
DIER
MAGAZINE VAN  
DE DIERENBESCHERMING

Meesterlijke  
bouwers

IN BEELD

Troebel zicht  
op vissenwelzijn

ACHTERGROND 

NUMMER 4
JAARGANG 100

WINTER 2020

Stop de 
plezierjacht!

Campagne

Haas, houtduif, wilde eend, 
fazant en konijn vogelvrij

Samen naar een 
vanzelfsprekend 
diervriendelijk 
Nederland

NIEUWE  
STRATEGISCHE KOERS



2 | DIER WINTER 2020

B
EE

LD
 E

R
IK

 B
U

IS

24/7 DIEREN REDDEN

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

16 oktober, 9.30 uur
Anneloes van Ardenne begon zestien jaar 
 geleden als stagiaire bij Dierenopvangcentrum 
Gouda. Inmiddels is ze assistent-beheerder en 
onder meer verantwoordelijk voor de opvang 
van de dieren. Vandaag is dat de kat van iemand 
die met spoed in het ziekenhuis is opgenomen. 
“Deze kat is al op leeftijd en in slechte  conditie,” 
concludeert Anneloes. “Maar we gaan hem 
opknappen en een nieuw thuis voor hem 
 zoeken.” Jaarlijks ontfermen Anneloes en haar 
team zich over honderden honden en katten, 
waaronder veel kittens. “Het aantal huiskatten 
dat verdwaald binnenkomt is overweldigend,” 
erkent ze. “Voor honden is er een chipplicht; 
zodoende kunnen we 93% thuisbrengen. 
Helaas is die er voor katten nog niet*.”  
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Het leidt soms tot schrijnende situaties: “Laatst 
vingen we een zwangere poes op die was 
 aangevallen door een hond. Ze bleek er ver-
schrikkelijk aan toe en moest snel worden 
geopereerd, maar haar eigenaar was niet 
bekend. Tijdens de operatie bleek dat haar 
baarmoeder kapot was gebeten. Ze had zes 
kittens in haar buik, vier waren overleden. De 
kleintjes die nog in leven waren, hebben we 
ondergebracht bij een gastgezin. Voor deze 
dieren is het goed afgelopen, maar hoe fijn 
was het geweest als de moederpoes, kwets-
baar en gewond, in haar vertrouwde omgeving 
had kunnen herstellen?” Hoezeer Anneloes 
betrokken is bij het welzijn van de dieren blijkt 
wel uit het feit dat ze ook thuis honden opvangt 
die niet meer plaatsbaar zijn of intensieve zorg 
nodig hebben: “Zoals de pup van nog geen 

vier weken oud die op straat was gezet. Hij 
was zó klein dat hij zijn lichaamswarmte niet op 
peil kon houden. Die eerste tijd hield ik hem 
daarom dicht bij me in een draagdoek.” De 
 uitdaging om de opvang van dieren in goede 
banen te leiden is volgens Anneloes sinds de 
coronacrisis nog groter dan normaal. “Ons 
werk is absoluut veranderd,” bevestigt ze.  
“We staan met veel minder mensen op de werk-
vloer en adoptanten mogen alleen op afspraak 
langskomen. Dat maakt de plaatsing van dieren 
lastiger. Desondanks lukt het nog steeds bijna 
altijd om een goed thuis voor ze te vinden.”

*Onze petitie voor de invoering van een chip-
plicht voor katten werd dit jaar 57.156 keer 
ondertekend en overhandigd aan de politiek. 
Meer op dierenbescherming.nl/chipjekat.
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plezierjacht

Wethouder Bert Wijbenga zet zich in  
voor het welzijn van dieren in Rotterdam

Konijn, haas, wilde eend,  
houtduif en fazant  
staan op de wildlijst 
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Directeur Co’tje Admiraal over de nieuwe strategische koers 

16‘Omdat dieren geen stem hebben, komen wij voor ze op. We zorgen  
dat zoveel mogelijk mensen dat ook gaan doen. Zodat diervriendelijke 
keuzes de norm worden. En het welzijn van dieren net zo vanzelf

sprekend wordt als dat van mensen.’
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ACTUEEL

CAMPAGNE

DIERENDAG

Iedereen een sterrenchef! 

Help ons redden De Beter Leven week, een initia-
tief van de Dierenbescherming in 
samenwerking met supermarkten, 
producenten en aanbieders,  
werd in het leven geroepen om 
 consumenten via een bewust-
wordingscampagne te bewegen 
diervriendelijkere keuzes te maken. 
Dit jaar liep de campagne van  
19 t/m 25 oktober, waarbij de 
 consument met twee televisiecom-
mercials werd aangezet zich te 
ontpoppen tot sterrenchef en eten 
te gaan bereiden met Beter Leven 
producten. Voor het eerst sinds 

het bestaan van het keurmerk 
waren we te zien op alle landelijke 
zenders, waarbij we 53% van de 
campagnedoelgroep bereikten. 
Met andere woorden: 4.215.620 
mensen zagen de commercials, 
gemiddeld zelfs zo’n drie keer.

Met trots kijken we terug op de dierendagcampagne ‘Help ons  
redden’, die dit jaar in het teken stond van paarden en pony’s.  

Een logische keuze, omdat een kwart van de meldingen van ver  - 
waar lozing en mishandeling bij de Landelijke Inspectiedienst 

 Dierenbescherming over deze dieren gaat. We waren te zien op tele-
visie, radio, in kranten en dieren magazines, op NU.nl en social media. 

Met onze tv-spot ‘Was het maar elke dag dierendag’ bereikten we 
maar liefst 8.873.880 personen (van 25 jaar en ouder). En ook de 

online knuffelactie, waarbij mensen een  virtuele knuffel konden 
geven aan een dier in het asiel met een donatie, was een groot 

 succes. Meer dan 3.000 mensen stuurden een tikkie, waarmee we 
ruim € 40.000 ophaalden voor de hulp aan dieren in nood.

4.215.620 mensen  
in de doelgroep 
zagen de Beter Leven 
commercial

Een inspecteur van de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming (LID) haalde in 
november zeven honden uit een smerig pand 
in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen. 
De dieren waren door de eigenaar in een 
 leegstaande ruimte zonder woonbestemming 
ondergebracht. Klachten van buurtbewoners 
over aanhoudend geblaf hadden de zaak aan 
het rollen gebracht. De dieren kwamen waar-
schijnlijk niet of nauwelijks buiten en deden al 
hun behoeften binnen. “Ze zaten in een centi-
meters dikke laag stront, er hing een verschrik-
kelijke ammoniaklucht,” aldus de inspecteur. 
De honden zijn na overleg met de Officier van 
Justitie en in samenwerking met de wijkagent 
en hondenbrigade overgebracht naar een 
opvangadres. Tegen de eigenaar wordt 
 proces-verbaal opgemaakt.

Honden tussen  
de uitwerpselen

INSPECTIEDIENST

De jeugdclub van de Dierenbescherming voerde in 2000 
een toneelstuk op tegenover de ingang van het Tweede 
Kamer gebouw om te laten zien hoe belachelijk de drijf
jacht op zwijnen was. Ze waren verkleed als jagers en 
dieren, waarbij de jagers met verf op de dieren schoten.

UIT DE OUDE DOOS
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In een sloot naast een school 
zat al even een eend met  

een visdraad om zijn poot. 
 Vrijwilligers van de dierenambu-
lance en de brandweer gingen 
aan de slag met lange netten. 

Met behulp van enkele scholie-
ren kon de vogel uit het water 

gevist worden, waarna de 
 dierenarts de draad verwijderde. 

Deze eend is gelukkig bevrijd. 
Dit in tegenstelling tot negen 
van de tien slachtoffers van 
 visafval die we niet (op tijd)  

te pakken krijgen.

Na een melding van een kat die 
al een tijdje door de dakgoot 

van een leegstaand pand 
zwierf, ging dierenambulance-

vrijwilliger Daniëlle met een 
brandweerman het dak op en 
betrad het pand via een kapot 
raam. Er werd een vangkooi 

neergezet, waar de kat de vol-
gende dag in gevonden werd. 
Ze was niet gechipt en bleek 
heel erg schuw. Bij Stichting 

Zwerfkatten Rijnmond mocht ze 
in alle rust mocht bijkomen van 

haar hachelijke avontuur.

Medewerkers van de dieren-
ambulance assisteerden de 

brandweer bij het redden van 
dertien dieren die vastzaten in 
een brandende woning. Het 

was een flinke klus om ze alle-
maal te vangen, omdat de die-

ren nogal in paniek waren. 
Helaas hebben drie chinchilla’s 
het niet gered. De katten, konij-
nen en vissen hebben we wel 
veilig uit het huis gekregen, 

waarna de dankbare eigenaren 
zelf opvang voor hun dieren 

 wisten te regelen. 

Vrijwilligers van de dierenambu-
lance deden een schokkende 
ontdekking; in een plastic zak 

zat een zielig miauwende kitten 
van nog maar vijf weken oud. Hij 
kreeg de naam Appie. Toevallig 
waren via ons opvangcentrum in 

Gouda net drie weesjes in 
dezelfde leeftijd bij een ervaren 

gastgezin ondergebracht.  
Kleine Appie kon daarbij aan-
sluiten en zo kreeg hij alsnog 

alle aandacht en liefde die hij in 
de eerste weken van zijn leven 

overduidelijk had gemist.

Kitten in  
plastic zak 

Eend verstrikt  
in visdraad 

Schuwe kat in  
de dakgoot

Dieren in bran
dende woning

4 bijzondere reddingen

LOBBY

Waar blijft  
het houd
verbod? 
Het werd op dierendag 2018 met veel 
bombarie aangekondigd: na jarenlange 
inzet kwam het houdverbod er dan  
eindelijk. Bij de toenmalige aankondi-
ging schreef de minister: “We moeten 
goed voor onze dieren zorgen. Ze 
 verdienen aandacht en bescherming. 
Daarom is het belangrijk dat we zo snel 
en effectief mogelijk optreden als het 
misloopt.” Mooie woorden, waar we 
weinig aan toe te voegen hebben. 
Behalve dan dat deze vrij eenvoudige 
wetgeving nog steeds geen realiteit  
is. Terwijl het hier niet gaat om extra 
maatregelen voor dierenwelzijn,  

maar om de absolute bodem van wat 
wij dieren in Nederland aandoen. We 
roepen de ministers Grapperhaus en 
Schouten dan ook op: treed snel en 
effectief op, voer het houdverbod nu 
eindelijk in.

Ondanks de  
aankonding in 2018 
is de vrij eenvoudige 
wetgeving nog 
steeds geen realiteit

De teller van onze collecteweek staat 
op € 880.000. En dat is nog maar een 
tussenstand. Wat een bijzondere  
prestatie in onzekere tijden als deze. 
Speciale dank aan de duizenden vrijwil-
ligers die met hun collectebus de straat 
op gingen en iedereen die doneerde, 
aan de deur of digitaal.

€ 880.000
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Schaf de  
plezierjacht af!

Dierenbescherming voert confronterende campagne
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“Oké mensen, we gaan beginnen! Het jachtseizoen is geopend!  
Doe mee, doe mee, schiet je eigen jachttrofee!  
Hop, hop, hop, knal een konijntje door z’n kop.” 

De scène is bijna surrealistisch, op z’n minst vervreemdend en  
verwarrend. Een schiettent? In het bos? De kermisattractie staat 
 centraal in een confronterend filmpje waarmee de Dierenbescher-
ming de absurditeit van de plezierjacht benadrukt. Zomaar dieren 
doodschieten wil niemand, zou je denken. En toch is het een realiteit 
waar jaarlijks een kwart miljoen dieren het slachtoffer van is.

Dierenbescherming voert confronterende campagne

LAAT UW STEM HOREN 
TEGEN PLEZIERJACHT 
Met de verkiezingen in maart 2021 is  
nú het moment om politieke partijen te 
laten weten dat er geen draagvlak is 
voor plezierjacht in ons land. Jaarlijks 
worden er meer dan 250.000 wilde 
 dieren gedood. Hazen, konijnen, fazan-
ten, houtduiven en wilde eenden zijn de 
de klos omdat ze door de politiek op  
de zogeheten wildlijst zijn geplaatst.  
En dat terwijl de aantallen zorgwek-
kend afnemen. Dit moet stoppen! Helpt 
u mee? Op dierenbescherming.nl/
stopdeplezierjacht kunt u een protest-
kaart naar de politiek ondertekenen.  
Wij leveren uw kaart in januari hoogst-
persoonlijk af bij de Tweede Kamer. 
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Voor een weldenkend mens is het 
doodmaken van dieren iets wat je 
niet wilt zien, niet wilt meemaken 

en zéker niet zelf wilt doen. We weten dat 
het gebeurt, maar het voelt comfortabeler 
om er niet mee te worden geconfronteerd. 
Dieren sterven anoniem in het slachthuis, 
of worden bestreden omdat ze schade ver
oorzaken. Als dáár al veel discussie over is, 
wat doen we dan met de gewoonte om dieren 
te doden omdat slechts een kleine groep 
mensen dat nodig vindt en er zelfs plezier 
aan beleeft? Duidelijk – dan stop je ermee. 
Tijd voor actie, zeker nu het steeds slechter 
gaat met grote aantallen dieren in het wild. 

POSITIEVE REACTIES
Het filmpje met de schietsalon in het bos is 
prominent onderdeel van een nieuwe cam
pagne van de Dierenbescherming en maak
te direct na de lancering begin november 
veel los. “Vooral positieve reacties kregen 
we, maar uiteraard kunnen sommige men
sen de lol er niet van inzien; dat hadden  
we wel verwacht,” zegt Shirley Voorspuij.  
Ze is communicatieadviseur bij de Dieren
bescherming en samen met een vijfkoppig 
campagneteam verantwoordelijk voor  
de nieuwe actie tegen de plezierjacht.  
“Onze videoboodschap is een karikatuur, 
een uitvergroting van de werkelijkheid,” 
beaamt ze. “Maar op deze manier wordt wel 
meteen zonneklaar waar de discussie wat 
ons betreft over moet gaan: het schieten op 
dieren zonder dat daar beperkingen voor 
gelden. Inderdaad, net alsof je op de kermis 
voor je plezier een buks pakt om een 
knuffel dier te winnen.”

CONFRONTEREND
Het is zeker niet de eerste keer dat de 
 Dierenbescherming te hoop loopt tegen  
de plezierjacht, maar het is wel enige tijd 
geleden dat er zo duidelijk en gericht werd 
uitgepakt. “De standpunten zijn niet veran
derd, de tijden wel,” aldus Shirley. Voorstan

op de wildlijst#1

op de wildlijst#2
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het geval, dan mag tijdens het jachtseizoen 
op ze worden geschoten. Ooit was de lijst 
lang, zeer lang. “Kan je je voorstellen dat de 
otter erop stond en de patrijs? Dieren op de 
lijst kregen het per definitie moeilijk.” Ook 
nu is dat weer het geval en een belangrijke 
reden om opnieuw te ageren tegen de 
 plezierjacht en dus tegen de wildlijst.

PECHVOGELS
De echte pechvogels zijn tegenwoordig  
wilde eenden, fazanten en houtduiven. Voeg 
daar de haas en het konijn aan toe en het 
rijtje vrij bejaagbare dieren in Nederland is 
compleet. “En juist met deze dieren gaat het 
enorm slecht,” stelt Shirley. Hier begint de 
discussie welhaast bizarre trekjes te verto
nen. Want inmiddels heeft Carola Schouten, 
de landbouwminister met natuur in haar 
portefeuille, erop gewezen dat het niet door 
de jacht zou komen dat het slecht gaat met 
bijvoorbeeld de wilde eend. “Maar je kunt  

je ook niet voorstellen dat het helpt om  
een populatie stabiel te houden als je jaar
lijks vele tienduizenden dieren afschiet,” 
zegt Shirley. “Stel je voor dat  trofeejagers 
een ijsbeer toch zouden mogen dood
schieten en vervolgens redeneren dat  
dat best kan omdat de diersoort niet door 
jacht maar door de klimaatverandering 
wordt bedreigd!”

SPLIJTZWAM
Je voelt de verontwaardiging in het betoog. 
Het lijkt er inderdaad op dat de jacht altijd 
kan rekenen op steun vanuit bestuurlijke 
hoek. De afgelopen decennia bleek telken
male dat met name de plezierjacht een 
splijtzwam van jewelste was in de politieke 
arena en onderwerp van menig politiek 
compromis. In de jaren negentig bijvoor
beeld. Ook toen voerde de Dierenbescher
ming fel actie tegen de plezierjacht. 
Antoinette Hertsen berg zette namens de 
Dierenbescherming de toon in een campag
ne die resulteerde in een forse krimp van 
het aantal dieren op de wildlijst. Waren  
het in die tijd maar liefst 29 diersoorten  
die vrij bejaagbaar waren, in 1997 besloot 
landbouwminister Jozias van Aartsen dat er 
maar zes zouden overblijven, de huidige vijf 
plus de patrijs. Even leek het erop dat de 
wildlijst helemaal zou verdwijnen, maar 
 uiteindelijk koos de Tweede Kamer voor een 

Voor dieren op de wildlijst 
geldt dat het aan de  
jagers is om te bepalen of  
er  genoeg van voorkomen 
in de natuur. Is dat het 
geval, dan mogen ze tijdens 
het jachtseizoen op deze 
dieren schieten.

op de wildlijst#3

ders van de jacht hebben de laatste jaren 
behoorlijk wat terrein gewonnen. “Er is  
wat ons betreft een nogal eenzijdig beeld 
ontstaan. Met de nieuwe campagne willen 
we mensen laten zien dat het ons te doen  
is om dieren die letterlijk vogelvrij zijn  
verklaard en nauwelijks wettelijke bescher
ming hebben.” 

JAGERS BEPALEN
We hebben het hier dus niet over beheer
jacht, waarbij het vooral gaat om dieren die 
schade aan land en tuinbouwgewassen ver
oorzaken of bijvoorbeeld de verkeersveilig
heid in gevaar kunnen brengen. Ook het 
afschieten van dieren als herten, reeën en 
wilde zwijnen is aan allerlei regels gebon
den. Om deze dieren te bejagen zijn onthef
fingen nodig, in tegenstelling tot de dieren 
op de zogeheten wildlijst. Daarbij mag de 
jager bepalen of er genoeg van deze dieren 
in de natuur voorkomen. Is dat volgens hen 
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Het gaat om dieren  
die letterlijk vogelvrij  
zijn verklaard en geen  
enkele wettelijke  
bescherming hebben

‘gulden  middenweg’ die dan in ieder geval 
tot een forse reductie van de wildlijst zou 
leiden. Ook recentelijk leek het gebeurd 
met de  plezierjacht in Nederland. In de Eer
ste Kamer haalde een motie om de wildlijst 
tot nul te reduceren het vorig jaar nét niet.

DREMPELS OPWERPEN
Dat betekent volgens Shirley niet dat de 
overwinning nu dichterbij is dan ooit.  
“Integendeel; we merken dat er juist enorm 
wordt gelobbyd om de lijst uit te breiden. 
Jagers hebben geen zin in de administratieve 
rompslomp die het bejagen van dieren 
 buiten de wildlijst met zich meebrengt,” 
stelt ze. “Die ‘administratieve rompslomp’ 
duiden wij juist als een noodzakelijk proces 
om te komen tot een zorgvuldige afweging. 
Is doden écht nodig, is er sprake van serieuze 
schade en kan die niet op een dier vriende
lijke wijze worden opgelost?” 

DUIDELIJK GRONDBEGINSEL
Met de verkiezingen in maart voor de deur 
wil de Dierenbescherming opnieuw probe
ren draagvlak binnen de politiek de krijgen 
voor het afschaffen van de plezierjacht. 
Onderzoek door Blauw Research twee jaar 
geleden maakte al duidelijk dat Neder
landers in meerderheid geen voorstander 
zijn van dit type jacht. Een argument aan de 
basis van de campagne dat steeds terugkomt 
is dat de mens volgens de Dierenbescher
ming geen recht heeft om een dier te doden 
louter voor zijn plezier. Het is een simpel, 

maar duidelijk ethisch grondbeginsel: “In 
het wild levende dieren behoren met rust te 
worden gelaten en zij moeten de kans krijgen 
om in vrijheid te leven en te sterven.” 

VERBORGEN DIERENLEED
Daar kun je anders over denken, maar wat 
moet worden meegewogen is het enorme, 
vaak verborgen dierenleed als gevolg van de 
plezierjacht. Want wie denkt dat alle dieren 
met een welgemikt schot het loodje leggen, 
zit ernaast. Jagers schieten op kleine wilde 
dieren met hagelpatronen waarin veel klei
ne kogeltjes zitten. Deze worden door het 
schot verspreid om de kans te vergroten dat 
het dier wordt geraakt. Deze kleinere kogel
tjes zijn lang niet altijd dodelijk, maar ver
oorzaken wel verwondingen. Op welke 
schaal dit voorkomt is niet precies bekend, 
omdat er niet of nauwelijks registratie en 
onderzoek wordt gedaan. Waar dit wel het 
geval is, blijkt dat lang niet alle dieren 

direct dood, maar aangeschoten worden; 
bij wilde eenden die levend gevangen  
werden voor onderzoek bleek dat 19 tot  
29 procent met hagelkorrels in het lijf rond
vliegt. Bij konijnen zie je een vergelijkbaar 
beeld. Dieren worden geschoten, sterven pas 
na ruim tien seconden of worden zelfs niet 
teruggevonden. Sommige overleven, andere 
sterven een langzame dood.

STRESS ALOM
Het is een triest beeld als je je realiseert hoe 
het er tijdens de jacht aan toegaat. Daar 
komt nog bij dat ook de leefomgeving van 
andere dieren door al dat geknal behoorlijk 
wordt verstoord. Stress alom dus, niet in de 
laatste plaats bij de dieren die uit hun ver
trouwde leefomgeving worden verdreven 
om uiteindelijk te worden afgeknald, zoals 
bij de fazanten en hazenjacht gebeurt. “En 
dan moet je maar hopen dat je uiteindelijk 
onder vuur wordt genomen door een erva

op de wildlijst#4
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RODE LIJST: ULTIEME BEWIJS
In november was daar vrij onverwacht de 
nieuwe Rode Lijst van zoogdieren. Met 
daarop notabene voor het eerst de enige 
twee zoogdieren die plezierjagers nog 
steeds vrijelijk mogen doodschieten: de 
haas en het konijn. De Zoogdiervereni-
ging noemt het ‘zeer alarmerend’ dat er 
nu algemene soorten bedreigd raken. 
Konijn en haas zijn sinds 1950 in aantal 
met maar liefst 60-70 procent geslon-
ken. De treurige plek die haas en konijn  
nu als ‘gevoelige soort’ op de lijst  
innemen, levert het ultieme bewijs dat  
er ingegrepen moet worden. Dat heeft 
de  Dierenbescherming dan ook onmid-
dellijk in een brief aan verantwoordelijk 
minister Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit laten weten. 
Stop de plezierjacht!

ren schutter,” aldus Shirley. Op het internet 
circuleren gruwelijke filmpjes waarop te 
zien is hoe jachthonden een weerloze haas 
te grazen nemen waarna de jager het crepe
rende dier doodslaat. Shirley legt uit dat 
konijnen naast het ‘reguliere’ afschot ook 
wel worden opgedreven door fretten. Deze 
roofdieren worden losgelaten in hun holen. 
De konijnen die in paniek op de vlucht 
slaan worden dan in een netje of kooitje 
gevangen en doodgemaakt.

PROOIDIEREN
Je kunt je haast niet voorstellen dat het plei
dooi om de plezierjacht uit te bannen meer 
onderbouwing nodig heeft. Toch wil Shirley 
benadrukken dat er nóg twee aspecten zijn 
die aandacht verdienen. Allereerst de kwes
tie van de prooidieren. Ze legt uit dat jagers 
in feite op oneerlijke wijze ‘concurreren’ 
met inheemse roofdieren. “Neem de vos – 
die neemt z’n toevlucht tot bedreigde 

weide vogels, omdat zijn natuurlijke prooien 
uit de natuur worden weggeschoten. Hoe de 
vos daar vervolgens voor moet boeten laat 
zich raden: ook hem treft de jagerskogel. 
Ten slotte de lastige kwestie van de schade
bestrijding. “Die wordt immers regelmatig 
uit de hoge hoed getoverd om het doden 
van dieren op de wildlijst te vergoelijken.”  
Volgens Shirley kun je niet ontkennen dat 
er in enkele gevallen schade is door konij
nen, hazen en houtduiven. Al staat dit wat 
haar betreft in geen verhouding tot het leed 
dat de dieren wordt aangedaan en de aan
slag op de natuur in zijn totaliteit.

NAUWELIJKS SCHADE
Bij onze campagne hebben we het rapport 
‘Bescherm de natuur, stop de plezierjacht!’ 
gepresenteerd dat iedereen kan downloaden 
via onze website. Hierin is te lezen dat  
de officieel getaxeerde schade die op het 
conto van dieren op de plezierjachtlijst kan 

worden geschreven zo’n 750.000 euro over 
de afgelopen tien jaar bedraagt. Dat is nog 
geen half procent van de totaalschade ver
oorzaakt door in het wild levende dieren: 
zo’n 222 miljoen euro. Shirley: “Er zullen 
altijd mensen zijn die het landbouwbelang 
zwaarder vinden tellen dan het behoud van 
diersoorten, maar over het algemeen is men 
het erover eens dat de Nederlandse natuur 
en de biodiversiteit er niet goed voorstaan.”  
Ze stelt dat het accepteren van schade, 
 innoveren en professionaliseren van het 
faunabeheer, zodat er plek komt voor dier
vriendelijkere maatregelen dan afschot,  
en waar nodig uitbetalen, belangrijk zijn 
om draagvlak voor natuur bescherming te 
behouden in het agrarisch gebied. En de 
 plezierjacht als exclusieve vorm van natuur
beleving dan? De gezichtsuitdrukking van 
de dierenbeschermster  verraadt de afkeer 
die deze vraag bij haar oproept. “Moet ik 
daar nog op ingaan?”

op de wildlijst#5
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‘Dieren stemmen niet,  
maar in onze stadscultuur 

horen ze er helemaal bij’

DIERVRIENDELIJKE INITIATIEVEN? 
DE DIEREN BESCHERMING HELPT
We zien hoe steeds vaker binnen regio’s 
wordt gezocht naar manieren om het 
 dierenwelzijn te bevorderen. Als Dieren-
bescherming leveren we daar graag onze 
bijdrage aan en staan we gemeenten ter-
zijde met adviezen en aanbevelingen.  
In ons inspiratie document ‘Gemeenten  
en Dieren’ bijvoorbeeld beschrijven we 
het kader waaraan gemeenten zouden 
moeten voldoen. Ook verspreiden we  
de ‘Nota Aanbevelingen Gemeentelijk 
 Dierenwelzijnsbeleid’ met daarin tal van 
voorbeelden en aanbevelingen om het 
welzijn van dieren te waarborgen.

12 | DIER WINTER 2020
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PORTRETTEN

Bert Wijbenga is wethouder  
in Rotterdam en verantwoor
delijk voor handhaving, 
 buitenruimte, integratie  
en samenleven. Ook is hij 
locoburgemeester. 

“Rotterdam heeft een grote haven 
met verrassend veel natuur waar 
wilde en verwilderde dieren leven 
en een aantal mooie recreatie-
gebieden, parken en de dieren-
tuin waar we aan hechten.  
Dan is er de stadsfauna; dieren 
die tussen mensen leven, zoals 
meeuwen, duiven en kleine knaag-

dieren, maar ook gezelschaps-  
en landbouwdieren. Plaagdieren 
hebben we apart benoemd, omdat 
we ze als diersoort respecteren, 
maar ze moeten temperen om con-
flicten met andere levensvormen 
te voorkomen. Het belangrijkste 
vind ik dat wij ons als stads bestuur 
realiseren dat we er zijn voor men-
sen én voor dieren. Dieren stem-
men niet, maar in de Rotterdamse 
cultuur horen ze er helemaal bij. 
Wij dragen verantwoordelijkheid 
voor ze, en dat is een taak die we 
belangrijk vinden. Ik ben er dan 
ook trots op dat het welzijn van 

dieren op de agenda staat en er 
diverse initiatieven lopen waarmee 
we het leven van dieren in de stad 
verbeteren. Neem de chipacties, 
waarmee verdwaalde katten makke-
lijker kunnen worden thuisge-
bracht, onze aanpak van de 
zwerfkattenproblematiek en parti-
culiere voorzieningen voor mensen 
die door ziekte of ouderdom niet 
meer zelf hun hond kunnen uitla-
ten. Een ander voorbeeld zijn de 
duiven tillen in de stad, waarmee 
we balans willen brengen in de 
 populatie. En het werkt! Er is 
beduidend minder agressie en de 

overlast van duiven neemt ziender-
ogen af. Ik vind het bijzonder om 
te merken dat zo veel mensen 
bereid zijn om tijd te geven aan die-
ren. Neem de vrijwilligers van de 
dieren ambulance en vogelopvang. 
Mag ik een hartenkreet doen? 
 Dieren voeren zit in onze cultuur. 
Maar het is erg ongezond voor ze 
en voedsel op straat trekt plaag-
dieren zoals ratten aan. Op regio-
naal niveau lichten we mensen al 
voor; het zou mooi zijn als er ook 
landelijke aandacht voor komt.”

Gemeenten dragen niet alleen verantwoordelijkheid voor hun inwoners, ook  
dieren maken deel uit van het dagelijks bestaan. Of het nou de hond in het park is,  

de vlinder in de tuin of de meeuw op het dak; de Dierenbescherming vindt het belang-
rijk dat gemeenten in hun beleid aandacht hebben voor de dieren die er leven.  

Gelukkig gebeurt dat op steeds grotere schaal. Zo heeft Amsterdam broodkliko’s 
geplaatst om bewoners te stimuleren hier het brood in te deponeren dat ze voerden  

aan vogels en vissen om daarmee de overlast van muizen en ratten tegen te gaan.  
Andere initiatieven zijn het verbod op het oplaten van ballonnen in Zeist,  
vuurwerkvrije zones rond kinderboerderijen en de Meatfree Mondays in  

de  drukbezochte kantine van het gemeentehuis in Gouda. 

Op deze pagina’s vertellen drie gemeentebestuurders hoe zij zich inzetten  
om het welzijn van dieren in hun regio te verbeteren.

Kiezen voor meer  
dierenwelzijn

Gemeentelijke initiatieven
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‘Dieren in de stad zijn  welkom en 
hun ecologische rol is significant. 

Toch zullen conflicten tussen mens 
en dier er altijd blijven’

Roelant Jonker is ecologisch 
adviseur bij de gemeente 
Leiden. Hij houdt zich vooral 
bezig met dierenwelzijns
beleid, biodiversiteit en 
 klimaatadaptatie in de stad.

“Leiden heeft oog voor dieren-
welzijn. Dat helpt de dieren, 
maar ook de inwoners. Sinds 
kort is het voeren van vogels in 
een groot deel van de stad ver-
boden. Ik heb me daar hard voor 
gemaakt, omdat het ongezond 
is voor de dieren en overlast aan 

mensen geeft. Vogels kunnen 
door het voeren brutaal worden. 
Neem ganzen – behoorlijk 
imposante dieren. Ze raken 
hun angst voor mensen kwijt. 
Dit kan tot problemen leiden 
als ze broeds worden in het 
voorjaar en hun nestterritorium 
verdedigen, óók tegen mensen. 
Landelijk komt er steeds meer 
aandacht voor biodiversiteit en 
dierenwelzijn. Het bewustzijn 
groeit, politieke partijen hebben 
het hoog op de agenda staan, 
en dat zie je terug in beleid. 

 Dieren horen in de stad. Ze 
zijn er welkom, want hun eco-
logische rol is significant. En 
ja, stads bewoners kunnen ook 
last ervaren van dieren. Neem 
meeuwen die Leiden als broed-
plaats innemen. Daar wordt 
over geklaagd. Begrijpelijk, 
want de hinder kan groot zijn. 
Ze azen op voedsel van mensen 
in de stad en bovendien maken 
ze veel lawaai. Daar willen we 
oplossingen voor bieden, ook 
al zijn we beperkt in onze moge-
lijkheden. Want meeuwen zijn 

strikt beschermd. Neemt niet 
weg dat we ze op plekken waar 
ze hinderlijke  situaties veroor-
zaken kunnen ontmoedigen, bij-
voorbeeld door het plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers. 
Ik heb mezelf als doel gesteld 
om van Leiden een belangrijke 
hub te maken in biodiversiteit. 
Geen gemakkelijke opgave, 
want we zijn een van de dichtst-
bevolkte en versteende steden 
van het land, maar ik ben ervan 
overtuigd dat het kan.”
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Barbara Boudewijnse is  
wethouder in de Gooise 
Meren en heeft in haar 
 portefeuille onder meer  
de beleidsthema’s natuur, 
milieu en dierenwelzijn. 

“Dierenwelzijn is de afgelopen 
jaren politiek op de kaart gezet, 
alleen heeft zich dat op gemeen-
telijk niveau nog niet overal ver-
taald in heldere richtlijnen en 
beleid. Gemeenten hebben bij-
voorbeeld de wettelijke plicht om 
zorg te dragen voor gevonden 

dieren. Een taak die veelal door 
dierenwelzijnsinstanties wordt 
uitgevoerd. Neem de  dieren - 
ambulance en vogel opvang in 
onze regio die finan cieel het 
hoofd amper boven water kun-
nen houden en landelijke richtlij-
nen krijgen opgelegd die in de 
praktijk nauwelijks  uitvoerbaar 
zijn. Ik vind dat organisaties die 
de verantwoordelijkheid van 
gemeenten in feite uit handen 
nemen, een reële inkomsten-
bron verdienen om hun werk te 
doen en de ruimte om keuzes in 

het belang van de dieren te 
maken. De eerste stappen zijn 
nu gezet; ze krijgen meer ver-
goeding, maar we zijn er nog 
niet. Ook vanuit sociaal oogpunt 
spelen dierenorganisaties een 
belangrijke rol. Ze drijven op 
 vrijwilligers, verbinden mensen 
met elkaar, waarmee het cement 
van een samenleving wordt 
gevormd. Zoals het project
Dierenbuddy dat we een jaar
geleden hebben opgestart om
mensen die ziek zijn of een
beperking hebben te ondersteu-

nen bij de zorg voor hun dieren.
Belangrijk, want de verbinding 
tussen mens en dier is zo waar-
devol. Ik ervaar het zelf met onze 
hond Bink, die veel kameraad-
schap, gezelligheid en humor in 
huis brengt. Die liefde voor dieren 
heb ik altijd gehad. Mijn moeder 
noemde mijn slaapkamer vroeger 
‘de stallen’, omdat ik er allerhande 
dieren opving. Ze heeft me daarin 
nooit beperkt, áls ik maar goed 
voor ze zorgde. Een verantwoor-
delijkheid die ik tot op de dag van 
vandaag serieus neem.”

‘Dierenwelzijnsorganisaties 
verdienen een reële  

inkomstenbron en de ruimte 
om keuzes in het belang  
van de dieren te maken’
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Samen maken we  
diervriendelijk vanzelfsprekend 
De Dierenbescherming droomt van een wereld waarin de belangen van  
dieren vanzelfsprekend worden meegenomen in het denken en handelen van 
mensen. De koers die we daarbij varen is helder en rechtdoorzee, maar altijd 
met oog voor de snel veranderende wereld om ons heen. We zullen bijvoor-
beeld nóg meer gaan inzetten op het voorkomen van dierenleed en willen  
alle Nederlanders verleiden om ons daarbij te helpen. Een ambitieus doel,  
dat zeker. Maar we gaan er vol vertrouwen voor.

Nieuwe strategische koers
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ontwikkelt zich doorlopend. De uitdaging is 
dan om als organisatie mee te bewegen en 
kansen te benutten.”

GROOTSTE EN OUDSTE  
DIERENWELZIJNSORGANISATIE
De Dierenbescherming is de grootste en 
oudste dierenwelzijnsorganisatie van 
 Nederland. Lokaal, regionaal en landelijk 
realiseren en ondersteunen wij impactvolle 
beïnvloeding en voorlichting en zorgen we 
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Waarom nu? “Er was al langer 
behoefte om te komen tot een 
 heldere visie met een duidelijke 

koers, zowel binnen als buiten de organisa
tie,” aldus Co’tje Admiraal, directeur van de 
Dierenbescherming. “De samenleving is 
constant in beweging; we vinden het 
belangrijk dat dierenwelzijn daarin de  
plek krijgt die het verdient. Bovendien is  
de Dierenbescherming nu één landelijke 
organisatie, wat nieuwe mogelijkheden 
geeft om ambitieus en krachtig aan de slag 
te gaan. Met z’n allen kunnen wij onze 
droom waarmaken: een vanzelfsprekend 
diervriendelijk Nederland. Dankzij de bezie
ling van onze medewerkers, betaald en 
onbetaald, werken we hier hard aan en 
maken we écht het verschil voor dieren. Dat 
is natuurlijk niet nieuw, maar de manier 
waarop verandert wel. Logisch ook, want  
of je nu een vergelijking maakt met 156, 36 
of 6 jaar geleden: de wereld om ons heen 

voor hoogwaardige dierenhulp. Ook dragen 
we met slimme oplossingen bij aan het 
totaalpakket van diervriendelijk leven, 
ondernemen, besturen en omgaan met de 
openbare ruimte. Co’tje: “Vanuit die basis 
zijn we gekomen tot een nieuwe strategische 
koers: samen naar een vanzelfsprekend dier
vriendelijk Nederland. Dieren en mensen 
zijn tenslotte onderdeel van dezelfde samen
leving. Omdat dieren geen stem hebben, 
komen wij voor ze op. We zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen dat ook gaan doen. Zodat 
diervriendelijke keuzes de norm worden.  
En het welzijn van dieren net zo vanzelf
sprekend wordt als dat van mensen.”

Op de volgende pagina’s vertellen leden van 
het Management Team van de Dierenbe
scherming, die samen met Co’tje Admiraal 
aan de basis stonden van de nieuwe strategi
sche koers, hoe deze wordt gerealiseerd en wat 
dat  betekent voor het welzijn van dieren. >>

‘De samenleving is in 
 beweging; we vinden  

het belangrijk dat 
 dierenwelzijn daarin de 

plek krijgt die het verdient’
Directeur/bestuurder Co’tje Admiraal
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‘Als iedere ondernemer een  
diervriendelijke stap zet en daar
mee anderen inspireert, maken  
we samen een groot verschil’

‘Samen met de Dierenbescherming 
kunnen mensen hun leven  
positiever laten uitpakken  
voor dieren. Dat verdienen ze.’

“Ondernemen zit Nederlanders in het bloed, maar daarbij 
is er niet altijd oog voor dierenwelzijn geweest. Hoe  
mooi zou het zijn als we de komende jaren steeds meer 
ondernemers ervan kunnen overtuigen hun bedrijf 
diervriende lijker in te richten? Dat zou een gigantische 
impact hebben. Niet alleen bij ons, maar ook voorbij de 
grenzen; we zijn tenslotte een belangrijk exportland. Denk 
aan een diervriendelijkere veehouderij waarin we laten zien 
hoe het ook kan: winst maken, maar met aandacht voor het 
welzijn van dieren. Of de ontwikkeling van diervriendelijke 
cos metica, kleding/bont en andere producten waar nu 
nog  dieren voor de productie bij betrokken zijn. Hoe waar-
devol zou het ook zijn als de consument meer de keuze 
krijgt om diervriendelijk te consumeren, door schaalvergro-
ting via meer diervriendelijke ondernemingen? Om dit te 
realiseren  moeten nieuwe concepten, alternatieven en 
slimme oplossingen worden uitgedacht, waar de Dieren-
bescherming ondernemers graag bij helpt. Onze expertise 
op het gebied van onder meer veehouderij en visserij zetten 
we in om het verschil te maken. Een klein stap kan uitgroei-
en naar een groot effect. Denk aan bedrijfskan-
tines waar gebruik van vlees en dierlijke 
producten ontmoedigd wordt of 
alleen verkrijgbaar is met 3 sterren 
van het Beter Leven keurmerk. Als 
iedere onderneming een dergelij-
ke keuze maakt, en daarmee 
anderen weer beïnvloedt, maken 
we samen een groot verschil.”

“Ons doel ‘diervriendelijk leven’ brengen we in praktijk 
door mensen handvatten te bieden waarmee ze hun leven 
diervriendelijker in kunnen vullen. Dat doen we op uiteen-
lopende manieren. Met onze filmpjes van ‘Lara Leert’ 
 bijvoorbeeld geven we tips en tricks voor de omgang met 
honden, in onze vlogs ‘Hapklare brokken’ testen we dier-
voeding, als u luistert naar onze podcast ‘Het Kippenhok’ 
krijgt u allerhande nieuws en feitjes over dieren en ons 
advies over goede huisvesting voor konijnen wordt nu al 
veelvuldig toegepast. Ook voor een goede inrichting van 
uw tuin geven we tips, om het leuk en aantrekkelijk te 
maken voor de dieren buiten, en als u kiest voor dieren op 
uw bord laten wij u zien wat 1, 2 of 3 sterren van ons Beter 
Leven keurmerk voor het dier hebben betekend. Verder 
hebben we regels opgesteld voor paardenmarkten, zodat 
ze niet meer worden gebruikt voor puur vermaak. Op ter-
mijn gaan we kijken of we onze inzet kunnen uitbreiden 
naar alternatieven voor dons en leer – of de diervriende-
lijker variant, proefdiervrije schoonmaakproducten en 
meer. Ook gaan we u helpen om uw gemeente diervrien-
delijker te maken. We respecteren verschillen-
de  keuzes, maar we willen mensen  
wél aanmoedigen om een dieren-
beschermer te zijn. Zodat u samen 
met de Dierenbescherming  
uw leven positiever kunt laten 
 uitpakken voor dieren. Want dat 
verdienen ze.”

Diervriendelijk 
ondernemen

Diervriendelijk 
leven

Eva de Ridder,  
Regiomanager Noordwest

Gemma Willemsen,  
Manager Programma’s  
& Lobby
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‘Nu de aandacht voor een groene 
leefomgeving in steden en dorpen 
toeneemt, worden ze een nog belang
rijker toevluchtsoord voor dieren’

‘Dieren geven gemeenten geur 
en kleur. Juist daarom is het zo 
belangrijk dat er diervriendelijk 
beleid wordt opgesteld.’

“Meer zingende merels in de wijk, bijen die de appelboom 
bestuiven en gezonde koolmeeskuikens in het nestkastje 
aan de schuur; het zijn logische gevolgen van de keuze om 
natuurinclusief te bouwen. Nu de aandacht voor een groene 
leefomgeving in steden en dorpen toeneemt, worden ze een 
nog belangrijker toevluchtsoord voor verschillende dier-
soorten. Steden ontwikkelen hun eigen vegetatie; van de 
360 soorten bijen in ons land komen er nu zestig binnen 
de bebouwde kom van Amsterdam voor. En de merel, ooit 
zo’n typische bosvogel, is niet meer weg te denken uit 
woonwijken. Dit voegt waarde toe voor mensen; ze worden 
er blij van om ‘hun’ vogel ’s ochtends te horen zingen en ze 
helpen hun favoriete dieren op een concrete manier door 
het aanleggen van geveltuintjes, groene speelplekken en 
parken. Ook gemeenten spelen steeds vaker een wezen lijke 
rol als het gaat om de bescherming van de dieren die er 
leven. Neem Rotterdam. De gemeente doet momenteel, 
samen met ondernemers en de Dierenbescherming, een 
proef met duiventillen (zie pagina 13). Duiven horen bij de 
stad, maar ze planten zich in razend tempo voort. Een te grote 
populatie zorgt voor veel overlast en dat is onwenselijk. Met 
de duiventillen testen we of beheer van de 
vogels helpt tegen de overlast. Gemeen-
ten die nog niet zo ver zijn , wijzen we 
op hun verantwoordelijkheden en 
adviseren we op uiteenlopende 
dossiers binnen het dieren-
welzijnsbeleid. Alles om ervoor te 
zorgen dat mens en dier in har-
monie met elkaar  kunnen leven.”

“Als dierenwelzijn geborgd is in wet- en regelgeving  
op lokaal, landelijk en Europees niveau heeft dat grote 
gevolgen voor heel veel en ook veel soorten dieren. De 
Dierenbescherming kan overheden hierbij helpen, onder 
meer met dierenwelzijnsnota’s en de inzet van gemeenten. 
Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de dieren die 
leven binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen 
hebben invloed op hun welzijn. De hond en kat bij mensen 
thuis, de eend in het water, het paard en de koe in de wei en 
de vlinder in de tuin; dieren geven gemeenten geur en kleur. 
Juist daarom is het zo belangrijk dat er diervriendelijk beleid 
wordt opgesteld. Denk ook aan landelijke of Europese wet-
geving die het leven van  dieren in de intensieve veehouderij 
verbetert, de handel in dieren aan banden legt en aan de  
inzet van de Dierenbescherming om voldoende middelen 
beschikbaar te krijgen voor handhaving bij dierenleed.  
Waar we als organsiatie over vijf jaar hopen te staan? Ons 
streven is dat dan in nationale en Europese wetgeving de 
belangen van dieren zo goed mogelijk zijn opgenomen. 
Gemeenten hebben oog voor dierenwelzijn en dragen 
eraan bij. De politiek is gemotiveerd om de belangen van 
dieren volop mee te wegen, omdat de kiezer diervriendelijk 
stemt. Dit jaar mochten we al een aantal 
mooie wapenfeiten noteren. Na onze 
lobbycampagne kwam er een ver-
bod op diertransporten bij een 
temperatuur van boven de 30˚C 
en mede dankzij onze  petitie is 
een meerderheid in de Kamer 
voor het invoeren van een chip-
plicht voor katten.

Diervriendelijk 
omgaan met de 
openbare ruimte

Diervriendelijk 
besturen

William van de Wetering, 
Regiomanager ZuidwestFleur van Leeuwen,  

Bestuurssecretaris
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‘Met meer focus op de  
preventieve kant van dierenhulp 
kunnen we het leven van dieren  
én mensen verbeteren’

‘De Dierenbescherming wil  
iedereen in Nederland, van jong  
tot oud, de kans bieden om dier
vriendelijk door het leven te gaan’

“Wij zijn er voor dieren die het zonder ons niet zouden red-
den. In veel gemeenten rijden dierenambulances en heb-
ben we opvangcentra om dieren naar een nieuwe eigenaar 
te begeleiden. Maar wat nou als we dieren niet meer hoe-
ven te redden, ingrijpen vóórdat ze in nood raken en op 
straat belanden of erger nog: aan een boom worden 
gebonden? De Dierenbescherming verschuift haar focus 
steeds meer naar de preventieve kant van dierenhulp. 
Neem het project Dierenbuddy, waarmee we mensen 
ondersteunen die de zorg voor hun dieren niet meer volle-
dig zelf kunnen dragen. Ook binnen het sociale domein 
spelen we een grotere rol. Instanties als GGZ en Thuis-
zorg komen bij mensen achter de voordeur. Als zij zien dat 
een dier niet de juiste zorg krijgt seinen ze ons preventie-
team in, dat de eigenaar vervolgens helpt bij 
een beter welzijn voor zijn of haar dier. 
Bijvoorbeeld door het netwerk van 
sociale contacten aan te spreken, 
voorlichting te bieden of een dier 
te laten castreren of steriliseren 
zodat er geen nestjes meer bij 
komen. Ook binnen onze opvang-
centra hebben we de expertise 
en faciliteiten om aan te sluiten bij 
het natuurlijke gedag van dieren. 
Maar hoe goed we ook voor ze zor-
gen, hoeveel liefde we ze ook geven, 
een asiel kan een veilige thuissituatie 
natuurlijk nooit evenaren. Juist daar-
om gaan we er alles aan doen om 
hulp te bieden vóórdat het te laat 
is. Dat komt het leven van  dieren 
én mensen ten goede.”

“Voorlichting over dieren en hun welzijn voor ons allemaal, 
daar geloof ik erg in. De Dierenbescherming wil iedereen 
in Nederland, van jong tot oud, de kans bieden om die r-
vriendelijk door het leven te gaan. We wijzen daarbij niet 
met een belerend vingertje, maar zetten juist aan tot 
nadenken, vergroten het bewustzijn, waarna mensen hun 
eigen conclusies kunnen vormen. Onze campagne tegen de 
plezierjacht is daar een goed voorbeeld van (zie pagina 6). 
We maakten een filmpje van een schiettent in een bos. Als 
je het bekijkt, besef je pas hóé bizar het is dat sommige 
 dieren zomaar mogen worden afgeschoten. Veel mensen 
weten überhaupt niet dat dat nog is toegestaan in ons 
land. Voorlichting geven we ook heel gericht aan kinderen. 
Als ze al op jonge leeftijd leren hoe ze diervriendelijke  
keuzes kunnen maken, hebben ze daar een leven lang 
 plezier van. We organiseren scholenvoorlichting en leuke 
evenementen, en in oktober hebben we een speciale editie 
van Donald Duck voor kinderen verspreid, die volledig in 
het teken stond van de Dierenbescherming. Ons imago is 
sterk; we staan te boek als een betrouwbare organisatie,  
al mogen we wel wat beter laten zien wat we allemaal doen. 
Dat het Beter Leven keurmerk bijvoorbeeld uit onze koker 
komt weet lang niet iedereen, en dat we een stevige lobby 
voeren in politiek Den Haag evenmin. Met z’n allen werken 
we hard aan het realiseren van onze droom: een vanzelf-
sprekend diervriendelijk Nederland. En dat 
blijven we doen, tot de dag dat we vol-
mondig kunnen zeggen dat onze 
taak erop zit. Wij zijn dan over-
bodig, maar hoe zou je als 
 dierenbeschermer ooit iets 
anders kunnen wensen dan dat?”

Hoogwaardige 
dierenhulp

Impactvolle 
beïnvloeding en 

voorlichting

Monique Rutgers, Manager 
Marketing, Communicatie  
& Fondsenwerving

Kitty van der Linden,  
Regiomanager Noordoost

Kees de Groot
Regiomanager Zuid a.i. IL
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‘We hebben een loyale achterban. 
Indrukwekkende verhalen uit  
de praktijk van dierenhulp zijn  
een belangrijke reden om ons werk 
te steunen.’

‘Alle medewerkers krijgen de 
 mogelijkheid om het beste uit zich
zelf te halen. Zij zetten zich met 
hart en ziel in voor dieren, een 
 gevoel dat ons allemaal verbindt.’

“De Dierenbescherming heeft een loyale achterban. 
Indrukwekkende verhalen uit de praktijk van dierenhulp 
zijn een belangrijke reden om ons werk financieel te 
 steunen. Daar zijn we heel trots op. Ook crowdfunding, 
nalatenschappen, de collecte en aanvragen bij vermogens-
fondsen en stichtingen helpen daarbij. Tegelijkertijd zien 
we kansen om nóg meer mensen aan te spreken ons te 
steunen. Dat gaan we doen door met gerichte onderwer-
pen de doelgroep te benaderen en met moderne technie-
ken in te  spelen op interesses en behoeften. Een mooi 
voorbeeld is de campagne die we dit jaar lanceerden om 
de politiek te overtuigen een wettelijke chipplicht voor 
 katten in te voeren. Iedereen die onze petitie tekende, 
kreeg de vraag voorgelegd om het werk van de Dieren-
bescherming te steunen. Mensen die daar positief op 
 reageerden, ontvingen een tikkie om een donatie te doen. 
Het bleek dat een groot deel van de donaties afkomstig 
was van mensen uit andere doelgroepen dan die normaal 
gesproken aan de Dierenbescherming geven. Zo combi-
neren we dus op een waardevolle manier een 
campagne voor het verbeteren van het 
dierenwelzijn met een fondsenwer-
vende actie die ook nog eens een 
nieuwe doelgroep bereikt.  
Win-win-win voor de dieren!”

“Een krachtige organisatie is wendbaar met medewerkers 
die in staat worden gesteld om kansen te herkennen en te 
benutten. Uitgaande van de kracht van de individuele 
medewerker, maar sterk door alle talenten binnen de orga-
nisatie te verbinden. Iedere medewerker, betaald en onbe-
taald, moet de mogelijkheid krijgen om te groeien en het 
beste uit zichzelf te halen. Zij zetten zich met hart en ziel  
in voor dieren, een gevoel dat ons allemaal verbindt. De 
Dierenbescherming wil een organisatie zijn waar mensen 
graag gaan werken, met plezier werken en ook blijven wer-
ken. Een organisatie die zorgt voor gezondheid en vitaliteit 
van medewerkers in alle levensfases, zodat ze optimaal 
kunnen zorgen voor dierenwelzijn. Wat wij in 2025 in mijn 
beleving concreet hebben bereikt? Er staat dan een finan-
cieel gezonde organisatie die de ambities van de Dieren-
bescherming optimaal ondersteunt, met leidinggevenden 
die inspirerend, betrokken en verbindend zijn. Ook zetten 
wij fors in op leren en ontwikkelen, onder andere via onze 
DB Academy. Met mooie trainingen, online cursussen, 
praktische leertips, kennisbijeenkomsten en nog veel 
meer. De kern daarbij is dat we het samen doen en  
iedereen zich ongeacht zijn of haar achtergrond, leeftijd, 
overtuiging of persoonlijkheid fijn voelt in de 
organisatie. Niet alles hoeft tegelijker-
tijd; integendeel zelfs. We kiezen er 
juist voor om zorgvuldige stappen 
te zetten en gefaseerd te ontwik-
kelen, op een manier die bij ons 
allemaal past.” 

Verbreding 
fondsenwerving

€ €
€

Krachtige 
organisatie

Mario Willemsen,  
Manager Financiën  
& Bedrijfsvoering

Diana Tisseur,  
HRM Manager
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MEELOOPREPORTAGE

‘Als ik een dier moet 
laten inslapen, doe  
ik dat met  aandacht. 
In stilte, op mijn 
 manier.’
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Saskia van de Vorst werkt zeven jaar als dierenarts in het Dierenbeschermingscentrum in het  
Limburgse Born. Ze onderzoekt alle dieren die binnenkomen, geeft ze hun entingen en vaccinaties, 
en behandelt eventuele gezondheidsproblemen. We kijken een ochtend over haar schouders mee.

Dierenarts in Dierenbeschermingscentrum
Onze mensen, ons werk

AANGEREDEN HAAS 
Vrijwilligers van de dierenambu-
lance zijn onderweg met een 
gewonde haas. Het dier is aange-
reden en in de berm gevonden. 
De haas blijkt een gecompliceer-
de pootbreuk te hebben en Saskia 
moet hem laten inslapen. “Bij een 
dier uit het wild stellen we onszelf 
de vraag of het zich in de natuur 
nog kan redden. Dat is hier niet 
het geval en dan rest mij geen 
andere keuze dan hem uit zijn 
 lijden te verlossen.”

OPERATIE NAVELBREUK Saskia opereert kat Lisa aan een navel-
breuk. “In juli vonden we al een nieuw thuis voor haar, met de belofte  
dat wij haar in het najaar, eenmaal gewend aan haar nieuwe leven, 
 zouden opereren. Lisa krijgt een narcose. Vanmiddag wordt ze weer 
opgehaald en mag ze thuis herstellen.”

NIET GECHIPT Nadat het haasje rustig is ingeslapen, ontfermt 
 Saskia zich over een jong katje dat in een vangkooi is binnen-
gebracht. Omdat ze niet is gechipt, kan de eigenaar niet worden 
 achterhaald. Saskia geeft het katje haar entingen en brengt een  
chip in. Daarna mag ze door naar het asielgedeelte van waaruit een 
nieuw thuis voor haar wordt gezocht. “Ze is jong, dus met voldoende 
aandacht zal ze uitgroeien tot een sociaal katje en vast goed terecht-
komen,” glimlacht Saskia.

10.00 uur 

11.00 uur 10.30 uur
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WEZENLIJK ANDERS “Werken in een asiel is wezen-
lijk anders dan in een reguliere dierenartspraktijk, 
waar dieren samen met hun eigenaar komen. Hier 
krijgen we dieren waar we de voorgeschiedenis niet 
van kennen. Dat maakt de behandeling een stuk 
uitdagender.”

MINDER ANGST “Voor dieren is het erg stressvol 
om onderzocht te worden. Omdat er in het asiel geen 
baasje is om ze gerust te stellen, probeer ik dat te 
doen. Tijdens de behandeling praat ik tegen ze en 
straal ik zoveel mogelijk rust uit. Dat helpt vrijwel altijd.”

WEINIG KANS “De band die je met dieren opbouwt, 
is speciaal. Soms komt er een ziek dier binnen dat 
weinig kans op overleven heeft. Als het dan tegen 
alle verwachtingen in tóch opknapt, is dat de mooiste 
beloning die we  kunnen krijgen.”

GELUKKIG LEVEN “Ik vraag mezelf altijd af of een 
dier nog kans heeft op een goed leven. Zo ja, dan 
doe ik er alles voor. Soms moet je concluderen dat 
het er niet bij gebaat is om het onvermijdelijke uit te 
stellen. Zo’n dier uit zijn lijden verlossen, is op dat 
moment ook een manier van helpen.”

NIEMAND ANDERS “Ik wil iets voor anderen bete-
kenen. Op deze plek kan ik er zijn voor  dieren waar 
verder niemand voor opkomt.”

OP MIJN MANIER “Als ik een dier moet euthanase-
ren, doe ik dat met aandacht. In stilte, op mijn manier. 
Ik ben er voor het dier en blijf totdat het rustig is 
ingeslapen.”

OPBLOEIEN “Ik vind het bijzonder om te zien dat die-
ren bang en gestrest binnenkomen en na een paar we-
ken opbloeien, zich op hun gemak beginnen te voelen 
en kopjes geven als ik hun verblijf in kom. Het vertrou-
wen dat ze je geven, ontroert me nog regelmatig.”

SASKIA VAN DE VORST

‘Ik ben er voor dieren  
waar niemand anders  

voor opkomt’
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CASTRATIE EN GEBITSREINIGING Hondje Charlie wordt vandaag gecas-
treerd en krijgt een gebitsreiniging. Het kalmerende middel dat een halfuur  
geleden is toegediend, lijkt te zijn ingewerkt. Op weg naar de operatiekamer is 
Charlie nogal wankel op zijn pootjes. Daar lijkt hij zelf allerminst van onder de 
indruk. Hij zwalkt vrolijk kwispelend richting de operatietafel. Na de ingreep mag 
Charlie in zijn kennel uitslapen, waarna de verzorgers hun zoektocht naar een 
 eigenaar voor het guitige hondje starten.

12.00 uur 

BETROKKEN BLIJVEN Saskia loopt naar het opvanggedeelte om bij Siep  
te  kijken, een kat die ze heeft behandeld aan een immuunziekte van de huid. 
“Zolang dieren nog in het asiel zitten, blijf ik betrokken en ga ik regelmatig even 
bij ze langs. Pas als ik zeker weet dat ze zijn hersteld en een mooie toekomst 
tegemoet gaan, kan ik het loslaten.”

13.00 uur 
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LEZERSFOTO’S

Onvoorwaardelijk

Sjeff had al twee baasjes gehad toen hij, amper een  
half jaar oud, bij ons kwam. Kayla werd als pup aan  
een boom gevonden en naar het asiel gebracht, waar  
ik haar ophaalde. Deze twee zijn vriendjes voor het  
leven. Ik ben blij dat ze op mijn pad zijn gekomen.  
Anita Vervoort, Ouderkerk aan den IJssel

Senna en Bailey  
zijn al zeven jaar dikke 

vrienden. Emmy Croeze,  
Staphorst

Onze kat Keanu 
 luierend in het zonne-
tje met hamster Lisa. 
Ze zijn dikke vrienden 
en hebben geen idee 
dat ze eigenlijk jager 
en prooi zijn. 
Aimy van Es,  
Waddinxveen 

Goed kijken! Dit zijn 
onze twee Tollers,  
Diëvo en Lennon, die 
maar al te graag knus 
tegen elkaar aan uitrus-
ten na een middagje 
zwemmen en wandelen.
Erika Sijpersma,  
Deventer

Voor het leven

Al zeven jaar

Eigenlijk jager 
en prooi

Samen rusten

Samen rennen

 

Mijn hondje Sennah werd in januari 
vijftien jaar en is nog steeds een  
fitte dame. Ze is lief voor alles en 
iedereen en gaat graag mee naar 
de bossen waar ze lekker kan 
 rennen met mijn andere hondje.  
Silvia de Laat, Oisterwijk

Niet alleen mensen, ook dieren kunnen 
betekenisvolle vriendschappen opbouwen. 
Dat dat in sommige gevallen leidt tot 
 onverwachte duo’s bewijzen de foto’s in  
deze rubriek. Ze laten ook zien dat echte 
vrienden er altijd voor elkaar zijn, in goede, 
slechte én luie tijden.
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7.

Voor het volgende nummer zijn we op zoek  
naar foto’s van dieren met opvallende kleuren, 
waarmee ze imponeren, vijanden waarschuwen  
of concurrenten afschrikken. Inzendingen  
mogen vóór 31 januari worden gestuurd naar 
foto@dierenbescherming.nl onder vermelding van 
uw naam, woonplaats en een begeleidend tekstje. 

VOLGENDE KEER: KLEURRIJKE DIEREN

Wie zegt dat honden en katten 
geen vrienden kunnen zijn? Vicks, 

de hond van de kaasboerderij, staat 
gezellig langs de waterkant met een 

van de vele boerderijkatten. Is het 
geen leuk stel zo? Sylvia Vogels, 

Krimpen aan den IJssel

Dit zijn Murphy en Bella. Broer en zus, en 
 onafscheidelijk. Echte vrienden voor het leven.
Renée Borger, Arnhem

Onze Labrador Melanie is dikke vriendjes 
met Robyn, ons Tollerpupje van vier maan-
den oud. Melanie bleef na het overlijden 
van onze andere Labrador alleen achter. 
Ze is maar wat blij met dat kleine rood-wit-
te monstertje, ook al bijt die regelmatig in 
haar oren. Sonja Kalee, Zeewolde

Van alle dieren vind ik vossen toch zo 
prachtig. Dat ze zich af en toe aan ons 
laten zien, stoeiend nog wel, zodat wij 
een mooi plaatje kunnen schieten. 
Manouk Hanselaar, Leidschendam

Leuk stel

Broer en zus

Dikke maatjes

Lekker stoeien

Onze hond Quinta en pony Sunny. 
Inmiddels zijn ze een paar jaar 

ouder; Sunny heeft zelfs de res-
pectabele leeftijd van 31 jaar 

bereikt, maar ze zoeken elkaar 
nog steeds graag op.

Anja van der Roest, Neede

Ouder en wijzer
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ACHTERGROND

Supermarkten  
onduidelijk over  
welzijn vis
Als u van mening bent dat vissen wezens met gevoel zijn, daarmee rekening wilt 
houden en bereid bent iets meer te betalen voor een  diervriendelijker aanbod, 
dan komt u als consument veelal bedrogen uit. In de supermarkt krijgt de klant 
namelijk een nogal mistig beeld van  vissenwelzijn als hij zalm, makreel, tonijn 
of bijvoorbeeld scholfilet koopt. Hoe zijn de dieren behandeld in gevangenschap, 
hoe zijn ze gevangen? Zijn ze bij bewustzijn gedood of vooraf verdoofd?
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Hoe zijn de dieren behandeld? 

Het wordt er in de winkel niet duide
lijker op, zo luidt de voornaamste 
bevinding van de onderzoekers van 

Questionmark in het rapport ‘Troebel zicht 
op vissenwelzijn’ dat in het najaar ver
scheen. Dr. Femmie Smit, bij de Dierenbe
scherming verantwoordelijk voor de in het 
wild levende dieren, gaf de opdracht voor 
het onderzoek en legt uit waarom. “Het leed 
is echt enorm. Ontelbare hoeveelheden vis 
lijden tijdens de vangst, worden verdrukt  
in netten of leven in smerige kweekbassins, 
en de slacht gebeurt meestal onverdoofd. 
Tijd dat er iets gebeurt en supermarkten 
kunnen een belangrijke rol spelen.”

Volgens Femmie blijken de supermarkten 
sinds het verschijnen van het rapport open 
te staan voor een dialoog om tot verbetering 
te komen. “Gelukkig maar, want vissenwel
zijn is nu niet of nauwelijks onderdeel van 
het beleid van supermarkten en ook niet 
van visserij en viskwekerijwetgeving, en 
zelfs niet van bestaande viskeurmerken.” 
Supermarkten zouden volgens haar een 
ondergrens kunnen bepalen. “Daarnaast 
moeten ze volledige productinformatie ver
strekken, zodat de consument een verant
woorde keuze kan maken. Viskeurmerken 
die overbevissing en slechte kweekomstan
digheden voorkomen, dienen de voorkeur te 
krijgen. Ook kan de supermarkt kiezen voor 
lokale visserij. Genoeg verbeterpunten dus.”

GEBREK AAN REGELS
“Waar ik het meest verbaasd over ben na 

lezing van het rapport? De diversiteit 
aan dieren die aangeboden wordt 

uit zee of kweek en het gebrek 

aan regels. Als je kijkt wat wij aan ‘land
dieren’ eten, is dat beperkt tot voornamelijk 
kip, rund en varken. Kijk je naar de lijst van 
vissoorten in de supermarkt, dan gaat het 
om achttien visgroepen, waarvan een aantal 
weer bestaat uit meerdere soorten, zoals bij 
tonijn. Dit maakt het ontzettend lastig om 
met voorstellen voor verbeterde wet en 
regelgeving en beleid te komen. Voor elke 
vissoort zal je soortspecifieke maatregelen 
moeten nemen. Dit wordt nog een lange 
weg, maar gelukkig zijn de eerste stappen 
nu gezet.”

Ontelbare hoeveelheden 
vis lijden tijdens de vangst, 
worden verdrukt in netten 
of leven in smerige kweek

bassins, en worden meestal 
onverdoofd geslacht



Supermarkten  
onduidelijk over  
welzijn vis

Belangrijkste conclusies ‘Troebel zicht op vissenwelzijn’
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GEBREKKIGE TRANSPARANTIE
Slechts bij 40 procent van de producten in 

het online assortiment staat basale informatie 
die iets kan zeggen over dierenwelzijn. Naam, 
herkomst en vangstmethode is wel het minste 

dat verwacht mag worden. Supermarkten 
 verzuimen hiermee hun klanten goed te infor-

meren over vissenwelzijn. Ze zijn trans-
paranter over huismerkproducten dan over  
A-merkproducten. Ook is de transparantie  
over kweekvis groter dan die van wilde vis.

VISSENWELZIJN NAUWELIJKS  
WETTELIJK GEREGELD

Wetgeving is nauwelijks gericht op in het water 
levende dieren. Voor wild gevangen vis-, schaal- 
en schelpdieren bestaat helemaal geen wetge-
ving op het gebied van welzijn tijdens vangst en 

slacht. Voor kweekvis is verdoving in enkele 
Europese landen verplicht, of is het gangbare 
praktijk. Van 40 procent van de vis uit aquacul-
tuur kan via het herkomstland afgeleid worden 
dat er verdoving is voorafgaand aan de slacht.

KEURMERKEN ZEGGEN WEINIG  
OVER VISSENWELZIJN

Alleen voor gekweekte vis bestaan keurmerken 
die indirect een positief effect kunnen hebben 
op welzijn. Ruim een kwart van het visaanbod 

wordt afgedekt door zo’n keurmerk. De twee die 
vissenwelzijn nog het beste garanderen (Natur-

land Aqua kultur en Soil Association) zien de 
onderzoekers echter niet terug. Versproducten 
hebben veel vaker een keurmerk dan conser-

ven. Voor wilde vangst bestaat er helemaal geen 
keurmerk dat eisen stelt aan dierenwelzijn.

VERPLICHTE ETIKETINFORMATIE  
VAAK INCOMPLEET

Etiketteringswetgeving verplicht het melden 
van de vangstmethode voor wild gevangen 

vissen en schaaldieren. Desondanks vermeldt 
het gros van de producten dit niet. Ook hier is 

het dus moeilijk een helder beeld te krijgen 
van de praktijk aan het begin van de keten. 
Als meer bekend zou zijn over de gebruikte 

vangstmethode, zou daaruit beter af te leiden 
zijn welke welzijnsrisico’s prioriteit hebben.

GEEN WELZIJNSBELEID
Geen van de supermarkten spreekt zich 

publiekelijk en duidelijk uit over vissenwelzijn. 
Als ze al beleid hebben, dan is dat gebaseerd 
op het percentage vis dat gecertificeerd moet 

zijn, vaak MSC of ASC. Meestal hebben  
deze doelen alleen betrekking op verse vis  
en niet op visconserven, en bovendien zeg-

gen de keurmerken niets over welzijn.  
PLUS mag genoemd, want dat is de enige 

supermarkt die schol aanbiedt die voor 
doding worden verdoofd. 

VISWIJZER KAN HELPEN
De Viswijzer helpt consumenten die willen 
weten welke soort overbevist is, maar zegt 

niets over vissenwelzijn. Dat moet beter, zeker 
voor de gecertificeerde vis. Toch kan de 

 Viswijzer wel van grote toegevoegde waarde 
zijn om consumenten inzicht te geven in het 

welzijn van vissen aan het begin van de keten, 
bij de vangst dus. Voorwaarde daarvoor is 

dan wel dat producenten zich aan de wettelijk 
verplichte etikettering gaan houden. 
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VRAAG MAAR RAAK

Vragen over dieren, hun welzijn en het werk van de  
Dierenbescherming worden hier beantwoord. Hebt u ook een vraag?  

Mail deze dan naar vraag@dierenbescherming.nl.

De meeste soorten gaan als ei, rups 
of pop de donkere maanden in. Ook 
in onze tuinen zijn ze volop aanwezig. 
In holle stengels bijvoorbeeld of 
onder een hoopje bladeren. Vier soor-

ten dagvlinders 
en een aantal 
nachtvlinders 

hebben andere 
manieren om de kou 

te doorstaan. De 
gehakkelde aurelia en 

citroenvlinder bijvoorbeeld 
verstoppen zich tussen takken 

en in groenblijvende struiken. Een 
 veilig plekje om in winterslaap te 
gaan. Ze overleven met vocht uit hun 
lichaam, zetten de spijsvertering op 
een laag pitje én maken antivries aan. 
Zo zijn ze in staat om zelfs 20 graden 
vorst te trotseren. 

Jazeker! Wetenschappers 
vonden het onomstotelijke 
bewijs toen ze van een aan-
tal fregatvogels de hersen-
activiteit maten met een 
apparaatje op hun kop. 
Daaruit bleek dat ze een 
heleboel korte dutjes doen, 
in totaal zo’n 41 minuten 
per dag. Daarbij blijft één 
hersenhelft actief en één 
oog open, zodat ze voort-
durend waakzaam zijn en 
nergens tegenaan botsen. 
Heel soms sluiten de zee-
vogels beide ogen terwijl 
ze zich laten meevoeren 
door een opstijgende wind 
en hun vleugels even ont-
spannen. Op het land sla-
pen vogels beduidend 
langer, wel zo’n twaalf uur, 
maar nog steeds altijd met 
één oog open.

Net als bij andere knaagdieren blijven de tanden van bevers 
hun hele leven doorgroeien. Dat moet ook wel, want anders 
zouden ze na het doorknagen van al die takken en stammen 
een paar afgesleten stompjes overhouden. Om te voorkomen 
dat ze hun tanden breken, bevat het glazuur ook ijzer. Dat 
geeft hun tanden, net als roest, een oranje gloed.

Waar blijven  
vlinders in  
de winter?

Kunnen vogels  
vliegend  
slapen?

Hoe komen bevers aan  
hun oranje tanden?
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Hoewel niet waterdicht, kan overgewicht wor-
den vastgesteld door een staande hond (of 
kat) met een vlakke hand over de ribben te 
aaien. Indien u daarbij hetzelfde voelt als 

wanneer u met uw vinger over de eigen hand-
rug wrijft, is dat een goed teken. Voor de 
meeste honden geldt dat ze hun ideale 

gewicht bereiken op het moment dat ze zijn 
volgroeid. Alleen grote hondenrassen kun-
nen doorgroeien. Obesitas bij dieren wordt 
nog vaak onderschat, terwijl het feitelijk een 

ziekte is die de hormonale regulatie verstoort 
en kan resulteren in ernstige gezondheids-

klachten. Twijfelt u, bespreek dan met  
uw  dierenarts wat een goed gewicht  

voor uw dier is.

Hoe weet ik of  
mijn hond te dik is?

Egels ondervinden steeds meer pro-
blemen met het vinden van voedsel. 
U helpt ze al met een beetje katten-
voer (droog of nat) en een schaaltje 
water. Geef nooit melk. Egels zijn niet 
in staat dit te verwerken en kunnen 
diarree krijgen. Wees ook voorzichtig 
met kattenmelk, pindakaas, pinda’s 
en rozijnen. Om te voorkomen dat 
andere dieren het voer opeten kunt u 
een egelvoerhuis neerzetten.

Mag ik egels in  
de tuin bijvoeren?
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De kittenopvang van Kathinka van Dijk
Kathinka van Dijk vangt met haar man al negen jaar kittens op 
voor de Dierenbescherming. Ze bracht in die tijd 94 katjes groot. 
Drie opvangkatten adopteerden ze zelf. 
“Mijn zusje ving kittens op voor het asiel. Ik maakte het van dichtbij mee 
en ja, dat was natuurlijk vertederend. Na goed overleg besloten mijn man 
en ik het ook te gaan doen. Al heb je op dat moment nog geen idee wat 
erbij komt kijken. Het werk is dankbaar, maar intensief. Je moet er altijd 
zijn voor ze. Die hele kleintjes hebben elke twee uur een flesje melk 
nodig, ook ’s nachts. Alles wat de moederpoes normaal doet, neem ik 
van haar over. De katjes schoonhouden en over hun buikjes wrijven om 
de ontlasting op gang te brengen. Die eerste periode kan je de deur 
 bijna niet uit, maar na een paar weken wordt het makkelijker. Als kittens 
gezond zijn is het volop genieten. Maar naarmate je het langer doet 
komen er ook kleintjes met gezondheidsproblemen. En dat is zwaar. Een 
katje dat overlijdt heeft meer impact dan de tien die je redt, zo ervaar ik 
dat tenminste. Dit jaar was heftig; vijf kittens hebben het niet gehaald. 

Waarschijnlijk waren ze al ziek vanaf hun geboorte en daarom achterge-
laten, maar dat maakte het verlies er niet minder om. Vanaf negen weken 
krijgen de kittens hun inentingen bij het asiel en worden ze gechipt. 
Rond die periode zijn ze zó ondeugend dat ze rennend en rollebollend 
de kamer door gaan en is het moment aangebroken om een thuis voor 
ze te zoeken. We maken foto’s van ze en schrijven een stukje voor de site 
waarop alle plaatsbare dieren worden gezet. Mensen met interesse  
nodigen we uit om kennis te maken. Onze kat Moortje is daarbij ons 
geheime wapen. Als zij tijdens het bezoek niet tevoorschijn komt, kunnen 
we ervan uitgaan dat er geen match is. Gek genoeg klopt dat eigenlijk 
altijd. Afscheid nemen van de kittens waar je weken, soms maanden, 
voor zorgt, zal nooit wennen. De dag dat ze worden opgehaald, komen 
de tranen meestal vanzelf; daar schaam ik me niet voor. Maar als ik weet 
dat ze goed terechtkomen kan ik het daarna vrij snel loslaten. Tijd om er 
lang bij stil te staan is er ook niet. Het volgende nestje is dan meestal 
alweer onderweg, en daarmee begint alles weer van voren af aan.”

‘Het werk is dank
baar, maar intensief.  

Pasgeboren kittens 
hebben elke twee uur 
een flesje melk nodig, 

ook ’s nachts.’
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De zeshoekige 
vorm van de 

honingraat is  
bijzonder stabiel 
en bestand tegen 

vijanden
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Sommige dieren bouwen met gemak de mooiste nesten, burchten, dammen en  
webben. Neem de prieelvogel, die kleurrijke nestjes vol blinkende objecten maakt,  
of de bever, die burchten vol gangenstelsels construeert waar hele families in wonen. 
Op deze pagina’s maakt u kennis met enkele ijverige architecten van de natuur.

Magistrale bouwers

ZO EFFICIËNT MOGELIJK
(foto links) Sommige dieren creëren met een ogenschijnlijke 
vanzelfsprekendheid de mooiste architectonische meester-
werkjes, waarbij functionaliteit en esthetiek hand in hand 
gaan, ook al is het ze in de meeste gevallen helemaal niet om 
uiterlijk vertoon te doen. Dieren bouwen vooral zo efficiënt 
mogelijk. Neem een honingraat waarbij alle zes de hoeken 
hun wanden delen. Bijen bouwen de structuur samen. De 
zeshoekige vorm heeft een reden, want zo wordt alle ruimte 
gebruikt om honing op te slaan. Het bouwwerk is bijzonder 
stabiel en bovendien bestand tegen vijanden en harde wind.

HANGEND AAN EEN DRAADJE
(foto boven) De draadjes van een spinnenweb zijn vaak  
flinterdun en bijna onzichtbaar, maar sterk genoeg om 
prooien mee te vangen. De kleverige draden maakt de spin 
met speciale klieren aan de achterzijde van zijn lijf. De spin 
blijft er zelf niet in plakken, omdat hij precies weet hoe hij  
er tussendoor kan bewegen en kleefvrije loopdraden toe-
voegt. Overigens gebruiken spinnen hun rag niet alleen om 
een web te maken; ze verplaatsen zich er ook mee. Vooral 
jonge dieren kunnen zich tientallen kilometers aan een 
gesponnen draadje met de wind mee laten voeren. 

IN BEELD
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KUNSTIGE GANGENSTELSELS
Bosmieren zijn harde werkers en 
samen tot grootse dingen in staat. 
Ze leven in enorme mierenhopen 
met binnenin talrijke gangenstel-
sels. De gemiddelde mierenhoop 
is zo’n veertig centimeter hoog, 
maar soms leven verschillende 
mierenvolken samen in één 
burcht. Binnenin vind je heuse 
kolonies, dorpjes als het ware, die 
allemaal met elkaar in verbinding 
staan. Mieren vervullen een essen-
tiële rol voor het ecosysteem, 
omdat ze insectenplagen helpen 
voorkomen en een belangrijke 
voedselbron vormen voor andere 
dieren. Hun vesting bouwen ze 
van naalden, takjes en bladeren, 
en allemaal hebben ze een eigen 
taak. Dat de kleine diertjes alles-
behalve geëmancipeerd zijn, blijkt 
wel uit het feit dat alle werkster-
mieren vrouwtjes zijn. De manne-
tjes hebben niet veel meer nut dan 
zorgen voor de voortplanting; na 
de bruidsvlucht sterven ze gauw.

INGENIEUZE CONSTRUCTIES
Vogels gebruiken allerhande 
bouwmaterialen en ingenieuze 
constructies om hun nest vorm te 
geven. De karekiet bijvoorbeeld 
vlecht grashalmen aan rietsten-
gels vast. Precies hoog genoeg 
zodat de eieren niet uit het nest 
rollen. Evenzo indrukwekkend is 
het nest van de zwaluw, die een 
halfronde kom bouwt van klei en 
zand in een hoekje onder een dak-
rand of in een schuur. Sommige 
vogelsoorten gaan wel érg ver in 
hun perfectionisme. Neem de 
prieel vogel. Om een vrouwtje te 
verleiden zijn mannetjes maanden 
bezig met hun nest. Ze verzame-
len glimmende, kleurrijke voor-
werpen ter versiering en verven  
de binnenkant van het nest met 
bessen. Als het prieel klaar is 
gaan ze ervoor staan en doen al 
zingend een verleidingsdans voor 
het vrouwtje, die na wat vergelij-
kend waren onderzoek haar intrek 
neemt bij het mannetje met het 
mooiste nest.



Bevers knagen 
bomen om en met 
takken bouwen ze 

dammen om de 
omgeving onder 
water te zetten
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KNAGEN, SLEPEN EN GATEN DICHTEN
Bevers zijn magistrale bouwers en geven als heuse landschapsarchitecten 
vorm aan hun leefgebied. Ze knagen bomen om en met de takken maken 
ze dammen om de omgeving onder water te zetten. In dat water bouwen ze 
burchten die twee meter hoog kunnen worden en een doorsnede hebben 
van soms wel tien meter. Om hun burcht te onderhouden, zijn bevers altijd 
bezig om gaten te dichten met modder, stenen en takken. De ijverige dier-
tjes beschikken zelfs over een natte kamer. Hier schudden ze het water van 
zich af, zodat de rest van het onderkomen droog blijft. Rond hun derde jaar 
zoeken bevers een partner. In de winter kruipen ze knus tegen elkaar aan, 
met een maandje of drie later een nest kleine bevers tot gevolg. De jonge 
dieren blijven zo’n twee jaar in de burcht bij hun ouders. Daarna is het tijd 
om hun eigen onderkomen te bouwen. 
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INSPIRERENDE INITIATIEVEN

?
Bent u of kent  

u iemand  
die zich ook op  

bijzondere wijze 
heeft  ingezet voor  

de Dieren
bescherming?  
Meld het ons  

via redactie@ 
dieren bescher

ming.nl.

Rennen voor dieren

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.

Met de verkoop van zelfgemaakte 
 spullen zoals onderzetters en knuffel-
tjes haalden Ria en Ineke maar liefst  
€ 130 op voor de dieren in het asiel  
van Vlaardingen. Wij zijn blij met de 

 creatieve hobby van deze dames. 

Donatie van  
creatief duo

Zo’n 170 kinderen van KOKO Kinderopvang De Tovertuin in 
 Vleuten organiseerden een sponsorloop en zamelden lege fles-
sen in voor dieren in nood. In drie groepen renden ze rondjes 
waarmee ze dierenstempels konden verdienen. Ook pedagogisch 
medewerker Stèphanie liep enthousiast mee. Een andere groep 
kinderen ging langs de huizen om lege flessen op te halen. Sarah 
en Anouk verzamelden er meer dan honderd; de auto zat tot aan de 
nok vol. De flessen werden daarna gesorteerd op supermarkt. Een 
flinke klus. Maar de inspanningen van de kinderen werden beloond, 
want ze haalden € 1464,10 op voor dieren in nood. Een waanzinnig 
mooi bedrag! Op de foto neemt vrijwilliger Job de Klepper van de 
Dierenbescherming de cheque in ontvangst. 

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid haalde in september twee 
gedumpte honden op. De arme dieren zaten vastgebonden aan 
een paal. Er lag een handgeschreven briefje bij met hun namen 
en het verzoek ze samen te laten blijven. Ze waren er niet best 
aan toe; vooral Patrona (11) had een waslijst aan medische klach-
ten. Kale plekken over haar hele lijf, mamatumoren, ontstoken 
ogen en veel te lange nagels. Bella (9) had een slecht gebit, 
was te zwaar en liep stram. Uit onderzoek door de dierenarts 
bleek dat ze artrose heeft. Om het tweetal er weer boven-
op te helpen was veel geld nodig. Dierenopvangcentrum 
Vlaardingen startte daarom een crowdfunding. Toen 
pas merkten we hóéveel mensen deze honden een 
warm hart toedragen. De donaties stroomden binnen 
en ook de vele beterschapswensen waren zo lief. Niet 
lang daarna was er nóg meer goed nieuws te melden, 
want er werd een nieuw thuis gevonden voor ze. Vol-
gens het asiel bij ‘superlieve mensen’, die altijd voor 
oudere asielhonden kiezen die van alles mankeren en mis-
schien niet meer lang te leven hebben. “Dat maakt ze onze 
helden. Wat zijn we blij dat dit duo bij hen mag wonen,” aldus de 
verzorgers in het asiel. Tips over de mogelijke eigenaren zijn inmiddels doorgegeven 
aan de dierenpolitie. Het dumpen van dieren is strafbaar en bovendien onnodig; er zijn  
tal van manieren om dieren goed te herplaatsen. 

Eind goed, al goed

De donaties stroomden  
binnen en de vele  
beterschapswensen  
waren hartverwarmend

B
EE

LD
 D

IE
R

E
N

B
E

SC
H

E
R

M
IN

G
 



WINTER 2020 DIER | 35 

Topconditie binnen handbereik

Hondenvermaak

Brenda, de eigenaresse  
van Beautysalon All Inn uit Rotter-
dam Overschie, draagt het dieren-
opvangcentrum in haar stad een 

warm hart toe! Ze vraagt haar 
klanten daarom allemaal om een 
steentje bij te dragen. Nu haar 

eerste donatie van € 90 een feit 
is, heeft Brenda de smaak te pak-
ken. Ze gaat door met haar actie 
en probeert andere winkeliers in 

de straat ook te enthousiasmeren.
Op de foto nemen vrijwilligers 
 Coby en Raymon de donatie  

in ontvangst.

Jasper van studentenvereniging R.S.T.V. 
Passing Shot kwam kwam het opvangcen-
trum verblijden met een heleboel tennis-

ballen die de studenten voor asielhonden 
hadden verzameld. 

De Walk of Fame in het centrum van Almere 
vertelt het verhaal van de stad; elke tegel belicht 
een betekenisvolle gebeurtenis, ontwikkeling of 
een belangrijk persoon. Dit jaar kreeg Dieren-
ambulance Midden Nederland een tegel om 
haar 25-jarig bestaan te vieren. Een mijlpaal die 
we nooit hadden kunnen bereiken zonder de 
inzet van vele vrijwilligers. De Walk of Fame is 
een cadeau van Rabobank Almere, die tot en 
met 2043 de gemeente en haar inwoners jaar-
lijks een nieuwe tegel schenkt. 

Walk of Fame

Bij Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek in Almelo werd 
onlangs een groot pakket bezorgd. Zwaar ook vooral. Het 
bleek een hondenloopband te zijn, gesponsord met een deel 
van de opbrengst van de Dog Fun Run, de sponsorloop die  
in 2019 werd georganiseerd door de Dierenbescherming.  
Een heel welkom cadeau, omdat het asiel steeds meer honden 
opvangt met lichamelijke en gedragsproblemen, waarbij  
gecontroleerd bewegen van wezenlijk belang is.

Het monteren  
was nooit zo snel en 

makkelijk gegaan 
zónder de hulp van de 

onvolprezen Ouzo

Beauty en 
dierenliefde

Brenda gaat  
door met haar actie  
en  probeert andere 

 winkeliers in de  
straat ook te 

 enthousiasmeren

Dierenbeschermers  
in de dop

Deze jonge duif kon niet op een betere plek  
belanden dan in de liefhebbende handen van  
de meiden van Kindercentrum Antonius in het 
 Brabantse Best. De kinderen vertroetelden het 
diertje, legden hem in een doosje en gaven water  
tot dierenambulancerijders Cor en Hennie er waren. 
Zij brachten de duif naar het revalidatiecentrum waar 
hij mag herstellen tussen soortgenoten. En de kinde-
ren? Die willen op de dieren ambulance werken 
zodra ze achttien jaar zijn en nog veel meer dieren 
kunnen  redden. Het begin is alvast gemaakt.



Uw bijdrage is onmisbaar, want alleen dankzij mensen zoals u 
kunnen we ons belangrijke werk doen.

Vrijwilligers van de 
dierenambulance vonden 
een graatmagere en 
ernstig verzwakte hond. 
Na maandenlange intensieve 
zorg door een pleeggezin 
is Bono volledig hersteld 
en vonden we een liefdevol 
nieuw thuis voor hem.

LIEVE LEDEN, DONATEURS, 
VRIJWILLIGERS EN VERMOGENSFONDSEN, 
BEDANKT VOOR UW STEUN IN 2020!

Coronacrisis

Dankzij de fantastische gi� en 
van Stichting Het Waardige 
Dier en Stichting Edwin Bouw 
Fonds hebben we de buiten 
volières van Wildopvang 
Krommenie kunnen vervangen 
en een grote vijver aangelegd. 
Elk voorjaar wordt het centrum 
overspoeld door verzwakte en 
gewonde watervogels die nu 
met nog meer professionaliteit 
verzorgd kunnen worden.

De Dierenbescherming hee�  het 
Deltaplan Veehouderij opgesteld. Hierin 
schetsen we hoe de sector diergericht 
en toekomstbestendig wordt. Met dit plan 
gaan we in gesprek met boeren en de 
overheid en kunnen we het welzijn van 
veedieren nog meer verbeteren.

Gia zwierf moederziel alleen 
over straat. Ze had grote kale 
en rode plekken op haar huid 
en bezorgde buurtbewoners 
belden de dierenambulance. 
Door de liefdevolle zorg 
in het opvangcentrum is 
ze hersteld en hee�  ze nu 
een warm nieuw thuis.

Van de ruim 10.000 verdwaalde katten 
die de Dierenbescherming jaarlijks 
opvangt, kunnen we slechts 17% thuis-
brengen. Hoog tijd voor een landelijke 
chip- en registratieplicht, zodat veel 
meer katten herenigd kunnen worden 
met hun baasje. Onze petitie werd 
57.156 keer ondertekend en op 1 juli 
aangeboden aan de Tweede kamer.

Door een gi�  van een vermogensfonds dat 
anoniem wil blijven, konden we deze zomer 
meerdere honden speelvelden inrichten met 
duurzame speeltoestellen. Een behendig-
heids parcours daagt de honden mentaal uit 
en versterkt het zelfvertrouwen.

In augustus werd ons Dierenbuddy 
programma uitgebreid naar Haarlem, 
waardoor nog meer dieren in hun 
liefdevolle en vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. 

Dankzij de grote inzet van 
vrijwilligers was onze collecte-
week van de Dierenbescherming 
ook in dit uitzonderlijke jaar 
een groot succes. Met behulp 
van digitale collectebussen en 
de inzet van de (persoonlijke) 
QR-code is er coronaproof meer 
geld opgehaald dan vorig jaar.

Uit een rapport dat we hebben laten 
opstellen over het welzijn van de 
vis die door de supermarkten wordt 
verkocht, bleek dat vissenwelzijn 
niet of nauwelijks onderdeel is van 
het beleid van supermarkten en 
bestaande viskeurmerken. Met dit 
rapport kunnen we ook opkomen 
voor het welzijn van vissen.

Jong geleerd is oud gedaan en 
daarom hebben we een speciale 
editie van Donald Duck laten 
maken die helemaal in het teken 
staat van het beschermen van 
dieren. Dit magazine wordt 
door onze scholenvoorlichters 
verspreid onder kinderen.

Als u meer wilt lezen over deze resultaten, kijk dan op www.dierenbescherming.nl/resultaten

 

januari maart april mei juli augustus september oktober

We voerden 16.500 
inspecties uit.

We reden 70.000 
keer naar een dier in 

nood.

We vingen 24.000 
dieren op.

We verbeterden het welzijn 
van 37,4 miljoen veedieren 

met ons keurmerk.
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verspreid onder kinderen.

Als u meer wilt lezen over deze resultaten, kijk dan op www.dierenbescherming.nl/resultaten
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We voerden 16.500 
inspecties uit.

We reden 70.000 
keer naar een dier in 

nood.

We vingen 24.000 
dieren op.

We verbeterden het welzijn 
van 37,4 miljoen veedieren 

met ons keurmerk.
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SERVICE

Dierenleed melden?
Neem dan contact op met het lande-
lijke 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),  
M. Eleveld, F.L.B. Meijboom,  
J.K. de Pree, K. Broekhuizen

Directie 
Co’tje Admiraal (directeur/bestuurder)

Ledenraad
dierenbescherming.nl/ledenraad

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

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

De Dierenbescherming wordt 
gesteund door: 

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Annelie Verhagen Teksten: Niels Dorland, Annelie Verhagen Correcties: Jan van de Staaij 
Art direction & vormgeving: Martin Raven Lithografie: Studio Boon Drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem Coverfoto: Nature in Stock Oplage: 120.000 
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.

Nalaten aan de Dierenbescherming

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

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

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

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

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

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

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.

Organische boetseerklei
Bent u nog op zoek naar een cadeautje voor onder de kerstboom? 
Neem dan eens een kijkje in onze webshop. Altijd leuk om te 
geven is deze kleiset van Neogrün. Gemakkelijk te kneden, orga-
nisch, gemaakt uit volledig hernieuwbare materialen, veilige mine-
rale pigmenten en het eerste ‘eco vegan’ gecertificeerde product 
in deze categorie. Het doosje is voor € 15,99 verkrijgbaar op 
 dierenbeschermingshop.nl. Waar u ook terechtkunt voor hoogwaar-
dige diervoeding, speeltjes, boeken, cadeauartikelen en meer. Met 
uw aankoop steunt u het werk van de Dierenbescherming.

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

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

De uitslag van de Ledenraadverkiezingen is 
bekend: dierenbescherming.nl/ledenraad.



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

ALTIJD OP TIJD
De Dierenbescherming kalender voor 
2021 staat vol prachtige dierenfoto’s. 
Houd het overzicht over al je afspraken 
met deze leuke kalender!

Dierenbescherming kalender 2021

Art.nr. 10010 • € 9,99

BEST LIFE HONDENVOER
Best Life hondenvoer is geheel afgestemd op de natuurlijke 
behoefte van jouw hond. Zo geef je jouw hond het beste én 
ondersteun je het werk van de Dierenbescherming.

Verkrijgbaar in zakken van 10 kg.

ZEG HET MET EEN KAARTJE
Deze leuke wenskaarten zijn voorzien 
van prachtige foto’s van dieren. Juist in 
deze tijd kan het sturen van een kaartje 
extra bijzonder zijn.

Art.nr. 93385 • Wenskaart hond kat
Art.nr. 93380 • Wenskaart cavia
Art.nr. 93381 • Wenskaart konijnen 

€ 2,75

EEN VOLLE TAS
Deze jute shopper is ideaal voor je 
dagelijkse boodschappen en ook 
geschikt voor een dagje weg. Jute 
is 100% biologisch afbreekbaar en 
recyclebaar.

Jute boodschappentas honden
Art.nr. 97944

€ 5,99

HOUD HET DROOG 
In de koude maanden wil er nog wel 
eens een buitje vallen. Met deze paraplu 
met honden afbeeldingen ben je hier 
altijd op voorbereid!

Paraplu hond
Art.nr. 97588

€ 9,99  € 7,99

HAAL DE NATUUR NAAR 
BINNEN 
Haal de natuur gezellig naar binnen 
met deze mok van Myrte. Op de 
mok staat een prachtige afbeelding 
van de koolmees.

Meer soorten van deze mok vind 
je online!

Mok Koolmees - Myrte

Art.nr. 97968 • € 4,99

Webshop

ACTIE

OP=OP

Steun de
Dierenbescherming

Voer ontwikkeld 
met specialisten

Producten afgestemd 
op jouw dier

Dierenbeschermingshop, de plek waar het welzijn 
van jouw huisdier centraal staat

Geldig t/m
10 januari 2021

GRATIS
hondensnack 

bij bestellingen 
vanaf €30!



U een kans, zij een kans!

De Dierenbescherming maakt zich hard voor de verbetering van 

dierenwelzijn in ons land en begeleidt ontheemde dieren naar een 

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

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

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

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

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

De Dierenbescherming ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 44,8 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 € 6,2 miljard aan 

goede doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Achter 
elke 
postcode 
zit een 
verhaal.
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