voor
2016 weer een gevarieerde selectie van dieren
foto’s. De foto’s zijn gemaakt door ‘onze’ Robin
Utrecht; een gerenommeerd fotograaf en winnaar
van een aantal prestigieuze prijzen. De coverfoto van
deze DIER is ook van zijn hand. U bestelt de kalender t/m 31 december voor € 8,95 in Wiekes
Winkel. Met uw aankoop steunt u het werk van de
Dierenbescherming. Kijk op wiekeswinkel.nl voor
meer informatie.

De Dierenbescherming
is de grootste dieren
welzijnsorganisatie van
Nederland. In de samenleving die de Dieren
bescherming nastreeft,
geeft de mens duurzame
invulling aan welzijn,
gezondheid en integriteit
van ieder dier.
Meldnummer
dierenmishandeling
144

De winnaars van de boek van
Kan een regenworm ook ver
zuipen? uit het vorige n
 ummer
van DIER zijn:
• Carla de Korte, Vlaardingen
• Frank Bogerd, Amsterdam
• Tineke van Houten, Joure
• Ans Hoogenes, Opmeer
• Raymond Swinkels, Volendam

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

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

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

Directie
F.C. Dales, algemeen
directeur
Lidmaatschappen
• Lidmaatschap
€ 28,- per jaar
• Jeugdlid (0-18)
€ 18,- per jaar
• Bedrijfslidmaatschap
€ 100,- per jaar

Mensen die ervoor kiezen om de Dierenbescherming
op te nemen in hun testament, laten hun liefdevolle
zorg voor dieren voortleven en dragen ook in de toekomst bij aan een verbetering van dierenwelzijn.
Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, is elk bedrag, groot of klein, bijzonder waardevol.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te
laten aan de Dierenbescherming? Dan komt een van
onze relatiebeheerders graag bij u langs.
Wim Koedijk, Jeroen van Dijke, Jana van Muijden
T 088 81 13 066
E schenken@dierenbescherming.nl
I dierenbescherming.nl/nalaten

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

De Dierenbescherming wordt gesteund door:

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

TERUG IN DE NATUUR
September 2015
Wat niemand had verwacht, gebeurde toch:
alle vijf de babydassen hebben het gered (zie
pagina 2). In een prachtig natuurgebied, vlakbij de Belgische grens, werd in de zomer spe
ciaal voor de dieren een ren mét kunstmatige
dassenburcht gebouwd. Hier renden ze in
september hun vrijlating tegemoet. “De bedoeling is dat ze drie maanden op deze plek blijven,” vertelt Danny Duijkers, medewerker
dierennoodhulp bij de Dierenbescherming.
“De ren is zo gemaakt dat ze er naar hartenlust in kunnen graven, spelen en eten zoeken.
Al zullen ze voor de zekerheid nog wel bijvoe-

ding krijgen. De laatste stap is dat er gaten in
de omheining worden geknipt en ze écht de
natuur in kunnen trekken.” De hoop is dat een
paar dassen in de burcht achter zullen blijven.
Want alhoewel het de laatste jaren beter gaat
met deze dieren, zijn ze nog steeds zeldzaam.
“Om die reden is er gekozen voor de zogenaamde soft release,” aldus Danny. “Omdat ze
nog een paar maanden in de ren blijven, zal
deze plek een veilige schuilplaats voor ze worden.” De verwachting is dan ook dat een paar
van de dieren zich hier zullen voortplanten,
waarmee de dassenpopulatie een duwtje in
de rug krijgt. Bovendien lopen de dieren op

deze manier minder kans slachtoffer te worden in het verkeer, iets wat normaal regelmatig
voorkomt. “Het vrijlaten van de dieren is het
mooiste van ons werk,” vindt Marjo van het
Natuurhulpcentrum. “Desondanks is het
gevoel dubbel. Als je dieren maandenlang verzorgt en ze van dichtbij ziet opgroeien, bouw
je een band met ze op. Uiteindelijk geef je
‘jouw dieren’ met een brok in je keel aan de
natuur terug. In dit geval was het extra bijzonder om te kunnen samenwerken over de landsgrenzen heen en met z’n allen voor honderd
procent voor de dieren te gaan.”

FOTOGRAFIE HUIB VINGTES

‘In hun buitenren
kunnen ze nu
graven, spelen en
eten zoeken’

HERFSST
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.
Billy en Tjerk hebben dankzij de Dierenbescherming een liefdevol thuis.
Dit is niet altijd zo geweest; de katers komen uit een situatie waarin ze
ernstig verwaarloosd werden. De Dierenbescherming maakt zich hard
voor het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog veel werk
te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er 40.000 dieren
opgevangen en liefdevol verzorgd. Deelnemers van de Postcode Loterij:
bedankt. U maakt steun aan de Dierenbescherming en 91 andere
organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot
de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet
alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 6 miljard euro
aan goede doelen. De Dierenbescherming heeft sinds 1996 een bijdrage
ontvangen van € 35,8 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil
maken, ook in de komende jaren. Voor een betere, duurzame en
rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.

