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“Voor de eigenaar van deze d
 ieren
is de tijd van waarschuwen voorbij,” aldus districtsinspecteur
Ed Webers van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming. Hij reageert deze ochtend
op een melding over twee pony’s
die in slechte omstandigheden op
een veldje in een woonwijk staan.
“Er zijn een heleboel adressen
waar we meer dan eens komen. Je
ziet dan een opleving in de verzor2 | DIER WINTER 2019

ging omdat er controle is, maar
vaak zwakt het weer af zodra wij
het loslaten. Zo ook hier; deze
meneer was zeven jaar geleden al
in beeld. Na onze controles ging
het een tijdje goed, maar nu is het
weer mis.” Ed werkte jarenlang als
beroepsmilitair en in een penitentiaire inrichting. Hij was dus wel
wat gewend. Maar toen hij een
paar jaar geleden een hond bij
zijn eigenaar wilde weghalen en
de man woedend een klauwhamer
naar zijn hoofd gooide, maakte dat
diepe indruk op hem. “Als die
hamer twee centimeter de andere
kant op was gevlogen, had ik hier

niet meer gestaan. Daar heb ik
toen wel een paar nachten slecht
van geslapen.” Toch probeert hij
altijd bij mensen weg te gaan met
een handdruk. “Weet je wat het
is? Achter dierenleed schuilt vaak
menselijk leed. En daar kan ik mijn
ogen niet voor sluiten. Het is niet
altijd met opzet dat mensen slecht
voor hun dieren zorgen. Soms zijn
ze de grip op hun leven helemaal
kwijt. Omdat ze hun baan zijn verloren bijvoorbeeld of er een dierbare is overleden.” Hoewel hij een
boel narigheid meemaakt, vindt
Ed na drieëntwintig jaar nog
steeds dat hij een wereldbaan

heeft. “Als ik het leven van één
dier beter kan maken, dan is het
voor mij al de moeite waard.”
En de eigenaar van de pony’s?
“Om er zeker van te zijn dat het
leven van deze d
 ieren snel beter
wordt, ga ik een proces-verbaal
uitschrijven en de man uitnodigen
op het politiebureau voor verhoor.
Hij krijgt ook een maatregel opgelegd, waarmee hij wordt verplicht
te zorgen voor een schone, droge
ligplek voor de pony’s. Heeft hij
dat bij mijn volgende controle niet
op orde, dan regel ik dat voor hem.
De kosten daarvan worden in dat
geval volledig op hem verhaald.”

BEELD ROBIN UTRECHT

Op elk moment is er wel iemand namens de Dierenbescherming
voor de dieren in de weer. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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ACTUEEL

Met dank aan u!
Dankzij de donaties die we dit jaar
met onze asieldierencampagne Geef
om Mij mochten ontvangen, gaan we
door het hele land n
 ieuwe materialen
aanschaffen om onze asielhonden
meer afleiding, vermaak en begeleiding te bieden, waaronder loopbanden, tunnelbruggen, speelweides

en behendigheidsparcoursen. Ook
krijgen de medewerkers van de
hondenafdelingen een training op
maat. Zonder u hadden we dit nooit
kunnen realiseren. Dank voor uw
niet aflatende steun aan dieren
die het zonder onze hulp niet meer
zouden redden.

In Rotterdam dobberde een
zwaan half op z’n rug. Hij
bleek klem te zitten onder
een duwbak. Er kwam een
duikteam van de brandweer
aan te pas om de vogel los te
krijgen, waarna onze dierenambulancerijders de zwaan
in een s peciale zwanentas
naar de Vogelopvang hebben
overgebracht. Hij had water
binnen gekregen en was een
aantal blauwe plekken rijker,
maar verder is hij er goed

BRANDWEER ROTTERDAM-RIJNMOND

Mooie reddingsactie

vanaf gekomen. Zodra de
zwaan is hersteld, mag hij
terug naar ‘huis’.

advertentie

Ruim 10.000 producten
voor huisdieren
✓ Gratis advies van vakbekwame
dierenliefhebbers
✓ Gratis verzending vanaf 50 euro
tot 30kg
✓ Ruim assortiment 100%
natuurlijke producten, o.a
hondensnacks en dierenkruiden
✓ SKAL geregistreerd
✓ Fysieke winkel in Bussum

Bestel online op
www.degooisediersuper.nl
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Hondensna

UIT DE OUDE DOOS

Onder het motto ‘Zalig kerstfeest!
maak het niet te wild’ werd in
2002 een publieksactie gestart
om aandacht te v
 ragen voor
‘wilde’ dieren in de bio-industrie.
De campagne deed veel stof opwaaien.
De Dierenbescherming werd zelfs
beticht van godslastering.

Aangifte tegen
organisatie
paardenmarkt
De Dierenbescherming doet aangifte tegen de
organisatie van de paardenmarkt in Hedel, nadat
onze medewerkers ruim 2.500 overtredingen op
beeld hadden vastgelegd. Zo b
 leken de meeste
dieren geen water en voer te h
 ebben en stonden
ze verkeerd aangebonden. Niet eerder is er aangifte gedaan tegen een m
 arktorganisatie, omdat
de verantwoordelijkheid altijd werd afgeschoven
op de handelaren. Per overtreding kan nu een
boete van € 8.300 worden opgelegd. Sinds
september 2015 zet de Dierenbescherming zich
actief in om een einde te maken aan paardenmarkten. We zijn van mening dat alleen op deze
manier het welzijn van de dieren echt v erbeterd
kan worden. Want elk jaar opnieuw gaat het mis
op de markten die veelal zijn verworden tot een
excuus voor volksfeesten, en niets meer met het
verhandelen van paarden te maken hebben.

zien!

INSPECTIEDIENST

Verdubbeling aantal zaken dieren in nood
Onze inspecteurs hebben
het er maar druk mee.
Het aantal zaken van
dieren in nood dat door de
Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID)
in behandeling wordt genomen stevent af op een verdubbeling ten opzichte van
2017 naar ruim 6.000. De
stijging is het gevolg van

nieuwe werkafspraken;
sinds september vorig jaar
gaat een deel van de meldingen van dierenleed bij
het landelijke meldpunt
144 niet meer eerst naar
de politie, maar rechtstreeks naar de LID. Ook
het aantal inspecties verdubbelt, naar ruim 8.000.
Dankzij de nieuwe afspra-

ken worden meer zaken
opgepakt en inspecties
uitgevoerd, met een verbetering van dierenwelzijn als
doel en resultaat. Dat is
heel positief. Maar gevolg
is wel dat de werkdruk bij
de zeventien inspecteurs
flink is toegenomen.
De LID is hierover in
gesprek met het ministerie.

Prikkelend en poëtisch:
De Laatste Aai
Vierenzestig varkensogen
kijken je aan. Je ziet hun persoonlijkheid, de ziel achter de hamlap.
De fotoserie van Tineke Schuurmans is onderdeel van de
expositie De Laatste Aai in
Museum Tot Zover, die onze
liefdevolle band met huisdieren
toont en het grootse verdriet dat
we voelen wanneer ze sterven.
Het staat in schril contrast met de
onverschilligheid waarmee anonieme dieren in de bio-industrie
worden benaderd. Deze twee
uitersten worden treffend in
beeld gebracht. De kunstwerken
en foto’s zijn prikkelend en
poëtisch, ze schuren én zetten
aan het denken.

GRATIS TOEGANG
VOOR ONZE LEDEN

De Laatste Aai is nog tot
19 januari te zien in Museum
Tot Zover in Amsterdam. Als
lid van de Dierenbescherming krijgt u op vertoon van
dit magazine gratis toegang
tot het museum met uw
gezin. Meer over De Laatste
Aai leest u op pagina 20 en
21 en online op totzover.nl.

De expositie schuurt
en zet de bezoekers
aan het denken
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1. 97958
2. 50054
3. 97719
4. 97718
5. 51005

Kalender 2020 € 9,99
Haaksetje teckel € 12,95 € 4,99
Onderzetters hond € 4,99
Onderzetters kat € 4,99
Lief! Hondenspeelgoed ster € 7,95

6. 54006
7. 53002
8. 52019
9. 52020
10. 51011

Kippenbal chicken fun € 6,99
Beloningsbal knaagdier € 4,99
Lief! Kattenspeelgoed ster € 5,95
Lief! Kattenspeelgoed € 5,95
Kong Tennisballen met piep € 5,99

Webwinkel

Bekijk deze producten op www.dierenbeschermingshop.nl
Of bestel telefonisch: 0478-517 574

Cadeaus voor jezelf én voor je liefste huisdier
vind je op Dierenbeschermingshop.nl
Met de aankoop van jouw cadeau, help je tevens andere huisdieren in Nederland
die nog op een gouden mand wachten.

ACTUEEL

Celstraffen voor organiseren
hondengevechten
De rechtbank van Amsterdam
heeft de hoofdverdachte van een
viertal hondengevechten veroordeeld tot acht maanden cel,
waarvan drie voorwaardelijk. Drie
andere betrokkenen krijgen taaken voorwaardelijke gevangenisstraffen voor hun aandeel. Ook
mogen ze gedurende drie jaar
geen honden houden. De dieren
liepen bij de gevechten ernstige
(bijt)wonden op en zijn kreupel
geworden. Eén van de honden
raakte dusdanig gewond dat haar
poot is gehecht met een hechtpis-

tool. Een gevangenisstraf voor
dierenmishandeling is zeldzaam.
“Maar het is schrijnend om te zien
hoe veel leed de dieren is aangedaan,” vindt ook de rechtbank. De
Dierenbescherming is opgelucht dat
nu een duidelijk signaal wordt afgegeven over hondengevechten, die in
alle gevallen onacceptabel zijn.

De dieren liepen bij de
gevechten ernstige
wonden op en zijn
kreupel geworden

Vuurwerkvrij, dieren blij

BEELD ERIK BUIS, DIERENBESCHERMING, DEBORAH VAN DER SCHAAF, TINEKE SCHUURMANS, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

Net als knallende kurken en oliebollen hoort vuurwerk voor veel mensen bij het inluiden van het
nieuwe jaar. Maar voor huisdieren betekent het
afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes
vooral veel angst en stress. Vindt u ook dat
vuurwerk en dieren niet samengaan, bestel dan
onze vuurwerksticker op d
 ierenbescherming.nl/
vuurwerktips. Hier vindt u ook tips om de jaarwisseling voor uw dier zo rustig mogelijk te laten verlopen.
advertentie

Wij van Star Flowers zijn trots op onze samenwerking met
de Dierenbescherming! Wij bieden u de mogelijkheid om een
unieke doos met bloemen te bestellen. Deze doos is speciaal
voor de Dierenbescherming samengesteld, door de stylisten
van Star Flowers. Wat bieden wij u precies aan:
• U krijgt een unieke doos vol met bloemen en snijgroen.
• U krijgt een unieke bloemenvaas cadeau.
• U krijgt een huis vol bloemen.
• U krijgt bloemen die heel lang mooi blijven.
• U krijgt een unieke beleving met bloemen.
• U steunt door uw aankoop de Dierenbescherming!
Wij van Star Flowers denken dat mensen altijd vrolijk
worden van mooie bloemen! U toch ook? Bestel daarom bij
ons de unieke bloemendoos van de Dierenbescherming.
BESTEL SNEL EN EENVOUDIG OP WWW.STAR-FLOWERS.NL

€ 47.929

werd opgehaald met de Dog Fun Run. Dankzij
de deelnemers en iedereen die de lopers sponsorde kunnen we nu in het hele land trainingsen speelmaterialen en speelweides realiseren
om de honden in onze asielen meer afleiding
en vermaak te bieden.
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PREVENTIETEAM HELPT NICOLE

Nicole woont met haar twee dochters en zestien katten in
Eindhoven. Ze kan de dagelijkse zorg voor haar dieren
financieel nog wel opbrengen, maar als één van de katten
ziek wordt, is er geen geld voor de dierenarts. Omdat
Nicole het beste wil voor haar dieren, begeleidt het
preventieteam van de Dierenbescherming haar bij een
passende oplossing voor haar gezin en de katten om zo
de levenssituatie voor hen allemaal te verbeteren.
Op pagina 12 vertelt Nicole haar verhaal.
8 | DIER WINTER 2019

dossier
Preventiewerk

Preventieteams schieten te hulp

Als de zorg
voor dieren in
de knel komt
Achter gesloten deuren gaat veel
leed schuil. De preventieteams van
de Dierenbescherming weten daar alles
van. Zij komen in actie als dieren niet de
juiste zorg krijgen. Zij doen dit preventief,
zodat escalatie kan worden voorkomen.

WINTER 2019 DIER | 9

HOOFDVERHAAL

dossier
Preventiewerk

Achter de voordeur
Dagelijks komen zorgprofessionals van onder meer GGZ,
de Kinderbescherming en Thuiszorg ‘achter de voordeur’ bij mensen
die hulp nodig hebben. Door tijdig te signaleren wat er beter kan,
voorkomen zij dat een situatie uit de hand loopt, óók voor dieren.
De preventieteams van de Dierenbescherming staan in die gevallen
klaar om het welzijn van dier en mens te verbeteren.

“I

FINANCIËLE STEUN

ncidenten met huisdieren staan
zelden op zichzelf. Vaak gaat er
een verdrietige gebeurtenis
achter schuil, zoals het verlies van een
dierbare, een echtscheiding of geldzorgen.
Het goede nieuws is dat sociaal hulp
verleners van bijvoorbeeld wijkteams,
woningbouwverenigingen en Thuiszorg
de Dierenbescherming steeds vaker weten
te vinden. We vragen ze om wat breder te
kijken dan hun cliënt; naar de vogelkooi
in de hoek of een nest kittens onder de
tafel. Onze preventieteams kunnen dan in
samenspraak met de dierenbezitter hulp
bieden en daarmee voorkomen dat een
situatie verslechtert,” aldus Paméla Zaat,
die als coördinator preventie werkzaam is
in Zuid-Holland.

Ook Paméla, die al heel wat jaren werkzaam
is voor de Dierenbescherming, zegt ervan
geschrokken te zijn hoéveel mensen echt
wel de juiste intenties hebben met hun
dier, maar het financieel niet meer kunnen
bolwerken. “Wij helpen met advies, begelei
ding of door een hulptraject aan te gaan,”
zegt ze. “De meeste hulpvragen ontstaan door
geldproblemen, onwetendheid of ziekte van
een eigenaar. Met de preventieve begeleiding
die wij bieden, helpen we dier én mens.”
EMOTIONELE ONDERSTEUNING

HULPVRAGEN DIERENBEZITTERS

Nu de Dierenbescherming steeds meer in
het vizier van de sociaal hulpverleners
komt, groeit ook het aantal hulpvragen van
dierenbezitters. Vaak gaat het om mensen
die inzien dat zij hun dier niet de juiste
zorg bieden, maar geen idee hebben hoe ze
het tij kunnen keren. Paméla: “Laatst nog
werd ik benaderd door een vrouw die hulp
zocht voor haar vader. Hij had twintig
katten, waar hij niet goed meer voor kon
zorgen. Omdat de dieren niet waren gecas
treerd, werden het er steeds meer. De katten
kwamen nooit buiten en de woning was
vervuild. De man beschikte niet over de
financiële middelen om het probleem aan
te pakken en besloot dat het beter was om
twaalf van de katten af te staan aan het
asiel. De dieren die bij hem bleven, werden
gecastreerd en gesteriliseerd. Nu kan hij het
weer overzien en hebben alle dieren een
beter leven.”
VEEL ARMOEDE

De preventieteams van de Dierenbescher
ming staan nog regelmatig versteld van
de armoede die ze achter gesloten deuren
10 | DIER WINTER 2019

‘Als je niks meer hebt,
behalve je dieren, dan
wil je die niet missen.
Ook niet als je de zorg
financieel eigenlijk
helemaal niet meer
kan dragen.’
Paméla Zaat, coördinator preventie

tegenkomen. Mensen die moeten rond
komen van een tientje per week, bij wie gas,
water en licht is afgesloten omdat ze dat
niet kunnen betalen. Als je helemaal niks
meer hebt, behalve je dieren, dan wil je die
niet missen. Ook niet als je de zorg eigenlijk
niet meer kan dragen. Vaak slaan deze men
sen nog liever zelf een maaltijd over, dan
dat ze hun dieren geen eten meer geven.

Zo kwam er een hulpvraag binnen van een
man die begeleid woonde. Hij maakte zich
zorgen over zijn jonge kat. Voedsel, inentin
gen, dierenarts; het kostte meer dan hij had.
Paméla: “Onze dier-sociaal medewerker
heeft samen met hem en zijn begeleider uit
gezocht wat de beste oplossing was. En ook
al wist de man dat hij voor zijn dier de juis
te keuze maakte, toch was hij erg verdrietig.
Wij hebben hem begeleid toen hij zijn kat
naar het dierenopvangcentrum bracht,
waar een betalingsregeling met hem werd
getroffen. De kat vond gelukkig al snel een
nieuwe eigenaar en de man hoefde zich
geen zorgen meer te maken.”

HULP NODIG?

Op dierenbescherming.nl/preventie
vindt u onze contactgegevens.
Wordt u als hulpverlener geconfronteerd
met verstoord dierenwelzijn?
Laat het weten aan onze Helpdesk
Hulpverleners via dierenbescherming.nl/
helpdesk-hulpverleners.
Loopt u tegen een acute situatie aan en
heeft een dier direct hulp nodig? Bel
dan het landelijk meldnummer voor
dieren in nood 144 (24/7 bereikbaar).

Preventieve hulp in 5 stappen
In ons land zijn meerdere preventieteams van de Dierenbescherming werkzaam.
Zij schieten te hulp zodra er een melding binnenkomt over huisdieren die niet de juiste zorg krijgen.
Met als doel om het leven van zowel mens als dier terug op de rit te krijgen.

1. Het preventieteam
neemt een hulpvraag aan
van een dierenbezitter.

Als dierenleed escaleert en de
 igenaar weigert de situatie te ver
e
beteren, komt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in beeld.

2. De coördinator
brengt de situatie in
kaart en initieert een
hulpverleningstraject.

3. Een dier-sociaal medewerker
bezoekt de hulpvrager om
samen te bepalen wat er nodig
is om de situatie van de dieren
te verbeteren.

In sommige gevallen wordt
besloten om een ander thuis
voor de dieren te zoeken.
Dit gebeurt altijd in samenspraak
met de eigenaar.

4. Met advies, persoonlijke
begeleiding en voorlichting
wordt alles in het werk gesteld
om het leven van mens en dier
op de rit te krijgen.
5. Het traject wordt afgerond
zodra de harmonie is hersteld
en mens en dier weer een
goed leven hebben samen.
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UIT DE PRAKTIJK

Nicole kiest voor het welzijn van haar zestien katten

Op weg naar een
nieuwe toekomst

Nicole (40) woont samen met haar twee dochters en zestien
katten. Omdat ze op dit moment niet over de financiële middelen
beschikt om haar dieren de juiste zorg te bieden, heeft ze de moeilijke
beslissing genomen om afstand van ze te doen. Het preventieteam
van de Dierenbescherming begeleidt haar hierbij. Met als uiteindelijke
doel een hoopvolle toekomst voor Nicole én haar dieren.

“N

a achttien jaar verliet mijn
man me voor mijn beste vrien
din. Niet lang daarna raakte
ik mijn baan kwijt. Ineens stond ik er met
mijn twee kinderen alleen voor en lag ons
leven volledig overhoop. De twee katten
die ik in die moeilijke periode van mijn zus
kreeg, boden me precies wat ik nodig had:
afleiding, rust en veel liefde.

‘Inmiddels weet ik dat
liefde soms ook betekent
dat je los moet laten,
omdat je daarmee de
deur opent naar een beter
leven voor de ander.’

GENOEG LIEFDE

Toen er na verloop van tijd een nestje
kittens werd geboren, besloten we dat te
houden. We hadden tenslotte meer dan
genoeg liefde te geven. Inmiddels hebben
we zestien katten en is de situatie me boven
het hoofd gegroeid. Ik zit sinds kort in de
schuldsanering. De dagelijkse zorg voor de
dieren kan ik financieel nog wel opbrengen,
maar als een van de katten ziek wordt, is er
geen geld voor de dierenarts.
ENIGE JUISTE OPLOSSING

Via de woningbouwvereniging kwam ik
in contact met het preventieteam van de
Dierenbescherming. Bij Rosa, de coördi
nator, uitte ik mijn twijfels. Want ik reali
seerde me terdege dat ik de dieren in mijn
huidige situatie niet de zorg kan bieden die
ze nodig hebben. Samen bespraken we de
mogelijkheid om de katten in het asiel op
te vangen en van daaruit een nieuw thuis
voor ze te zoeken. Hoeveel verdriet de
gedachte me ook doet, ik wist dat dit de
enige juiste oplossing was, een kans die ik
moést grijpen. Ik houd zielsveel van mijn
katten en heb gezworen ze nooit in de steek
te laten. Maar inmiddels weet ik dat liefde
soms ook betekent dat je los moet laten,
12 | DIER WINTER 2019

omdat je daarmee de deur opent naar
een beter leven voor de ander. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de Dierenbescherming
een goed thuis voor mijn katten vindt en
dat geeft me rust.
GEEN KEUZE MAKEN

Met dier-sociaal medewerker Vera heb ik
besproken wat de katten nodig hebben voor
een succesvolle plaatsing. Zo zijn bijvoor
beeld twee van de dieren doof geboren; die
kunnen niet zonder elkaar of andere soort
genoten worden geplaatst omdat ze dan
hun houvast kwijt zijn. Vera opperde de
mogelijkheid om een of twee katten zelf te
houden. Financieel is dat mogelijk. En hoe
fijn en verleidelijk dat ook klinkt: ik durf
het niet aan. Hoe kan ik nou een keuze
maken tussen deze zestien dieren die ik
allemaal even liefheb?
MOEILIJK MOMENT

Als het over een paar dagen zover is en de
katten met de dierenambulance worden
opgehaald om naar het opvangcentrum te
gaan, zal dat een van de zwaarste momenten
uit mijn leven zijn. Maar ik weet dat ze goed
terechtkomen, en daar houd ik me aan vast.”

dossier
Preventiewerk

HET PREVENTIETEAM

DE DIER-SOCIAAL MEDEWERKER

‘Nicole stapt over haar eigen emoties
heen, dat vind ik heel dapper’
Vera Tempelaars werkt
36 uur per week als woon
begeleider. Daarnaast is
ze sinds een jaar actief als
vrijwillig dier-sociaal medewerker voor de Dieren
bescherming in Brabant. Ze
bezoekt mensen en helpt ze
om het leven van de dieren
én henzelf weer ten goede
te keren.
Vera: “In deze functie kan ik
mijn liefde voor dieren kwijt,
hulp bieden en tegelijkertijd
iets voor mensen betekenen.
Een mooie combinatie, vind ik.
Ik ga het gesprek aan met mensen die een hulpvraag hebben.
Samen zoeken we naar een passende manier om het welzijn van

hun dieren te verbeteren. Ik heb
gemerkt dat er veel onwetendheid is over de zorg die dieren
nodig hebben. Met voorlichting
kunnen we dus al een wereld
van verschil maken. Nazorg
is binnen het preventiewerk
belangrijk, we houden altijd een
vinger aan de pols. Blijft het

goed gaan? Zijn er nog vragen?
Kijk, er zullen altijd mensen zijn
die hun dieren op straat gooien
als het ze teveel wordt, maar er
zijn óók mensen zoals Nicole
die echt van hun dieren houden
en de verantwoordelijkheid
serieus nemen, ongeacht de
omstandigheden. Nicole realiseert zich dat het uit de hand is
gelopen en ze op dit moment
niet goed genoeg voor haar katten kan zorgen. Mocht er eentje
ziek worden en medische zorg
nodig hebben, dan redt ze dat
niet. Zij gunt haar dieren een
thuis bij iemand die ze dat wél
kan bieden. Dat ze daarmee
over haar eigen gevoelens heen
stapt, vind ik bewonderenswaardig en ongelooflijk dapper.”

DE COÖRDINATOR

Rosa Schiferli is coördinator
preventie in Brabant, Zeeland en Limburg. Zij behandelt hulpvragen van mensen
die hun dier niet de juiste
zorg geven, vaak omdat ze
kampen met sociale of maatschappelijke problemen.
Rosa: “Ik werd getipt door een
renovatiebedrijf dat in de wijk
van Nicole aan het werk was.
Alle woningen werden gesaneerd, maar bij Nicole was dat
niet mogelijk vanwege de overlast die de katten veroorzaakten.
Zij was zelf al een tijdje op zoek
naar een oplossing voor haar
dieren, omdat ze zich realiseerde dat de situatie haar boven
het hoofd was gegroeid. Ze was
dan ook blij verrast dat wij haar
konden helpen. Binnen het
preventiewerk staat het sociale

aspect voorop en zoeken we
altijd naar een situatie die voor
mens en dier behapbaar is.
In veel gevallen blijkt dat een
wankel evenwicht, omdat cliënten niet altijd de intrinsieke motivatie voelen om mee te w
 erken
aan een structurele oplossing.
Bij Nicole was dat wél zo. Zij
 oewel ze
bleek ook stellig: h
best een of tweekatten kon
houden, wilde ze afstand doen

van allemaal. Een moedige,
maar emotioneel zware keuze.
De dag dat de d
 ieren werden
opgehaald, hebben onze
ambulancemedewerkers Nicole
zoveel mogelijk steun en ruimte
geboden om afscheid van haar
dieren te nemen. De katten zijn
naar het asiel gebracht, waar ze
het nu goed maken. Ze zijn allemaal zo lief en sociaal dat
ze vast snel een nieuw thuis
vinden. Dat is te danken aan
Nicole, die met toewijding voor
haar dieren heeft gezorgd. Het
preventiewerk past me zo goed,
 elzijn van mens en
omdat het w
dier hand in hand gaan. Nazorg
vinden we erg belangrijk. Dat
bieden we Nicole ook. Pas als
we zeker weten dat het goed
met haar gaat en ze onze hulp
niet meer nodig heeft, laten we
het los.”
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BEELD ERIK BUIS, DEBORAH VAN DER SCHAAF, ROBIN UTRECHT

‘We zoeken altijd naar een situatie
die voor mens en dier behapbaar is’

OOK DIERENBUDDY WORDEN?

Het gaat goed met Dierenbuddy.
Het project loopt inmiddels al in tien
gemeenten, maar de ambitie is om het
landelijk verder uit te rollen. Dieren
buddy draait op vrijwilligers, en daar
hebben we er eigenlijk altijd te weinig
van. Lijkt het u leuk om dierenbuddy te
worden? Kijk voor een overzicht van onze
vacatures op: dierenbescherming.nl/
vacatures.

‘Bram voelt me
feilloos aan, ik gun
hem de wereld.
Dankzij Dierenbuddy kan hij weer
lekker naar buiten.’
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PORTRETTEN

Dierenbuddy

Praktische hulp
aan mens en dier
Het spreekt eigenlijk voor zich, maar ook studies wijzen uit dat huisdieren een positief effect hebben op de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen. Helaas
nemen met het stijgen van de leeftijd vaak de ongemakken toe. Door de veranderende zorg in ons land blijven kwetsbare ouderen steeds langer zelfstandig wonen, vaak
noodgedwongen. Met als gevolg dat de zorg voor hun dieren in de knel kan komen.
Het project Dierenbuddy, een initiatief van de Dierenbescherming, biedt hulp aan
ouderen en chronisch zieken die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun
huisdier te dragen. Vrijwilligers van het project wandelen met de hond, verschonen
het konijnenhok of gaan met de kat naar de dierenarts. Alles om ervoor te zorgen dat
mens en dier zolang mogelijk van elkaars gezelschap kunnen genieten.
Dierenbuddy biedt niet alleen praktische hulp, maar heeft ook een signalerende rol.
Vrijwilligers faciliteren bij de zorg voor de dieren, maar als het niet goed gaat, zijn
we óók de Dierenbescherming en gaan we op zoek naar een oplossing. Waarbij
we nooit uit het oog verliezen hoe mooi en onvoorwaardelijk de liefde tussen mensen
en hun dieren is. We doen er alles aan om daar respectvol mee om te gaan.
De dieren verdienen dat, en hun baasjes ook.

De 88-jarige Gerda Le Blanc is
slecht ter been en buitenshuis
gebonden aan een rolstoel.
Sinds ruim een jaar maken zij
en haar hond Bram dankbaar
gebruik van vrijwillige dierenbuddy’s, die vier keer per week
met hem gaan wandelen.
Gerda: “Bram is ruim tien jaar
geleden door mijn kleinzoon weggehaald bij een garagehouder in
Spanje. Hij bracht er zijn auto voor
reparatie en zag een pup zitten,
vastgebonden aan een ketting.

Achteloos meldde de garage
houder dat hij Bram daar had
achtergelaten om te sterven,
omdat hij hoegenaamd niet
geschikt was voor de jacht. Mijn
kleinzoon was woedend. In een
onbewaakt moment heeft hij Bram
losgehaald, hem in de auto gezet
en mee naar huis genomen. Hij
belde me en zei: ‘Ik heb een hond
voor je oma’. Omdat ik altijd
honden heb gehad, en Bram een
veilige toekomst gunde, was hij
welkom. Al vrij snel realiseerde ik
me dat Bram geen gewone hond

is. Hij heeft nooit training gehad,
maar hij helpt en beschermt me
op een manier die me na al die
jaren nog vaak ontroert. Toen ik
onlangs niet meer overeind kon,
duwde hij zijn snuit in mijn knieholte en hielp me vooruit. En toen
ik was gevallen in huis, schoof hij
een stoel naar me toe waaraan ik
me kon optrekken. Bram voelt me
feilloos aan, soms lijkt het alsof hij
dwars door me heen kijkt. Ik wilde
hem een mooi leven geven, maar
omgekeerd maakt hij me net zo
gelukkig. Omdat ik niet met Bram

naar buiten kan, springt mijn
dochter vaak bij. Maar zij heeft
ook haar eigen leven en kan Bram
natuurlijk niet elke dag uitlaten.
Toen ik werd gewezen op
Dierenbuddy was dat als een
geschenk uit de hemel. De vrij
willigers van het project maken
nu vier keer per week een lange
wandeling met Bram. Ze zijn allemaal zo lief en zorgzaam, voor
hem, maar net zo goed voor mij.
Ik ben ontzettend dankbaar voor
de hulp die ze me bieden.”
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‘Dierenbuddy
laat bij uitstek zien
hoe je met hulp aan
mensen ook dieren een
beter leven geeft’

Jan: “We kunnen afwachten tot
dieren in de ellende zitten en
dan te hulp schieten óf voor
komen dat het überhaupt mis
gaat. Dagelijks komen er duizenden sociaal hulpverleners bij
mensen thuis over de vloer. Zij
zijn er voor de cliënt, maar als ze
dertig katten in een kleine ruim-
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te zien zitten of een hond die in
een hoekje wegkruipt, kunnen
ze wel aan de bel trekken. Om
dat te stimuleren heeft de
Dierenbescherming een signalenkaart ontwikkeld waarmee
we zorgprofessionals vragen
alert te zijn bij tekenen van
verstoord dierenwelzijn. Het
project Dierenbuddy vormt een
onderdeel van ons preventiewerk. Het is bij uitstek een voorbeeld waarbij je ziet hoe je met
hulp aan mensen ook dieren
een beter leven geeft. We zijn er
voor eigenaren die hun dier
door bijvoorbeeld ziekte of
ouderdom niet meer de juiste
zorg kunnen bieden, maar over

te weinig financiële middelen en
een klein maatschappelijk netwerk beschikken om daar zelf
iets aan te veranderen. Dierenbuddy begon twaalf jaar geleden, toen nog kleinschalig, in
Utrecht vanuit de gedachte dat
wij een oplossing kunnen bieden wanneer mevrouw Jansen
naar een zorgcentrum verhuist
maar haar kat Felix niet mee
mag. Als wij ervoor zorgen dat
zij bij elkaar kunnen blijven,
bijvoorbeeld door een paar keer
per week de kattenbak voor
haar te verschonen, komt dat
het levensgeluk van deze
mevrouw én haar dier ten
goede. We merken dat Dieren-

buddy, en het preventiewerk in
z’n totaliteit, meer en meer
onderdeel wordt van het sociale
veld in een stad. Het aantal
hulpvragen stijgt en het project
wordt nu ook naar andere
regio’s uitgerold. Hoe goed het
ook gaat; alles valt en staat met
de lokale coördinator die de
dierenbuddy’s aanstuurt en
het contact met de cliënten
onderhoudt. We nemen daarom
verantwoorde stappen en
overhaasten niet. Er is nog
een wereld te winnen, maar we
boeken resultaat en dat biedt
hoop voor een toekomst waarin
zwerf- en afstandsdieren een
zeldzaamheid zijn.”
BEELD ERIK BUIS

Jan Jolij is intake- en coör
dinatiemanager voor de
Dierenbescherming in de
regio Noordwest. Preventie
van dierenleed vormt een
belangrijk onderdeel van zijn
werk. Jan stond aan de basis
van de uitbreiding van het
project Dierenbuddy.

Danique Regeling (20)
studeert verpleegkunde. Ze
is als vrijwilliger verbonden
aan het project Dierenbuddy.
Twee keer per week wandelt
ze met de honden van
mensen die daar zelf niet
meer toe in staat zijn.
Danique: “Zo’n tweeënhalf jaar
geleden werd Dierenbuddy
opgestart in mijn woonplaats
Amersfoort. Mijn interesse was
direct gewekt. Ik wilde graag
iets met dieren doen, en ook het
sociale aspect sprak me aan.

Via de coördinator van Dierenbuddy kwam ik in contact met
een mevrouw die haar twee
hondjes niet voldoende beweging gaf. Ze was al op leeftijd en
vanwege haar verstandelijke
beperking kon ze niet goed
inschatten dat de dieren meer
nodig hadden dan een korte
wandeling per dag. Aanvankelijk
was ze argwanend, bang dat ik
haar hondjes zou afnemen.
Maar toen ik rustig uitlegde wat
ik kwam doen, gaf ze me haar
vertrouwen. Inmiddels is ze zo
gelukkig met de ondersteuning

dat ze regelmatig mee naar
buiten gaat. Samen praten we
dan over van alles. Ze is heel
spontaan en jong van geest;
ik geniet van haar gezelschap.
Sinds een jaar wandel ik ook
wekelijks met Diva, de hond op
de foto. Zij is gebruikt voor de
broodfok en heeft een slecht
verleden. Haar baasje heeft zich
over haar ontfermd. Maar omdat
hij kampt met reuma kan hij haar
riem niet goed vasthouden en
heeft hij moeite met lopen.
Diva oogt stoer en sterk,
maar ze is hartstikke lief.

Thuis hebben we ook een
s tafford, dus ik kan haar gedrag
goed inschatten. Zo blaft ze
naar andere honden. Dat doet
ze niet uit agressie, zoals vaak
wordt gedacht, maar omdat ze
er niet goed raad mee weet; ze
is geen andere honden gewend.
Mijn familie en vrienden vinden
het hartstikke leuk dat ik dierenbuddy ben. ‘Echt iets voor jou’,
zeggen ze allemaal. En dat klopt.
Het voelt goed om iets voor
dieren en voor mensen te betekenen. Juist de combinatie
maakt het werk zo mooi.”

‘Het voelt goed om
iets voor dieren en voor
mensen te betekenen.
Juist de combinatie
maakt het werk
zo mooi.’
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LEZERSFOTO’S

Nooit hard
 enoeg
g

Lizzy houdt van wind,
het kan haar niet hard
genoeg gaan.
Katja Kelder, Holten

Te gortig
Dit is Benji, het hondje van een goede vriend. Ik nam hem
mee naar Texel. Elke dag wandelden we tussen Paal 20
en 21 bij De Koog. Voor de foto moest ik hem even aan
de paal vastleggen, want ondanks dat hij graag de wind in
de haren heeft, was dit hem te gortig en wilde hij zo snel
mogelijk terug naar de auto. Ik vond het heerlijk dat ik hem
nog zo’n fijne week heb kunnen bezorgen. In juni is hij op
14-jarige leeftijd ingeslapen. Erna Blomberg, Rhenen

Haren in de wind
Er zijn dieren die zich niet laten afschrikken
door een stevige zeebries of fikse najaarsstorm en hun haren vrijuit laten wapperen
in de wind. Het levert deze mooie plaatjes op.

Vrolijk
wapperen

Haren lekker los

Voetjes van de vloer
en haren lekker los.
Glja’ geniet in de wei.
Sandra Snijders,
Heemskerk
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Standvastig

Onze Oscar op Ameland. Het stormde,
maar hij steekt dan juist zijn neus graag
in de wind. Ik vind het vooral zo
mooi omdat zijn haren naar rechts
afslaan, net als het riet op de duinen.
Meebewegen maar toch standvastig.
Desiree van de Wiel, Utrecht

Onze Maine Coone
Zara. Ik wilde haar
fotograferen tussen
de klaprozen. Hier zit
ze op het pad ervoor.
Volop in de wind,
haar haren wapperden vrolijk mee.
Maria Vlot, Varsseveld

7.

Naam eer aan

Voor Frommel zijn vakanties op
de eilanden het allermooiste.
Hoe meer wind, hoe leuker ze
het vindt. Daarna hebben we
heel wat te borstelen en doet ze
haar naam pas echt eer aan.
Anne Boeve, Kampen

Windkracht 7

Rechtop in de wind. Dat
viel nog niet mee voor dit
vosje. Wijdpoots stond hij
windkracht 7 te trotseren.
Daar waaien je haren wel
van in de war!
Yvonne van Dormolen,
Haarlem

Lekker tegenwind

Mijn onlangs overleden hond Danza waarmee ik de
afgelopen jaren op vakantie ging in Zeeland. Ze genoot
van de wandelingen over het strand, ongeacht het weer.
Aangezien het er vaak hard waait vond ze het extra lekker
als ze tegenwind had. Ellen Nibbelink, Ter Aar

VOLGENDE KEER: GRIJZE SNUITEN

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s
met als thema ‘Grijze snuiten’. Dieren die een
respectabele leeftijd hebben bereikt, vaak met een
wijze blik en grijze vacht om dat te bewijzen.
Inzendingen mogen tot 15 januari worden gemaild
naar foto@dierenbescherming.nl, voorzien van
naam, adres en begeleidend tekstje.

Mooiste avonturen

Jaren hebben mijn verzorgpaard Merel en ik door
weer en wind de mooiste avonturen beleefd in de
Loonse en Drunense duinen. Deze foto werd
genomen tijdens een rit waarbij het heel hard
waaide. Merel liet zich er geen moment door weerhouden. Tegenwoordig geniet ze met volle teugen
van haar pensioen. Vera Henrichs, Ridderkerk

Loslaten

Dit is Bailey, op het strand
op Ameland, in de bloei van
haar leven. We hebben haar
een paar maanden geleden
los moeten laten en missen
haar verschrikkelijk.
Suzanne Bartels &
Carlo de Bruijn, Amstelveen
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Laura Cramwinckel, projectleider De Laatste Aai

Schril contrast in verdriet
Met de tentoonstelling De Laatste Aai presenteert Museum Tot Zover,
gevestigd op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam, een indrukwekkende,
maar ook confronterende tentoonstelling over onze relatie tot overleden dieren.
Aan de ene kant is er de rouw om geliefde metgezellen. Verdriet dat in
schril contrast staat met de wijze waarop productiedieren sterven.
Curator Laura Cramwinckel vertelt erover.
WAAROM DEZE TENTOONSTELLING?

beeld op van een harde realiteit, die door
EN DAT SCHUURT?
“De status van huisdieren is enorm gegroeid de weelderige bloemen wordt verdoezeld.
“Absoluut. Maar het biedt ook hoop. De
Herman gelooft niet in een hiërarchie
de laatste decennia. Er is een rouwcultus
expositie stelt de ethische vraag hoe we met
tussen mens en dier. De grafheuvel, die hij
ontstaan die je kan vergelijken met de
dieren om moeten gaan, wat de inherente
In Memoriam noemde, is zijn blijk van waar
manier waarop wij afscheid nemen van
waarde van dierlijk leven is. Columnist
dering voor de koeien die hij zo liefheeft.”
onze geliefden. Huisdieren zijn verworden
Sheila Sitalsing schreef in de Volkskrant
tot volwaardige gezinsleden. De toewijding
treffend: ‘Er komt een moment dat mensen
die er tijdens het leven voor ze is, wordt ook
WAAROM ZIJN DE VERSCHILLEN ZO GROOT? terugkijken in schaamte om wat wij dieren
na de dood betracht. Ga maar na: twintig
in de bio-industrie hebben aangedaan’. Dat
“Wij dichten onze huisdieren bepaalde
jaar geleden werd 90% van de ingeslapen
is een beetje tendentieus en speculatief,
waarden toe. Ze zijn intelligent, hebben
dieren bij de dierenarts achtergelaten, nu is
maar ik heb oprecht het idee dat binnen
emoties en tonen liefde. Daarmee krijgt
onze maatschappij een kanteling gaande is.
dat nog 30%. Uitvaartrituelen helpen ons
hun leven betekenis. Ik vind het hypocriet
met verdriet om te gaan. Dat is begrijpelijk.
Ook de kunstenaars zeggen in feite: laten
om die toewijding niet op andere dieren
Maar wat me raakte, is het contrast met het
we de cirkel van compassie uitbreiden.”
te projecteren die feitelijk dezelfde eigen
overlijden van andere dieren in de vee-
schappen hebben. In de serie Oog in Oog
industrie waar niemand zich om
WAT BEDOEL JE DAARMEE?
bekommert. Deze tentoonstelling is
“Ik merk dat mensen die de ten
‘Het lot dat de varkens wacht
een visuele analyse geworden van
toonstelling bezoeken worden
maakt deze beelden zo ontroerend.
de verschillen in de wijze waarop
geraakt. Er komen verhalen boven.
wij de dood van dieren benaderen.”
Van onverwerkt verdriet, soms nog
Het is een eerbetoon aan de dieren
uit de kindertijd. Dat er een hond
die wij in de bio-industrie zo
was waar ze veel van hielden, maar
HOE UIT DAT CONTRAST ZICH?
schaamteloos behandelen.’
die zonder verklaring verdween en
“In het eerste deel van de expositie
waar ze nooit afscheid van hebben
zien we hoe de rouwcultuur rond
kunnen nemen. De genegenheid
gezelschapsdieren is gegroeid. Hoe
voor onze huisdieren is prachtig, maar we
we onze levensgezellen een waardig
van Tineke Schuurmans komt dat heel
kunnen onze toewijding ook geven aan
afscheid willen geven en hoe overweldigend mooi tot uiting. Ze liep vier maanden mee
dieren waar niemand naar omkijkt. Je ziet
het verdriet is als ze sterven. Het tweede
op een varkenshouderij en dat resulteerde in
dat in het portret dat Adriana van Zoest
deel toont de achteloosheid waarmee we de
64 varkensogen, in close-up gefotografeerd.”
schilderde van een overleden eendagskui
dood van andere dieren betrachten, onze
ken. Als zo’n lief en aaibaar diertje maar
ogen er zelfs voor sluiten. Hoe kunnen we
WAT WIL ZE HIERMEE UITDRAGEN?
één dag mag leven, wat is het dan waard?
zo veel verdriet hebben om onze huisdieren, “Als je naar deze beelden kijkt, word je je
Adriana werkte maandenlang aan het doek,
terwijl het sterven van anonieme dieren in
bewust van het feit dat varkens individuen
waarmee ze het kuikentje de aandacht geeft
de vee-industrie ons volledig koud laat?”
zijn, die ertoe doen. Het zijn intelligente,
die het bij leven nooit kreeg.”
speelse dieren, met allemaal een eigen
karakter. Waar de ene een opengesperde
KAN JE EEN VOORBEELD NOEMEN?
blik heeft van pure angst, kijkt de andere
“Kunstenaar Herman de Vries bouwde een
nieuwsgierig de camera in, terwijl een
grafheuvel van twintig ton koeienbeende
GRATIS TOEGANG VOOR LEDEN
derde de ogen welhaast gelaten sluit. Ook
ren in een bos. Deze botten waren restafval,
Nieuwsgierig geworden naar De Laatste
het lot dat ze wacht, maakt deze beelden
afkomstig van een abattoir in België. Her
Aai ? Als lid van de Dierenbescherming
zo ontroerend. Het is een eerbetoon aan
man liet de heuvel begroeien met een kron
krijgt u gratis toegang tot de tentoon
de dieren die wij in de bio-industrie zo
kelende blauwe winde. De foto die in het
stelling. Op pagina 5 leest u hoe.
schaamteloos behandelen.”
museum hangt, levert een ontluisterend
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BEELD SHODY CAREMAN

OVER LAURA
CRAMWINCKEL
Laura studeerde af aan de
Design Academy in Eindhoven
en is religiewetenschapper.
Ze deed onderzoek naar doodgerelateerde onderwerpen
tijdens haar studie MA Humanities aan de Tilburgse Universiteit. Sinds 2014 werkt ze
voor Museum Tot Zover als
projectleider. totzover.nl
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Onze mensen, ons werk

Organisator Dog Fun Run
De eerste editie van de Dog Fun Run was één groot feest. 300 deelnemers en hun
honden legden een parcours vol uitdagende hindernissen af. Communicatieadviseur bij
de Dierenbescherming Andrea van Hengel organiseerde het evenement, dat bijna € 48.000
voor asieldieren bijeenbracht. We blikken met haar terug op een onvergetelijke dag.
8.30 uur

6.30 uur
LAATSTE VOORBEREIDINGEN Na een jaar brainstormen, voorbereiden en opbouwen, is het zover. Over een paar uur gaat de eerste Dog
Fun Run van start in Almere. Andrea is al vroeg aanwezig. De laatste
obstakels worden gebouwd, de eerste vrijwilligers arriveren. “Hier geniet
ik intens van. Samen met een groep mensen iets bijzonders neerzetten.
Toen ik net in de auto zat en de zon op zag komen, viel het allemaal op
z’n plek. Al die tijd heeft het evenement zich als een film in mijn hoofd
afgespeeld, nu gaan het dan echt gebeuren,” zegt ze.
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10.00 uur

10.30 uur
DUIK IN DE BALLENBAK “Een ballenbak
mocht vandaag niet ontbreken,” zegt Andrea
lachend. “Ik wilde er liefst eentje van tien
bij tien meter, maar dat plan bleek iets te
ambitieus. Deze is vier bij tien meter, gevuld
met 12.000 ballen. Nog steeds enorm dus.”
De honden maken er dankbaar gebruik van.

BEELD ROBIN UTRECHT

EERSTE DEELNEMERS
De deelnemende honden en hun
baasjes lopen een parcours van twee
of vier kilometer, waarbij ze onderweg allerhande obstakels bedwingen. Er wordt op boomstammen
gebalanceerd, gehold over heuvels
en een aantal deelnemers duikt
spontaan achter de hond aan het
modderbad in. Andrea: “Veel hindernissen zijn er gekomen omdat we
bewust hebben gekeken naar het
natuurlijke gedrag van honden. Zoals
de pantoffeltunnel met 150 bungelende sloffen waar honden graag
mee aan de haal gaan en een tweepersoonsbed waar ze het liefst
bovenop duiken. Een idiote hindernis
natuurlijk. Maar mensen vinden het
ontzettend grappig. Het parcours
is zo gemaakt dat het voor iedereen
toegankelijk is, waarbij geldt: alles
mag en niets moet.”

ONTVANGST VRIJWILLIGERS Een sponsorloop als de Dog Fun Run,
waarbij maar liefst 300 deelnemers met hun honden aan de start verschijnen, kan niet worden g
 erealiseerd zonder de hulp van vrijwilligers.
Vanuit het hele land zijn asielmedewerkers, ambulancerijders en andere
dierenbeschermers gekomen om deze dag tot een succes te maken.

12.30 uur

BIJ DE FINISH “Toen Nikki,
de eerste deelnemer, net over
de eindstreep kwam, klampte ik
haar aan om te vragen hoe ze
het vond,” zegt Andrea. “Ze
was zó enthousiast: ‘Ik doe
vaak mee aan runs met mijn
hond. Maar dit is uniek, ik heb
zoiets nog nooit meegemaakt,’
vertelde ze.” Dan lachend:
“Tot een uur geleden liep ik
met een heleboel a drenaline in
mijn lijf rond. Van pure opluchting krijg ik nu spontaan knallende hoofdpijn.”
ANDREA VAN HENGEL

15.00 uur

‘De behoefte om voor dieren te
zorgen heeft er altijd ingezeten‘
FUNCTIE

“Als communicatieadviseur houd ik me bij
de Dierenbescherming
bezig met de organisatie
van evenementen zoals
de Dog Fun Run en de
begeleiding van televisie
programma’s, waar
onder de realityserie
In Overtreding op RTL 5.
Hierin worden onze
inspecteurs gevolgd
tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden.”

MISSIE GESLAAGD De nadruk ligt vandaag op ‘Fun’. “Mensen leiden een
druk leven en vinden niet altijd de tijd om hun honden de beweging te geven
die ze nodig hebben. Met de Dog Fun Run vragen we aandacht voor dit groeiende probleem. Het evenement zorgt er daarnaast voor dat onze asielhonden
meer bewegingsmogelijkheden krijgen. Dat die eerste missie is geslaagd,
mag duidelijk zijn. Overal waar we kijken, zien we blije honden en lachende
mensen onder een uitbundig schijnende zon.
AFSLUITING De laatste
deelnemers komen over
de finish. Andrea: “Met
het bedrag dat we vandaag ophalen, kunnen
we meer speelweiden
aanleggen en trainingsen speelmaterialen voor
de honden in onze asielen aanschaffen. Een
blije, fitte hond maakt
tenslotte meer kans om
snel geadopteerd te
worden en dat gunnen
we alle dieren.”

17.00 uur

ZORGEN VOOR DIEREN

“Als kind nam ik al
gewonde dieren mee
naar huis en ging ik
avondenlang op pad om
handtekeningen tegen de
zeehondenjacht te verza
melen. De behoefte om
voor dieren te zorgen
heeft er altijd ingezeten.”
LEVENSLANG LID

“Ik werkte bij een
commercieel bedrijf,
maar daar lag mijn hart
niet. Toen ik een vacature
zag van een organisatie
die zich inzet voor de
bescherming van dieren
wist ik meteen dat het
om de Dierenbescher
ming ging. Ik was al
mijn hele leven lid, nu

kon ik me eindelijk ook
actief gaan inzetten voor
een beter dierenwelzijn.”
BRITSE KORTHAREN

“Ik ben altijd omringd
geweest door dieren.
Zelfs toen ik mijn eerste
eigen flatje in Rotterdam
betrok en bleek dat de
bewoner zijn katten niet
mee kon nemen. Of ik ze
wilde houden. Zo kreeg
ik er spontaan twee Britse
kortharen bij. Ze zijn tot
het einde van hun leven
bij me gebleven.”
KLEINE DINGEN

“Het zijn vaak de
kleine dingen die me
trots maken op ons
werk. Gedumpte dieren
waar we een nieuw
thuis voor vinden, een
ambulancemedewerker
die een zwaan na
revalidatie vrijlaat
of een van onze
inspecteurs die een
hondenhandelaar ont
mantelt en de dieren
zo een nieuwe toekomst
geeft. Prachtig, toch?”
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ACHTERGROND

Diervriendelijker visserij met futuristische kotter

Eindelijk oog
voor vissenwelzijn
Spes Nova heet het gestroomlijnde schip. Gebouwd volgens de modernste inzichten, en dat zie je. Een feestje voor liefhebbers van scheeps
architectuur en een innovatie voor de Nederlandse vissersvloot. Maar
vooral een revolutie op het gebied van dierenwelzijn. Initiatiefnemer de
Ekofish Group laat hiermee zien dat duurzaamheid aan boord van een
vissersboot wel degelijk mogelijk is.

M

et twee prachtige goud glim
mende ringen door zijn oren
in de vorm van een kotter in
een reddingsboei, is de Urker
visserman aan boord van de UK 205 eigenlijk
de enige die doet herinneren aan vroeger
tijden. “Alleen ik draag ze nog hier,” zegt
hij desgevraagd. Vrijwel álle kerels aan
boord van een Urker vissersschip droegen
de sieraden ooit als een soort ‘uitvaar
verzekering’ voor als de vis weer eens spreek
woordelijk duur werd betaald, zo gaat het
verhaal. Nu staat de man in het ruim van
een ultramoderne, welhaast futuristische
kotter in de haven van Scheveningen.
“Morgen moet de boel klaar zijn,” weet hij.

MINST AAIBAAR

DIER krijgt alvast een rondleiding daags
voor de officiële doop en ook de microfoons
en camera van de NOS zijn erbij. “We willen
uitdragen hoe blij we zijn met dit schip,”
zegt Femmie Smit, al jaren vanuit de

‘Het besef dat vissen
ook pijn en stress
kunnen ervaren is hier
aan boord goed in de
praktijk gebracht.’
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 ierenbescherming betrokken bij het
D
dossier vissenwelzijn, de minst aaibare
dieren uit haar beleidsportefeuille. “We
komen van ver,” bevestigt ze, “maar het
besef dat vissen ook pijn en stress kunnen
ervaren is hier aan boord goed in de praktijk
gebracht.” De eigenaar van het schip legt uit
hoe het werkt: “De gevangen vis komt op
een metalen lopende band terecht en wordt
direct door stroomstootjes verdoofd als hij
in aanraking komt met de klepels die er
boven hangen.” De dieren worden dan niet,
zoals gebruikelijk, levend gevild en van hun
ingewanden ontdaan. Het klinkt wat cru,
maar Femmie legt de verslaggever van de
NOS onomwonden uit waar dat op neer
komt: “Alsof je de filetjes zo uit de borst van
een levende kip zou snijden. Dat doe je toch
ook niet?”
TERUGVERDIENEN

Nee, is ook Jacob Kramer van mening. Hij is
algemeen directeur van de Ekofish Group
uit Urk, die het nieuwe schip in de vaart
brengt. Al met al heeft dat de onderneming
7,5 miljoen euro gekost. “Maar we geloven
erin dat we deze investering gaan terug
verdienen.” Wat volgt is een technische
beschrijving van het geavanceerde schip, die
duidelijk maakt dat bij het ontwerp niets
aan het toeval is overgelaten. Het vaartuig
gebruikt beduidend minder brandstof,
onder meer door de manier waarop het
soepel door het zeewater klieft. Restenergie

wordt opgeslagen in accu’s die tevens
f ungeren als noodzakelijke ballast, om
maar eens wat te noemen. Ook de manier
van vissen houdt rekening met het onder
water- en bodemleven. “Bij de Spes Nova
komt daar nog bij dat de vis door de wijze
van verdoven en verwerken vele malen
verser in de supermarkt komt.” Daardoor
wordt minder weggegooid, wat niet alleen
verspilling is van dierenlevens, maar ook
handenvol geld kost.
DISCUSSIE OVER PIJNBELEVING

Ekofish was tien jaar geleden het eerste
Europese visserijbedrijf dat vanwege
het duurzame karakter van de visvangst
het keurmerk van de Marine Stewardship
Council (MSC) kreeg. Dat gaat weliswaar
niet over het welzijn van de individuele vis,
maar als Jacob wordt gevraagd wat hij als
telg uit een oude visserijfamilie vindt van
de discussie over pijnbeleving bij vissen
antwoordt hij: “Ik ben opgegroeid op Urk en
soms hielp ik mijn vader bij het paling
roken. Die dieren zijn behoorlijk slijmerig,
dus dan strooiden we er zout op en schrob
den we ze met een bezem in een teil. Als je
dan zag hoe die dieren kronkelden en pro
beerden uit die emmer te komen, tsja…”
Jacob zegt het niet met zoveel woorden,
maar het is wel duidelijk wat hij bedoelt:
het was de common way to do it. Maar net
zoals bij het doden van scholletjes voel je
volgens hem dat er iets niet klopt.

BEELD DEBORAH VAN DER SCHAAF

We zien met eigen ogen
hoe een modern schip
ruimte biedt voor inzichten
waaraan de Dierenbescherming
vele jaren heeft bijgedragen.

SPARTELEN

TROTS

Er kwamen, mede dankzij de Dieren
bescherming, onderzoeksbudgetten vanuit
de overheid en er was bereidheid om op een
ander schip te gaan testen met verdovings
apparatuur voor vis. Dat was de PD-147, een
vissersboot met een verdovingsmachine aan
boord. Dat was nog een proefopstelling, een
prototype. Femmie vertelt dat daarmee de
nodige ervaring is opgedaan met de juiste
manier van bedwelmen. “Het let, net als bij
zoogdieren, erg nauw. Je moet rekening
houden met de sterkte van de stroomstoot
jes die varieert per vissoort, maar bijvoor
beeld ook met de grootte van het dier.”

Aan boord ziet Femmie nu met eigen ogen
hoe een modern schip ruimte biedt voor
inzichten waaraan zij namens de Dieren
bescherming vele jaren heeft bijgedragen.
“Ruim een kwart eeuw geleden begonnen
wij al met het pleiten voor verdoving
van vissen voor de slacht. Er was toen in
eerste instantie aandacht voor de dodings
methoden van paling en meerval. En met
resultaat. Want aal moet sinds juli 2018 ver
plicht verdoofd worden voor verwerking en
meerval wordt in de aquacultuur nu prak
tisch altijd bedwelmd. Dat is absoluut een
vooruitgang.” Het neemt niet weg dat ze

kritisch blijft op de visserij in haar totaliteit:
“Vissen worden in onbeschrijfelijke aantal
len uit hun natuurlijke leefmilieu weg
gerukt. Dat gaat vaak gepaard met veel
stress en enorm dierenleed. Gelukkig zijn
er soms verbeteringen te melden.” Het in de
vaart nemen van de Spes Nova is weer een
mijlpaal. Voordat we hem echt historisch
kunnen noemen, zal het voorbeeld navol
ging moeten krijgen. “Dat gaat nog wel wat
jaren duren,” vermoedt Femmie. “Maar ik
ben hoopvol gestemd.”
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Medpets.nl - Dé online dierenapotheek van Nederland
Er gaat natuurlijk niets boven de gezondheid en het welzijn van je dier, maar gemak dient de mens! Bestel
geneesmiddelen, speciale (dieet)voeding, voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor je huisdier
daarom online! De producten van je dierenarts, maar dan voordeliger met het gemak van thuisbezorgen.
Onze dierenarts voorziet je telefonisch of per e-mail graag van deskundig advies.
www.medpets.nl
Deskundig dierenarts advies

0186 - 57 55 28
Voor 21:00 besteld, morgen in huis

Gratis thuisbezorgd vanaf €49,-

VRAAG MAAR RAAK

Het jachtseizoen is in volle gang. Hobbyjagers schieten er lustig op los.
De Dierenbescherming gaat mensen meer bewust maken van het
dierenleed dat schuilgaat achter de jacht op en consumptie van wild.
Op deze pagina beantwoorden we alvast een paar prangende vragen.

Wat vindt de
Dierenbescherming
van de jacht?

Dieren in het wild hebben
toch een goed leven gehad?
Dat lijkt misschien zo als je hun leven vergelijkt met dat
van dieren in de vee-industrie. Helaas is er nog maar weinig
echte natuur in Nederland; wilde dieren hebben het dus al
moeilijk genoeg. Jacht maakt ze extreem gestrest, met als
gevolg dat ze zich terugtrekken of vluchten en slachtoffer
worden van door hun leefgebied razend verkeer. Daarnaast
leven bepaalde diersoorten, zoals ganzen, in sociale verbanden. Door jacht worden allerlei structuren, families en leefomgevingen kapotgemaakt.

Bijna alle jacht in ons land is
hobbymatig. De Dierenbescherming is hier tegen; het plezier
van mensen weegt namelijk niet
op tegen het leed dat dieren
wordt aangedaan. Dieren in het
wild moeten met rust gelaten
worden en hun leven in vrijheid
kunnen leiden. Voor de beheerjacht hanteren we daarom het
‘nee, tenzij’-principe. Dat betekent dat er geen jacht plaatsvindt, tenzij er geen andere
mogelijkheden meer voor
handen zijn. Voordat er gejaagd
kan worden, moeten dus
eerst alle diervriendelijke
opties zijn uitgesloten.

Hoe wordt er
gejaagd?
Het beeld van de jager met
geweer ligt voor de hand, maar
er komt bij de jacht veel meer
kijken. Vaak worden andere dieren
ingezet om het wild in het nauw
te drijven. Zo jagen honden hazen
op en worden fretten ingezet om
konijnen uit hun hol te krijgen.
Het komt ook voor dat een groep
mannen en vrouwen in het
veld hazen opdrijft in de richting
van een greppel, waarin jagers
klaar zitten om de doodsbange
dieren te schieten.

Is vlees van dieren uit
het wild gezonder dan
uit de vee-industrie?

BEELD NATURE IN STOCK, DEBORAH VAN DER SCHAAF, ROBIN UTRECHT

Wat is het verschil tussen
hobby- en beheerjacht?
Op een vijftal diersoorten – wilde eend, houtduif,
fazant, haas en konijn – mag door hobbyjagers,
in het jachtseizoen, zonder opgave van reden
worden gejaagd. Dit in tegenstelling tot
beheerjacht, waarbij altijd eerst moet
worden aangetoond dat wilde dieren
serieuze schade veroorzaken en
dat diervriendelijke(re) alternatieven
niet toepasbaar zijn.

Dat zou je denken. Mensen schrikken van
berichtgeving over het gebruik van antibiotica
in de vee-industrie en andere crises en ziekteuitbraken rond de p
 roductie van vlees. Maar
feit is dat jagers hun buit alleen ‘op het oog’
controleren. Dat wilde dieren door hun vervuilde leefomgeving zware metalen en pesticiden
binnenkrijgen, blijft veelal onbesproken.

TEST UW KENNIS

Weet u hoe de jacht in
elkaar zit? Test uw kennis
en doe de quiz op dieren
bescherming.nl/jachtquiz.
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GERED

‘Ze waren amper
een dag oud, de navelstreng zat er nog aan’

Pasgeboren
egels
Jaarlijks vangt onze Egelopvang in
Papendrecht ruim zeshonderd egeltjes op.
Ongeveer honderd daarvan zijn nog maar
net geboren en moeten met de fles worden
gevoed. Zo ook het één dag oude nestje dat
eind augustus werd binnengebracht.
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Bij graafwerkzaamheden in
een fruitgaard werd deze zomer
een nestje jonge egels gevonden.
De moeder bleek te zijn over
leden. Omdat de kleintjes niet in
staat waren zichzelf te redden
werd de dierenambulance inge
schakeld. Kirsten van Doorn,
assistent beheerder bij de Egel
opvang in Papendrecht, vertelt:
“Het was laat in de avond. Ik
stond net op het punt om naar
bed te gaan, toen ik een belletje
kreeg van de meldkamer; er was

een nestje egels onderweg dat
direct hulp nodig had. Ik ben in
de auto gesprongen en naar de
opvang gereden. Op dat moment
wist ik nog maar weinig van ze.
Pas toen ik de egeltjes kreeg aan
gereikt, werd duidelijk dat ze
hoogstens een dag oud waren; de
navelstrengetjes zaten er nog
aan.” Kirsten legde het nestje op
een warmtematje, controleerde
ze op eventuele ziekten en infec
ties, en gaf ze voeding. Daarna
gingen de egels met haar mee

BEELD ROBIN UTRECHT

naar huis. Die nacht kregen ze
om de twee uur melk. “Ik heb
dus niet veel geslapen,” lacht ze.
ALLES VOOR ZE DOEN

“De zorg voor zulke kleine,
kwetsbare dieren vraagt veel
van je,” erkent ze. Ondanks alle
inspanningen overleden drie
van de egeltjes niet lang daarna:
“Je wilt alles voor ze doen en
hoopt dat ze het allemaal zullen
redden, maar dat is helaas niet
realistisch. Soms moet je de

natuur haar gang laten gaan.”
De drie overgebleven egeltjes
werden naar gastouder Wil
gebracht. Zij vangt al acht jaar
hulpbehoevende egels bij haar
thuis op. Kirsten: “De kleintjes
hebben dag en nacht zorg
nodig, iets wat wij ze in de
opvang niet kunnen bieden.
Daarom zijn we zo blij met
vrijwilligers zoals zij.” De vol
gende ochtend overleed ook het
vierde egeltje. “Gelukkig gaat
het met de overgebleven klein

tjes voorspoedig. Ze zijn nog
heel klein, maar vol energie en
ze groeien als kool.”
TERUG DE NATUUR IN

“In de opvang en bij onze gast
gezinnen mogen dieren die het
in de natuur niet redden in alle
rust aansterken. Om deze dieren
dan aan het einde van het tra
ject los te kunnen laten, is zo
bijzonder. Dat vind ik misschien
wel het allermooiste van dit
werk,” besluit Kirsten.

‘De eerste nacht
kregen ze om de twee
uur melk. Ik heb dus
niet veel geslapen.’
Kirsten van Doorn
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Goed voorbereid
op de rekening
van de dierenarts?

Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering
Je moet er niet aan denken, maar ook uw hond of
kat kan een ongeluk krijgen of ziek worden.
Uw dierenarts kan ‘m vaak weer volledig genezen.
Maar dat kost wel geld, soms zelfs veel geld.
Rekeningen van 6 a 700 euro zijn echt geen uitzondering meer. Door het afsluiten van een huisdierverzekering bent u goed voorbereid op de rekening
van de dierenarts. Een prettige zekerheid. Voor u en
voor uw hond of kat.

€ 10,- korting en € 25,- voor
de Dierenbescherming
Ga naar de site van de Dierenbescherming,
zoek op “Reaal Dier & Zorg”, sluit af via de
link en krijg € 10,- korting. Per afgesloten
polis via de link maken wij vervolgens
€ 25,- over aan de Dierenbescherming.
Kijk op de site van de Dierenbescherming en

72.88 018

verzeker je huisdier bij Reaal Dier & Zorg

De Reaal Dier & Zorg Verzekering,
in de Basisdekking o.a.

• Castratie / Sterilisatie, ongeacht de reden
• Heupen & Ellebogen
• Vergoeding Preventief zoals bijv. de
enting tot € 65

• Geen wachttermijn voor pups en kittens
Reaal Dier & Zorg
is al sinds 1998 de
grootste huisdierverzekeraar van
Nederland

IK BEN DIERENBESCHERMER

‘Onze filosofie is
om zoveel mogelijk
lokaal energie op
te wekken, zoals
op de daken
van de asielen’

Het groene hart van Renz Bassant

BEELD ERIK BUIS

Energieleverancier Greenchoice en de Dierenbescherming voeren
samen actie om de daken van de asielen zinvol te benutten.
Eerste wapenfeit zijn veertig zonnepanelen op het dak van
Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Daarmee is een belangrijke
stap gezet in de verduurzaming van onze asielen. De energie
rekening gaat fors omlaag en het bespaarde geld kan direct
worden ingezet voor de verzorging van de asieldieren. Een
lovenswaardig initiatief, vindt ook Renz Bassant van Greenchoice.
“Mijn vriendin en ik zijn een jaar op wereldreis geweest. Eenmaal terug
in Nederland wilde ik iets met duurzaamheid of dieren gaan doen. Ik
vond vrij snel een baan als product owner bij Greenchoice. Om ook iets
voor dieren te kunnen betekenen, meldde ik me aan als vrijwilliger in het
asiel. Ik werk nu in de weekenden op de kattenafdeling, waar ik onder
meer hokken schoonmaak en dieren eten geef. Het is niet altijd even
makkelijk te combineren met mijn fulltime baan en jonge gezin, maar ik
doe het met liefde. De filosofie van Greenchoice is om zoveel mogelijk
lokaal energie op te wekken, door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen
op de daken van de asielen. We zetten daarom nu voor iedere bestaande of nieuwe klant een bedrag voor de Dierenbescherming opzij. Er zijn

asielen door het hele land, dat betekent dus veel ruimte voor zonnepanelen. Het is een mooi streven om voor en door elkaar energie op te
wekken. Veel mensen zijn er inmiddels wel van doordrongen dat het
hard nodig is om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, maar de
uiteindelijke de stap naar verduurzaming blijkt nog steeds groot. Juist
daarom vind ik de samenwerking tussen de Dierenbescherming en
Greenchoice zo mooi. Ook in mijn eigen leven probeer ik bewuste
keuzes te maken. We hebben zonnepanelen op ons huis, leven veganistisch en gebruiken onze auto zo min mogelijk. De reis die we maakten heeft daar zeker aan bijgedragen. Met eigen ogen zien hoe hard
de gletsjers smelten, vond ik behoorlijk confronterend. Uiteindelijk
begint een betere wereld bij jezelf. Dat klinkt als een cliché, maar het
is echt zo. We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de gevolgen
van onze levenswijze, maar moeten allemaal onze bijdrage leveren,
hoe klein ook. Ik ben blij dat mijn liefde voor d
 ieren en duurzaamheid
op deze manier zijn samengekomen.”
Ook bijdragen aan de verduurzaming van Nederland én de
asielen van de Dierenbescherming? Kijk op greenchoice.nl/
dierenbescherming, waar u ook uw persoonlijke voordeel berekent.
WINTER 2019 DIER | 31

WANHOPIG BIJ EEN WAK

Nu de winter is aangebroken, zijn
er dieren die wel wat extra hulp
kunnen gebruiken. Begrijpelijk,
want voedselvoorraden zijn
geslonken en waterbronnen vaak
bevroren. Neem de ijsvogel. Een
deel van de populatie trekt in het
najaar naar het zuiden, de rest
blijft achter in Nederland om de
beste leefgebieden bezet te houden. Daarmee nemen ze nogal
een risico. Want hoewel hun naam
anders doet vermoeden, houden
ijsvogels helemaal niet van ijs.
En als het water dichtvriest, is
er amper nog eten te vinden.
Je ziet ze dan soms wanhopig bij
de laatste wakken zitten om nog
een visje te scoren.
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Hoewel hun
naam anders
doet vermoeden,
houden ijsvogels
h
 elemaal niet
van ijs

IN BEELD

De winter de baas
Het is hartje winter en soms ijzig koud. Je zou medelijden krijgen met de dieren die buiten
moeten zien te overleven. Wij kunnen tenminste nog een warme trui uit de kast trekken.
Maar hoe trotseren dieren de kou?
DE GROND IN

De mol houdt geen winterslaap,
al doet hij het wel wat rustiger aan
en kruipt hij extra diep de grond
in. Bij zijn slaapplekje legt hij een
paar dode regenwormen neer.
Zo kan hij meteen wat eten als hij
wakker wordt, om daarna gauw
weer verder te slapen. Vleer
muizen pakken het anders aan:
die gaan in een diepe slaap en
worden pas in het voorjaar weer
wakker. Logisch, want het zijn
insecteneters en die zien we
nauwelijks in de winter. Zodra het
buiten kouder wordt, kruipen ze
naar plekken waar de temperatuur
constant blijft. Hun stofwisseling
valt daar stil, totdat ze in april weer
tevoorschijn komen.

OOK HUISDIEREN
HEBBEN HET KOUD

Ook huisdieren 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 darmen maagklachten. Let rond de
feestdagen op met chocolade en
giftige planten, zoals kerstroos en
amaryllis; deze kunnen dodelijk
zijn. Ook druiven, krenten en rozijnen zijn ongezond voor honden.
Gaat u op pad? Klop voor vertrek
even op de motorkap van uw auto.
Katten, maar ook andere kleine
dieren, zoeken in deze periode
naar behaaglijke plekjes en
verschansen zich graag in of
onder een warme auto.
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IN BEELD

IN DIEPE SLAAP VERZONKEN

Waar sommige dieren in het wild moeite hebben om te overleven, redden
andere zich juist prima in de kou of zijn ze in een diepe winterslaap verzonken. Zoals de egel, die zich rond november in een nest van droge bladeren
nestelt. De dieren slapen overigens niet aaneengesloten tot april. Soms
worden ze tussentijds wakker en veranderen ze van nest. Laat gezonde
egels altijd met rust; alleen zwakke dieren kunnen met een blikje katten- of
egelvoer worden bijgevoerd. Geef ze nooit melk, maar water of ijsschaafsel.

DIERVRIENDELIJKE TUIN

Om dieren in het wild te helpen, kunt u uw tuin diervriendelijk
inrichten met bijvoorbeeld nestkasten. Ruim afgestorven takken
en bladeren niet op; het zijn fijne overwinterplekjes. Ook struiken
die ’s winters bessen en vruchten d
 ragen, helpen dieren de koude
maanden door. Omdat vogels in de herfst een laagje vet opbouwen, is bijvoederen pas nodig als de temperatuur meerdere
dagen onder nul is. Leg voer op een plek die onbereikbaar is voor
natuurlijke vijanden en houd deze schoon om ziekteverspreiding
te voorkomen. Voer waarin zout is verwerkt, zoals brood, veroorzaakt uitdroging en is niet geschikt. Dat geldt ook voor margarine,
omdat het laxerend werkt.

Paarden zijn echte
groepsdieren. Ze vinden
het heerlijk om met
elkaar te rennen, te
grazen en te slapen.
Samen voelen ze zich
veilig. Dat geldt zeker
voor de wildere paarden,
zoals koniks, die in
natuurgebieden worden
ingezet voor begrazing.
Omdat ze oorspronkelijk
uit Polen komen, waar de
winters bar en boos kunnen zijn, hebben ze geen
behoefte aan een stal.
Ze hebben een dikke
wintervacht en gaan
dicht bij elkaar staan.
Dat doen overigens niet
alleen deze paarden, ook
Schotse hooglanders
houden elkaar warm in
de winter.
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BEELD BUITENBEELD, SHUTTERSTOCK, ROBIN UTRECHT

WARM BIJ ELKAAR

BIJVOEREN

Wist u dat het verboden is om
edel- en damherten, reeën en
wilde zwijnen te voeren? Wilde
dieren bouwen een behoorlijke
vetreserve op voor de winter en
hun vacht isoleert goed. Treft u
echter weide- of vijverdieren,
kippen of hobbydieren die er
slecht of mager uitzien? Meld dit
dan bij 144. Dit centrale nummer
kunt u ook bellen als d
 ieren geen
droge slaapplek hebben of als er
aan het ijs in de drinkbak is gelikt.
Dit wijst namelijk op dorst.

Wilde dieren
bouwen een
behoorlijke vet
reserve op voor
de winter en hun
vacht isoleert goed

MEER WINTERSE TIPS?

Kijk op onze website
dierenbescherming.nl/
wintertips.
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

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

Duiven
hospitaal
Warme plek
Dankzij een heleboel gulle donaties kon Wildopvang
Krommenie in één klap vier couveuses in een warmtekast aanschaffen. Jaarlijks ontfermt de Wildopvang
zich over vele honderden jonge wilde dieren. Zij hebben in hun prille leven warmte nodig. Maar lang niet
alle diersoorten kunnen bij elkaar gezet worden, omdat
ze verschillende voedertijden hebben en de ene soort
actiever is dan de andere. Het is belangrijk voor hun
overlevingskans dat jonge dieren zo min mogelijk
worden v erstoord en voldoende rust krijgen. Dankzij
deze couveuses kunnen we die zorg optimaal bieden.

?
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.
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Lisa uit Middelbeers vond een
jonge duif vlak bij haar huis. Hij
leek een verwonding aan zijn vleugel te hebben en dus belde haar
moeder de dierenambulance. Omdat
die op weg was naar een andere melding ontfermde Lisa zich over de vogel.
En dat deed ze beter dan goed. Ze richtte
een hoekje van hun tuinhuis in en maakte een
voedingsschema. Briefjes op het huisje vertelden
wanneer de duif wat moest eten. En zo troffen
onze vrijwilligers van de dierenambulance in de
vroege ochtend een volledig ingericht duivenhospitaal aan achter de fietsenwinkel van de familie.
De duif is overgebracht naar ons asiel en gaat
verder revalideren in de Wildopvang in Zundert.
Dankjewel Lisa voor je uitmuntende zorg!

In de vroege
ochtend t roffen
de vrijwilligers
een volledig
ingericht duivenhospitaal aan

Bella kan weer lopen
Bella werd in augustus binnengebracht
bij Dierenopvang
centrum Spijkenisse
met een afwijking
aan haar achterpootjes, waarschijnlijk
aangeboren. Toen
bleek dat ze op de
vloeren van de kattenkamers niet vooruitkwam, zaten
Bella’s verzorgers
met hun handen in
het haar. Tot ze kennismaakten met
Stichting Nala; in het
leven geroepen om
eigenaren en stichtingen via crowdfunding te helpen bij de
financiering van een
orthopedisch hulpmiddel voor hun dier. Ze hoorden over Bella en krap vijf dagen
later was het benodigde bedrag binnen. Bella heeft inmiddels
twee braces aangemeten gekregen, waarmee ze na een paar
wankele stapjes nu prima uit de voeten kan.

Trouwe
 rijwilliger
v
In augustus was het twintig jaar
geleden dat vrijwilligster Nancy begon
bij de dierenambulance. Naast haar
eigen bedrijf in klassieke homeopathie
reist zij in de avonduren naar Rotterdam
af om dieren te helpen. En dat terwijl
ze al jaren in Made woont, zo’n
vijftig kilometer verderop.

Kordaat optreden
Deze kittens hebben geluk gehad. Ze zaten op de weg in een buiten-
gebied toen ze werden opgemerkt door een man en vrouw, die zich
geen moment bedachten en het drietal mee naar huis nam. Maar goed
ook, want met hun vier weken waren de katjes veel te jong om zichzelf
te redden. De dierenambulance haalde ze op, waarna het stel terugkeerde naar de vindplek om er zeker van te zijn dat er niet nog meer
kittens liepen. En jawel, een stukje verderop stonden twee dozen, deels
dichtgeplakt met tape, waarin nóg drie jonge katjes zaten. Eentje was overleden, de andere brachten ze naar het asiel. Dankzij het kordate handelen
van deze dierenvrienden krijgen vijf dieren nu een tweede kans.

Met hun vier
weken waren
de katjes veel te
jong om zichzelf
te redden

Cadeaus voor de dieren
Verzorgers van het asiel in Gouda werden enorm
verrast. Deze mevrouw wilde voor haar verjaardag geen cadeaus, maar een donatie om spullen
te kopen voor de dieren. Honden- en kattenvoer,
mandjes, kluifjes en snoepjes; er bleven maar
dozen uit de auto komen. Dat wij niet de enigen
waren die dit een lief gebaar vonden, bleek uit
het feit dat dierenkliniek en trimsalon Hoodie XL
nog meer spullen doneerde. Van zulke dierenvrienden worden wij blij.

Armbandjes
en oorbellen

Lachen om katten

Sophie en Lotte hebben twee maanden lang flessen ingezameld en zelfgemaakte armbandjes en oorbellen
verkocht voor ons dierenopvang
centrum in Eindhoven. Ze haalden
€ 37,75 op. Een mooi bedrag dat de
meiden zelf kwamen overhandigen.

Jungle te lijf
Na een oproepje van Dieren
opvangcentrum Spijkenisse voor een
bosmaaier schoten deze twee heren
ons te hulp om de onkruidjungle
te lijf te gaan. We zijn ze dankbaar;
ons terrein is flink opgeknapt
door hun harde werk.

Op 8 augustus, Internationale Kattendag, organiseerde film- en muziektheater Lantarenvenster
in Rotterdam het CatVideoFest, een wereldwijd
fenomeen waarbij een compilatie van de leukste
kattenfilmpjes wordt vertoond. Een deel van de
opbrengst van de kaartverkoop was bestemd voor
de kattenafdeling van onze opvang in S
 pijkenisse.
Marloes den Hoed, v erantwoordelijk voor de film
specials en educatie bij het theater, kwam de c heque
ter waarde van € 2.139 persoonlijk brengen.

Lief gebaar
Tussen het harde werk door besloten
vrijwilligers van dierenambulance
Zuid-Holland Zuid snel een hapje te eten.
Als je dan zoiets liefs als dit aantreft bij je
bestelling vult dat niet alleen de maag, maar
ook het hart. Bedankt lieve medewerkers
van Lunchroom Berry’s in Rotterdam.
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SERVICE

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

twitter.com/Dierbescherming

instagram.com/Dierenbescherming

Dierenleed melden
Neem dan contact op met het landelijke meldnummer van de politie: 144
Website
dierenbescherming.nl
Service & Informatie
Postbus 85980,
2508 CR Den Haag
T 088 81 13 000
dierenbescherming.nl/klantenservice
Raad van Toezicht
M. Sijmons (voorzitter), M.C. Kuipers
(vicevoorzitter), P. Buisman,
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Word vrijwilliger
Zonder de inzet van onze duizenden vrijwilligers zou de Dieren
bescherming niet kunnen bestaan.
Werken bij de Dierenbescherming
is leuk, betekenisvol en leerzaam
bovendien. Lijkt het u ook leuk om
te werken met dieren? Wij zijn blij
met iedereen die ons wil helpen.
Zo zijn we regelmatig op zoek
naar asielmedewerkers, scholenvoorlichters en dierenambulancemedewerkers.
U bekijkt alle vacatures bij u in de
regio op dierenbescherming.nl
onder het kopje ‘vacatures’.

WEBWINKEL

Directie
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Egelhuis
Om egels veilig de winter door te loodsen, plaatst u dit vuren
houten huis op een verdekt plekje tussen de planten in uw tuin.
Het heeft een uitschuifbare toegangstunnel om roofdieren uit de
buurt te houden en is afgewerkt met een blanke lak op waterbasis
waardoor het een natuurlijke uitstraling heeft. Egels leven in het
struikgewas; wanneer u het huis voorziet van bladafval maakt u het
aantrekkelijk voor bewoning. Het egelhuis is verkrijgbaar in onze
webwinkel dierenbeschermingshop.nl. Hier kunt u terecht voor
hoogwaardige diervoeding, speeltjes, cadeauartikelen en meer.
Met uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

Nalaten aan de Dierenbescherming

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

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

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

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad
Lidmaatschappen
• Vanaf € 28 per jaar
• Lidmaatschap Gezin: € 58 per jaar
(bent u lid en wilt u dit omzetten naar
een gezinslidmaatschap? Neem 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

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.

Hebt u ons opgenomen in uw
testament? Laat het ons weten;
wij bedanken u graag.
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38 | DIER WINTER 2019

BEDANKT!
Namens alle dieren, bedankt voor uw steun in 2019!
Mede dankzij uw hulp konden deze dieren herstellen
en een liefdevol thuis vinden of weer vrijgelaten
worden in de natuur.

Herstelde vogels
vrijgelaten in de natuur.

Uw bijdrage is onmisbaar, want alleen door mensen zoals
u kunnen we ons belangrijke werk blijven doen. In het
afgelopen jaar voerden we 15.000 inspecties uit, reden
onze dierenambulances 65.000 keer uit voor dieren in
nood en vingen we 20.000 dieren op in onze asielen.
Geïnteresseerd in wat we nog meer deden?
www.dierenbescherming.nl/resultaten

Moederloze egeltjes
opgevangen in gastgezin.

Ondervoede Teddy
hervindt kracht.

Nieuw thuis voor
gedumpte Bobbie.

Vermagerde Saar
aangesterkt in het asiel.

Liefdevol gezin voor
getraumatiseerde Binck.

Achter
elke
postcode
zit een
verhaal.

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van
dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een
liefdevol thuis. Vaak komen zij uit een situatie waarin ze ernstig
verwaarloosd of mishandeld zijn. Er is nog veel werk te doen, maar
gelukkig hebben we ook goed nieuws: jaarlijks biedt de Dierenbescherming onderdak aan zo’n 20.000 asieldieren en dierenambulances rijden meer dan 76.000 keer uit voor dieren in nood.

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van
€ 43 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!
Dankzij u kunnen wij de Dierenbescherming en meer dan
100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u
heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede
doelen geschonken.
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

U een kans, zij een kans!

