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Onze dierenambulances worden regelmatig 
ingezet om vogels in nood te helpen. Omdat 
ze gewond zijn geraakt bij een verkeersonge-
val of zijn geveld door ziekte. Ook komt het 
voor dat jonkies uit hun nest vallen of worden 
gegrepen door andere dieren. In september 
rukte een van de ambulances uit om een ver-
zwakte smelleken op te vangen. Dit roofvogel-
tje broedt in het hoge noorden en komt vooral 
tijdens voor- en najaar in onze streken voor.  
In feite volgen de dieren de migratie van hun 
lievelingsvoedsel; gras- en boompiepers. Toen  
de vrijwilligers van de dierenambulance het 

smelleken aantroffen, was het erg versuft. Ook 
had het een verminderde pupilreflex en ver-
lammingsverschijnselen. Waarschijnlijk was 
het vogeltje ergens tegenaan gevlogen en had 
het daarbij een hersenschudding opgelopen. 
De vrijwilligers van de dierenambulance 
 besloten het smelleken over te brengen  
naar het Natuurhulpcentrum in het Belgische 
Opglabbeek dat is gespecialiseerd in de 
opvang van in het wild levende dieren. Dries 
Damiaens van het Natuurhulpcentrum vertelt:  
“Bij een hersenschudding is het  cruciaal dat 
een vogel zo snel mogelijk in een donkere kist 
wordt geplaatst, een standaardprocedure die 

door onze collega’s van de  dierenambulance 
al was uitgevoerd.” Bij het Natuurhulpcentrum 
werd het smelleken nagekeken. “Zijn oogje zat 
dicht en was opgezwollen, dat baarde ons zor-
gen,” aldus Dries. “Er werd een test gedaan 
waarbij we een fluorescerende vloeistof op 
het oog druppelden. Op die manier konden 
we eventuele beschadigingen aan het hoorn-
vlies detecteren.”

Benieuwd hoe het nu gaat met het smel-
leken? Blader dan door naar pagina 39
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‘Zijn oogje zat  
dicht en was 

 opgezwollen, dat 
baarde ons zorgen’ 
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DUIZENDEN
PUPPYFABRIEKEN
In de twee jaar dat ik bij de Dieren
bescherming werk, heeft het dossier 
hondenhandel me het meeste aange
grepen. Het is een onderwerp waarvan 
ik nooit had kunnen vermoeden hoe 
omvangrijk en triest het is. De beelden 
van pups die in barbaarse omstandig
heden worden geproduceerd, alsof  
het wegwerpartikelen zijn, staan 
inmiddels op mijn netvlies gebrand. 

Jaarlijks komen in Europa miljoenen 
dieren op deze wijze ter wereld. 
 Waarom tolereren wij het trieste feit 
dat honden tot een gevoelloos pro
duct zijn verworden? Al ruim 25 jaar 
 proberen organisaties in binnen  
en buitenland de foute handel in 
 puppy’s een halt toe te roepen, maar 
het probleem is hardnekkig. 

Wij zijn daarom als Dierenbescher
ming op zoek gegaan naar een 
 oplossing. En daarbij richten we  
onze pijlen op een combinatie van 
bewezen initiatieven en innovatieve 
ideeën. Met als eerste belangrijke  
stap een aanpassing van onze wet en 
regelgeving, zoals u kunt lezen vanaf 
pagina 6. 

Hopelijk bent u het met ons eens dat 
er zo snel mogelijk een einde moet 
komen aan de malafide prakijken  
van foute puppyhandelaars en tekent 
u onze petitie!

Piko Fieggen
Programmamanager  
Handel & Fok 

PS. U vindt onze petitie op  
Dierenbescherming.nl/
stop-foute-puppyhandel.
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KORT NIEUWS

Facebook.com/deDierenbescherming

Tijdens onze collecteweek postte Jolanda 
deze foto op Facebook. Ze schreef erbij: 
“Mijn zoon Rafael en zijn vriend Djeno heb-
ben urenlang gecollecteerd voor de Dieren-
bescherming. ‘Om jou te helpen mama,’ zei 
hij. Mijn hart smolt.”

Smelt!

IK ZOEK BAAS CHARMANTE DOLLY

HONDEN EN VOGELS
UIT VRESELIJKE 
SITUATIE GERED In dit leuke boekje neemt 

natuurjournaliste Monica 
Wesseling haar lezers met 

humor en enthousiasme mee 
in de wonderbaarlijke wereld 
van planten, dieren en men-
sen. Ze ging op zoek naar de 

antwoorden op fascinerende 
vragen als: Waarom slapen 

we zo veel? Hoe komt het dat 
we na stress liever een 

gebakje eten dan een appel? 
En hoe zorgt een fruitvlieg 
ervoor dat zijn vrouw geen 

overspel pleegt? 

We mogen 3 exemplaren van 
het boek weggeven. Wilt u 

kans maken? Stuur dan vóór 
20 januari een mail naar 

win@dierenbescherming.nl 
o.v.v. naam en 

 contactgegevens.

3 X
win!
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BOEK MET 
DIEREN-

WEETJES

In het Friese Zwaag zijn onlangs 77 honden en vogels 
gered. Na klachten van omwonenden waren Nadine 
Burggraaf, inspecteur van onze Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming, en een dierenagente pools-
hoogte gaan nemen. “We troffen papegaaiachtige vogels 
in kooitjes en kleine hondjes in benches aan,” aldus 
Nadine. Maar dat bleek niet alles. De woning was zwaar 
vervuild, evenals de verblijven van de dieren. Er hing een 
penetrante lucht van ammoniak en uitwerpselen en het 
wemelde van de vliegen. De dieren hadden alleen wat 
vervuild drink water. Nadine: “Dit kon zo niet langer. 
Iemand moest het daar, ter plekke en op dat moment, 
opnemen voor de dieren. Na overleg met de dierenarts 
en RVO.nl (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) 
zijn  bijna alle dieren meegenomen. Zeven hondjes moch-
ten blijven, maar voor iedere keer dat de eigenaresse ze 
geen water en voer geeft, krijgt ze een boete. “Ik ben blij 
dat we iets aan de schrijnende situatie hebben kunnen 
doen. De dieren zitten nu op een plek waar ze alle zorg 
krijgen om weer te kunnen herstellen,” aldus Nadine.

Dolly is pas vier jaar en toch heeft 
ze al nestje na nestje gehad om 
vervolgens veel te mager op straat 
te belanden. Ze wil het ontzettend 
graag goed doen, alleen weet ze 
niet hoe. Duidelijk is dat Dolly  
erg leergierig is, ze gaat in het 
opvangcentrum met sprongen 
vooruit. Omdat ze een zwakke 
knie heeft, volgt ze een strak 

 schema om haar spieren zo sta-
biel mogelijk op te bouwen. Dit 
betekent rechtlijnige bewegingen, 
in draf naast de fiets en geen gek-
ke sprongen. Een uitdaging voor 
zo’n blije springveer, maar ze gaat 
er met haar begeleiders vol goede 
moed tegenaan. Omdat Dolly haar 
energie niet helemaal kwijt kan, 
krijgt ze veel hersenwerkjes. Dit 

vindt ze prachtig om te doen. We 
zoeken voor deze lieve dame een 
eigenaar die om kan gaan met 
haar enthousiasme en dit in goede 
banen weet te leiden. Gunt u Dolly 
ook een plek waar ze eindelijk tot 
haar recht komt? 

Kijk op de website Ikzoekbaas.nl 
voor haar volledige profiel.
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Eventjes de nieuwe 
editie lezen van  
het blad van de 
 Dierenbescherming 

3 BETER LEVEN STERREN  
VOOR LIVAR VARKENS
Het varkensvlees van Livar 
draagt sinds kort drie sterren 
van het Beter Leven keurmerk. 
Hiermee is Livar de enige 
 varkenshouderij met het 
hoogst haalbare predicaat 
voor dieren, buiten de biolo-
gische sector. De officiële 
erkenning vond plaats op  
een bijzondere locatie; de 
kloosterboerderij van Abdij 
 Lilbosch in Echt. Hier werden 
tevens de nieuwe innovatieve 
kraamstallen voor de dieren 
geopend en vond de herope-
ning van de vleesvarkensstal 
plaats, nadat deze bij een 
brand eerder dit jaar deels 
was verwoest.

Daarom is de @Dieren
bescherming zo belang
rijk. Zo triest. Dit verhaal 
breekt mijn hart.   
Maar wat een knapperd  
is het nu.

@natasha_dankers 6 okt

koffie_snor 

Net als knallende kurken en oliebol-
len hoort vuurwerk voor veel mensen 
bij het inluiden van het nieuwe jaar. 
Maar voor huisdieren betekent het 
afsteken van gillende keukenmeiden 
en rotjes veel angst en stress.  
Op Dierenbescherming.nl/vuur-
werktips hebben we een aantal 
adviezen op een rijtje gezet om de 
feestdagen ook voor uw dier pret-
tig te laten verlopen. Zo stelt u met 
oudjaar het eten voor uw huisdier 
uit tot later op de avond; hongerige 
dieren hebben minder aandacht 

voor vuurwerk. En met gesloten 
gordijnen en het geluid van radio 
of televisie op de achtergrond
vallen de prikkels van buiten niet 
meer zo op.

Het aantal varkens, runderen en 
kippen dat diervriendelijker wordt 
gehouden, is in 2016 explosief 
gestegen met 27%. Dit betekent 
dat 26 miljoen dieren van een 
 diervriendelijkere vorm van houde-
rij profiteerden dankzij ons sterren-
systeem. In totaal gaat het om  
5,5 miljoen dieren meer dan in 

2015. De verwachting is dat  
we volgend jaar de grens van  
100 miljoen dieren bereiken die 
we sinds de introductie van ons 
keurmerk in 2007 een beter leven 
hebben kunnen geven. Een mooi 
vooruitzicht, dat samenvalt met  
het tienjarig  jubileum van het  
Beter Leven keurmerk.

In het najaar worden er traditio-
neel heel wat jonge (roof)vogels 
vrijgelaten die in de eerste weken 
van hun leven in de problemen zijn 
geraakt. Ze zijn afhankelijk van 
onze hulp en die van gespeciali-
seerde natuurhulpcentra, waar-

mee we regelmatig samenwerken. 
Onder meer uilen, valken en 
 buizerds werden ook dit jaar in 
september en oktober na hun 
revalidatie weer losgelaten in de 
natuur. Het leverde een prachtig 
schouwspel op.

VOGELS VRIJGELATEN

AANTAL DIEREN ONDER 
BETER LEVEN KEURMERK 
STIJGT EXPLOSIEF

VUURWERKTIPS!
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WAT IS ER  
AAN DE HAND?
De handel in pups uit Oost-
Europa floreert met wekelijkse 
transporten en een netwerk van 
handelaren dat jonge hondjes 
verspreidt. Uit onderzoek blijkt 
dat de handel in dieren een van 
de meest lucratieve ter wereld 
is. Het levert schimmige figuren 
miljoenen euro’s op. In veel 
gevallen gaat er ernstig dieren-
leed aan vooraf. De ellende 
begint al bij de moederhonden. 
Zij krijgen hormoon injecties 
zodat ze voortdurend drachtig 
zijn, tijd om te herstellen krijgen 
ze niet. De pups  worden veel te 
vroeg bij haar weggehaald en 
met honderden tegelijk opge-
sloten tot ze op transport gaan. 
Vaak zijn de kwetsbare jonge 
dieren wel twaalf uur onderweg, 
opgepropt in stapels kratten, 
zonder eten of drinken. Som-
mige  puppy’s overleven de reis 
niet, andere arriveren in erbar-
melijke conditie. In ons land wor-
den de hondjes gekocht door 
liefdevolle baasjes die geen idee 
 hebben van de verschrikkingen 
die de dieren in hun korte leven 
al hebben moeten doorstaan. 
Gefokt voor de winst, behandeld 
als vuil.
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BARBAARSE
PUPPYHANDEL  
MOET STOPPEN

Als je vlees eet, zeggen we: minder, maar beter.  
We hebben zelfs het Beter Leven keurmerk geïntroduceerd 

om de consument te helpen bij een diervriendelijkere keuze. 
Kan de Dierenbescherming ook een dergelijk advies geven 

als het om de aanschaf van een hond gaat? Eigenlijk niet. De 
vraag is groot en het aanbod dubieus. Op z’n minst zou de 

wetgeving op orde moeten zijn. Zodat de handel in puppy’s 
transparanter wordt dan nu. Een nieuwe fase in de strijd 

tegen de malafide hondenhandel breekt aan.

Gefokt voor de winst, behandeld als vuil

HOOFDVERHAAL
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HOOFDVERHAAL

Uitgemergelde fokteven en pups die 
sterven na een ellendige virusinfec
tie. Jonge hondjes die gezond zijn, 
maar volstrekt onhandelbaar blij
ken. De louche handel in honden 

is de Dierenbescherming al jaren een doorn 
in het oog. Uit de archieven blijkt dat veertig 
jaar geleden de aanpak van deze dieronteren
de praktijken al zeer specifiek als speerpunt 
voor onze Inspectiedienst werd aangewezen. 
“Wat we aantroffen, was met geen pen te 
beschrijven. Honden die als broedmachine 
dienst deden in donkere boerenschuren, spul
len om dieren zonder tussenkomst van een 
dierenarts af te maken, teefjes waarvan de 
stembanden waren doorgesneden,” zo valt te 
lezen in stukken van inspecteurs uit die tijd.

Keiharde feiten
De malafide praktijken van hondenfokkers, 
maar ook de foute handel van verkopers wer
den door de Dierenbescherming in eerste 
instantie opgetekend in het Zwartboek malafide 
hondenhandel dat bij verschijning in 1995 voor 
een waar schokeffect zorgde. In Perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag verzamelden zich 
op de dag van de presentatie journalisten en 
politici om kennis te nemen van de keiharde 
feiten. ’s Middags keek het publiek bij de 

populaire 5 Uur Show met natte ogen naar de 
beelden van de slachtoffers van hondenhan
del, terwijl een woordvoerder van de Dieren
bescherming vertelde wat de dieren was 
overkomen: inteelt, niet goed gesocialiseerd 
als pup, uitgedroogd en gestorven door hef
tige diarree als gevolg van het zeer besmette
lijke Parvovirus en andere ellendige ziekten 
die de jonge dieren kregen omdat ze te vroeg 
bij hun moeder waren weggehaald. 

Bewustwording
Een eerste doel leek bereikt. Er was bewust
wording ontstaan van het feit dat er heel veel 

misgaat bij de fok en verkoop van hondjes. 
Niet alleen bij het grote publiek, maar ook bij 
de massamedia en de politiek. Dat betekende 
overigens niet dat de problemen de wereld 
uit waren, maar ze waren in ieder geval zicht
baar geworden. 

Kofferbakhandel
Tot zich, rond de eeuwwisseling, een nieuwe 
ontwikkeling aftekende binnen de honden
handel, die door de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming eigenlijk als ‘bijvangst’ 
werd blootgelegd. Een team specialisten van 
de Dierenbescherming en haar lobbyorgani
satie Eurogroup for Animals volgde inter
nationale veetransporten en bracht deze in 
kaart, maar kreeg ook tips over een locatie in 
 Hongarije waar intensief kofferbakhandel 
met puppy’s werd bedreven. Ze gingen pools
hoogte nemen en wat ze zagen was schok
kend. Jonge hondjes die werden verhandeld 
als zakken aardappelen. Er bleek een ware 
hondenindustrie in het voormalig Oostblok 
te zijn ontstaan. 

Strengere wetgeving
Volgens de betrokken inspecteurs moet dat 
destijds alles te maken hebben gehad met  
de strenger geworden regelgeving in West 

Jonge hondjes die 
 werden verhandeld als 
zakken  aardappelen. 
Er bleek een ware 
 hondenindustrie in 
het voormalig Oost
blok te zijn ontstaan
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HOOFDVERHAAL

Europa en het openstellen van de grenzen. 
België, waar onder meer de verkoop van 
hondjes op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen 
lange tijd de gewoonste zaak van de wereld 
was, had de teugels toen al strakker aange
trokken. Landen als Hongarije, Polen, 
 Slovenië, Tsjechië, maar ook de Baltische sta
ten en Oekraïne, zagen in toenemende mate 
brood in de fok van populaire honden. Met de 
informatie van de inspecteurs durfden ver
slaggevers van Nederlandse televisieploegen 
het aan om naar de bron van de kofferbak
handel te speuren. De resultaten waren ont
hutsend: grootschalige fok van honden onder 
de meest erbarmelijke omstandigheden. 

Strijdbaar
En nu, ruim vijftien jaar later, is er niet  
veel veranderd. Piko Fieggen, programma
manager van het team dat zich binnen de 
Dieren bescherming bezighoudt met welzijns
problemen bij de handel en fok van gezel
schaps dieren, klinkt strijdbaar als hem wordt 
gevraagd of hij er niet moedeloos van wordt: 
“Integendeel. We moeten het de lui die grof 
geld verdienen met de handel in puppy’s zo 
moeilijk mogelijk maken”. Maar eerst de 
vraag waarom het zo lastig is om mensen die 
een hond willen aanschaffen goed te advise

ren. “Dat is een simpele analyse van de feiten,” 
zegt hij. “Jaarlijks zijn in ons land ongeveer 
150.000 jonge hondjes nodig om aan de vraag 
van de consument te voldoen. Natuurlijk zou
den mensen eerst in het asiel moeten kijken 
als ze een hond willen aanschaffen, maar 
daar zitten per jaar slechts een paar duizend 
beschikbare dieren. Nooit genoeg om in de 
behoefte te voorzien, en bovendien gaat het 
in de opvangcentra steeds vaker om honden 
die extra training nodig hebben omdat ze bij
voorbeeld met gedragsproblemen kampen. 
Eerlijk is eerlijk, zo’n hond is niet voor ieder
een weggelegd. We mikken in die gevallen op 
een zeer gemotiveerde doelgroep.”

Doorgefokt
Maar hoe zit het met de rashonden met een 
stamboom van bonafide fokkers? Volgens Piko 
praat je dan over een aanwas van ruim 40.000 
puppy’s per jaar, waarvan hij aanneemt dat 
het wat betreft de socialisatie wel goed zit. 
“Maar we weten inmiddels ook hoe er bij ras
honden wordt doorgefokt op uiter lijke ken
merken,” zegt hij, doelend op de problemen 
waar veel rassen mee kampen. “Als Dieren
bescherming kunnen wij onmogelijk een 
hond aanbevelen die gaat creperen van de 
pijn omdat z’n schedel te klein is, ademnood 

WILT U EEN PUPPY?  
LEES DAN ONZE CHECKLIST

Het vinden van een goede, gezonde 
hond is lastiger dan u denkt. Zodra 
mensen een pup in handen hebben, is 
de koop al bijna gesloten. Zelfs al lijkt 
het dier zwak, dan toch ontstaat vaak 
de behoefte om hem te redden. Daar-
naast zijn verkopers erg doortrapt.  
Ze weten hoe zij hun pups moeten 
 verkopen. Het is daarom belangrijk  
dat u voorafgaand aan een bezoek een 
inschatting maakt van de betrouwbaar-
heid van de fokker of handelaar. 
Onderstaande tips helpen daarbij.

1.  Neem geen contact op als de advertentie 
geen duidelijke foto’s en informatie van 
het nestje en van de ouderdieren biedt. 

2.  ‘Google’ naam, nickname, e-mailadres 
en telefoonnummer van de handelaar. 
De kans is groot dat eventueel eerder 
gedupeerde klanten hun ongenoegen 
hebben geuit.

3.  Foute handelaren hebben vaak  
géén handelsgeschiedenis (maar wel 
 geruime tijd een account) óf het wordt 
juist zichtbaar dat ze meerdere nesten 
verhandelen.

4.  Kopieer en plak de advertentietekst in 
Google. De resultaten zullen u vertellen 
waar dezelfde tekst verder te vinden is.

5.  Neem altijd eerst per mail of schriftelijk 
contact op, zodat er bewijs is van con-
tact. Het geeft u bovendien tijd om over 
uw keuze na te denken.

6.  Ga minimaal twee keer langs bij het 
nest alvorens u de puppy mee naar huis 
neemt. Een goede fokker of handelaar 
gaat hiermee akkoord. 

7.  Maak het geld over via uw bankreke-
ning. Op deze wijze heeft u een bewijs 
van aankoop en de correcte naam en 
adresgegevens.  

8.  Neem enkel een hond die al gechipt is 
en geregistreerd staat op de naam van 
de fokker of handelaar. 

Meer tips? Kijk op Dierenbescherming.nl/
checklist-foute-puppyhandel.



Jurist Léon Ripmeester van de 
 Dierenbescherming snapt de 
 Belgische politicus wel. “Onze zui-
derburen hebben een veel striktere 
aanpak gekozen om het handelaren 
moeilijk te maken. Fokkers die 
rechtstreeks willen exporteren naar 
België moeten voldoen aan extra 
regels en dat kunnen ze nu nog via 
ons land omzeilen; het water 
stroomt naar het laagste punt,” 
aldus de deskundige op het gebied 
van dierenwelzijnswetgeving. Triest 
genoeg fungeert Nederland in dit 
geval als dat punt, want hier gelden 
die regels niet.

Gelijkwaardige aanpak
De Vlaamse minister heeft het over 
België en Nederland als ‘communi-
cerende vaten’ op het gebied van 
de hondenhandel en pleit voor een 
gelijkwaardige aanpak van de mis-
standen in beide landen. “Als bij ons 
in België de regels strenger zijn,  
dan groeit de verleiding om via 
Nederland hondjes te importeren,” 
zo vertelt hij aan Omroep Brabant. 

“Wij zijn uiteindelijk enigszins aan 
elkaar overgeleverd en vandaar de 
vraag om meer te gaan samenwer-
ken en misschien zelfs ook op 
 Europees niveau samen het voor-
touw te nemen ten voordele van 
meer dierenwelzijn.”
De bewindsman schetst dezelfde 
problemen die wij in Nederland 
kennen. Hij vertelt dat mensen zich 
in Vlaanderen massaal meldden 
omdat pas gekochte hondjes na 
twee weken doodziek werden of 
gedragsproblemen kregen. “De 
Belgische overheid heeft nu extra 
voorwaarden gesteld aan handela-
ren die hondjes importeren,” legt 
Léon uit. “De fokkers in de landen 
van herkomst moeten aan extra 
eisen voldoen, bijvoorbeeld wat 
betreft de grootte en de inrichting 
van de hokken en de aantallen 
keren dat ze nestjes hebben.”

Belangrijke stap
De jurist is realistisch genoeg om 
toe te geven dat met deze regels 
nog geen waterdichte garanties 

voor veel beter dierenwelzijn zijn 
ontstaan. “Maar het is een belang-
rijke stap om het die lui moeilijker 
te maken,” meent hij. “En dat is 
toch wel het minste wat we moeten 
doen.” In feite hanteert België 
namelijk een zogeheten witte lijst 
waar namen op staan van bedrijven 
die hondjes mogen exporteren. 
Hongaarse bedrijven staan daar  
nu niet meer op. Dat is een veel-
zeggend signaal; het land is met 
 talrijke hondenfokkerijen een grote 
speler in Europa.
Léon heeft ook in andere Europese 
landen gekeken naar de regel-
geving rond handel in huisdieren. 
Van experts bij collega-organisaties 
in Frankrijk kreeg hij bruikbare 
adviezen. “In Frankrijk is het voor 
consumenten sinds kort veel een-
voudiger om informatie over aanbie-
ders van hondjes te vinden. Iemand 
die wil adverteren met pups, of het 
nou een particulier of handelaar is, 
wordt geregistreerd met een speci-
aal nummer. Dat staat in de adver-

tentie en kan door de klant worden 
ingevuld op een website van de 
overheid. De advertenties zelf zijn 
ook veel minder wervend dan bij 
ons, want er moet gewoon zakelijke 
informatie worden vermeld over bij-
voorbeeld de samenstelling van het 
nest, de moederdieren, enzovoort. 
Ik vind dat een goede zaak,” stelt hij.

Sjoemelen
“Als je handelaren registreert en 
duidelijk voorschrijft welke voor-
waarden voor fok gelden, ook in  
het buitenland, dan is in ieder geval 
de druk om niet te sjoemelen veel 
groter dan nu.” Léon begrijpt dat 
de roep om meer ambtenaren die 
de wet controleren er ook is, maar 
benadrukt dat een logische eerste 
stap toch echt is om de wetgeving 
op orde te krijgen. “Daar richten we 
onze pijlen nu op en hopelijk krij-
gen we veel steun voor ons plei-
dooi bij zowel het grote publiek als 
bij onze volksvertegenwoordigers 
in Den Haag!”

Van oudsher is de provincie Noord-Brabant de kwalijke spil van de malafide hondenhandel in Nederland. De regionale 
omroep stortte zich vorig jaar op het onderwerp en berichtte onder meer dat de Vlaamse minister van Dierenwelzijn  
Ben Weyts ons land verweet ‘laks’ te zijn bij de aanpak van de problemen die ontstaan wanneer hondjes als koopwaar 
worden gezien én behandeld.

‘NEDERLAND IS LAKS IN AANPAK PUPPYHANDEL’
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HONDEN IN NEDERLAND

Jaarlijks komen er

honden bij.

Over de herkomst van 

van deze dieren is 
niets bekend, in veel 
gevallen zijn ze afkom-
stig uit buitenlandse  
fokkerijen.

150.000

74.000

MILJOEN
HONDEN

1,5
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heeft door een te platte snuit of gewrichts
problemen krijgt door eenzijdige fok.” 

Kaf van koren
Wat overblijft zijn jaarlijks tienduizenden 
honden die door ‘overige fokkers’ worden 
aangeboden. Naar schatting zijn hiervan zo’n 
74.000 pups vanuit buitenlandse fabrieken 
naar ons land getransporteerd. Over hun her
komst is niets bekend. “Probeer dan het kaf 
maar eens van het koren te scheiden,” aldus 
Piko. “Het is ondoenlijk en ook dierenartsen 
zeggen dat de risico’s te groot zijn. De handel 
moet vele malen transparanter worden dan 
nu. “Als het voor de consument duidelijker 
wordt wat de achtergronden zijn van een 
puppy, dan kan hij een betere keuze maken 
dan nu en zijn wij op termijn beter in staat 
om te helpen bij de moeilijk keuze die de aan
schaf van een hond nu eenmaal is.”

Hormonen
Piko wijst erop dat die achtergronden van een 
pup meer behelzen dan de fysieke en mentale 
gezondheid. “Hoe vaak moest de moeder 
drachtig worden? Werd ze daartoe aangezet 
met hulp van hormonen? Hoe slijt ze haar 
leven verder? Hoeveel leefruimte had ze en 
wanneer werd haar kroost bij haar wegge
haald? Te veel is onbekend,” weet hij. “En dan 
heb ik het nog niet eens over het vervoer van 

de pups. Vaak gaan ze veel te jong, onder 
slechte omstandigheden, een reis van soms 
wel twaalf uur tegemoet.” Het kan de dieren 
compleet uitputten, en als de weerstand al 
laag is grijpen besmettelijke ziekten snel om 
zich heen. Het verklaart waarom pups afkom
stig uit dit circuit vaak bij mensen thuis, 
ogenschijnlijk vanuit het niets, doodziek wor
den. De virussen hebben een incubatietijd, 
dus de pups hoeven niet ziek te ogen op het 
moment dat ze worden gekocht.”

Enorm gerotzooid
Wie denkt dat de dieren keurig ingeënt zijn 
en dat bijgeleverde paspoorten garant staan 
voor een zorgeloze toekomst, kan volgens 
Piko bedrogen uitkomen: “Er wordt enorm 
veel gerotzooid binnen de internationale 
 handel met honden. Fraude, list en bedrog 

zijn schering en inslag. We hebben de  
huidige situatie verwerkt in een infographic 
(zie volgende pagina’s) en dan kun je niet 
anders concluderen dan dat er in deze schim
mige business grof geld omgaat en dat er 
deels zelfs sprake is van georganiseerde mis
daad.” Behalve vanuit het perspectief van 
 dierenwelzijn zou het voor overheden dus 
ook uit fiscale overwegingen de moeite waard 
moeten zijn om de hondenhandel effectief te 
bestrijden. Daartoe dient de wetgeving in 
Nederland strenger te zijn dan nu. Andere 
landen, België en Frankrijk, doen dat al stuk
ken beter. Wij kunnen hier nog veel van 
leren, en wat houdt ons tegen? De foute han
del in pups móet worden aangepakt. En wel 
zo snel mogelijk.

‘We moeten het de  
lui die grof geld verdie
nen met de handel in 
puppy’s zo moeilijk 
mogelijk maken’

HOOFDVERHAAL
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STOP FOUTE PUPPYHANDEL,  
TEKEN ONZE PETITIE
De Dierenbescherming wil de barbaarse 
puppyhandel zo snel mogelijk een halt 
 toeroepen. Met de campagne Stop foute 
 puppyhandel! pleiten we voor betere 
 overheidsregels om pups te beschermen.  
Helpt u ons daarbij? Teken dan nu onze 
petitie op Dierenbescherming.nl/ 
stop-foute-puppyhandel.



HOOFDARTIKEL
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NEDERLAND

VERVOER

HONDEN IN EUROPA

Pups worden in  
bulk opgeslagen

9 tot 15 uur
onderweg

Zonder moeder

Geen  
eten /drinken

Ze worden niet of slechts 
gedeeltelijk gevaccineerd 

tegen het Parvovirus  
(besmettelijke infectie)

De dieren hebben gedrags-
problemen omdat ze slecht 

zijn gesocialiseerd

Vlak voor verkoop worden  
de zwakste dieren opgepept 

met een hormooninjectie

Jaarlijks is er een aanwas van 6,3 miljoen puppy’s in  
Europa. Het is aannemelijk dat meer dan 3 miljoen van 
deze dieren zijn geboren in  puppyfabrieken waar de 
leefomstandig heden belabberd zijn. In Oost-Europa zijn 
duizenden van deze fabrieken die veelal worden gerund 
door voormalige boeren met een laag kennisniveau.

Onaangepaste  
puppy’s worden gedumpt

of geëuthanaseerd

Pups hebben 
 gedragsproblemen  

door slechte socialisatie

Moederdier leeft  
op 3 m2 en mag  
niet naar buiten

62,8 3.000.000 PUPPY’SMILJOEN
HONDEN

1,5 MILJOEN
IN NEDERLAND



Elk jaar worden tienduizenden puppy’s door handelaren in  kofferbakken 
en kisten naar Nederland vervoerd, om vervolgens te worden verkocht 
via hoofdzakelijk online handelsplaatsen. Allerlei  rassen en kruisingen, 

de een nog schattiger dan de andere. Natuurlijk zijn ze ‘zorgvuldig 
gefokt’ en ‘in huis opgegroeid’. De harde werkelijkheid is echter dat veel 
van deze jonge dieren afkomstig zijn uit Oost-Europese puppyfabrieken.

DE HUIDIGE SITUATIE
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PUPPYFABRIEKEN

Vanaf  5 weken oud

Vanaf 20  
tot 60 stuks

Ze leven in een 
 luidruchtige ruimte  

met meer dan  
50 nestjes

Zwakke pups  
worden afgemaakt

Pups worden vroeg bij 
moeder weggehaald.

Hierdoor zijn ze 
 onvoldoende: 

• sociaal  
• immuum

Verzwakt

Moederdieren worden  
na ‘gebruik’ gedumpt  
of geëuthanaseerd

Pups hebben veel  
last van infecties door  

slechte hygiëne

Ze krijgen geen  
of niet toereikende  

entingen 

Moederhonden  
produceren aan  

de lopende  
band nestjes 



14 | DIER WINTER 2016    

GERED!

KEES-C
Begin dit jaar werd in een park in Eindhoven een klein 

wit geitje zwervend aangetroffen. Hij werd overgebracht 
naar het dierenopvangcentrum in Eindhoven, waar  

hij een paar weken in het gezelschap van een  
biggetje doorbracht. Inmiddels heeft Kees een nieuw 
onderkomen gevonden op een wel heel mooi plekje  

in het Limburgse Heythuysen.

Claire Schroijen en haar vriend Jos 
wonen sinds enkele jaren in een 
huisje midden in de natuur, waar 
ze worden omringd door hun 
 paarden, kippen, geiten, konijnen, 
schapen en zwijntjes. Op deze 
 bijzondere locatie begeleiden ze kin
deren met een hulpvraag, bijvoor
beeld omdat ze uit een moeilijke 
thuissituatie komen, een vorm van 
autisme hebben of geestelijk bescha
digd zijn. Claire: “Het is magisch om 
te zien hoe kinderen door het con
tact met dieren weer opbloeien. 
 Dieren oordelen niet, je bent goed 
zoals je bent. Die onvoorwaardelijke 
liefde geeft veel vertrouwen.”

Bont gezelschap
Een paar maanden geleden werd 
geitje KeesC (spreek uit: keessie) toe
gevoegd aan het bonte dierengezel
schap van Claire en Jos. “Kees zat al 
een tijdje in het opvangcentrum in 
Eindhoven toen ik zijn verhaal 
tegenkwam op de site met asiel
dieren,” aldus Claire. “Ik wilde hem 
graag een thuis bieden, en daar was 
Jos het direct mee eens. We zijn 
hem gaan halen en sindsdien staat 
Kees hier gelukkig te wezen. In het 
begin was hij nog wat schuw en 

zocht hij vooral aansluiting bij de 
schapen. Wat wij nogal vreemd von
den. Hij is tenslotte een geit. Daar 
hebben we hem ook regelmatig aan 
herinnerd: ‘Kees, je bent een geit, 
geen schaap’.”

Dapper en nieuwsgierig
Toen Kees werd gevonden in het 
park, was hij behoorlijk mager. 
“Daar is nu geen sprake meer van,” 
lacht Claire. “Hij mag klein zijn, 
Kees is een nieuwsgierig, dapper 
geitje dat prima voor zichzelf kan 
zorgen. Nu het buiten koud is en de 
bomen en struiken kaal zijn, gaan 
de dieren regelmatig aan de wandel 
op zoek naar wat lekkers. Als ik ze 
dan bij zonsondergang terugroep, 
komen ze allemaal al blatend, knor
rend en hinnikend de wei weer in 
gewandeld. Niet omdat ze zo goed 
luisteren, dat maken we vooral ons
zelf graag wijs, maar omdat ze 
weten dat er eten op ze wacht. Wat 
Jos en ik willen uitdragen is dat je 
op deze plek helemaal jezelf mag 
zijn. Dat je niets móet, behalve 
genieten. Dat geldt voor de kinde
ren, maar zeker ook voor de dieren. 
En die zijn daar in de loop der tijd 
aardig bedreven in geraakt.”
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‘We hebben hem er  
regelmatig aan moeten 
herinneren: ‘Kees, je bent 
een geit, geen schaap’’
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PORTRETTEN

In de ruim anderhalve eeuw dat de Dierenbescherming  
bestaat, heeft de noodhulp aan dieren altijd voorop gestaan. 

Jaarlijks worden in onze asielen tienduizenden honden, katten, 
konijnen, knaag- en soms ook weidedieren opgevangen. 

Dierenopvang is een mooi, maar tevens moeilijk vak. Gedumpte 
dieren zijn vaak kwetsbaar, hun vertrouwen in mensen is geknakt. 
Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met veel toewijding 
in om het vertrouwen van de dieren weer te laten groeien, stukje bij 

beetje. Tegelijkertijd doen we ons best om een baasje voor ze te 
vinden. In negen van de tien gevallen lukt dat gelukkig heel snel.

Op de volgende pagina’s vertellen vier asielmedewerkers  
en -vrijwilligers over hun werk. Over de mooie, maar ook de 
moeilijke momenten en over de voldoening die het ze geeft.

TOEGEWIJD EN VOL 
VERTROUWEN

Onze mensen in de dierenopvangcentra
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Rowan Stroop (27), vrijwillig hondenver-
zorgster, Dierenopvangcentrum Breda. 
Rowan: “Als dieren in Nederland worden afge-
staan of op straat belanden, worden ze opge-
vangen in een van onze asielen. Sinds mijn reis 
door India besef ik pas écht hoe waardevol het 
is dat er een plek bestaat voor dieren die alles 
zijn kwijtgeraakt. Daar leven straathonden in 
erbarmelijke omstandigheden en is er niemand 
die zich om ze bekommert. Toen ik weer thuis 
kwam, wilde ik me graag gaan inzetten voor 
asielhonden. Ik meldde me aan als vrijwilliger 
bij het opvangcentrum in Breda en ging er  
nog heel naïef vanuit dat ik op een wachtlijst 
terecht zou komen. Iedereen wil toch iets 

 betekenen voor een ander? Maar dat bleek 
niet het geval. Er is zelfs een tekort aan vrijwilli-
gers. Iets wat ik nog steeds moeilijk kan begrij-
pen. Na een fijn kennismakingsgesprek mocht 
ik aan de slag. Hoewel mijn reguliere baan als 
woonbegeleider met verstandelijk gehandicap-
ten best pittig is, geven de dieren me veel 
energie. Hoe hard ik ook heb gewerkt; zodra ik 
op de fiets spring en naar het asiel rijd, een 
boterham in mijn hand, ben ik gelukkig. De 
eerste paar weken maakte ik kennels schoon, 
inmiddels begeleid ik ook honden op het 
 buitenveld, en wandel en train ik met ze. Alles 
om de dieren sociaal te houden, zodat ze snel 
een nieuwe baas vinden. Als verzorger ontwik-

kel je een hechte band met de honden. Zoals 
met Kyra, een beige Stafford. Zij wachtte meer 
dan een jaar op een baas. Toen ze die eindelijk 
had gevonden, was ik dolblij. Maar tegelijker-
tijd vond ik het moeilijk, want vooral in het 
begin miste ik haar enorm. Sinds ik dit werk 
doe, heb ik mezelf veel beter leren kennen. 
Honden houden je namelijk altijd een spiegel 
voor. Stap ik vol stress de kennel in, dan wor-
den zij nerveus. Ben ik kalm, dan kan ik alles 
met ze doen. Vrijwilligerswerk is nog vele 
malen leuker dan ik had verwacht. Soms stelt 
het je op de proef, maar het geeft vooral veel 
voldoening om kwetsbare dieren een helpen-
de hand te kunnen bieden.”

‘Sinds mijn reis door  
India besef ik pas écht hoe 

waardevol het is dat er  
een plek bestaat voor dieren 

die alles zijn kwijtgeraakt’
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Rob Wintermans (34), vrijwillig kattenbemid-
delaar, Dierenopvangcentrum Eindhoven.
Rob: “Zo’n drieënhalf jaar geleden ging mijn 
vrouw als kattenbemiddelaar in het asiel werken. 
De enthousiaste verhalen waar ze ’s avonds mee 
thuiskwam, waren zo aanstekelijk dat ik besloot 
me ook aan te melden. Hoewel ik in mijn baan 
als teammanager vaak lange dagen maak en veel 
onderweg ben, weerhoudt dat me er niet van om 
elke zaterdag in het opvangcentrum aan de slag 
te gaan. Het voelt trouwens niet eens als werk, 
het is een hobby, een passie zelfs, waar we veel 
energie uit halen. En er moet wel iets héél raars 
gebeuren, willen we een keer verstek laten gaan. 
Dat kan ook niet, vind ik. We hebben ons hier-

aan gecommitteerd en dat is een verantwoorde-
lijkheid die we beiden serieus nemen. Als 
kattenbemiddelaars gaan we op zoek naar de 
perfecte match tussen mens en dier. Daartoe 
vullen adoptanten allereerst een vragenlijst in. 
Aan de hand daarvan gaan wij met ze in gesprek. 
Belangrijk daarbij is dat we goed doorvragen, 
écht kijken naar wat ze willen. Vaak hebben men-
sen namelijk een specifiek beeld van hoe hun 
toekomstige kat eruit moet zien, terwijl dat niet 
altijd past bij hun levenssituatie of behoeften. In 
onze zoektocht staan het welzijn en geluk van de 
katten voorop, maar we voelen ons natuurlijk net 
zo verantwoordelijk voor de mensen die er een-
tje willen adopteren. Eerlijkheid is wat dat betreft 

heel belangrijk. We zullen het altijd vertellen als 
een kat bijvoorbeeld niet zindelijk is of flink kan 
uithalen. Zelfs als dat betekent dat mensen dan 
afzien van de adoptie. Inmiddels weet ik dat er 
voor ieder dier een baasje rondloopt, alleen 
duurt het wachten daarop soms wat oneerlijk 
lang. We gaan voor die levenslange verbintenis, 
want niemand wordt er beter van als de match 
niet goed is en een dier opnieuw in het asiel 
belandt. En weet je wat het mooie is? Als een kat 
eenmaal in een huiselijke omgeving zit, weg van 
de vreemde geluiden en geuren in het asiel, ver-
dwijnt ongewenst gedrag in de meeste gevallen 
vanzelf. Het zijn dié succesverhalen waar we als 
team zo veel voldoening uit halen.”

PORTRETTEN

‘We gaan voor die 
 levenslange verbintenis, 
 niemand wordt er beter  
van als een dier opnieuw  
in het asiel belandt’
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Mirte Kruijt (27), dierenarts,  
Dierenopvangcentrum Spijkenisse.
Mirte: “Ik werk als dierenarts bij dierenkliniek 
De Perzikgaard in Spijkenisse, maar ben  
op dinsdag en vrijdag beschikbaar voor het 
 dierenopvang      centrum. Honden en katten wor-
den hier gevaccineerd, ontwormd, ontvlooid, 
gechipt en vaak gesteriliseerd of gecastreerd. 
Dieren die direct medische hulp of een operatie 
nodig hebben, brengen we over naar onze prak-
tijk, omdat daar alle apparatuur voorhanden is. 
Veel zwerfdieren zien er zo verschrikkelijk slecht 
uit dat je je afvraagt of het ooit goed zal komen. 
Maar inmiddels weet ik dat je in die gevallen 
geduld moet hebben. Ik geef ze de medische 

zorg die ze nodig hebben, ze worden gevacci-
neerd, ontvlooid en ontwormd en daarna 
mogen ze naar de vooropvang om bij te 
komen. Zodra ze een warm plekje hebben en 
goed te eten krijgen, zie je ze snel opknappen, 
soms zelfs tegen alle verwachtingen in. Na 
twee weken herken je de meeste al niet meer 
terug. De dieren die ik in het asiel behandel, 
hebben vaak gezworven, zijn verwaarloosd of 
afgestaan door hun baasje. Het is mooi om te 
zien wat een beetje aandacht en warmte met ze 
kan doen. Overigens maken de meeste niet 
alleen lichamelijk, maar ook qua gedrag spron-
gen vooruit. De eerste keer op de behandeltafel 
zijn ze nog bang en duiken ze in elkaar, terwijl ze 

niet lang daarna kwispelend en blij binnen 
komen gewandeld. Juist omdat hun verzorgers 
zo met ze zijn begaan, ontdooien de dieren snel. 
Hun vacht gaat groeien, ze krijgen stralende 
ogen en worden zelfs weer een beetje ondeu-
gend. En als ze dan uiteindelijk een nieuw huisje 
krijgen, is dat prachtig. Dieren, met name hon-
den, willen gewoon graag voor iemand gaan, bij 
één persoon horen op wie ze kunnen vertrou-
wen. En dat gun ik ze. Natuurlijk is het niet altijd 
makkelijk en moeten we ook dieren laten insla-
pen, omdat ze chronisch pijn lijden of niet meer 
beter zullen worden. Maar zelfs dan ben ik dank-
baar dat ik ze kan helpen om op een vredige 
manier te gaan. Hoe verdrietig het ook is.”

‘Zodra dieren een warm 
plekje hebben en goed  
te eten krijgen, zie je  
ze snel opknappen, 
soms zelfs tegen alle 
verwachtingen in’



Marianne Azink (56), vrijwillig balie-
medewerkster, Dierenopvangcentrum 
Haarlemmermeer.
Marianne: “Toen ik een oproep tegenkwam 
voor vrijwilligers bij de Dierenbescherming, 
had ik thuis nog een hond die afhankelijk was 
van intensieve zorg. Hoewel ik graag weer aan 
het werk wilde, was de timing niet juist. Pas 
toen de hond overleed en de kinderen het huis 
uit gingen, stond niets me in de weg om weer 
aan de slag te gaan. Ik meldde me aan voor een 
re-integratiecursus en solliciteerde op adminis-
tratieve functies. Maar al snel werd het me 
 duidelijk dat het op mijn leeftijd heel lastig zou 
worden om nog een baan te vinden. Ik had 

jarenlang voor mijn kinderen gezorgd, het gat 
in mijn CV hielp ook niet echt. Toen ik hoorde 
dat het dierenopvangcentrum nog op zoek 
was naar vrijwilligers, besloot ik het erop te 
wagen. Ik meldde me aan en ik kon twee 
dagen per week aan de slag. Al snel werden 
dat er drie. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik 
deze kans heb gekregen én gegrepen. Ik voel 
me gewaardeerd, ben lekker onder de mensen 
en dat in een leuke, fijne omgeving. Geen dag 
is hetzelfde en ons team is hecht. We hebben 
allemaal een groot hart voor dieren en dat 
schept een band. Met z’n allen doen we wat 
we kunnen om de dieren die hier terechtkomen 
een beter leven te bieden. Omdat ik achter de 

ontvangstbalie zit, ben ik altijd het eerste aan-
spreekpunt. Het is een plek waar blijdschap en 
verdriet dicht bij elkaar liggen. Het ene moment 
vangen we mensen op die afscheid moeten 
nemen van hun overleden huisdier, het volgen-
de herenigen we een dolblij gezin met hun weg-
gelopen hond of kat. Zoals laatst, toen er een 
katje was gevonden op het parkeerdek van 
Schiphol. Het bleek te zijn gechipt, dus we kon-
den de eigenaren direct inlichten. Ze vertelden 
dat hij dol was op auto’s en waarschijnlijk 
ongemerkt met de buren was meegelift naar 
het vliegveld. Het blijft bijzonder om zo’n dier 
weer samen te brengen met zijn baasjes en te 
zien hoe gelukkig het ze maakt.”
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OOK VRIJWILLIGER WORDEN?
Onze dierenopvangcentra zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrij-
willigers. Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met het opvangcentrum bij u in de buurt, 
of loop gewoon eens een keer binnen. De adressen vindt u op 
onze website Dierenbescherming.nl/opvangcentra.

‘Geen dag is hetzelfde 
en ons team is hecht. 
We hebben allemaal 
een groot hart voor 
dieren, dat schept  
een band’



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*.

&VRAAG ANTWOORD

KENNISPLEIN

Doen dieren 
ook aan 

versieren?

Kunnen dieren 
slaaptekort hebben?

Zijn er ook 
links of 

rechtspotige 
dieren?

Absoluut! Zo laat de spreeuwenvrouw zich met 
bloemen verleiden en kan de spreeuwenman met 

het grootste boeket rekenen op haar gunsten. 
Vroeg in het jaar beginnen de mannetjes met de 
bouw van een nestje om vervolgens met lange 

borstveren al zingend en klapperend met vleugels 
de vrouwtjes te lokken. Maar dat niet alleen. Ze 

brengen ook bloemetjes naar de nesten. En hoe 
meer ze zich daarbij uitsloven hoe beter; een man-

netje met een nestkast vol bloemen heeft 80% kans 
op het krijgen van een vrouw, terwijl eentje zonder 

bloemrijke attentie in meer dan de helft van de 
gevallen vrijgezel blijft. De bloemen verleiden dus, 
maar hebben nog een andere functie. Want ook 
nadat de huwelijksband is gesmeed en de eerste 
eieren zijn gelegd, blijven spreeuwenmannetjes 

nog een paar dagen met bloemen slepen.  
Wat blijkt? De bloemen van zijn keuze bevatten  

roofmijt, die de jonge spreeuwtjes ontdoet  
van de bloedluizen waar ze anders veel  

last van zouden hebben.

Al eeuwen vragen we ons af waarom we een 
derde deel van ons leven slapend doorbren-
gen. Waarom kunnen we niet zonder? Eén 
nachtje beroerd slapen is te doen, na een 

week is voor de meesten van ons het dagelijks 
leven niet meer alledaags. We huilen om het 
minste of geringste, verwachten niets dan hel 
en verdoemenis, en hebben problemen met 

een simpele rekensom. Uit onderzoek blijkt dat 
ook ratten gebukt kunnen gaan onder slaapge-
brek. Na zeven korte nachten waren ze minder 
bestand tegen stresssituaties en kelderde het 
leervermogen. Na een maand bleek de hippo-

campus, het hersendeel dat een belangrijke rol 
speelt bij het leervermogen, 10% te zijn 

gekrompen. Chronisch weinig slapen heeft 
dus niet alleen gevolgen voor het functioneren 
van het brein, maar óók voor het brein zelf. En 
daar kom je niet zomaar overheen, zo bleek bij 
de ratten. Want om de effecten van een week 

slecht slapen te compenseren, hadden ze 
evenveel dagen ongestoord slapen nodig. 

Jazeker. Wij mensen zijn uitgespro-
ken; bijna 90% is rechts-, bijna 10% 

linkshandig en de rest maakt het 
niets uit. Ook apen blijken een 

voorkeur te hebben, al is de verde-
ling anders: ongeveer 40-60%. En 
muizen die voedsel uit een buisje 
moeten peuteren, gebruiken vaak 
dezelfde poot. Hoewel vogels zel-

den links- of rechtspotig zijn, zijn ze 
wel ogig! Proefjes met kuikens die 
graankorrels tussen steentjes uit 
plukken en tegelijkertijd de omge-
ving in de gaten moeten houden 
(er kunnen vijanden zijn) kantelen 

de kop telkens op dezelfde manier. 
Ze gebruiken dus steeds hetzelfde 

oog om voedsel mee te zoeken. 
Dat oog is gespecialiseerd in fijne 
structuren, het andere is een kei in 
het vinden van vijanden in de lucht, 
ofwel grovere structuren. Wàt ze 
zijn, links- of rechtsogig, hangt af 
van hoe ze in het ei opgevouwen 
waren en de hoeveelheid licht die 
het ene dan wel het andere oog 
 tijdens de ontwikkeling kreeg.

MEER WEETJES?
Deze en een boel andere fascinerende 
 vragen over de wonderbaarlijke wereld  
van planten,  dieren en mensen, worden 

beantwoord in het boekje Waarom 
 spreeuwen bloemen plukken en trillende 

muizen slimmer zijn. Op pagina 5 verloten 
we drie exemplaren van het boek.

* Hebt u een vraag die (snel) antwoord behoeft, neemt u dan contact op met ons team van Service & Informatie  
via 088 81 13 000 (ma - vr, 9:00-17:00 uur) of kijk op Dierenbescherming.nl/klantenservice.IL
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LEZERSFOTO’S

Nu het buiten koud en donker is, zijn veel dieren in het wild in een diepe winterslaap 
verzonken. Ook onze eigen dieren blijken er behoorlijk bedreven in, dat luieren. Getuige 
de foto’s die we mochten ontvangen van gapende, slapende dieren. Sommige zelfs met de 
billen op de bank en de kop op een bijzettafel. Best knap. Voor het volgende nummer 
zoeken we foto’s van blije, gelukkige dieren. Inzendingen mogen tot 31 januari worden 
gemaild naar foto@dierenbescherming.nl, voorzien van naam, adres en een tekstje.

1. Onze wel heel luie Anatolische her-
der Rhea. Ze werd eind 2015 gevon-
den in een loods met haar nest van 
zeven pups, achtergelaten en verwaar-
loosd. In februari hebben wij haar via 
het asiel in Utrecht geadopteerd. De 
afgelopen maanden hebben we hard 
gewerkt met Rhea. Deze foto geeft 
een mooi ‘thuisgevoel’ weer. Totale 
ontspanning! Jetske Willebrands, Ede
2. Het liefst ligt Pebbels in de zon te 
genieten en te slapen. Zo ook op 
vakantie. Toen het haar te warm werd, 
dook ze onder een ligbed.  
Laura Schutte, Veldhoven
3. Een van mijn opvangkittens uit het 
asiel in Eindhoven gaapt vol overgave.
Brechje van Otterdijk,  Eindhoven
4. Gelukkig is er een hoofd steuntje in 
de buurt. Gioia Parijs, Rotterdam

1. 2.

3.

4.

GAAAAAAAAAAAP!
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9.

5. Járó tussen de lakens. Voor haar is dat echt genieten. Petra Veltman, Maaseik (B)
6. Teun, de cocker spaniël pup, ligt heerlijk te slapen met zijn beertje.
Cindy van den Broecke, Hulst
7. Dit is onze cavia Moon. Haar levensmotto is ‘zo lui mogelijk zijn’, zoals ze op 
deze foto etaleert. Karin Gronsveld, Delfgauw
8. Heerlijk in dromenland na een dagje achter dwarrelende herfstbladeren aan 
rennen. Brigitte Wohler Knoops,  Vierpolders
9. Figaro, een kruising Maine Coon en ragdoll, is in totaal zo’n zes kilo luiheid. 
Ondanks zijn wat imposante uiterlijk is hij een echte lobbes, die qua lui-liggen-
plaatsen allesbehalve kieskeurig is. Een plekje voor het raam in de zon is prima, 
maar ook een (wel of niet in functie zijnde) afzuigkap doet wat hem betreft 
 prima dienst als slaapplek. Bauke & Patricia Monsma, Marrum

7.

9.

9.

8.

5. 6.
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MEELOOPREPORTAGE

NAAM 
Joyce van der Wateren (64)

FUNCTIE
Vrijwilliger o.a. dieren-
ambulance en meldkamer

MOEILIJK
“De eerste keer dat ik een 
aangereden dier moest 
ophalen, vond ik moeilijk. 
En nog steeds springen de 
tranen soms in mijn ogen 
bij het leed dat we tegen-
komen. Maar het went, en 
ik kan het gelukkig goed 
van me afzetten. Anders 
zou ik het niet volhouden.”

VERHEUGEN
“Ik rijd een paar dagen  
per week op de dieren-
ambulance, maar doe ook 
andere dingen. Zo zit ik 
regelmatig in de meldkamer 
en breng ik gewonde 
vogels naar het revalidatie-
centrum in Zundert. Dit 
werk geeft me veel plezier, 
ik verheug me er altijd op.”

MOOIE MOMENTEN
“Een klein hondje werd 
gegrepen door een andere 
hond. De eigenaresse, een 
oudere vrouw, was enorm 
overstuur. Logisch, want 
het hondje was er slecht 
aan toe. We zijn met haar 
naar de dierenarts gegaan 
en hebben haar later thuis 
gebracht. Onlangs kwamen 
we haar weer tegen, heel 
toevallig eigenlijk. Ze was 
ontzettend blij om ons te 
zien, en haar hondje bleek 
volledig hersteld. Dat zijn 
de mooie momenten.”

BETER MET DIEREN
“Ik ben beter met dieren 
dan met mensen. Als kind 
had ik weinig vrienden en 
was ik vrijwel altijd met 
 dieren bezig. Ik heb me 
nooit afgevraagd waar dat 
vandaan komt. Bij dieren 
voel ik me gewoon meer op 
m’n gemak.”
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Arno Bal en Joyce van der Wateren werken sinds anderhalf jaar als vrijwilligers op de dierenambulance 
voor Eindhoven en omgeving. DIER mocht een dagje met ze meerijden.

ONZE MENSEN ONS WERK

13.30 uur Alle kittens gered
De dienst van Arno en Joyce is nog maar net 
begonnen als er een melding binnenkomt 
van vier zwerfkittens die in een tuin in Eersel 
zijn gevonden. De ambulance staat klaar, we 
kunnen meteen vertrekken. Haast is geboden, 
want voor de katjes is het veel te koud buiten. 
Als we een halfuur later in de tuin staan, 
horen we ze jammerlijk piepen vanachter een 
stapel haardhout. Joyce aarzelt geen moment. 
Ze klimt het schuurtje in en gaat op zoek. Nog 
geen twee minuten later hebben we vier zwar
te kittens in onze handen. Ze zijn angstig en 
rillen van de kou. Waarschijnlijk zijn ze nog 
geen drie weken oud. Arno zet de kleintjes op 
een warme kruik, waarna ze naar het dieren
opvangcentrum in Eindhoven mogen.

15.00 uur Terug naar het asiel
Bij de ingang van het opvangcentrum staat al 
een medewerker te wachten. Ze neemt de 
mand met kittens van Arno over. “Jonge 
 katjes gaan niet naar het asiel, maar worden 
opgevangen bij gastgezinnen, waar ze in een 
huiselijke, warme omgeving kunnen opgroei
en,” vertelt hij. “De kleintjes worden dadelijk 
nagekeken door de dierenarts, maar nog van
daag gaan ze naar het gezin waar ze de 
komende weken samen mogen aansterken. 
Als ze groot genoeg zijn, gaan onze collega’s 
voor ze op zoek naar een fijn thuis.”

15.30 uur Meer katjes in nood
Er komt een nieuwe melding binnen. Dit  
keer van een gewonde duif. Arno start de 

ambulance, maar hoort dan dat de plannen 
zijn gewijzigd. Er is nóg een nestje kittens 
gevonden, dit keer op een bungalowpark in 
Bakel. Omdat de duif veilig in een doosje bij 
mensen thuis zit, gaan we eerst de kittens 
halen. Ook deze kleintjes blijken zich te heb
ben verscholen in een stapel hout. Met hulp 
van Arno wurmt Joyce zich door een hek en 
steekt haar arm tussen de houtblokken. Drie 

‘Een paar minuten later 
 hebben we vier zwarte kittens 
in onze handen. Ze zijn 
 angstig en rillen van de kou’
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NAAM 
Arno Bal (50)

FUNCTIE
Vrijwilliger op de 
 dierenambulance

BESTE BESLISSING
“In 2012 verloor ik mijn baan 
als beveiliger. Omdat ik mijn 
dagen graag nuttig wilde 
besteden, meldde ik me aan 
als vrijwilliger bij de Dieren-
bescherming. Het was de 
beste beslissing ooit. Ik rijd 
sindsdien ongeveer drie 
dagen per week op de die-
renambulance en doe dat 
met ontzettend veel plezier.”

ONVOORSPELBAAR
“Het kan gebeuren dat ik 
om 3.00 uur ’s nachts word 
gebeld, en krap een half uur 
later langs de snelweg sta 
om een aangereden hond 
op te halen. Je weet nooit 
wat je te wachten staat, en 
elke dag is anders. Juist die 
onvoorspelbaarheid maakt 
het zo leuk.”

DIEP DAL
“Deze baan heeft me uit een 
diep dal getrokken. Ik zat 
thuis en kwam op een gege-
ven moment mijn bed niet 
meer uit. Dat ik nu iets voor 
dieren kan betekenen, geeft 
ontzettend veel voldoening. 
Ik voel me weer nuttig en 
dat is heel fijn.”

VOLDOENING
“Mijn collega en ik werden 
midden in de nacht gebeld 
door de politie. Er was een 
inval gedaan bij een illegaal 
housefeest in een loods en 
daarbij was een hond gevon-
den die aan het bevallen was. 
Ze lag in een  kleine caravan 
in die loods. We waren er op 
tijd bij,  lieten de moederhond 
haar pups schoonlikken en 
brachten ze naar het asiel. 
Daar beviel ze van een zeven-
de pup. Met zowel de moe-
derhond als haar kleintjes is 
het goedgekomen.”

verschrikte katjes komen tevoorschijn. Deze 
zijn er slechter aan toe dan de vorige. Ze zit
ten onder de vlooien, zijn versuft en voelen 
koud aan.

17.00 uur Zwaargewonde duif 
De kittens zijn op een warme kruik in de 
ambulance gezet. De middag loopt ten einde 
en de dienst van Arno en Joyce zit er bijna op. 
Maar niet voordat ze de duif hebben opge

haald. Hij blijkt te zijn gegrepen door een 
ander dier en is er slecht aan toe. “Ik vrees dat 
hij het niet gaat redden,” verzucht Joyce. “Zijn 
verwondingen zijn ernstig.” Ze legt de duif 
voorzichtig terug in het doosje en stapt de 
ambulance in. Het lijkt een triest einde van 
deze dag, maar volgens Arno ligt dat genuan
ceerder: “Natuurlijk zouden we alle dieren 
willen redden, maar dat gaat niet. Dat dieren 
die uitzichtloos lijden op een waardige 
manier kunnen sterven, geeft eveneens vol
doening, hoe raar dat misschien ook klinkt.” 
Terug bij het opvangcentrum ontfermt een 
medewerker zich over de katjes en de duif. 
Buiten is het inmiddels donker. Arno en Joyce 
dragen de ambulance over aan hun collega’s 
van de avondploeg. 

‘De katjes gaan nog vandaag 
naar het gezin waar ze de 
komende weken samen 
mogen aansterken’
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WINTER-
WONDERLAND 

Nu de winter is aangebroken, zijn er dieren die wel wat extra hulp 
kunnen gebruiken. Begrijpelijk, want voedselvoorraden zijn 

geslonken en waterbronnen vaak bevroren. Waar sommige dieren 
in de natuur moeite hebben om te overleven, zijn andere in een 

diepe winterslaap verzonken of redden zich juist prima in de kou. 

TEMPERATUUR ONDER NUL 
Vogels bouwen in de herfst een laagje 
vet op en daarom is bijvoederen pas 
nodig als de temperatuur meerdere 
dagen onder nul is. Leg voer op een plek 
die onbereikbaar is voor natuurlijke vijan-
den en houd deze schoon om ziektever-
spreiding te voorkomen. Drinkbakjes dekt 
u af met gaas, omdat anders de veren 
tijdens het badderen kunnen bevriezen. 
Voer waarin zout is verwerkt, zoals brood, 
veroorzaakt uitdroging en is daarom niet 
geschikt. Dat geldt ook voor margarine, 
omdat het laxerend werkt. Treft u een 
vastgevroren dier? Probeer het nooit los 
te trekken, maar maak het ijs rondom de 
poten los door met een afgesloten pan of 
fles warm water het ijs rondom te laten 
smelten.
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IN BEELD

rechts
NEST VAN BLADEREN EN TAKKEN 
Egels beginnen hun winterslaap rond november in een nest van 
 droge bladeren. Het is belangrijk dat er voldoende plekken zijn om te 
overwinteren. Laat afgestorven bladeren en takken daarom in uw tuin 
liggen; hieronder kunnen ze een nest maken. Egels slapen niet aan-
eengesloten tot april. Soms worden ze tussentijds wakker en veran-
deren ze van nest. Laat gezonde egels met rust, alleen zwakke dieren 
kunnen met een blikje katten- of egelvoer worden bijgevoerd. Geef ze 
nooit melk, maar water of ijsschaafsel. In het voorjaar, als de tempera-
tuur stijgt en er voldoende voedsel is, worden de egels wakker.

boven
OOK LAST VAN DE KOU 
Huisdieren hebben het in de winter vaak makkelijker dan dieren in 
het wild, maar ook zij kunnen last hebben van lage temperaturen. Bij 
extreme kou is het raadzaam de voetzooltjes van honden in te smeren 
met vaseline of speciale teer, verkrijgbaar bij de dierenarts. Op die 
manier worden wonden gedicht en zooltjes verhard. En hoewel ze 
het vaak heerlijk vinden om in de sneeuw te spelen, is oplettendheid 
geboden; het eten van sneeuw veroorzaakt namelijk darm- en maag-
klachten. Let rond de feestdagen verder op met chocolade en giftige 
planten, zoals kerstroos en amaryllis. Die kunnen dodelijk zijn. Ook 
druiven, krenten en rozijnen zijn ongezond voor honden. Geef ze dus 
niet de kans om de oliebollenschaal te plunderen
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IN BEELD
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OVERWINTERINGS PLEKJES
Uw tuin kunt u in de winter diervriendelijk inrichten 
met bijvoorbeeld nestkasten voor vogels, vlinders, 
bijen, egels en vleermuizen. Ruim afgestorven 
takken en bladeren niet op; het zijn prima overwin-
terplekjes voor egels en eekhoorns. Ook struiken 
die ’s winters bessen en vruchten dragen, helpen 
dieren de koude maanden door. 

links
ISOLERENDE VACHT 
Wilde dieren bouwen een vetreserve op in de herfst 
en hun vacht isoleert goed tegen kou. Het is daarom 
bij wet verboden om edel- en damherten, reeën en 
zwijnen bij te voeren. Treft u echter weide- of vijver-
dieren, kippen of hobbydieren die er slecht of mager 
uitzien? Meld dit dan bij 144. Dit centrale nummer 
kunt u ook bellen als dieren geen droge slaapplek 
hebben of als er aan het ijs in de drinkbak is gelikt. 
Dit wijst namelijk op dorst.

Meer wintertips leest u op onze website 
 Dierenbescherming.nl/wintertips.
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DROGE PLEK OM TE RUSTEN 
Weidedieren zoals paarden en schapen 
kunnen goed tegen kou. Al hebben ze wel 
behoefte aan een droge ligplek, goed voer 
en drinkwater. Geschoren paarden hebben 
in de winter een deken nodig, zelfs als het 
niet vriest. Borstel een paard niet te vaak; 
de bescherming van de wintervacht kan zo 
afnemen. Geiten en ezels kunnen niet goed 
tegen de kou en al helemaal niet tegen 
regen, omdat hun vacht niet waterdicht is. 
Zorg daarom voor een droge en tochtvrije 
stal en check omheiningen. Het zijn name-
lijk meesters in uitbreken.
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Bel uw 
oplossing door via

0800 -1123
(gratis)

Tweede prijs: 
Postcode Loterij 
Koffer t.w.v. € 99,-

Een stevige reiskoffer 
die u overal als 
handbagage mee 
naartoe kunt nemen. 
Stijlvol en gemakkelijk!

Derde prijs: de Bijenkorf 
Cadeaukaart t.w.v. € 50,-

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de 
letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden 
omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen 
de op lossing 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. 

Woordzoeker. De overgebleven letters vormen de oplossing.

• AARDVARKEN
• ACHTERPOOT
• BUIDELDIER
• CHIMPANSEE
• DAMHERT
• DIERENTAAL
• ELAND
• EVERZWIJN
• GAZELLE

• GORILLA
• HAAS
• HAMSTER
• HOEFGANGER
• LASTDIER
• OERWOUD
• VROUW TJE
• ZEBRA

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,-
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,-? 

A D V E R T E N T I E

Met de Bijenkorf Cadeaukaart kunt u zelf 
een keuze maken uit het ruime assortiment 
van de Bijenkorf warenhuizen.

T T T G A Z E L L E L

O E R W O U D A S A H

O L E E E R S E A R O

P A I N H T I T A B E

R N D G D M N L H E F

E D L I A E A N L Z G

T N E K R A V D R A A

H R D E V E R Z W IJ N

C H I M P A N S E E G

A D U V R O U W T J E

G E B R H A M S T E R

• AARDVARKEN

• ACHTERPOOT

• BUIDELDIER

• CHIMPANSEE

• DAMHERT

• DIERENTAAL

• ELAND

• EVERZWIJN

• GAZELLE

• GORILLA

• HAAS

• HAMSTER

• HOEFGANGER

• LASTDIER

• OERWOUD

• VROUWTJE

• ZEBRA

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

teenganger

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing

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, Vrienden-
Loterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 10 oktober 2016 tot en met 5 januari 2017. Alle winnaars 
ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 31 januari 2017 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/puzzels. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

Adv_Puzzel_Slechtvalk_teenganger_220x285_P291_01.indd   1 21-10-16   10:13
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COLUMN

André Assink is als districtsinspecteur voor de Landelijke Inspectiedienst  
Dierenbescherming (LID) werkzaam in de noordelijke provincies. Hij treedt hier  

dagelijks op tegen dierenmishandeling en de verwaarlozing van dieren.

In het centrum van Enschede 
liepen in september twee 
Sloveense mannen met jonge 
hondjes rond. Ze spraken wil
lekeurige voorbijgangers aan: 

‘Psst, psst, puppy kopen?’. Een man en vrouw 
lieten zich verleiden en kochten er eentje 
voor 250 euro. Het hondje was echter zo ziek, 
dat het direct naar de dierenarts moest. Daar 
bleek dat het onder de vlooien en wormen zat 
en veel te mager was. ‘Waarom koop je een dier 
dat zo ziek is?’ vroeg ik ze. ‘Ik vond het zo zie
lig,’ antwoordde de vrouw. Terwijl ze natuurlijk 
direct de politie hadden moeten bellen. Uitein
delijk hebben we drie van de hondjes uit het 
nest kunnen redden, maar de rest was al ver
kocht en niet meer te traceren. Zo zie je maar; 
mensen gaan de stad in om schoenen te kopen 
en komen thuis met een puppy.

Puppy voor een habbekrats
In tegenstelling tot wat weleens wordt 
gedacht, komt het zelden voor dat mensen 
hun dieren moedwillig verwaarlozen of mis
handelen. Een slechte levenssituatie komt 
veel vaker voort uit onwetendheid. Neem een 
paardenmarkt waar je voor 25 euro een shet
lander aanschaft of een louche handelaar die 

puppy’s verkoopt voor een habbekrats, zoals 
laatst dus in Enschede. In een opwelling 
schaffen mensen dan zo’n dier aan, terwijl ze 
geen idee hebben hoe ze ervoor moeten zor
gen. In Twente zie je het ook regelmatig; 
mensen betrekken een huis in een buitenge
bied met een stuk grond erbij, en vinden dat 
daar een paard bij hoort. Als wij daar na een 

tijdje langsgaan, blijken ze ’m niet te hebben 
ontwormd en zijn de hoeven doorgegroeid, 
wat erg pijnlijk is. ‘Moeten die bekapt worden 
dan?’ vragen de eigenaren vol verbazing als ik 
ze aanspreek op het feit dat het paard in 
kwestie amper nog op z’n benen kan staan. 

Hartverscheurend
Sinds 2014 ben ik gedetacheerd als inspecteur 
vanuit de politie. Als agent schrijf je een boete 

INSPECTIEPRAKTIJKEN

uit, maar los je de situatie natuurlijk niet op. 
Terwijl je als inspecteur daadwerkelijk bij
draagt aan het welzijn van dieren, én van 
mensen. Zoals de keer dat ik bij een bejaarde 
mevrouw kwam. Ze was welgesteld, woonde 
in een villa, maar kon niet meer voor zichzelf 
zorgen. Ook haar Welsh terriër was er slecht 
aan toe. Omdat de situatie uitzichtloos was, 
moesten we het hondje weghalen. Ik wist; als 
we dit dier, haar enige houvast, van haar afne
men, gaat het mis. Ik vroeg daarom een maat
schappelijk werkster mee te gaan. En waar ik 
bang voor was, gebeurde: ze ging door het lint 
toen we haar hondje meenamen, begon te 
schreeuwen en te huilen. Het was hartver
scheurend. Dankzij de maatschappelijk werk
ster kon de vrouw in een verzorgingsvilla 
terecht, maar dat maakte het gemis niet min
der groot. Toen de verzorgers in het tehuis 
zagen hoe verdrietig ze was, besloten ze het 
hondje gezamenlijk te adopteren. Zij zorgen 
nu voor hem, maar mevrouw kan hem zien 
wanneer ze wil. Ik was erbij toen ze hem weer 
in de armen sloot. Dat was 
prachtig en heel ontroerend. 
Echt zo’n moment waarop ik 
weer weet waarom ik dit werk 
zo de moeite waard vind.

‘Twee mannen met jonge 
hondjes in hun armen 
spraken willekeurige voor-
bijgangers aan: ‘Psst, 
psst, puppy kopen?’’

‘Ik wist; als we dit dier, haar enige 
 houvast, van haar afnemen, gaat het mis’

‘De bejaarde vrouw 
sloot haar hondje  
in de armen. Een 

prachtig moment’
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IN ACTIE

INSPIRERENDE INITIATIEVEN
Er zijn veel verschillende manieren om bij te dragen aan een beter dierenwelzijn. Op deze 
pagina’s selecteren we enkele van de initiatieven die ons hebben geraakt, en waarvan we 
 vinden dat ze een verschil maken voor de dieren die onze hulp nodig hebben.

Bent u of kent u 
iemand die zich 
ook op bijzondere 

wijze heeft 
 ingezet voor  
de Dieren

bescherming? 
Meld het ons via 

redactie@ 
dierenbescher

ming.nl.

?
DONATIE Soms ontmoet je mensen die 
een verpletterende indruk op je maken. 
Het overkwam de medewerkers van het 
dierenopvangcentrum in Spijkenisse 
toen ze door twee mensen werden ver-
rast met de spulletjes die ze nog hadden 
van hun overleden huisdieren. Vervol-
gens gingen diezelfde mensen mee naar 
de groothandel, waar ze erop stonden 
dat ze de rekening voor het opvangcen-
trum mochten betalen. Hun enige voor-
waarde: geen naam, geen poespas! Hoe 
bijzonder is dat? Een foto van de spulle-
tjes mogen we wel delen.

Geen  
naam, geen 

poespas

DONATIE In oktober overleed de 29-jarige Jette 
 Cronenberg-Jakobsen. Haar laatste wens was dat er 
bij haar uitvaart in plaats van  bloemen geld zou 
 worden gedoneerd voor dierenopvangcentrum de 
Doornakker in Eind hoven. Jette hield veel van dieren. 
Een liefde die werd geboren in Denemarken, waar ze 
oorspronkelijk vandaan kwam. “Ze was nog maar een 
klein meisje, toen haar oudere zus twee katten mee 
naar huis nam. Vanaf dat moment was Jette dol op 
 dieren,” vertelt haar man Marco. “Haar wens was om 
een gezinnetje te stichten met huisje, boompje en 
natuurlijk ook beestjes. In 2010 verhuisde Jette naar 
Nederland. Anderhalf jaar later hebben wij de katten 
Diablo, Desmo en Danger geadopteerd uit het asiel in 
Eind hoven en vanaf dat moment vormden we samen 
een perfect gezinnetje. Ruim vier jaar heeft zij kunnen 
genieten van het leven met haar  ‘jongens’. Helaas is 
Jette in oktober na een bittere strijd heengegaan.” In 
totaal heeft Jette tijdens haar uitvaart een bedrag van 
€ 627,11 opgehaald. Een prachtige laatste daad. 

Een laatste  goede daad

INZAMELING  
Kanjer, de asielkat  
van Dierentehuis 
 Midden-Holland in 
Gouda, heeft de res-
pectabele leeftijd van  
21 jaar bereikt. Zijn ver-
jaardag werd op gepaste wij-
ze gevierd tijdens een open dag 
waarbij voor maar liefst € 650 werd  opgehaald aan 
cadeautjes. Zelfs zijn taart werd gesponsord. Het geld 
komt goed van pas, want op deze leeftijd heeft Kanjer 
behoefte aan speciaal voer en medicijnen en dat kan hier-
mee betaald worden. Kanjer is overigens niet beschikbaar 
voor plaatsing. Hij mag de rest van zijn bejaarde leven in 
het asiel blijven. 

Kanjer bedolven 
onder 
cadeaus
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INZAMELING Op zaterdag 8 oktober doneerde tattooshop Ink Into Art uit IJmuiden  
de gehele dagopbrengst aan het Kerbert Dierentehuis. Dat bracht maar liefst € 2.000  
op aan donaties. Een geweldig initiatief, waar we heel blij mee zijn. Het geld zal goed 
 worden besteed. 

Tatoeëren voor dieren

PROJECT PIGEON De afgelopen jaren heeft de 
binnen stad van Rotterdam veel overlast van duiven 
gehad. Maar sinds er twee duiventillen op daken in het 
centrum van de stad zijn geplaatst, blijven de duiven 
steeds vaker weg bij het winkelend publiek. Ook leerlin-
gen van het  Wellant college in Rotterdam leverden een 
positieve bijdrage aan de duivenproblematiek. Met 
 Project Pigeon, opgezet door een groepje studenten 
dat veel waarde hecht aan het diervriendelijk aanpakken 
van duivenoverlast, werd onder meer onderzoek gedaan 
en praktische hulp geboden bij het inrichten van de 
 duiventillen. Ook vroegen zij, gewapend met enquêtes, 
in het Lijnbaangebied in de binnenstad, voorbijgangers 
naar hun kennis over duiven en adviseerden zij hen om 
de dieren niet te voeren. Hoewel mensen vaak goede 
intenties hebben, is het voor duiven ongezond. Een 
advies dat ter harte werd genomen. 

Studenten dragen  
bij aan afname  
duivenoverlast

VRIJWILLIGERSWERK 
 Normaal houdt ingenieurs-
bedrijf Roos+Bijl uit Rhoon zich 
vooral bezig met de ondergrondse 
infrastructuur, maar op 8 september 
werd er door het team een ‘duurzaam’ 
uitje bij het dierenopvangcentrum in 
 Spijkenisse georganiseerd. In twee uur 
tijd werden hondenhokken gerepareerd, 
hout gelakt, wat vlechtwerk gedaan, 
poep geruimd en het gras gemaaid.  
We waren blij met jullie hulp. Bedankt 
mannen en vrouwen van Roos+Bijl!

Handen uit  
de mouwen

VERRASSING De vrijwilligers in onze opvangcentra 
werken keihard, maar krijgen ook veel terug voor hun 
inzet. In de eerste plaats dragen ze bij aan een beter 
dierenwelzijn, maar een aantal van onze vrijwilligers in 
Rotterdam werd onlangs op een wel heel bijzondere 
 wijze bedankt. Lush, een bedrijf dat is gespecialiseerd  
in verse handgemaakte badproducten zoals zeep, body-
lotion en cosmetica (alles dierproefvrij!), schonk een deel 
van haar artikelen aan de mensen die zich belangeloos 
inzetten voor de dieren. Een mooi gebaar.

Vrijwilligers verwend
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‘Er was een tijd dat 
ik dacht dat ik het 
niet zou redden, 
Sky was toen de 
reden dat ik niet op 
wilde geven’



BIJZONDER DIER

Ruim drie jaar geleden werd Sky door zijn eigenaar over 
een schutting gegooid. Bij de val brak Sky zijn poot en 
belandde in het opvangcentrum in Amersfoort. Hier 
wachtte hij meer dan een jaar op iemand die hem een 
thuis wilde bieden. Hans Nouwen durfde het aan. Voor 
hem werd Sky zelfs zijn life saver. 

Nadat Sky met een gebroken poot in 
het asiel was opgenomen, bleek al 
snel dat het lastig zou worden om 
een baas voor hem te vinden. Het 
feit dat hij een stafford is, maakte 
hem niet populair, de littekens op 
zijn poot nog minder. Ook had hij 
kale plekken op zijn rug, waar
schijnlijk brandwonden, en werd hij 
’s nachts geplaagd door epileptische 
aanvallen, waarbij hij de weg volle
dig kwijtraakte. Het duurde dan 
ook meer dan een jaar voordat 
iemand zich meldde die Sky wél de 
moeite waard vond.

Prinsheerlijk op school
Hans: “Mijn vrouw en ik hadden 
twee honden. Toen zij overleed had 
ik lange tijd geen behoefte meer 
aan een huisdier. Totdat ik op een 
dag, jaren later, besefte dat ik graag 
weer voor iemand wilde zorgen.  
Sky kwam toen al snel op mijn pad. 
Ik zocht hem op in het asiel en we 
maakten een wandeling samen. 
Medewerkers waarschuwden me 
dat hij epilepsie had, maar voor mij 
was dat geen belemmering. Op het 
moment dat ik zijn eigenwijze kop
pie zag, was ik verkocht. Het gekke 
is dat hij sinds hij bij me woont nog 
maar twee keer een aanval heeft 

SKY

gehad.” Omdat Hans zijn hond niet 
alleen wil laten, neemt hij Sky al 
vanaf het begin elke dag mee naar 
de middelbare school waar hij als 
hoofdconciërge werkt. “Meestal ligt 
hij daar prinsheerlijk op een kussen 
onder mijn bureau en geniet hij  
van de aandacht die hij krijgt van 
collega’s en leerlingen.” 

Zijn liefde geeft kracht
In december vorig jaar kreeg Hans 
te horen dat hij longkanker heeft. 
In die periode werd Sky, nóg meer 
dan daarvoor, een life saver. “De   
periode dat ik in het ziekenhuis lag, 
logeerde Sky bij mijn zus en haar 
gezin,” vertelt hij. “Na drie weken 
bracht ze hem thuis. Toen ik de 
deur opende en Sky zag, barstte ik 
in tranen uit. Ik had hem zo gemist. 
Er was een tijd dat ik dacht dat ik 
het niet zou redden, Sky was toen 
de reden dat ik niet op wilde geven. 
Sinds mijn ziekte is hij nóg aan
hankelijker dan hij al was. Alsof hij 
voelt dat we elkaar bijna waren ont
glipt. Sky volgt me overal. En als ik 
op de bank zit en een verdrietig 
moment heb, kruipt hij dicht tegen 
me aan. Zijn liefde geeft me, ook nu 
nog, heel veel kracht.” 
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Website
Dierenbescherming.nl

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

Raad van Toezicht
Peter Kasteleyn, vz
Dinand Ekkel, lid
Gea Keijsers, lid
Erna Pieters, lid
Taco de Groot, lid
Lex Vriesendorp, lid

Directie 
Femke-Fleur Lamkamp
Directeur/Bestuurder

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

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

• Bedrijfslidmaatschap:  
€ 100 per jaar
Meer informatie op
Dierenbescherming.nl
De Dierenbescherming 
voert incasso’s einde 
maand uit.
Rekeningnummer 
(IBAN): 
NL05INGB0003963156
Incassant ID  
Dierenbescherming: 
NL56ZZZ404073190000

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 Coördinatie: Annelie Verhagen | Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen | Eindredactie: Jan van de 
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Doetinchem | Coverfoto: Stocksy/Sarah Lalone| Oplage: 135.000| Advertenties: Informatie via redactiesecretariaat,  
T 088 81 13 259 DIER voor blinden en slechtzienden: DIER in braille bij CBB, Ermelo, T 0341 56 54 77

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

Facebook.com/deDierenbescherming 

Twitter.com/Dierbescherming

Instagram.com/Dierenbescherming

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

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

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het lande-
lijke meldnummer van de politie: 144

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
betekent dat een bedrijf stilstaat bij de 
sociale,  ethische en ecologische gevolgen 
van bedrijfsvoering. Wilt u uiting geven aan 
de maatschappelijke betrokkenheid van  
uw organisatie, dan kunt u op diverse 
manieren samenwerken met de Dieren-
bescherming. U kunt bijvoorbeeld een pro-
ject steunen, zoals een nieuw te bouwen 
dierenopvang. Andere mogelijkheden zijn 

een bedrijfs- en personeelslidmaatschap 
en een bedrijfsgift. Er zijn vele fiscale voor-
delen voor be drijven die schenken aan 
goede  doelen. Wij denken graag met u 
mee over een samenwerking die het beste 
past bij het karakter en imago van uw en 
onze organisatie. 

Kijk op Dierenbescherming.nl/betrokken-
ondernemen voor meer informatie.

BETROKKEN ONDERNEMEN
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Oktober 2016 
Het komt niet vaak voor dat roofvogeltjes, zoals 
het smelleken in september (zie pagina 2), 
gewond worden aangetroffen in onze contreien. 
Smellekens zijn van Scandinavische origine en 
passeren ons land voornamelijk tijdens de trek. 
In sommige gevallen overwinteren ze hier. Het 
verzwakte smelleken dat door de vrijwilligers 
van onze dierenambulance was overgebracht 
naar het Natuurhulpcentrum, bleek gelukkig 
geen ernstige verwondingen te hebben. Het 
vogeltje werd in een kleine, donkere kooi 

geplaatst, waar het in alle rust kon herstellen. 
Er werden pijnstilling en ontzwellende medi-
catie toegediend, een standaard ontworming 
en de eerste dagen kreeg het smelleken 
dwangvoeding. Pas toen het vogeltje weer 
een beetje was aangesterkt en zelf begon  
te eten, verhuisde het van de intensieve zorg-
afdeling naar een binnenkooi, waar het meer 
ruimte had. “Uiteindelijk heeft het smelleken 
twee weken in ons centrum doorgebracht.  
De laatste dagen in een vliegkooi, omdat we 
er zeker van wilden zijn dat hij dat nog goed 

kon,” aldus Dries van het Natuurhulpcentrum. 
“Toen hij was geslaagd voor zijn ‘vliegtest’, 
vonden we de tijd rijp om het smelleken terug 
te geven aan de natuur. Het is altijd fantastisch 
om dieren na revalidatie vrij te laten, maar voor 
mij als vogelspotter was het éxtra speciaal om 
een zeldzaam roofvogeltje zoals dit smelleken 
de vrijheid terug te geven. Normaal ben ik 
 degene die foto’s van de vrijlatingen maakt, 
maar dit keer mocht ik zelf een prachtige vogel 
loslaten. Heel bijzonder.”

DE VRIJHEID TEGEMOET

‘Toen hij was 
 geslaagd voor zijn 
vliegtest, mocht het 
smelleken terug de 
vrije natuur in’

VOOR & NA



Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Billy en Tjerk hebben dankzij de Dierenbescherming een liefdevol 

thuis. Dit is niet altijd zo geweest; de katers komen uit een situatie 

waarin ze ernstig verwaarloosd werden. De Dierenbescherming maakt 

zich hard voor het verbeteren van het welzijn van alle dieren. Er is nog 

veel werk te doen, maar er is ook goed nieuws: jaarlijks worden er 

40.000 dieren opgevangen en liefdevol verzorgd. Deelnemers van de 

Postcode Loterij: bedankt.  U maakt steun aan de Dierenbescherming 

en meer dan 90 andere organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot 

de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet 

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

aan goede doelen. De Dierenbescherming heeft sinds 1996 een bijdrage 

ontvangen van € 37,6 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil 

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

rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl
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