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‘De cursus Dieren-EHBO
is nuttig voor iedereen’
Sinds vijf jaar runt Roger van Blitterswijk
(40) de hondenuitlaatservice Roger’s
Roedel. Om de dieren in geval van
nood te kunnen helpen, volgde hij bij
de Dierenbescherming de cursus EHBO
voor Dieren.
“Toen ik mijn werk bij een tuincentrum
wegens een allergie moest opgeven,
besloot ik een hondenuitlaatservice te
beginnen. Een logische keuze, want in die
periode liep ik al regelmatig met honden
van vrienden en familie. Inmiddels maak ik
dagelijks twee lange wandelingen met telkens tien honden, waarbij ik trouw word
vergezeld door Tessa en Lincoln, ofwel
Linkiepink, mijn twee eigen honden. Als je
zo intensief met dieren optrekt als ik, moet
je weten hoe je ze kunt helpen als er iets
gebeurt. Drie jaar geleden heb ik daarom
de cursus EHBO voor Dieren van de Dierenbescherming gedaan. Je leert voor de
hand liggende vaardigheden, zoals het
aanleggen van verband en het meten van

de temperatuur, maar je krijgt ook handige
tips. Als een dier bijvoorbeeld glas doorslikt, wat niet zelden gebeurt, dan voer je
’m ontbijtkoek: dat plakt aan het glas, waardoor het minder scherp wordt. Daarna
moet je alsnog zo snel mogelijk naar de
dierenarts, maar de kans dat het dier er
verwondingen aan overhoudt is aanzienlijk
kleiner. Of onlangs, toen een labrador uit
mijn roedel zich lelijk openhaalde aan een
verroest stuk ijzer. Ik heb altijd een EHBOkit bij me, dus ik heb de wond dichtgemaakt, ontsmet en verbonden, en ben naar
de dierenarts gereden. Dat had ik zonder
de cursus niet zo kunnen doen. Roger’s
Roedel is een franchise. Iedereen die bij
ons komt werken, loopt een periode met
mij mee en volgt op mijn verzoek de Dieren-EHBO-cursus. Die overigens niet alleen
nuttig is voor ons, maar voor alle dierenbezitters en -liefhebbers.”
www.dierenbescherming.nl/houden-vandieren-cursus-ehbo-voor-dieren
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KORTe berichten
Jubileum

Afdeling Haaglanden
bestaat 95 jaar
Doorbraak

Cosmetica in heel
Europa proefdiervrij
Sinds 11 maart geldt in heel Europa een verbod op de verkoop van
cosmetica met ingrediënten die op dieren zijn getest. Eurogroup
for Animals, waar de Dierenbescherming lid van is, noemt het
verbod ‘een grote stap voorwaarts op weg naar een nieuwe
toekomst’. In Nederland bestaat al sinds 1997 een verbod op het
testen van cosmetica op dieren. Sinds 2004 geldt dit voor heel
Europa. De laatste drie veiligheidstesten die nog niet proefdiervrij
waren, zijn nu ook in de ban gedaan omdat er inmiddels voldoende effectieve alternatieve testen beschikbaar zijn. Europa stelt
hiermee een voorbeeld voor de rest van de wereld.

Alweer 95 jaar geleden werd
door een groep gedreven
vrijwilligers in Den Haag een
lokale afdeling van de Dierenbescherming opgericht.
Voor het eerst gingen diereninspecteurs op pad en werden zwervende dieren opgevangen in een asiel. In die tijd
een unieke stap op het
gebied van dierenwelzijn.
Nog steeds is afdeling Haaglanden – ontstaan uit een
fusie tussen Zoetermeer,
Den Haag en Delfland – bijzonder actief en betrokken.
Om het 95-jarig bestaan te
vieren, worden er dit jaar

diverse acties op touw gezet.
Onder meer voor opvangcentrum Het Knaaghof, waar
gedumpte en afgedankte
knaagdieren en konijnen
liefdevol worden verzorgd.
Meer informatie op haag
landen.dierenbescherming.nl.

Samenwerking

Vitakraft gaat een wezenlijke
bijdrage leveren aan het
Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort. Directeur Wim
Kieftenbeld en Frank Dales,
directeur van de Dierenbescherming, tekenden een
sponsorovereenkomst voor
ten minste drie jaar. Vitakraft,
ontwikkelaar en producent
van innovatieve producten
voor huisdieren, gaat de
knaagdierenvleugel van het
centrum in geld en natura
ondersteunen. Bovendien zal
Vitakraft met de Dieren
bescherming voorlichting
gaan geven over het c orrect
houden van knaagdieren en
konijnen. Komend jaar worden er diverse activiteiten
opgezet om de samenwerking en voorlichting de juiste
vorm te geven.
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Roy Beusker Fotografie

Vitakraft tekent
sponsor
overeenkomst

Goed Geld Gala

Nationale Postcode Loterij schenkt 1,8 miljoen
Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij in het Amsterdamse Concertgebouw heeft directeur Frank Dales een cheque ter waarde van 1,8 miljoen euro in ontvangst genomen. De steun van sponsors is essentieel, omdat de Dierenbescherming geen
overheidssubsidies ontvangt en afhankelijk is van lidmaatschapsgelden en schenkingen.
Mede dankzij deze gulle donatie kunnen wij ook komend jaar ons werk blijven doen.

www.dierenbescherming.nl/actueel

Actie

robin utrecht

Geslaagde
campagne
‘Ik zoek baas’

Opening

Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort geopend
Op 12 april is het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort officieel geopend
door burgemeester Lucas Bolsius. Het hypermoderne asiel is milieuvriendelijk
gebouwd, maakt gebruik van duurzame energie en kan per jaar zo’n 3.400 dieren
opvangen. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de strenge
eisen die de Dierenbescherming stelt aan nieuwe opvangcentra. Daardoor wordt
een sterk verbeterd dierenwelzijn gegarandeerd. Het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort is gefinancierd door de Dierenbescherming, gemeente Amersfoort, de Nationale Postcode
Loterij en een anonieme gift
gever. Het tweede multifunctionele Dierenbeschermings
centrum wordt momenteel
gebouwd in het Limburgse
Born. Kijkt u op de website
limburg.dierenbescherming.nl
voor meer informatie.
Dierenbeschermingscentrum Limburg

De afgelopen maanden vroeg de
Dierenbescherming met de campagne
‘Ik zoek baas’ extra aandacht voor
dieren in de asielen, die steeds meer
worden geconfronteerd met de
gevolgen van de financiële crisis. Om
de actie op ludieke wijze af te trappen,
werden op 2 april op diverse plaatsen
in Nederland knuffelhondjes ‘gedumpt’,
met aan hun halsband het boekje ‘Ik
zoek baas’. Daarin stond informatie
over de problemen in de dieren
opvang en werd verwezen naar de
website ikzoekbaas.nl. Hierop staan
alle dieren die zoeken naar een nieuw
baasje. Tevens werden mensen
opgeroepen om een foto van het
gevonden hondje te delen via social
media. Daaraan werd massaal gehoor
gegeven, getuige de vele reacties
en foto’s die we mochten ontvangen.

Handig

Boodschappenhulp Dierenwelzijn
Voor consumenten die bij de aankoop van vlees en eieren willen
kiezen voor dierenwelzijn, maar
niet weten hoe, heeft het Voedingscentrum een handige tool
ontwikkeld. De Boodschappenhulp
Dierenwelzijn zet de voornaamste

 euzemogelijkheden op een rij en
k
geeft antwoord op vragen als:
‘Wat krijgt het dier te eten?’, ‘Kan
het naar buiten?’ en ‘Is er ruimte in
de stal?’. Ook het aantal sterren
van het Beter Leven kenmerk
wordt vermeld. De informatie staat

in een overzicht en is beschikbaar
voor tablet en mobiel. En is een
product uitverkocht of niet voorradig? Dan geeft de Boodschappenhulp een geschikt alternatief.
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lezersfoto’s
Lucie Schwartz, Den Haag
Pril geluk op de Veluwe,
bezegeld met een zoen
Karin Gronsveld,
Delfgauw
Het Zwanenmeer

Groepen dieren

Wat hebt u het ons deze keer moeilijk gemaakt! We hebben zo veel prachtige foto’s
van ‘groepen dieren’ ontvangen, dat het ons de nodige hoofdbrekens kostte om een
selectie te maken. Maar ziehier het resultaat! Voor de volgende editie vragen we u
leuke, verrassende, bijzondere foto’s in te sturen van ‘kleurrijke dieren’. Stuur uw foto
onder vermelding van naam, woonplaats en eventueel een begeleidend tekstje
aan redactie@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 15 juli.

Lucie Schwartz, Den Haag
“Wat zijn we koningsgezind”

Johan Drost, Nunspeet
“Moeten we nu weer op de foto?”
6

Monique
Molenaar,
Loenen aan
de Vecht
Leuk zoekplaatje!

redactie@dierenbescherming.nl

Marjolijn Barten, Leusden
Pony’s op de Posbank

Marijke Talen, Vroomshoop
“Ben ik in beeld?”

Bert Schuite, Hengelo
Onder moeders vleugels

Jannie van
der Molen,
Watergang
Snoepende vlinders
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Dossier

‘Aan ons de taak om
honden en katten
de verzorging te
geven die ze nodig
hebben, zodat ze het
asiel als gezonde en
sociale dieren
kunnen verlaten’
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beeld robin UTRECHT

Ook huisdieren hebben
last van de crisis
Niet alleen mensen ondervinden de gevolgen van de
economische crisis, ook huisdieren hebben het zwaar. Asielen
zitten vol en het aantal langzitters groeit gestaag. Bovendien
verkeren de dieren bij binnenkomst vaker in slechte conditie.
De Dierenbescherming signaleert deze trend
die steeds zorgelijker contouren aanneemt.

D

e crisis hakt er flink in. Niet
alleen bij mensen, ook
dieren worden er de dupe
van. Steeds meer eigenaren
kunnen het financieel niet
meer opbrengen om hun hond of kat te
verzorgen en het asiel lijkt hun tijdelijke
toevluchtsoord. Ook Rinus Hitzert, alge
meen directeur van de Dierenbescher
ming afdeling Rijnmond, signaleert deze
ontwikkeling. “Er worden niet beduidend
meer dieren opgevangen dan voorheen,
maar de gezondheid van de dieren die
worden binnengebracht is wel slechter,”
beaamt hij. Een belangrijke oorzaak hier
van is dat mensen een bezoek aan de
dierenarts steeds langer uitstellen, omdat
ze de medische kosten niet meer kunnen
opbrengen. Als ze dan uiteindelijk toch
gaan en de rekening onder ogen krijgen,
zien ze af van verdere behandeling en
brengen hun zieke dier naar het asiel.
“Het kan om iets heel kleins gaan, maar
we lopen ook regelmatig tegen ernstige
zaken aan zoals hartruis of een nieraan
doening,” aldus Rinus.

Uitstel behandeling
Ook dierenartsen erkennen dat mensen
de behandeling van hun zieke huisdier
uitstellen of zelfs helemaal achterwege
laten. Met alle gevolgen van dien. “Er
wordt inderdaad veel meer geaarzeld dan
voorheen,” zegt Pieter Haringsma van

Dierenkliniek Kalverbos in Delft. “Neem
een kat die als gevolg van een aanrijding
het bekken heeft gebroken. Zo’n dier kan
bij een orthopeed prima worden behan
deld, maar omdat het een behoorlijk
kostbare ingreep betreft, komt het regel
matig voor dat de eigenaar daarvan afziet
en het dier laat inslapen. En dat terwijl
het na behandeling nog een heel nor
maal leven zou kunnen leiden. Ook bij
oudere dieren worden operaties op de

lange baan geschoven. Zelfs als het dier
zonder directe ingreep niet meer verder
kan.” Op de noodzakelijke vaccinaties en
preventieve zorg als de bestrijding van
wormen en vlooien wordt eveneens bezui
nigd, wat de kans op de uitbraak van
ziektes vergroot. “Een deel van de huis
dierbezitters vaccineert tegenwoordig
helemaal niet meer,” aldus Pieter, “omdat
hun dier naar eigen zeggen nooit ziek is
en ze in het geval van wormen en vlooien
9
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dierenartsbezoek
wordt uitgesteld,
omdat mensen de
kosten niet meer
kunnen opbrengen

‘niets zien’.” Hij erkent dat geldproblemen
meer dan ooit worden aangevoerd als
reden om af te zien van een ingreep: “Het
onderwerp ‘geld’ komt in mijn praktijk
minimaal eens per twee dagen expliciet
ter sprake. Wij proberen daarom altijd de
kosten van een behandeling los te koppe
len van de klachten van een dier, zodat
mensen het zogenaamde leed dat hun
huisdier moet ondergaan niet kunnen
aanvoeren als reden om af te zien van de
ingreep. Ook stel ik mezelf altijd de vraag
hoe ik het geld van de baas zo efficiënt
mogelijk kan inzetten. Ofwel: hoe kom ik
tot een behandelplan dat met het minste
geld, de meeste kans biedt op succes.”

Alternatieven bieden
Hoewel het steeds vaker voorkomt dat
mensen hun viervoeter afstaan omdat ze
de zorg financieel niet meer kunnen
opbrengen, durven maar weinig huisdier
bezitters daar eerlijk voor uit te komen.
De meesten hebben een excuus als ze
zich bij een dierenopvangcentrum mel
den. “Allergieën, verhuizingen, tijdgebrek
– ik heb het allemaal voorbij horen
komen,” zegt Rinus. “Gek genoeg maak ik
me pas echt zorgen als mensen direct na
binnenkomst toegeven dat ze de zorg
voor hun dier niet meer kunnen bekosti
gen. Juist omdat het dan vrijwel altijd om
een smoes gaat. Die groep is ook meestal
niet meer te vermurwen. Terwijl de men
sen die daadwerkelijk in financiële moei
lijkheden zitten hun dier in de meeste
gevallen helemaal niet willen afstaan. Als
we dat merken, verwijzen we ze door
naar onze Minimax Kliniek, waar dieren
van eigenaren in een uitkeringssituatie
tegen een gereduceerd tarief worden
behandeld. Wij kiezen hiervoor omdat we
willen dat een dier zo lang mogelijk bij
de eigenaar thuis blijft. Dat is niet alleen
10

Rinus Hitzert,
algemeen
directeur Dierenbescherming
afdeling
Rijnmond

Wat kost een huisdier?
Recent onderzoek van
de Consumentenbond
maakt duidelijk wat een
huisdier in zijn leven bij
indicatie kost. En dat kan
onverwacht veel zijn.
Een labrador bijvoorbeeld komt met een
levensverwachting van
elf jaar uit op ruim
€ 10.000,-. Daar zijn de
vaccinaties en castratie
of sterilisatie bij inbegre-

pen, maar overige medische kosten niet. Terwijl
de rekening bij een elleboogdysplasie, een aandoening waar labradors
gevoelig voor zijn, ongeveer € 1.000,- bedraagt.
Een Britse korthaarkat
leeft gemiddeld zestien
jaar en kost in die periode € 6.990,-. Maar bij
suikerziekte vanaf zes
jaar, een veelvoorkomen-

de aandoening bij katten, bedragen de extra
kosten rond de € 1.400,-.
Parkieten en konijnen
zijn aanzienlijk goedkoper. Een grasparkietenpaar leeft gemiddeld
veertien jaar en kost
€ 1.330,-, terwijl konijnenbezitters in acht jaar tijd
€ 1.680,- voor hun dieren
betalen.
Bron: Consumentengids

www.ikzoekbaas.nl

Wat doet de Dierenbescherming?
Met de actie ‘Ik zoek baas’
vroeg de Dierenbescherming
in de maanden april en mei
aandacht voor dieren in haar
opvangcentra, die meer en
meer worden geconfronteerd
met de gevolgen van de
financiële crisis. De boodschap was duidelijk: “We
willen iedereen die een
huisdier zoekt, vragen om

eerst bij ons te kijken voordat
men het commerciële circuit
induikt,” aldus directeur van
de Dierenbescherming Frank
Dales. “Zolang er tienduizenden dieren op een nieuw
baasje wachten, kun je het
niet maken om niet eerst in
het asiel te kijken.” Hij riep
tevens op tot een serieuze
maatschappelijke discussie:

Minimax Dierendokter is de eerste
dierenartspraktijk in Nederland
voor mensen met een uitkering

“Ik pleit voor een plan van
aanpak rond de problematiek
van verantwoord huisdier
bezit en de economische
malaise, waarover moet
worden nagedacht door
bijvoorbeeld de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde,
uitkeringsinstanties en
wetenschappers. Graag

nemen wij het initiatief voor
een eerste bijeenkomst van
deze partijen.” Frank Dales
benadrukte dat alle dieren
die het asiel verlaten gezond
zijn. “Eigenlijk hebben ze een
complete apk-keuring gehad
en reken maar dat wij zorgen
voor een perfecte match.”

Nu asielen vaker
een tijdelijke
thuishaven lijken
voor zieke dieren,
lopen de opvang
kosten hoog op

goed voor het dier, maar ook voor zijn
baas. Mensen die in een isolement drei
gen te raken omdat ze geen baan en geen
geld meer hebben, worden met een hond
tenslotte toch gedwongen om een paar
keer per dag naar buiten te gaan.”

Uitstroom stimuleren
De Dierenbescherming kijkt om diezelfde
reden met groeiende interesse naar het
dierenopvangcentrum in Berlijn, waar
dieren met een medische aandoening in
huis worden geplaatst bij mensen die het
financieel moeilijk hebben. Dat klinkt
wellicht onlogisch, maar dat is het niet.
Rinus: “Deze methode is puur gericht op
het welzijn van het dier. Een kat met
bijvoorbeeld suikerziekte wordt toegewe
zen aan iemand die niet het geld heeft
om een huisdier te nemen, maar er wel
graag een zou willen. Voer en medicijnen
worden vergoed; dat zijn tenslotte kosten
die een asiel ook zou maken bij de
opvang en verzorging van het dier.” Het
voordeel van deze methode is dat de kat
terugkeert in een huiselijke situatie en de
stagnatie van de uitstroom van asieldie
ren wordt doorbroken. Want zelfs al blijft
het aanbod van nieuwe dieren ongewij
11

Dossier

Gezonde, sociale dieren
Nu asielen dus steeds vaker een tijdelijke
thuishaven lijken voor zieke dieren,
lopen de opvangkosten hoog op. “Als er
een hond wordt binnengebracht met
bijvoorbeeld een huidallergie, kan dat
verschillende oorzaken hebben. Voordat
we hebben achterhaald wat het dier wer
kelijk mankeert, zijn we vaak al vier of
vijf maanden verder,” aldus Rinus.
Een bijkomend probleem is dat dieren
met een medische aandoening moeilijker
plaatsbaar zijn en dus langer blijven
zitten. En dat terwijl een asiel voor hon
den en katten bijzonder stressvol is. Voor
al in het begin, als een dier nog moet
wennen, raakt het snel uit balans. Daar
komt bij dat dieren aanpassingsproble
men krijgen naarmate ze langer in een
dierenopvangcentrum verblijven. Hon
den die er een tijdje zitten, kunnen lang
zaam veranderen in angstige, nerveuze
en soms zelfs agressieve dieren. Het
gevolg daarvan is weer dat ze steeds moei
lijker plaatsbaar worden. Een vicieuze
cirkel dus, die nauwelijks te doorbreken
lijkt. “Het asiel moet een tussenstation
zijn,” zegt Rinus, “maar steeds vaker is
het een toevluchtsoord voor dieren met
een medische achterstand, die zijn ach
tergelaten of gedumpt. Aan ons de taak
om deze honden en katten de verzorging
te geven die ze nodig hebben, zodat ze
het asiel weer kunnen verlaten als gezon
de en sociale dieren. Dat lukt gelukkig
vrijwel altijd.”

‘Er is ons alles
aan gelegen om
de uitstroom
te stimuleren.
Dierenwelzijn staat
daarbij voorop’
12

Verwaarloosde Lennie
Bordeauxdog Lennie werd
eerder dit jaar na een tip
verwaarloosd en extreem
vermagerd aangetroffen.
Haar eigenaar had geen geld
meer om voor haar te zorgen.
Dierenbescherming Limburg
bracht Lennie onder bij een
gastgezin, waar ze intensieve zorg en veel liefde kreeg.
Inmiddels is Lennie weer helemaal opgeknapt en wacht
zij op een nieuw baasje.

Huib Vintges Fotografie

zigd, als ze door een aandoening moeilijk
plaatsbaar zijn, stromen de asielen als
nog vol. “We hebben een strak beleid,”
verklaart Rinus. “Een dier laten inslapen
doen we zelden. Er is ons daarom alles
aan gelegen om de uitstroom te stimule
ren. Het dierenwelzijn staat daarbij van
zelfsprekend voorop.”

www.ikzoekbaas.nl

heeft haar draai weer gevonden

D

e zesjarige bordeauxdog Lennie werd begin februari zwaar
verwaarloosd aangetroffen in
een woning in de Limburgse regio
Parkstad. Ze woog nog maar 18,5 kilo,
terwijl 40 kilo een normaal gewicht
voor haar zou zijn. Lennie was extreem
hongerig en reageerde fel naar iedereen die tussen haar en haar eten
kwam. Waarschijnlijk was ze lange tijd
niet uitgelaten, want de tuin van de
eigenaar lag bezaaid met uitwerpselen.

Lennies baasje had
geen geld meer om
voor haar te zorgen

Intensieve zorg
De eigenaar, die niet de financiële middelen had om haar te verzorgen, werd
aangespoord om afstand van Lennie te
doen. Omdat de intensieve zorg die zij
nodig had niet in een asiel kon worden
geboden, werd ze door de afdeling
Limburg overgebracht naar een gastgezin. Ze kreeg daar elke twee uur
een handje krachtvoer en dat hielp:
wekelijks kwam ze vier kilo aan. Verder
werd ze ontvlooid, ontwormd en om
haar afgenomen spiermassa te herstellen, kreeg ze medicatie. Middels
bloedonderzoek werd vastgesteld dat
haar ondergewicht geen andere oorzaak dan verwaarlozing had.
Lieve lobbes
Net zo belangrijk als medische verzorging waren liefde en aandacht. Na vier
weken bij haar gastgezin Pieter en Els
van de Voort heeft Lennie haar draai
gevonden en begint ze langzaam weer
vertrouwen in mensen te krijgen. “Ze is
een lieve lobbes, dol op knuffelen,”
zegt Pieter. “We vinden het reuze
gezellig met haar in huis. Lennie is een
rustige hond, ligt graag aan je voeten
en volgt je trouw. Ze is alleen nog
steeds gefixeerd op eten, maar dat is
begrijpelijk gezien haar verleden. Ook
dat zal na verloop van tijd vast beter
gaan.” Om de opvangkosten vergoed
te krijgen en een betalingsregeling te
treffen, probeert de afdeling Limburg 
in contact te komen met de vorige
eigenaar van Lennie. Helaas tot nu toe
zonder resultaat.
dierenbescherming.nl/opvangcrisis
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Gehoorzame Huishond

Op maat gesneden
training voor hond
én baas
Om een hond de begeleiding te geven die bij hem past,
biedt de Dierenbescherming op zestien locaties in Nederland
de cursus Gehoorzame Huishond aan. Hierbij wordt
een unieke trainingsmethode gebruikt, die volledig is
afgestemd op het gedrag van de hond.

H

ondeneigenaren die weten
hoe ze op een verantwoorde
en harmonieuze manier met
hun dier moeten omgaan,
hebben daar hun hele leven
plezier van. Een hondencursus onder
deskundige, intensieve begeleiding is
daarom zeer de moeite waard. Niet alleen
voor puppy’s, ook oudere of asielhonden
kunnen nog ontzettend veel leren. Zelfs
honden die al goed luisteren, hebben
baat bij een cursus.

Natuurlijk gedrag
Gehoorzame Huishond gaat uit van het
natuurlijke gedrag van de hond. Tijdens
de lessen leert de baas om te signaleren
wat zijn dier nodig heeft. Een vast onder
deel van het trainingsprogramma is bij
voorbeeld de wandeling, waarbij
eigenaren kunnen ontdekken wat de
hond het liefste doet als hij buiten is. Wil
hij uitrazen, ravotten of liever rustig een
stukje lopen? Myrna de Greef, trainer en
coördinator van Gehoorzame Huishond,
licht toe: “Het grote verschil met andere
hondencursussen is dat wij niet alleen
oefeningsgericht werken, maar ook prak
tijksituaties behandelen. Om puppy’s te
socialiseren gaan we met ze naar de kin
derboerderij. Verder geven we voerbak
14

training en leren we eigenaren hoe een
hond alleen thuis kan blijven. Dat opvoe
dingstraject is essentieel om de cursus als
volleerd gehoorzame huishond af te kun
nen sluiten. Een hond komt namelijk
niet in het asiel terecht omdat hij de
oefening ‘twee minuten uit het zicht’
niet goed beheerst, maar wel omdat hij
meubels sloopt, veel blaft of agressie
vertoont naar mensen en andere dieren.”

Individuele begeleiding
Gehoorzame Huishond geeft op maat
gesneden trainingen; per hond-baascom
binatie bepalen de trainers welke trai
ningsmethode het meest geschikt is. In
dat opzicht is de cursus, die ongeveer
anderhalf jaar duurt, uniek. Myrna: “Als
hondenschool probeer je in te spelen op
de dynamiek binnen een groep. We heb
ben daarom niet één vast lesprogramma,

Laag cursusgeld
Omdat Gehoorzame Huishond
werkt met vrijwillige trainers kan het
cursusgeld laag gehouden worden.
Voor meer informatie: www.dierenbescherming.nl/hondenscholen.

maar kijken heel bewust naar de deelne
merskoppels om de manier van trainen
individueel te kunnen afstemmen. Voor
de trainers is het daarom essentieel dat
ze inzicht krijgen in de behoeften van de
deelnemers om te bepalen welke metho
de ze moeten inzetten om tot het gewens
te resultaat te komen. Dat is voor iedere
baas-hondcombinatie anders en dat
maakt de opleiding voor onze vrijwillige
trainers tamelijk zwaar.”

Praktische zaken
Een ander verschil met reguliere cursus
sen is dat de honden elke les tien minu
ten los met elkaar mogen spelen.
Daardoor kunnen ze hun energie kwijt
en tegelijkertijd leert de eigenaar de taal
van honden op de juiste manier te inter
preteren, zodat hij kan ingrijpen als zijn
dier conflictgedrag vertoont of het spel
niet meer leuk vindt. Verder besteedt de
cursus aandacht aan praktische zaken als
het toedienen van medicijnen, vachtver
zorging en vlooienbestrijding, en leert de
hond naast een fiets te lopen en om te
gaan met lawaai en vuurwerk. Zoals bij
alle facetten van de cursus ligt ook hier
de nadruk op actief en leerzaam bezig
zijn, zodat baas en hond veel plezier aan
elkaar kunnen beleven.

www.dierenbescherming.nl/hondenscholen

BEELD robin utrecht

‘Kyra’s jachtinstinct is nu onder controle’
Toen Alisha Frijters (26) in een
Spaans asiel de verwaarloosde podenco Kyra (± 3) zag,
besloot ze haar mee te nemen
naar Nederland. Bij Gehoorzame Huishond leerde ze om het
jachtinstinct en de tomeloze
energie van haar windhond
beheersbaar te maken.
“Voor een schoolproject was ik
in Spanje waar ik foto’s maakte
in asielen en dodingsstations.
Emotioneel was dat zwaar, dus
ik bewaarde afstand. Totdat ik
Kyra zag; met haar had ik

direct een klik. Ze was er
slecht aan toe, dus ik heb alles
in het werk gesteld om haar
mee te nemen naar Nederland. Kyra werd in Spanje ingezet als jachthond. Ze heeft zich
hier dus echt moeten aanpassen. En nu nog wordt ze ongelukkig als ze niet kan rennen,
jagen en speuren, en gaat ze
dingen slopen. Dat zal wel
altijd zo blijven, maar bij
Gehoorzame Huishond heb ik
geleerd om haar energie en
jachtinstinct te voeden met

spelletjes en speuroefeningen.
Ik verstop knuffelkonijnen in
het bos, die zij moet zoeken
en terugbrengen. En dat werkt.
Wat ik zo bijzonder vind aan
deze cursus, is dat er echt
wordt gekeken naar de hond
zelf: waar komt hij vandaan,
wat heeft hij meegemaakt en
hoe kunnen gedragsproblemen worden aangepakt? Kyra
had verder issues met voedsel, omdat ze in Spanje waarschijnlijk heeft moeten vechten
voor haar eten. Ook dat gaat

nu een stuk beter. Verder hebben we baat bij de ontspanningsoefeningen. Niet alleen
thuis, maar ook als ze tijdens
wandelingen tot rust moet
komen. Toen ik haar uit Spanje
meenam, had ze een verwaarloosde breuk aan haar poot.
Die hebben we uiteindelijk
moeten amputeren. Voor Kyra
is dat gelukkig geen belemmering. Ze rent de meeste honden met gemak voorbij.”
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Gehoorzame Huishond

‘Ik leerde om écht naar Lilly te kijken’
Eline Poeze (29) deed de cursus Gehoorzame Huishond
met haar rottweiler mix L illy (2).
Ze was zo enthousiast over de
persoonlijke benadering en
individuele trainingsmethode
dat ze nu zelf de opleiding tot
vrijwillig trainer volgt.
“Lilly was een pup van zeven
maanden toen ze via een
kennis van mijn tante bij ons
terechtkwam. Van haar verleden weten we heel weinig.
Alleen dat ze een tijdlang
opgesloten heeft gezeten bij
16

een oudere dame in de badkamer. Gelukkig heeft ze niets
overgehouden aan haar nare
verleden. Ze is lief, makkelijk
en vertrouwt mensen snel.
Omdat ik graag een goede
band met Lilly wilde hebben,
besloot ik met haar op cursus
te gaan. Ze was toen acht
maanden. We hebben er ontzettend veel van opgestoken.
Wat ik het meest waardevol
vond, was dat ik leerde om
écht naar Lilly te k
 ijken. Want
honden laten met lichaamstaal

en houding een heleboel zien.
Lilly genoot zelf ook zichtbaar
van de cursus en heeft de vier
groepen razendsnel doorlopen. De enige oefening waar
ze moeite mee had, was ‘afblijven voorwerp’, waarbij je
samen langs een object loopt,
zonder dat zij er aandacht aan
mag besteden. Dat vond ze
lastig, zeker als het om een bal
ging of als het lekker rook.
Ook de voerbaktraining vond
ik erg nuttig. Honden kunnen
agressie vertonen als het om

hun eten gaat. Dat kun je voorkomen door al op jonge leeftijd bepaalde trucjes toe te
passen. Ik hoor regelmatig
van mensen dat Lilly zo goed
luistert. En dat is ook echt zo.
Mede dankzij de cursus kan ik
haar overal mee naartoe
nemen. Niet alleen fijn voor
haar, maar ook voor mij.”

www.dierenbescherming.nl/hondenscholen

‘Ollie houdt me regelmatig een spiegel voor’
Na het overlijden van haar
man was Ollie (2) een grote
troost voor Mariël Anssems
(32). Om hun band te versterken, startte ze met Gehoorzame Huishond. Voor Ollie was
dat geen enkel probleem: hij
bleek al twee keer eerder met
de cursus te zijn begonnen.
“In juli 2011 werd bij de dierenartspraktijk waar ik werk een
hond aangeboden, Ollie. Een
van de kinderen in het gezin
waar hij woonde was allergisch en dus moest hij weg. Ik

wilde graag een hond, maar
juist in die periode verongelukte mijn man. Enkele maanden
later gaf de nieuwe eigenaar
van Ollie aan dat hij niet meer
voor hem kon zorgen en hem
naar het asiel wilde brengen.
Ik greep mijn kans en nam
hem in huis. We zijn toen vrijwel direct begonnen met de
cursus Gehoorzame Huishond,
omdat ik een vriendschap met
Ollie wilde opbouwen en het
belangrijk vond dat hij vertrouwen in me zou krijgen. Boven-

dien had hij in de loop der tijd
ongewenst gedrag ontwikkeld.
Zo blafte hij onophoudelijk als
hij te weinig aandacht kreeg,
trok hij dingen van tafel en
ging hij ervandoor als ik hem
buiten losliet. Ook daar wilde
ik met hem aan werken. Tot
mijn verbazing was Ollie een
razendsnelle leerling en
begreep hij de meeste oefeningen direct. Wat bleek? Zijn
twee vorige baasjes waren
ook al eens met de cursus
gestart. Inmiddels hebben we

samen alle groepen doorlopen
en is er een heleboel veranderd. Ollie begrijpt nu dat ik
zijn baas ben en hij luistert
veel beter. Ook ik heb baat bij
de cursus gehad. De trainers
hebben me bijvoorbeeld doen
inzien dat Ollie mij dagelijks
een spiegel voorhoudt. Zijn
gedrag is een reactie op mijn
gemoedstoestand. Een
belangrijk besef voor ons allebei. Het heeft onze band nog
sterker gemaakt.”
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Verantwoord huisdierbezit

Exoten
zijn geen
huisdieren

Een reptiel, tropische vogel of varaan in de
woonkamer: Nederland telt steeds meer
exotische huisdieren. De handel is omvangrijk.
En dat terwijl voor vrijwel alle exoten geldt dat ze
eigenlijk helemaal niet geschikt zijn als huisdier.

H

et aantal ingevoerde tropi
sche vissen ligt rond de
40 miljoen per jaar en het
aantal reptielen/amfibieën
rond de 130 duizend. Opzien
barende cijfers, die aantonen dat de handel
in exotische dieren floreert. Volgens een
rapport van Eurogroup for Animals, koepel
organisatie voor dierenwelzijn in Europa, is
de EU de op een na grootste importeur van
exotische reptielen, terwijl de illegale han
del in wilde dieren in Europa enkel onder
doet voor drugs- en wapensmokkel.

Probleemgedrag
Steeds meer mensen kiezen voor een
exoot als huisdier, hoewel deze dieren
daarvoor per definitie ongeschikt zijn.
Erwin Virginia, beleidsmedewerker gezel
schapsdieren bij de Dierenbescherming,
beaamt dat: “Van honden, katten en
konijnen weten we een heleboel. Deze
dieren zijn min of meer gedomesticeerd
en dus gewend aan het leven met men
18

sen. Hun ritme past bij dat van ons en ze
gedijen in het Nederlandse klimaat. Hoe
anders is dat voor exoten. Neem papegaai
en. Deze dieren moeten kunnen vliegen,
wat hier onmogelijk is. Ook ons klimaat is
niet geschikt. Daar komt bij dat papegaai
en niet gedomesticeerd zijn. Ze kunnen
wel tam gemaakt worden, iets wat zeer
regelmatig gebeurt, maar dat leidt op
latere leeftijd vaak tot grote gedragspro
blemen. De dieren vereenzamen en pik
ken zich kaal van de stress, gaan krijsen
of worden agressief.” Om probleemgedrag
tegen te gaan, worden exoten vaak ‘aan

Vaak hebben mensen
geen idee hoe
ze een exoot
moeten verzorgen

gepast’ aan de wensen van de eigenaar.
Klauwen en hoektanden worden verwij
derd om schade aan het interieur te
voorkomen. Pasgeboren dieren worden
weggehaald bij hun moeder, om hechting
aan de mens te stimuleren.

Stressvol transport
Een groot probleem bij deze groepen
dieren zijn de impulsaankopen. Mensen
vinden exoten spannend, mooi en inte
ressant. Ze zien op televisie iemand met
een leguaan en willen er ook eentje. “Er
is geen drempel om een exoot aan te
schaffen,” erkent Erwin. “En dat geldt
ook voor gevaarlijke soorten als krokodil
len en slangen. In de media worden enkel
de positieve kanten van deze dieren
belicht, terwijl er veel meer negatieve
kanten zijn. Ook voor de eigenaar trou
wens. Want zo eenvoudig is het niet om
het goed te doen.” Helaas begint de ellen
de voor exoten vaak lang voordat ze wor
den aangeschaft als huisdier. De vangst

www.dierenbescherming.nl/exoten

BEELD robIN UTRECHT

De ellende begint
voor exoten
lang voordat
ze worden
aangeschaft
als huisdier
uit hun natuurlijke omgeving overleven
ze meestal niet. Redden ze het wel, dan
worden ze op transport gezet en opnieuw
blootgesteld aan stress en erbarmelijke
omstandigheden. Uit kostenbesparingen
worden ze vervoerd in veel te kleine
ruimten. Er zijn verhalen bekend van in
pvc-buizen gepropte vogels en schildpad
den in veel te krappe, op elkaar gesta
pelde dozen. Tijdens de reis komen veel
dieren om door zuurstofgebrek, weinig of
geen eten, temperatuurverschillen en
overbevolking. Voor alle exoten die
levend op de plaats van bestemming
aankomen, zijn er al minstens zoveel
soortgenoten omgekomen.

Onvoldoende kennis
Daarna gaat het vaak mis omdat mensen
geen idee hebben hoe ze een exoot moe
ten verzorgen. Erwin: “Ze gaan naar een
dierenspeciaalzaak, kopen voer, een kooi
en attributen, en dat is het dan, denken
ze. Maar dat is het dus niet. Wat je bij

exoten heel veel ziet, is dat er door stress,
verwaarlozing, verveling en verkeerde
voeding aandoeningen ontstaan.” De
oorzaak van welzijnsproblemen ligt overi
gens lang niet altijd bij onwelwillendheid
van de eigenaar. Vaak is er onvoldoende
bekend over de dieren of wordt er ver
keerde informatie verstrekt. Ook Peter

Positieflijst
De Dierenbescherming dringt al
jaren aan op een positieflijst waarop dieren staan die zonder vergunning door particulieren mogen
worden gehouden. Exoten horen
volgens de dierenwelzijnsorganisatie op deze lijst niet thuis. Staats
secretaris Sharon Dijksma heeft
onlangs toegezegd de lijst nog vóór
de zomer te presenteren.

Klaver, dierenarts en consultant voor
exoten en wildlife, wordt regelmatig gecon
fronteerd met mensen die een exoot als
huisdier hebben, maar geen idee hebben
wat de verzorging inhoudt: “Laatst trof ik
bij iemand twee kaaimannen van ander
halve meter in de badkuip aan. Dat kan
natuurlijk absoluut niet. Een ander veel
voorkomend probleem bij exoten is dat ze
verkeerde of eenzijdige voeding krijgen,
omdat mensen niet weten wat hun dier
nodig heeft. Terwijl bijvoorbeeld een gebrek
aan calcium en vitamine D er bij reptielen
en vogels toe kan leiden dat ze geen eieren
meer leggen, wat weer resulteert in ziekten
en in extreme gevallen sterfte.”
Laten we vooral niet vergeten dat exoten
wilde dieren zijn, die hier niet naar hun
eigen aard kunnen leven. “Bij honden
en katten heeft het duizenden jaren
geduurd alvorens ze gedomesticeerd
waren. Veel exoten worden pas 100 jaar
in gevangenschap gehouden. Dat zegt
volgens mij genoeg,” aldus Erwin.
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in beeld
Eekhoorns beginnen met paren als ze ongeveer een jaar oud zijn. Meestal
worden de jongen, na een draagtijd van 38 dagen, tussen maart en mei
geboren. Mits er voldoende voedsel is, anders komen ze tussen juli en
september ter wereld. De eerste zeven weken drinken eekhoorns uitsluitend
moedermelk. Daarna gaan ze over op vast voedsel.

Jonge
Dieren
Een prachtig schouwspel: de
ontluikende natuur, het vrolijke
gekwetter van vogels en jonge
dieren die dartelen in het gras. Bij
zoogdieren worden de jongen al
vroeg in de lente geboren, zodat
ze straks met voldoende reserves
het winterseizoen ingaan. Tot die
tijd kunnen we genieten van ver
tederende tafereeltjes als deze.
20

beeld foto natura

Bij de geboorte wegen vossen ongeveer 100 gram en zijn
ze blind en doof. Na elf tot veertien dagen gaan de oogjes
open. De eerste maand zijn deze nog blauw van kleur,
later worden ze bruin. Als de kleintjes vier weken oud zijn,
groeien de oren en neus snel en krijgt de vacht een
rossige glans. Na een half jaar zijn ze niet meer van
volwassen dieren te onderscheiden.

Steenuilen broeden in holen, bijvoorbeeld in
knotwilgen, in boerenschuren en in konijnenholen.
De vrouwtjes leggen gemiddeld zo’n vier eieren die
in vier weken tijd worden uitgebroed. Al drie weken
na hun geboorte nemen de jonge uilen een kijkje
buiten het nest. Dat blijft bij een wandeling over de
takken, want vliegen kunnen ze dan nog niet.
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in beeld
Veulens staan in de rangorde van de kudde onderaan.
Om andere paarden te laten zien dat ze onderdanig
zijn, maken veulens kauwende bewegingen, vaak in
de richting van de mond van het paard hoger in rang.
Oudere dieren doen dit ook, maar veulens kauwen heel
overdreven, waarbij de tandjes vaak ook zichtbaar zijn.

Jonge edelherten blaten, wat door de moederdieren met een schaapachtig geluid wordt
beantwoord. De eerste twee weken blijft het
kalf vaak alleen en komt de moeder alleen
terug om het te zogen. Gedurende deze tijd
drukt het jong zich tegen de grond, verscholen in hoog gras of tussen het struikgewas.
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Het reigervrouwtje legt drie tot vijf
blauwgroene eieren, die door zowel
mama als papa worden uitgebroed.
Reigers begroeten elkaar als ze
naar het nest vliegen. De aanvliegende vogel richt zijn veerkuif op,
zijn partner antwoordt door de hals
te strekken. De kleintjes worden
keurig opgevoed, ook zij begroeten
hun ouders als ze groter zijn.
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INSPECTIenieuws

DE INSPECTIEDIENST
OP PAD
Tilburg
Twee honden uit
vervuilde woning
gehaald
Een inspecteur van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) was eind februari betrokken bij
het bevrijden van twee honden uit een
zwaar vervuilde woning in Tilburg. De
bewoonster bleek twee weken eerder
te zijn vertrokken. Ze had de buren
gevraagd om de dieren in het weekend
te voeren, maar kwam vervolgens niet
meer opdagen. Inmiddels waren de
honden sterk vermagerd en zaten ze
tussen hun eigen uitwerpselen en
urine. Een onhoudbare situatie. De
honden zijn uit de woning gehaald en
overgebracht naar een opvangadres
waar ze goede verzorging krijgen en
kunnen opknappen van hun nare
ervaringen. De bewoonster is door de
politie als verdachte aangemerkt en zal
opdraaien voor de gemaakte kosten.

BEDANKT!

Maastricht
Kaketoe meer dan 40 jaar vast in kooi
Een geelkuifkaketoe heeft
meer dan 40 jaar in een
vervuilde kooi gezeten
zonder goede verzorging.
De eigenaar had het dier
eind jaren 60 van de
vorige eeuw van zijn vader
gekregen en sinds die tijd
was de kooi niet meer
open geweest. Er zat zelfs
een hangslot op, waarvan
de eigenaar de sleutel
kwijt was. Een inspecteur
van de LID kwam de vogel
op het spoor na een
melding bij landelijk
meldpunt 144. De kooi van

de vogel bleek ernstig
vervuild met uitwerpselen,
oude voedselresten,
veren en heel veel stof. Er
was wel drinkwater in de
kooi aanwezig, maar ook
dit was vervuild. De
kaketoe zelf was mager en
had veel te lange nagels,
waardoor hij niet meer
zonder pijn op zijn zitstok
kon zitten. In aanwezigheid van een gespecialiseerde dierenarts is de
kooi opengemaakt, zodat
het dier onderzocht kon
worden. De vogel was

naar omstandigheden
redelijk gezond en nadat
de nagels waren geknipt
en de kooi schoongemaakt, is de kaketoe
voorlopig in zijn verblijf
teruggezet. De dierenarts
heeft een behandeladvies
opgesteld met betrekking
tot voeding, verzorging en
het feit dat er betere en
grotere huisvesting moet
komen. De inspecteur heeft
de eigenaar duidelijk
gemaakt dat hij dit advies
moet opvolgen en dat er op
korte termijn controle volgt.

Elke dag gaan wij af op meldingen om dierenleed te stoppen. We regelen goede opvang en de zorg en aandacht die
dieren verdienen. Wij werken aan de verbetering van de leefomstandigheden van alle dieren. De Dierenbescherming ont
vangt geen structurele subsidie, we kunnen ons belangrijke werk alleen maar doen dankzij de steun van mensen zoals u.
We zijn u daar zeer dankbaar voor. Wilt u ons extra steunen? Kijk dan op www.dierenbescherming.nl/doe-een-gift!
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Den Haag
Amerongen
Verzet
en
vluchtpoging
bij in bewaring
nemen dieren

Den Haag
Te jonge pups aangeboden op Marktplaats
Er worden regelmatig dieren
aangeboden via websites
als Marktplaats. Het grote
probleem is dat je niet weet
of de informatie klopt en of
de verkoper zich wel aan de
regels houdt. Zo kreeg de
LID recentelijk een melding
binnen over pups die op
veel te jonge leeftijd te koop
werden aangeboden. Bij

controle bleek dat drie van
de vijf dieren al waren
verkocht toen ze ongeveer
vijf weken oud waren. Dat is
veel te jong; volgens de wet
mogen pups namelijk pas na
zeven weken van de
moeder worden gescheiden. De eigenaar krijgt voor
de verkoop van de drie pups
een proces-verbaal van de

politie. De inspecteur van de
LID ziet erop toe dat de
overgebleven twee pups
niet verkocht worden
voordat ze minimaal zeven
weken oud zijn. Hiervoor
volgen nieuwe controles.
Bij overtreding moet de
eigenaar een dwangsom
van € 1.000,- per pup
betalen.

Scherpenisse
Ouder echtpaar kan niet
meer voor konijnen zorgen
Ouderdom komt helaas met gebreken, dat
weten we allemaal. Je daarvan bewust zijn
is één ding, ernaar handelen is soms heel
moeilijk. Zo hield een ouder echtpaar,
inmiddels beiden 80 jaar, een flink aantal
konijnen. De verzorging van de dieren
werd steeds moeilijker. Toen een inspecteur van de LID, in samenwerking met onze
afdeling West- en Midden-Brabant en de
politie, na een tip de situatie ging onderzoeken, bleek helaas dat de dieren er
slecht aan toe waren. Een aantal konijnen
was al overleden en de zestien nog
levende dieren hadden snel goede
verzorging nodig. De eigenaren zagen zelf
in dat ze niet meer voor hun dieren konden
zorgen en daarom hebben ze vrijwillig

afstand gedaan van de konijnen. De dieren
zijn elders ondergebracht, waar ze de
juiste verzorging krijgen. Het echtpaar
heeft een proces-verbaal van de politie
gekregen wegens het niet verlenen van de
juiste zorg aan hun dieren.

Begin maart zijn in Den Haag twee
honden en drie katten in bewaring
genomen. De dieren waren ziek en
verwaarloosd, en de eigenaresse
weigerde een dierenarts in te
schakelen. Na een melding bij Meld
Misdaad Anoniem zijn een inspecteur van de LID en een politieagent
poolshoogte gaan nemen. Ze
troffen twee honden aan met jeuk,
wonden aan de poten en huidaandoeningen, en drie katten, eveneens met jeuk en aandoeningen
aan oren, ogen en huid. Vanwege
de slechte situatie van de dieren en
de houding van de eigenaresse
werd besloten om de dieren in
bewaring te nemen. Toen de
eigenaresse hoorde dat de kosten
van opvang en verzorging voor
haar waren, weigerde ze mee te
werken en verzette ze zich fysiek
tegen de inspecteur en agent. De
vrouw vluchtte zelfs met de twee
honden in haar auto. Uiteindelijk is
ze zelf naar het politiebureau
gekomen, waar ze is aangehouden.
Haar honden zijn alsnog in bewaring genomen en samen met de
katten overgebracht naar een
opvangadres. Tegen de vrouw is
proces-verbaal opgemaakt.
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INSPECTIenieuws

Gemma na drie
jaar weer thuis
Gemma had een vreselijke tijd als fokteef achter de rug, toen ze door een
LID-inspecteur en de dierenpolitie werd
bevrijd. Ze vond een nieuw thuis, maar
verdween al na een paar dagen.

I

n oktober 2009 werden bij een onderzoek naar ille
gale hondenhandel tijdens een inval meerdere hon
den in beslag genomen. Een daarvan was de
cockerspaniël Gemma. Ze werd overgebracht naar een
dierenopvangcentrum, waar ze korte tijd later door
Caroline van Dishoeck werd geadopteerd. Na een paar
dagen kroop de getraumatiseerde hond echter onder
een opening in een hek door en verdween spoorloos.

Actie van de Inspectiedienst
Onlangs reageerden een inspecteur van de LID en de
dierenpolitie op een melding in Gelderland. Ze troffen
een oudere vrouw aan in een vervuild huis, die niet meer
in staat was om voor haar dieren te zorgen. Een van deze
dieren had ze drie jaar eerder onder een doos vlakbij haar
huis aangetroffen. De LID-inspecteur constateerde dat de
hond angstig was en in slechte conditie verkeerde. Het
dier werd daarop overgebracht naar een pension, waar
uit de chipreader bleek dat het om de achtjarige Gemma
ging. Het dier was al sinds 27 oktober 2009 vermist. De
inspecteur besloot contact op te nemen met haar recht
matige eigenaar, die dolgelukkig was toen ze vernam dat
haar hond na zo’n lange tijd was teruggevonden.
Oude, nieuwe eigenaar
Inmiddels is Gemma teruggekeerd naar mevrouw Van
Dishoeck: “Toen ik haar ophaalde, was ze zo in zichzelf
gekeerd dat er geen contact mogelijk was. De eerste keer
dat ze haar poot op mijn hand legde, was dan ook een
bijzonder moment. Nu gaat het fantastisch met Gemma.
Ze heeft niet alleen gezelschap van mij en mijn zus,
maar ook van onze andere honden, die haar liefdevol
mee op sleeptouw hebben genomen.”
26
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advertorial

Samen sterk voor
omgang met huisdieren
Onlangs hebben
Wim Kieftenbeld,
directeur van Vitakraft,
en Frank Dales,
directeur van de
Dierenbescherming,
hun handtekeningen
gezet onder een
sponsorovereenkomst
voor tenminste drie jaar.

robin utrecht

Frank Dales (links)
en Wim Kieftenbeld
(rechts) tijdens de
opening van het
Dierenbeschermingscentrum
Amersfoort.

Vitakraft, ontwikkelaar en
producent van innovatieve
producten voor huisdieren,
sponsort de knaagdieren
vleugel van het gloednieuwe
Dierenbeschermingscentrum
in Amersfoort zowel in geld
als natura.

robin utrecht

Vitakraft steunt het nieuwe
Dierenbeschermings
centrum in Amersfoort

U

itgangspunt van de
samenwerking is dat
zowel de Dierenbescher
ming als Vitakraft een zorgvul
dige omgang met dieren van
essentieel belang vindt. Geza
menlijk gaan ze daarom voor
lichting geven over het correct
houden van konijnen en knaag
dieren. Mensen die besluiten
om een huisdier te adopteren
uit een Dierenbeschermings
centrum, zijn vaak bijzonder
gemotiveerd om hun nieuwe
huisvriend zo goed mogelijk te
verzorgen. Naast advies over de
huisvesting en verzorging van
het huisdier, is een gericht voe
dingsadvies erg belangrijk. Veel
konijnen en knaagdieren krijgen
op den duur spijsverteringspro
blemen, omdat de voeding niet
altijd zorgvuldig gekozen wordt.
Vitakraft en de Dierenbescher
ming willen met goede voorlich
ting het huisdierbezit op verant
woorde manier stimuleren.
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Portret

Arno van Heijst, winnaar Lef in het Lab-prijs 2012:

‘Wij dachten dat de behandeling
zonder levende dieren
niet mogelijk was’
In oktober 2012 nam kinderarts-neonatoloog Arno van Heijst de Lef in het Labprijs in ontvangst. Zijn afdeling ontwikkelde een simulatiepop, die het gebruik
van lammetjes bij medische trainingen overbodig maakt.

A

rno van Heijst is als kinder
arts en neonatoloog verbon
den aan het Nijmeegse
Radboud Ziekenhuis. Hij is
er tevens hoofd van de afde
ling Neonatologie, het deel van de kin
dergeneeskunde dat zich bezighoudt met
de zorg voor pasgeboren baby’s die inten
sive care-zorg nodig hebben.

Waarom koos u voor deze richting?
“In 1988 kwam ik tijdens mijn opleiding
op de afdeling Neonatologie terecht. Ik
besefte vrijwel direct dat dit mijn vak
was. Ik houd van acute problematiek. Je
moet snel handelen, maar ziet het resul
taat van dat handelen ook binnen afzien
bare tijd terug. Het gaat ergens over, zo
ervaar ik het tenminste. Leven en dood.
De onschuld en kwetsbaarheid van de
patiënt, die helemaal niets verkeerd
heeft gedaan, maar toch ziek wordt.”
U werkt met de behandelmethode
ECMO. Wat houdt dat in?
“Wij doen een levensreddende, maar
bijzonder complexe behandeling bij pas
geboren baby’s die niet op eigen kracht
voldoende zuurstof in het bloed krijgen
omdat hun longen te ziek zijn. Deze
kinderen krijgen een tijdelijke kunstlong,
zodat hun eigen longen tijd hebben om
zich te herstellen. Deze behandeling is
erg technisch en kent complicaties. Alle
betrokken medewerkers moeten dus
30

Over de prijs
Lef in het Lab is een initiatief van de
Dierenbescherming. De prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper die zich op bijzondere
wijze heeft ingezet voor alternatieven voor proefdieren.

intensief worden opgeleid en getraind.
Dat deden we tot twee jaar geleden in het
dierenlaboratorium met lammetjes.
Omdat we toen alleen met levende dieren
konden nabootsen wat zich tijdens de
behandeling kan voordoen.”

Totdat het dierenlab een deadline stelde.
“Inderdaad. Ze lieten ons weten dat ze
niet langer wilden dat we lammetjes voor
de training gebruikten. Wij waren er
echter van overtuigd dat het zonder
levende dieren niet mogelijk was. We
konden aspecten van de behandeling
nabootsen, maar dat stond niet in ver
houding tot hoe een kind in werkelijk
heid kan reageren.”
Hoe lang heeft de ontwikkeling van de
simulatiepop geduurd?
“Ongeveer drie jaar. Een van mijn stafle
den, Tim Antonius, is de whizzkid in dit
verhaal. Hij ging fröbelen, uitproberen. De
simulatiepop moest zich kunnen gedragen
als een patiënt. Tim schreef de software en

het besturingssysteem daarachter. Hij was
ook degene die in een dierenwinkel een
aquariumpompje kocht en dat inbouwde.
In die fase was hij nog heel autonoom en
werkte hij hoofdzakelijk samen met Theo
Peeters, een verpleegkundige van de afde
ling. Toen we op een bepaald moment
wisten dat de pop echt werkte, kwam het
in een stroomversnelling.”

Dat moet een mooi moment zijn
geweest.
“Dat was het zeker. Toen ons in de trai
ning een restrictie werd opgelegd, ont
stond er iets vanuit een individueel
initiatief. Iemand die zo gek is geweest
om te zeggen: ik steek 35 euro in een
aquariumpompje, dat ga ik inbouwen en
kijken wat er gebeurt. Het was onge
pland, onbedoeld, maar het is toch
gelukt. Het moment, de persoon en de
omstandigheden waren blijkbaar daar.”
Maakt een pop de behandeling niet
minder authentiek?
“Integendeel. Het voelt ongelooflijk echt.
Omdat de pop tijdens de trainingen van
buitenaf wordt aangestuurd, gebeurt daar
van alles mee. Die kan bij wijze van spre
ken ook doodgaan. Je zweet daarom peen
tjes, zoals je dat in het echt ook zou doen.
Het voelt alsof je een kind aan het behan
delen bent en je wilt niets liever dan het
probleem oplossen. Dat hadden we van
tevoren niet verwacht, maar het werkt dus

www.dierenbescherming.nl/dierproeven
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Arno van Heijst: ‘De training is met de simulatiepop echt op een hoger niveau gekomen.’
wel zo. De training is met de simulatiepop
echt op een hoger niveau gekomen.”

Een kroon op jarenlang hard werken dus?
“Ik beschouw het bovenal als een marke
ringspaaltje voor onze afdeling. Het ultie
me doel is natuurlijk dat je een ziek kind
beter maakt; daar doen dokters het alle
maal voor. Maar dit geeft wel sjeu aan het
vak. En het is goed voor de teamgeest, iets
wat binnen onze afdeling heel belangrijk
is. Het werk op een intensive care gaat 24
uur per dag door. De intensiteit is zo hoog
– daar moet je teamspirit voor hebben,
anders houd je het niet vol.”

Heeft de Lef in het Lab-prijs geholpen?
“Jazeker. Het heeft ons veel publiciteit en
mooie reacties opgeleverd. Het feit dat er
belangstelling voor de pop is, tja, wij zijn

‘Het ultieme doel
is dat je een ziek
kind beter maakt.
Maar dit geeft wel
sjeu aan het vak’

wat dat betreft net kleine kinderen. Als
we een keer over de bol worden geaaid,
vinden we dat ook prettig. Mede dankzij
alle aandacht ziet het ernaar uit dat het
concept binnenkort verkocht wordt aan
een bedrijf dat de productie op zich gaat
nemen. Voor ons zou dat een positieve
ontwikkeling zijn, omdat we dat geld als
academisch ziekenhuis weer kunnen
gebruiken voor wetenschappelijk onder
zoek. Al zijn we in hoofdzaak natuurlijk
blij dat ook andere ziekenhuizen kunnen
stoppen met het gebruik van proefdieren,
zonder op het niveau van hun training te
hoeven inboeten.”
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Op stap met
10:00

Preventiemedewerker Merel de Vries:

‘Mensen zijn
zich niet altijd
bewust van hun
slechte gedrag’
Merel de Vries (30) heeft een drukke baan bij de
overheid. Daarnaast werkt ze sinds vorig jaar zomer
als vrijwillig preventiemedewerker voor de Dieren
bescherming. Ze gaat af op meldingen over verstoord
dierenwelzijn. De redacteur van Dier liep een dagje
met haar mee.
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10:00 uur Naar het asiel
De dag begint in het Haags Dierencen
trum, waar Merel elke zondag honden
uitlaat en verzorgt. Vorig jaar volgde ze
de opleiding tot preventiemedewerker
bij de Dierenbescherming. Elke vrijdag
controleert ze nu met een collega meldin
gen die binnenkomen via het landelijke
meldnummer 144. “Waar de dierenpolitie
en Landelijke Inspectiedienst Dieren
bescherming zaken afhandelen waarbij
sprake is van een strafbaar feit, geven wij
dierenbezitters hoofdzakelijk voorlich
ting,” legt ze uit. “Mensen zijn zich lang
niet altijd bewust van hun slechte gedrag.
Laatst kwam ik bij een man die zijn hond
chocolade gaf. Hij dacht dat hij zijn dier
verwende, terwijl een kleine hoeveelheid
al dodelijk kan zijn voor een hond.”
12:00 uur Controle bij een circus
Merel gaat bij een circus in de buurt kij
ken of de dieren goed worden verzorgd
en over voldoende ruimte, eten en water

www.dierenbescherming.nl/contact-meld-dierenmishandeling
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‘We benaderen mensen met
open vizier; niet iedereen
heeft dezelfde visie als
het om dierenleed gaat’

13:00

12:00

14:00

beschikken. We wandelen over het ter
rein waar het circus wordt opgebouwd.
We identificeren ons niet. Een preventie
medewerker heeft namelijk geen
bevoegdheden, maar kan bij een onge
wenste situatie wel de dierenpolitie
inschakelen. In een tent zien we zebra’s,
dromedarissen en kamelen staan. Als we
door een opening in het zeil naar binnen
kijken, gebaren medewerkers van het cir
cus ons dichterbij te komen. We gaan de
tent in, waar Merel de dieren zo onopval
lend mogelijk inspecteert. Op het eerste
oog zien ze er gezond uit. De paarden en
pony’s, een stukje verderop, staan er
helaas wat minder goed bij. Merel consta
teert dat de hokken klein zijn en behoor
lijk smerig. Ook hebben een paar pony’s
wonden en vertonen ze gedrag dat duidt
op verveling en frustratie, omdat ze niet
voldoende kunnen bewegen. Merel maakt
foto’s, die ze doorstuurt naar de betref
fende afdeling van de Dierenbescherming
en besluit dan dat het tijd is om te gaan.

13:00 uur Eerste bezoek
Er is een melding binnengekomen van
een mevrouw die haar kat hele dagen
buiten zou laten lopen zonder eten en
drinken. Onderweg in de auto legt Merel
uit dat een preventiemedewerker mensen
altijd met een open vizier benadert: “Er
worden geregeld meldingen gedaan op
basis van bijvoorbeeld een burenruzie.
Bovendien interpreteren mensen een
situatie soms verkeerd, omdat niet ieder
een dezelfde visie heeft als het om die
renleed gaat.” We bellen aan. De vrouw
in kwestie is hoogst verbaasd als Merel
haar de reden van ons bezoek vertelt.
Volgens haar is de kat gewoon erg graag
buiten. En dat is geen probleem, aange
zien er altijd iemand thuis is om het dier
binnen te laten als hij dat wil. Merel
inspecteert de jonge oranje kat, die er
inderdaad kerngezond uitziet. Zijn vacht
glanst en hij laat zich aanhalen, volgens
Merel een heel goed teken. Ook staat
er voldoende voer en water voor hem in

de keuken. Er is geen enkele reden tot
een vervolgbezoek. De melding wordt
daarom gesloten.

14:00 uur Tweede bezoek
We gaan af op een soortgelijke melding.
Een kat zou aan zijn lot worden overgela
ten. De eigenaar opent de deur. We krij
gen niet de kans om ons te introduceren,
want de man haast zich te zeggen dat
hij ziek is en dat we beter een andere
keer kunnen terugkomen. Jammer,
maar dat hoort er ook bij, volgens
Merel. Huisbezoeken worden nooit aan
gekondigd om er zeker van te zijn dat
een situatie niet rooskleuriger wordt
voorgesteld dan ’ie is. “Over een paar
dagen komen we terug,” zegt Merel.
“Dan gaan we alsnog met die meneer of
zijn vriendin in gesprek.” Om 14.30 uur
nemen we afscheid. Voor Merel zit de
werkdag er nog niet op. Ze keert huis
waarts om haar bevindingen van vandaag
te registreren.
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Korte berichten
Motie

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil 180 agenten die zijn opgeleid tot dierenagent ook met andere
politietaken belasten. Hun
werk als dierenpolitie wordt
daarmee een taakaccent. Het
vorige kabinet koerste nog af
op de inzet van 500 fulltime
dierenagenten. Na het aftreden van het kabinet nam de
Kamer echter een motie aan
waarin dit voornemen werd
doorkruist, door te kiezen
voor een taakaccent bij een
beperkter aantal agenten.
De Dierenbescherming had
natuurlijk liever volledige inzetbaarheid van de agenten op
het gebied van dierenwelzijn
gezien, maar benadrukt dat
de samenwerking met de
inspecteurs van de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming heel goed is. Het
succesvolle landelijk meldpunt
144 blijft bestaan.

robin Utrecht

Dierenpolitie
taakaccent voor
180 agenten

Succes

Stalbranden worden eindelijk aangepakt
Al in 2008 luidde de Dierenbescherming de noodklok over het stijgende aantal dieren dat
omkomt door stalbranden en hekelde daarbij het gebrek aan goede wet- en regelgeving.
Na vijf jaar knokken en onderhandelen heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw
in een brief aan de Tweede Kamer nu eindelijk maatregelen aangekondigd die de stalbranden
moeten indammen. De bewindsvrouw zegt in haar brief adviezen over te nemen van een
stuurgroep, waarin onder andere de Dierenbescherming zat, om de stallen en de daarin
aanwezige dieren te beschermen tegen brand. Per 2014 moeten alle stallen voldoen aan een
pakket eisen op het gebied van brandveiligheid.

Groene ideeën

Nieuwe wet

Green Challenge beloont
duurzame ondernemersplannen

Identificatie- en registratie
plicht voor honden

Op 16 september vindt in Amsterdam de finale plaats van
de jaarlijkse Postcode Lottery Green Challenge;
een internationale competitie voor innovatieve
groene ideeën, waarbij startende onder
nemers uit de hele wereld kans maken op
500.000 euro om hun duurzame vondsten te
realiseren. Juryvoorzitter Richard Branson,
groene ondernemer pur-sang, stimuleert
iedereen met een veelbelovend plan
om zich op te geven voor deze
prestigieuze wedstrijd, want
“een slim en c reatief idee kan
een groot verschil maken”.
Meer informatie op
greenchallenge.info.

Sinds 1 april geldt een
verplichte identificatieen registratieplicht (I&R)
voor honden. Alle pups
moeten nu binnen
zeven weken na de
geboorte worden
gechipt en binnen acht
weken geregistreerd bij
een door het ministerie
van Economische
Zaken aangewezen
databank. Honden die
worden geïmporteerd,
dienen binnen twee
weken te worden gere-
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gistreerd. De Dierenbescherming is blij dat de
I&R-plicht eindelijk een
feit is. Op deze manier
kan de overheid malafide
en illegale hondenhandel
namelijk makkelijker
opsporen en aanpakken.
Ook kunnen weggelopen honden dankzij de
chip sneller met hun baas
worden herenigd. Een
chipplicht voor katten
werd helaas eerder dit
jaar door de Tweede
Kamer afgewezen.

www.dierenbescherming.nl/actueel
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Webwinkel

Explosieve groei omzet kip
met Beter Leven kenmerk

Vrolijk
tweetal

De omzet van kippenvlees met het Beter
Leven kenmerk van de
Dierenbescherming is in
het laatste kwartaal van
2012 bijna verdubbeld, zo
blijkt uit een onderzoek
dat werd uitgevoerd in
opdracht van Wakker
Dier. Een ongekende
groei, die de verwezen
lijking van een belangrijk
doel van het kenmerk
weer een stap dichterbij
brengt: verbetering van
het dierenwelzijn en vol-

ledige uitbanning van de
plofkip. Het marktaandeel
kippenvlees met het
Beter Leven kenmerk
steeg van 6,6% in de laatste drie maanden van
2011 naar 11% in diezelfde
periode in 2012. De verwachting is dat de cijfers
dit jaar nog harder zullen
stijgen, omdat steeds
meer supermarkten kip
met minstens één ster
van het Beter Leven
kenmerk in hun assortiment opnemen.

Kent u de producten van Olivia & Fifi al? In Wiekes Winkel verkopen we
accessoires, blikken en hondenspullen van dit vrolijke tweetal. De tassen
en portemonnees worden gemaakt van stevig nylon. De blikken zijn ideaal
om spulletjes in op te bergen en honden zien er zonnig uit met zo’n riem of
halsband. Neem voor deze en andere leuke producten eens een kijkje in
de winkel: www.wiekeswinkel.nl.

Trots

robin Utrecht

Reineke Hameleers
nieuwe directeur
Eurogroup
for Animals

Donatie

Cheque OHRA voor asieldieren
project ‘Meet your Match’
Uit handen van Koen van Tankeren, woordvoerder en PR-adviseur van verzekeraar OHRA, heeft Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, een cheque
van 7.000 euro ontvangen. Het geld zal met name worden besteed aan het dierenbeschermingsproject ‘Meet your Match’, dat asielmedewerkers leert om dieren
volgens een vast stramien te observeren en analyseren, zodat ze aan de juiste
baas kunnen worden gekoppeld. De feestelijke overhandiging vond plaats bij het
Dierenopvangcentrum in Capelle aan den IJssel, waar de methode al enige tijd
succesvol wordt toegepast.

Op 1 februari is Reineke Hameleers (35)
benoemd tot directeur van Eurogroup
for Animals, de belangrijkste koepelorganisatie voor dierenbeschermingsorganisaties in Europa, waar ook de
Dierenbescherming sinds 1980 lid van
is. Tot voor kort was zij werkzaam als
regiomanager van de Dierenbescherming Limburg. Daar stond ze aan de
wieg van het multifunctionele Dierenbeschermingscentrum, dat momenteel
wordt gebouwd aan de N297 in Born.
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een bijzonder dier

Kees glimlacht weer

Vijf jaar geleden was Kees een mooie, stoere ezel. Daar was niets meer van over toen Vera van
Koten (63) van de Ezelsociëteit in Zeist hem begin februari opving. Jarenlange verwaarlozing
had zijn sporen nagelaten. “Kees is door een diep dal gegaan, maar nu glimlacht hij weer.”
“Ik ben dol op ezels. Het zijn zulke warme,
lieve en moedige dieren. Ze begrijpen
hun taak en zijn hartstikke slim. Omdat ik
vind dat ze niet het respect krijgen dat ze
verdienen, heet ons opvanghuis ‘De
Ezelsociëteit’. Een waardige naam.
Begin februari werden we gebeld door
iemand van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming met de vraag of
we twee ezels konden opvangen. De
dieren waren er slecht aan toe, dus ik
twijfelde geen moment: ze waren wel
kom. Helaas was het voor een van
de twee toen al te laat. De dierenarts
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moest haar ter plekke laten inslapen.
Toen de andere ezel, door de LID-mede
werker inmiddels Kees gedoopt, hier aan
kwam, was hij heel gelaten en uitgeput.
Hij strompelde naar zijn stal en kwam er
dagenlang niet meer uit. Lichamelijk ging
het niet al te best met hem. Zijn darmen
waren van slag en hij had bloedarmoede.
We hebben Kees toen verse munt en
brandnetels gegeven. En dat hielp. Hij
kreeg bovendien ’s nachts gezelschap
van een andere ezel en een van onze
vrijwilligers ontfermde zich overdag over
hem. Daar genoot hij zichtbaar van. Ezels

vervelen zich snel, dus we haalden alles
uit de kast om hem te entertainen.
Sinds een week gaat Kees met sprongen
vooruit. Hij balkt weer, krijgt interesse in
de andere ezels en vanmorgen zag ik dat
hij glimlachte, want dat kunnen ezels. Dat
was wel anders toen hij hier werd binnen
gebracht en zijn mondhoeken heel sneu
naar beneden hingen.
Als Kees weer helemaal is opgeknapt,
hoop ik dat we een fijn nieuw thuis voor
hem zullen vinden. Mocht dat niet lukken,
dan blijft hij lekker bij ons. Hij is zo aan
doenlijk; ik geniet elke dag van hem.”

BEELD erik buis
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kids for animals

www.kidsforanimals.nl/word-lid

Wat weten
kinderen
over dieren?

Kids for Animals is
de jeugdclub van
de Dierenbescherming. Is uw kind
gek op dieren en
wilt u dat uw kind
alles leert over
dieren, dierenverzorging en dierenwelzijn? Maak uw
kind dan lid van
Kids for Animals.
Voor slechts
€ 18,- per jaar
ontvangt uw kind
het clubblad
vol met dierenweetjes, repor
tages, puzzels,
een strip en een
dierenposter.

Begin 2013 deed de Dieren
bescherming een onderzoek naar
de kennis over dierenwelzijn bij
leerlingen van groep 7 op de
basisscholen. Om ons lesmateriaal
goed op de leerlingen af te
kunnen stemmen, stelden we
ze vragen over het gedrag en
de verzorging van dieren.

U

it het onderzoek
blijkt dat meer
dan 70% van de
leerlingen een
huisdier heeft.
Hierbij zijn hond, kat, konijn
en goudvis veruit favoriet.
Tweederde van deze dieren is
bij een dierenwinkel gekocht,
15% komt uit het dierenasiel.
Opmerkelijk is dat veel kinde

Meer dan 70%
van de leer
lingen heeft
een huisdier
38

ren denken dat hun huisdieren
het fijn vinden om opgepakt
en geknuffeld te worden. Ter
wijl bijvoorbeeld de meeste
konijnen hier niet van gediend
zijn. Ook blijkt dat het gedrag
van honden en katten vaak
verkeerd ingeschat wordt:
meer kennis over het gedrag
van deze dieren zou veel ellen
de kunnen voorkomen.
Kinderen dachten ook te opti
mistisch over de varkens en
kippen in de veehouderij. Ze
hebben het idee dat deze
dieren elke dag buiten komen,
terwijl het merendeel van de
varkens en kippen in Neder
land zijn dagen doorbrengt in
donkere hokken.

Negen lesbrieven
Op basis van de uitkom
sten van dit onderzoek
maakten wij negen
lesbrieven
voor de
scholen.
Deze les
brieven
behande
len de leef
wijze en
het gedrag
van diverse
dieren. U vindt
deze lesbrieven op
www.dierenbescherming.nl/
lesbrieven.
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Lesdoel:

Knaagdieren

Daarnaast ontvangt ieder kind
een welkomstpakket met een CD
met dierenliedjes,
een stickerboekje
én het paspoort
met gratis toegang
tot diverse (attractie-)parken en
musea ter waarde
van ruim € 160,-.
Ga naar www.kidsforanimals.nl voor
meer informatie
en om uw kind
lid te maken.

kennismaking

IK ZOEK BAAS
(vol)slanke eigenzinnige diva zkt welgestelde heer die me aanbidt maar me
de ruimte geeft. Trefw. bourgondisch,
niet roken en schoon toilet. Zonder
foto geen reactie.

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl

U een kans... Zij een kans!

Foto: Robin Utrecht

De Nationale Postcode Loterij is de
grootste goededoelenloterij van
Nederland. Sinds 1989 werd er ruim
3,8 miljard euro geschonken aan
89 organisaties die zich inzetten voor de
bescherming van mens en natuur.
Ook de Dierenbescherming deelt in de
opbrengst van de loterij. Mede dankzij de
bijdrage van de loterij kan de Dierenbescherming zich inzetten voor de
belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld
door gastgezinnen te vinden om
verwilderde zwerfkittens (zoals Lizzy en

Kobus op de foto) op te vangen. De
opvang in een gastgezin is belangrijk
omdat de schuwe kittens daar leren
omgaan met mensen, andere huisdieren
en het gewone huiselijke leven. Dan kan
de Dierenbescherming vervolgens
gemakkelijker een goed thuis voor deze
katjes vinden.
Een kans voor zwerfkittens als Lizzy en
Kobus en een kans voor u! Want tegenover uw steun staan grote prijzen. Zoals
elke maand miljoenenprijzen die kunnen
oplopen tot wel 25 miljoen euro.

De Postcode Loterij helpt!

Meedoen is eenvoudig,
bel 0900-300 1500 (10 cpm)
of meld u aan via internet:
www.postcodeloterij.nl
Voor € 11,50 per lot speelt u
al mee. Alvast hartelijk dank
voor uw deelname.

