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EDITORIAL

Zegt u ook NEE tegen het 
 afschieten van katten?
Al sinds 1930 vieren we op 4 oktober Die-
rendag. Het is een dag waarop we wereld-
wijd extra aandacht aan dieren besteden 
en ons realiseren dat het nog steeds hard 
nodig is dat we dieren beschermen en 
opkomen voor hun rechten. Op de afdeling 
Communicatie & Fondsenwerving van de 
Dierenbescherming zijn we de afgelopen 
tijd druk geweest met de voorbereidingen 
voor onze jaarlijkse Dierendagcampagne. 
Ditmaal grijpen we 4 oktober aan om ons 
sterk te maken voor zwerfkatten. We zijn 
namelijk geschrokken van het aantal ver-
wilderde katten dat jaarlijks door jagers 
wordt doodgeschoten: tussen de 8.000 en 
13.500. Dat zijn er meer dan 22 per dag! 
En het kan zomaar gebeuren dat daar een 
gewone huiskat tussen zit. Het overkwam 
Henk en Geeske uit het Friese Nij Beets, 
zoals u kunt lezen op pagina 20. Maar 
liefst drie van hun katten werden neerge-
schoten door jagers. Ik moet er niet aan 
denken dat dat met mijn kat Willem zou 
gebeuren. Mede om die reden ben ik blij 

met onze campagne, waarbij we iedereen 
in  Nederland oproepen om een petitie te 
ondertekenen: zeg NEE tegen het afschie-
ten van katten en JA tegen een diervrien-
delijk beleid om het kattenoverschot het 
hoofd te bieden. Ik hoop dat u en alle 
andere dierenvrienden de petitie zullen 
ondertekenen. Het afschieten van katten is 
namelijk niet alleen erg wreed, het is ook 
zinloos. Willem heeft er gelukkig geen 
weet van, maar door zijn gezelschap vind 
ik het nóg belangrijker om op te komen 
voor zijn soortgenootjes in het wild. Zij kun-
nen er ook niets aan doen dat ze geen 
thuis hebben. Het laatste wat zij verdienen 
is een kogel van een jager.

Martine Dekker
Fondsenwerving Dierenbescherming

PS: U tekent toch ook de petitie  
tegen het afschieten van  katten  
op  Dierenbescherming.nl/NEE?

‘Ik moet er niet  
aan denken dat het 
met mijn kat Willem 

zou gebeuren’
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MAART 2013 
Bijna tien jaar geleden schonk 
Afke van Velthoven haar  merrie 
Souris aan een vriendin met 
een manege. Toen die vriendin 
naar Australië emigreerde, ver-

kocht ze haar bedrijf in de 
 overtuiging dat de paarden in 
goede handen waren. In maart 
bleek Souris er echter zo 
slecht aan toe te zijn dat de 
Landelijke Inspectiedienst 
 Dierenbescherming (LID) en de 
dierenpolitie haar in beslag 
namen. Toen Afke bij toeval 
ontdekte dat haar oude paard 
verwaarloosd was aangetrof-
fen, twijfelde ze geen moment 
en zocht haar op. 

Afke: “Ik schrok ontzettend 
toen ik Souris meer dood dan 
levend terugzag. Ze lag op de 

grond in de stal en kon niet 
meer op haar benen staan. 
Blijkbaar was ze al drie jaar te 
mager, alleen had niemand dat 
opgemerkt. Met Spirit, haar 
maatje, ging het al niet veel 
beter. Ze was verzwakt, heel 
timide en had een doffe 
winter vacht.” Hoewel Afke 
eigenlijk alleen Souris mee 
naar huis zou nemen, kon ze 
het niet over haar hart verkrij-
gen om Spirit achter te laten. 
“Ik heb me wel even afge-
vraagd waar ik aan begon, 
want ze waren allebei volledig 
van de kaart,” zegt ze. “Souris 

kregen we aanvankelijk ook 
met geen mogelijkheid de trai-
ler in. Pas toen ze hier aan-
kwam, brak haar weerstand. 
Het leek alsof ze de stallen en 
het weiland direct herkende 
en wist waar ze moest zijn. 
Spirit had ondertussen haar 
focus volledig op eten gericht. 
“Elke nacht at ze twee balen 
hooi en brak de halve stal af 
als die op waren. Ze was 
onverzadigbaar.”

Blader naar pagina 38 om te 
lezen hoe het nu met Souris 
en Spirit gaat.

‘SOURIS EN SPIRIT 
WAREN VERMAGERD  
EN VOLLEDIG  
VAN DE KAART’

VOOR/NA BEELD ROBIN UTRECHT

Souris

Spirit
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  dierenbescherming.nl/successenSUCCESSEN

In 2018 komt er een verbod op het  
knippen van snavels bij pluimvee. 

Staatssecretaris Dijksma komt  
hiermee tegemoet aan de wens van  

de Tweede Kamer om het welzijn van 
miljoenen hennen, hanen en kalkoe

nen in Nederland te verbeteren. Pluim
veebedrijven branden het puntje van  
de snavels nu vaak weg met infrarood  

licht om te voorkomen dat dieren 
elkaar verwonden. Dit is erg pijnlijk 

voor de dieren, en daarom wordt  
er gewerkt aan andere preventieve 

maatregelen die er de komende jaren 
voor moeten zorgen dat het kaalpluk
ken afneemt. De Dierenbescherming 

pleit voor ruimere huisvesting,  
meer afleidingsmateriaal en het  

fokken van rustige rassen.

Per 1 juli 2015 verkopen Nederlandse 
supermarkten alleen nog varkensvlees 
dat voldoet aan criteria die de Dieren
bescherming hanteert voor haar Beter 
Leven kenmerk met één ster. Dit houdt 
in dat bijna vier miljoen varkens uit de 

veeindustrie over twee jaar meer ruimte 
hebben en afleidingsmateriaal om verve
ling tegen te gaan. Lichamelijke vermin

kingen van biggen worden drastisch 
verminderd en de dieren mogen langer 
bij hun moeder drinken. Op het gebied 

van gezondheid wordt ingezet op 
 verdere beperking van antibiotica, die 
alleen nog incidenteel gebruikt mag 

worden. Frank Dales, directeur van de 
Dierenbescherming, is trots: “Met het 

Beter Leven kenmerk lukt het ons om de 
bijl aan de wortel van de veeindustrie te 
leggen. Onze strategie is dat we willen 
aantonen dat het technisch en econo

misch mogelijk is om dieren onder 
 betere leefomstandigheden te houden.”

Er ging een strijd van twintig jaar  
aan vooraf. Talloze campagnes werden 
door de Dierenbescherming gevoerd, 

maar nu is het eindelijk zover: per 2014 
legt de overheid het houden van 

bepaalde exotische zoogdieren, zoals 
wasberen en luipaardkatten, aan ban
den. Staatssecretaris Dijksma stuurde 

daartoe een brief en een lijst van dieren 
naar de Tweede Kamer. Op deze posi

tieflijst staan de dieren die mogen 
worden gehouden als gezelschapsdier. 
Overige exotische diersoorten zijn te 

gevaarlijk, kunnen ziektes overdragen 
of zijn niet te domesticeren, wat 

 betekent dat ze niet in staat zijn om 
zich aan te passen aan het leven met 

mensen. De Dierenbescherming 
 verwacht dat er snel vergelijkbare 
regel geving gaat komt voor vogels, 

reptielen, amfibieën en vissen.

Knippen snavels  
bij pluimvee  verboden  

vanaf 2018

Beter leven  
voor miljoenen  
varkens in 2015

Houden van   
exotische zoogdieren 

aan banden

3X BEREIKT  
VOOR DE DIEREN

De Dierenbescherming zet zich elke dag in om het welzijn van dieren te 
verbeteren. De afgelopen drie maanden hebben we weer een aantal 
mooie successen bereikt, die we op deze pagina graag met u delen.

1 32



KORTE BERICHTEN

Eind juni opende de Dierenbescherming 
twee Pop-up Dierenasielen in leegstaande 
panden in Amsterdam en Apeldoorn. In 
tegenstelling tot eerdere berichten waren 
hier geen echte kittens te koop, maar knit-
tens, ofwel gebreide kittens. Sinds de start 
van de campagne ‘Help een kitten met een 
knitten’ waren er zo’n 7.000 meesterwerkjes 
gebreid, allemaal met veel liefde en zorg 
gemaakt. Deze knittens werden in de Pop-up 

Asielen verkocht om aandacht te vragen voor 
de stroom kittens die in de periode van april 
tot oktober de asielen overspoelen. De 
opbrengst kwam volledig ten goede aan de 
opvangcentra van de Dierenbescherming. 
Het is de bedoeling dat de komende maan-
den ook in andere plaatsen Pop-up Asielen 
opduiken. Actrice, schrijfster en bovenal 
 dierenvriend Sanne Vogel opende het  
Pop-up Dierenasiel in Amsterdam.

Pop-up Asielen vragen aandacht voor kittens

Help katten in 
opvangcentra
Een speciale quarantaine-

ruimte voor katten in 
opvangcentra om bij 

besmetting met ringworm 
een schimmeluitbraak te 
beperken. Met dit idee 

dingt de Dierenbescher-
ming mee naar de Grote 

Gift; een eenmalige 
 donatie van 50.000 euro 
door het 3M Fonds, dat 

 initiatieven van niet-
commer ciële instanties 

ondersteunt. Helpt u ons 
de katten te helpen? Stemt 
u dan tot 31 oktober mee 

via www.3mfonds.nl.

Bouw Dierenbeschermingscentrum Limburg bereikt hoogste punt
In april van dit jaar werd een 
langgekoesterde droom 
 werkelijkheid: de bouw van 
Dierenbeschermingscentrum 
Limburg ging van start. Grond 
werd bewerkt, prefab onder-
delen bungelden aan een 
kraan en een houten construc-
tie verrees. Onlangs werd  
het hoogste punt bereikt.  
Een mooi moment om bij  
stil te staan en te beseffen  
wat er nu eigenlijk in de 
gemeente Sittard-Geleen 
wordt  gecreëerd. Het Dieren-
beschermingscentrum is 
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namelijk niet alleen een 
 prachtig gebouw, maar ook 
een plek waar mens, dier en 
natuur samenkomen, educa-
tie, bewustzijn en respect een 
plaats krijgen en mogelijk-
heden ontstaan voor het wel-
zijn van dieren. Wilt u de bouw 
van dit mooie project volgen? 
Kijk voor updates en foto’s op 
 limburg.dieren bescherming.nl. 
In de volgende uitgave van 
DIER leest u wanneer en  
hoe u de opening van het 
 Dierenbeschermingscentrum 
 Limburg mee kunt maken. 
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  www.dierenbescherming.nl/actueel

Jaarlijks worden miljoenen 
landbouwdieren van en naar 
Nederland getransporteerd. 
Een stressvolle aangelegen-
heid, onder meer door slech-
te ventilatie, ruimtegebrek en 
een tekort aan voer en water. 
Uit onderzoek van de Eerlijke 

Bankwijzer blijkt dat banken 
die investeren in veetranspor-
teurs nauwelijks rekening 
 houden met het welzijn van 
dieren: vijf Nederlandse 
 banken scoren zelfs een 
 dramatische 1 op een schaal 
van 1 tot 10. De Eerlijke 

 Bankwijzer roept banken 
daarom op om dierenwelzijn 
een vast onderdeel van hun 
beleid te maken en zal haar 
onderzoek volgend jaar her-
halen om te beoordelen of  
de situatie is verbeterd. De 
Dierenbescherming is een 

van de zes initiatiefnemers 
van de Eerlijke Bankwijzer, 
waarbij de tien grootste 
 banken plus Triodos Bank 
worden getest op duurzaam-
heid. Wilt u weten hoe uw  
bank scoort? Kijk op:  
www.eerlijkebankwijzer.nl.

Banken negeren dieren welzijn bij financiering veetransport

Met deze tas levert u niet 
alleen een bijdrage aan de 
campagne voor het Beter 
Leven kenmerk, u laat ook 
zien dat u het belangrijk 

vindt om bewust vlees en 
zuivelproducten te consu-
meren. Daarnaast is deze 
tas heel praktisch voor de 
boodschappen, zwemles, 

logeerpartijtjes, schoolkamp, 
vakantie en om dingen in op 
te bergen. Koop er ook met-

een eentje voor iemand 
anders, want de tassen 

 kosten slechts 2,50 euro 
(exclusief verzendkosten).  

U kunt deze tas en  
vele andere leuke 

 producten bestellen in  
onze webwinkel:  

www.wiekeswinkel.nl.

Nu te koop:
Beter Leven  
kenmerk tas

Verbod op afknippen  biggenstaarten komt er

Elke dag een lach: Honderd honden op de fiets
Fietsen in Amsterdam: voor 
de niet-geoefende fietser is 
het een heikele onderneming. 
Als we onze pedalen niet  
hard genoeg rondtrappen, 
worden we links en rechts 
ingehaald. Niet-telefonerend 
fietsen is er niet meer bij, dus 
tijd om van de omgeving te 
genieten is er nauwelijks. En 
dat is jammer, want er valt zo 
veel moois te zien. Zoals de 
hondjes op de fiets, met hun 

Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs de 
zogenaamde ‘Verklaring van Dalfsen’ in 
 ontvangst genomen: een plan van aanpak  
van de Dierenbescherming en LTO om gelei-
delijk anders om te gaan met het couperen 
van biggenstaarten. Deze worden afgeknipt 
om te voorkomen dat de dieren elkaar in de 
staart bijten, onder meer uit verveling en 
door ruimtegebrek. In de samen leving is 

 kritiek op het couperen van de staarten en 
ook varkenshouders zouden hier liever zo 
snel mogelijk mee stoppen. De realiteit is 
echter dat dit onverantwoord is. Eerst 
 moeten stallen en bedrijfsvoering worden 
aan gepast, en dat kost tijd en geld. Hoewel 
een datum uitbleef, sprak Dijksma de hoop 
uit dat de varkenshouderij  binnen afzienbare 
tijd ingreepvrij is. 

kop in de wind. Fotograaf 
 Thomas Schlijper bundelde 
zijn mooiste ‘honden in bakjes 
op fietsen’-foto’s in het boek 
‘Elke dag een lach’. 

We mogen vijf exemplaren 
weggeven van dit leuke 
 boekje. Wilt u er een ontvan-
gen? Stuur dan een mail naar:  
redactie@dierenbescherming.nl, 
o.v.v. uw naam en adres-
gegevens.

win!
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dierenbescherming.nl/100-dierenbescherming

Mensen die getuige zijn van een dier in nood kunnen 
dat sinds 2011 melden via het landelijke nummer 

144-red-een-dier. De Dierenbescherming speelt bij de 
noodhulp aan dieren een belangrijke rol en 

organiseert onder meer vervoer, medische zorg en 
opvang. Haar ambitie? Een landelijk dekkend netwerk 

dat 24 uur per dag bereikbaar én inzetbaar is. 

DIERENNOODHULP

D
ieren kunnen op veel manie
ren in de knel komen. Huis
dieren verdwalen, worden 
verwaarloosd of komen op 
straat terecht. Daar worden 

ze soms ziek of raken ze gewond. In  
het wild levende dieren worden aan
gereden of raken bekneld in obstakels. 
Dierennoodhulp raakt volgens de Dieren
bescherming alle diersoorten in Neder
land. Dus niet alleen zoogdieren en 
vogels, maar ook amfibieën en reptielen 
en soms ook vissen. De organisatie zorgt 
voor deze dieren en biedt ze alle hulp die 
ze nodig hebben.
Nanine van der Wal, coördinator dieren
welzijn bij afdeling Rijnmond van de 
 Dierenbescherming, houdt zich dagelijks 
bezig met de noodhulp aan dieren. Nanine: 
“Ik definieer dierennoodhulp letterlijk als 
‘het helpen van een dier in nood’. Daarbij 
denk ik ook automatisch aan het coördi
neren van de melding over een dier in 

‘DE VANZELFSPREKENDHEID 
IS ONTSTAAN DAT WIJ 
 DIEREN HELPEN EN OOK 
AUTOMATISCH ALLE KOSTEN 
OP ONS NEMEN. ZO ZOU 
HET NIET MOETEN GAAN’

nood bij onze centrale meldkamer. Want 
of je nu advies geeft, doorverwijst of 
daadwerkelijk actie onderneemt: het  
gaat erom dat wij een dekkende oplos
sing willen bieden achter een melding. 
Essentieel daarbij is dat één telefoontje 
van een burger volstaat.”

Alles onder één dak
Het melden van dierenleed verloopt via 
het landelijke nummer 144. Hier doet  
een centralist van de politie een eerste 
uitvraag om te bepalen of er hulp nodig 

is. Als dat zo is, neemt 144 contact op 
met een van de hulpdiensten voor dieren 
in nood, in dit geval met de centrale 
meldkamer van Dierenbescherming 
 Rijnmond. Deze meldkamer heeft in het 
betreffende gebied een regiefunctie: haar 
beslissing is leidend, uiteraard in samen
spraak met de ambulancemedewerkers 
ter plaatse. Nanine: “Wij hanteren deze 
werkwijze om ruis te voorkomen. Het 
moet voor alle betrokkenen duidelijk  
zijn wie de knopen doorhakt.” Als wordt 
vastgesteld dat een dier medische hulp 
nodig heeft, vervoert de dierenambulan
ce het naar een dierenarts. “Hierbij spe
len tijd en afstand een sleutelrol,” aldus 
Nanine. “We kiezen voor de dierenarts 
die het snelste bereikbaar is vanaf de  
plek waar het dier is aangetroffen.” 
 Vervolgens worden huisdieren opgevan
gen in het asiel of herenigd met hun eige
naar, wat dankzij chipregistratie steeds 
vaker voorkomt. In het wild levende 

dossier
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 dieren, zoals herten en konijnen, worden 
teruggeplaatst in hun eigen omgeving. 
Nanine: “Bij Dierenbescherming Rijn
mond hebben we de luxe dat we alles 
onder één vlag hebben: van ambulance
vervoer tot veterinaire zorg, dieren opvang 
en (terug)plaatsing. We kunnen dus altijd 
snel schakelen.”

Kan het dier zich nog redden?
In Nederland zijn zo’n honderd organi
saties die diensten aanbieden op het 
gebied van diervervoer; 34 daarvan zijn 
aangesloten bij de Dierenbescherming. 
Deze rijden bijna 90.000 keer per jaar uit. 
Primaire taak van de dierenambulance is 
het transportklaar maken en vervoeren 
van gewonde, zieke en zwervende dieren 
en het bevrijden van dieren uit benarde 
situaties. Het gaat hierbij in veel gevallen 
om in het wilde levende dieren. Nanine: 
“In principe is niemand verantwoordelijk 
voor deze dieren. De Dierenbescherming 
neemt een deel van die zorg daarom op 

lijk. Nanine. “Wat mensen zich niet reali
seren is dat een dier dat eruitziet alsof 
het dringend hulp nodig heeft niet altijd 
gebaat is bij menselijke interventie. Dat 
geldt met name voor jonge dieren. De 
primaire reactie van iemand die een  
nest kittens of jonge vogels aantreft, is 
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zich. Een belangrijke vraag die we daarbij 
altijd stellen, is of het dier terug kan naar 
de eigen leefomgeving en nog in staat is 
om zich er alleen te redden. De lat ligt 
daarbij overigens veel hoger dan bij huis
dieren, die ook met een handicap of 
beperking nog een kwalitatief goed leven 
kunnen leiden. Neem een hert met een 
gebroken poot. Zo’n dier ervaart te veel 
stress in gevangenschap. Je moet jezelf 
daarom altijd afvragen of het dier zich 
nog kan redden als het wordt terugge
plaatst. Is het er zo slecht aan toe dat dat 
niet meer mogelijk is? Dan moeten we 
het besluit willen nemen om het dier uit 
zijn lijden te laten verlossen. Want ook 
dat is een vorm van helpen, hoe gek dat 
misschien ook klinkt.” 

Niets doen is soms de juiste hulp
Het lijkt tegenstrijdig, maar bij de mel
ding over een dier in nood is specialis
tische tussenkomst van bijvoorbeeld een 
dierenambulance niet altijd noodzake

‘IN ONZE IDEALE WERELD IS 
DE DIEREN BESCHERMING 
EEN HERKENBAAR 
 AANSPREEKPUNT 
NA MELDIN GEN 
BIJ 144’

Nanine van der 
Wal, coördinator  
dierenwelzijn  
Dierenbescher-
ming Rijnmond
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oppakken en meenemen. Begrijpelijk, 
maar in veel gevallen zijn deze dieren 
helemaal niet hulpbehoevend. Dat pro
beren we bij de telefonische melding met 
de juiste uitvraag en een goed advies al 
vast te stellen. We laten mensen bijvoor
beeld de leeftijd van een dier inschatten 
door te vragen of de oogjes dicht of open 
zijn, of het al veren heeft en of het al  
dan niet zelfstandig kan lopen. Locatie
bepaling is daarbij ook van belang. Een 
nestje kittens dat beschut en veilig ligt, 
heeft andere zorg nodig dan een katje 
dat alleen op straat wordt aangetroffen. 
Als we twijfelen over de juiste handels
wijze laten we de ambulance overigens 

altijd uitrijden. In die gevallen schakelen 
we ook regelmatig instanties in, zoals 
Stichting Zwerfkatten Rijnmond, die 
bijvoorbeeld bij een nestje zwerfkittens 
adviseert om de moederpoes erbij te 
zoeken. Zij is namelijk bijna altijd in de 
buurt van haar kleintjes en niemand kan 
de dieren beter grootbrengen dan zij.” 

Ooit kunnen we het niet meer betalen
Vaak staat er een te lage vergoeding 
tegenover de hulp die de Dierenbescher
ming biedt. En dat terwijl bijvoorbeeld 
alle gemeenten in Nederland een wette
lijke plicht hebben om zwervend aan
getroffen dieren zonder eigenaar op te 
laten vangen. Nanine: “Kostendekking is 
momenteel een speerpunt, omdat er een 
dag komt waarop we het niet meer red
den, hoe graag we dat ook zouden willen. 
De Dierenbescherming heeft in dit 
gebied alle facetten van  dierennoodhulp 
op zich genomen, maar daarvoor kunnen 
maatschappelijke organisaties zoals 

Dierenambulancemedewerker
Vincent Breur: 
“Naast mijn baan 
als vertegenwoor-
diger rijd ik al 
 twintig jaar elke 
woensdagavond  
op de dierenambu-
lance. Het ene moment halen we 
dode watervogels uit de sloot, om 
enkele uren later een kat uit een 
schoorsteen te bevrijden. Ik hoop dat 
ik dieren in nood een beter leven 
kan geven of ze bij een uitzichtloze 
situatie een lange lijdensweg 
bespaar. Want ook dat hoort erbij, 
hoe verdrietig dat soms ook is.”

Uit de praktijk

Centralist meldnummer 144
John van Limbeek: 
“Deze zomer kwa-
men er extreem 
veel meldingen 
binnen over achter-
gelaten honden in 
bloedhete auto’s. 
Ongelooflijk dat mensen zo achte-
loos met hun dier kunnen omgaan. 
De functie als centralist bij 144 voelt 
als een roeping: nu kan ik écht iets 
voor dieren betekenen. Niet alleen 
voor gewonde dieren en dieren in 
nood, maar ook voor dieren die wor-
den mishandeld of verwaarloosd.”

Teamleider honden en  
coördinator dierennoodhulp
Patrick den Ouden: 
“De essentie van 
dierennoodhulp is 
hulp bieden aan 
alle dieren die het 
nodig hebben. Ook 
aan dieren in een 
huiselijke situatie. Neem de hond 
Diablo die bij binnenkomst in onze 
opvang broodmager was. Na een 
week van uitstekende zorg bij een 
gastgezin hebben we moeten 
besluiten om hem in te laten slapen. 
Dat deed pijn. Maar het was de 
 enige keuze, omdat hij geen kans 
meer had op herstel.”
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BIJ MELDING VAN EEN  
DIER IN NOOD MOET ÉÉN 
TELEFOONTJE VAN DE 
BURGER VOLSTAAN
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Melding van een  
dier in nood via  

144-red-een-dier

Als baas zich 
niet meer meldt, 
wacht dier in 
opvang op een 
nieuwe 
eigenaar

Melding wordt 
 doorgezet naar een 
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van het dier de tijd 
hem op te halen  
uit het asiel

DIERENNOODHULP: HOE WERKT HET ?
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 wijzelf niet alleen blijven opdraaien.  
We zijn daarom een landelijke discussie 
op gang aan het brengen met als centrale 
vraag hoe de basiszorg voor dieren in 
nood kostendekkend kan worden. Ik  
vind dat een organisatie als de Dierenbe
scherming wat dat betreft best meer op 
haar strepen mag gaan staan. In het verle
den is dat veel te weinig gebeurd, waar
door de vanzelfsprekendheid is ontstaan 
dat wij de dieren helpen en ook automa
tisch alle kosten op ons nemen. En zo zou 
het niet moeten gaan.” Toch blijft het 
lastig, want waar trek je de grens? De 
Dieren bescherming is er voor alle dieren 
en zal alles doen om dieren te helpen. 

Wat doet de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming?
Bij het bestrijden van dierenleed 
kan de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming (LID) worden 
ingezet. De LID werkt nauw samen 
met de dierenpolitie. Laatstge-
noemde houdt zich bezig met straf-
rechtelijke zaken. Inspecteurs van de 
LID kunnen (op basis van bestuurs-
recht) trajecten inzetten die de eige-
naar dwingen om bijvoorbeeld een 
dierenarts te bezoeken. Ook kan er 
worden besloten om in overleg met 
Dienst Regelingen van het ministerie 
van Economische Zaken een dier bij 
de eigenaar weg te halen. Waar het 
gaat om bedrijfsmatig gehouden 
landbouwdieren wordt de Neder-
landse Voedsel- & Warenautoriteit 
(NVWA) ingeschakeld. 
Wilt u meer weten over het werk 
van de LID? Blader dan door naar 
pagina 27.

Wat is de rol van  
het Vertrouwensloket?
Preventiemedewerkers van het 
 Vertrouwensloket van de Dierenbe-
scherming houden zich op vrijwillige 
basis bezig met het voorkomen van 
dierenleed. Zij geven dierenbezitters 
voorlichting over en begeleiden ze bij 
de verzorging van een dier om te 
voorkomen dat een situatie uit de 
hand loopt. Ook de preventie van 
dierenleed valt onder dierennoodhulp. 

Ook als daar geen financiële tegemoet
koming tegenover staat. 

De ideale wereld
De Dierenbescherming speelt dus een 
belangrijke rol in de keten van dieren
noodhulp, maar streeft naar een lande
lijk dekkend netwerk dat zo nodig 24 uur 
per dag ingezet kan worden. Nanine: “In 
onze ideale wereld is de Dierenbescher
ming een herkenbaar aanspreekpunt na 
alle meldin gen bij 144. En dan hoeven we 
niet in alle gevallen de uitvoerende taak 
op ons te nemen. Het gaat erom dat er 
coördinatie is tussen bijvoorbeeld politie, 
ambulance en dierenopvang. De handvat

ten en voorzieningen zijn er; alle facetten 
moeten alleen nog beter op elkaar 
 worden afgestemd. We kunnen daarbij 
leunen op heel veel ervaring en op alle 
vrijwilligers, die zorgen dat de keten van 
dierennoodhulp draaiende blijft, zonder 
daar ooit iets voor terug te verwachten.”

‘BIJNA NIEMAND PAKT DE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR IN HET WILD 
 LEVENDE  DIEREN. DAAROM  
NEMEN WIJ EEN DEEL  
VAN DIE ZORG OP ONS’
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LEZERSFOTO’S

KLEURRIJKE DIEREN
Onze zomer werd dit jaar nog zonniger dankzij de vele foto’s van bontgekleur-
de dieren die we van u ontvingen. Het was moeilijk om een keuze te maken 

uit de enorme kleurenpracht, maar het is ons gelukt. Voor het volgende num-
mer vragen we u foto’s toe te sturen van dieren die ‘Kiekeboe!’ zeggen. Stuur 
uw foto onder vermelding van naam, woonplaats en een begeleidend tekstje 

aan redactie@dierenbescherming.nl. Insturen kan tot 15 november.

Piet Guijt, 
Zoetermeer
“Ik hou me 
keurig aan  
het toegangs-
verbod” 

Arjan Habraken,  
Leiden

De wonder schone 
onder waterwereld van 

Lovina, Bali

Lucie Schwartz,  
Den Haag 

Een opvallende 
 verschijning

Annemiek  
Gagliardi,  
Arnhem
Imposante  
snavel

Guus Schuckman, 
Maastricht

Wat een vrolijke 
knapperd!



15    

redactie@dierenbescherming.nl

Marijke Talen, Vroomshoop
Unexpected Dream

Sem Rijken, Eindhoven
Finding Nemo

Annemieke Kleen, Dalem 
Felgekleurde gekko op 

Hawaii’s Big Island

Mirjam van Elst, Grave
Miss Anne komt graag  

fleurig voor de dag 
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BEELD ERIK BUIS

Jaarlijks worden honderden weidedieren zoals 
paarden, schapen, geiten en varkens in beslag 

genomen wegens mishandeling of 
verwaarlozing. Tot voor kort werd onder 

professionele partijen een nieuwe eigenaar voor 
ze gezocht. De website Ikzoekbaas.nl van de 
Dierenbescherming stelt nu ook particulieren  

in staat om een weidedier te adopteren. 

ZIJ VONDEN 
ELKAAR 

Tweede kans voor weidedieren via Ikzoekbaas.nl

Met de pilot ‘Zoek een weidedier’ 
probeert de Dierenbescherming 
samen met Dienst Regelingen van 
het ministerie van Economische 

Zaken een nieuw thuis te vinden voor weide
dieren die zijn weggehaald bij hun eigenaar. 
“Als mensen overwegen om een weidedier 
aan te schaffen via de website Ikzoekbaas.nl, 
worden ze uitgebreid gescreend,” vertelt 
Marjolein Gardenier, die bij de Dieren
bescherming verantwoordelijk is voor de 
bemiddeling. “Na een telefonische kennis
making sturen wij iemand bij ze langs om 

de toekomstige huisvesting voor de dieren  
te beoordelen. Omdat over de achtergrond 
van de weidedieren op Ikzoekbaas.nl vaak 
weinig tot niets bekend is, kunnen er geen 
garanties worden gegeven over het gedrag en 
de ontwikkeling. Wel worden de dieren 
altijd medisch onderzocht door een dieren
arts alvorens ze worden overgedragen aan 
hun nieuwe baas.” Sinds de start van de 
pilot begin dit jaar zijn er al verschillende 
weidedieren succesvol herplaatst. Drie trotse 
eigenaren vertellen hoe zij hun dier vonden 
via de website Ikzoekbaas.nl.



Angela en Wim vonden Jan
Angela Cornelissen (51) was op zoek 
naar een nieuw katje toen ze op de 
 website Ikzoekbaas.nl een foto van 
 shetlandpony Jan (7) tegenkwam. Ze was 
meteen verkocht. Ook haar man Wim 
was enthousiast. Ze besloten Jan een 
nieuw thuis te bieden. 
Angela: “Ik heb een voorliefde voor zieli-
ge dieren. Geen idee waar dat vandaan 
komt, maar ik wil ze helpen, in huis 
nemen en overladen met aandacht. Hoe-
wel Jan nog maar kort bij ons is, is hij 

dikke vrienden met onze andere shetlan-
der Bart, die we al tien jaar hebben. Gek 
genoeg hebben we met Bart nooit écht 
contact kunnen krijgen, terwijl Jan zich 
helemaal opengesteld heeft voor ons. En 
dat is bijzonder, want hij heeft het niet 
makkelijk gehad. Over zijn verleden 
weten we niet veel, alleen dat hij door 
zijn vorige eigenaar is verwaarloosd. En 
dat hij nogal koppig is, maar dat zijn alle 
shetlanders. Jan is bovendien erg 
ondeugend, dus we moeten hem goed 
in de gaten houden. De pony’s staan 

samen met een schaap in het weiland 
achter ons huis, maar we zetten het  
hek regelmatig open, zodat ze lekker 
door de tuin kunnen wandelen. Jan  
duikt dan meestal direct de schuur in, 
duwt de deksel van de emmer met 
vogelvoer en begint te eten. Ook de 
bamboeplanten vindt hij zalig. Laatst 
kwam hij zelfs doodgemoedereerd de 
keuken in gewandeld. Het mag eigenlijk 
niet, maar we kunnen hem niets verbie-
den. Jan is zo’n lief beestje – ik ben 
helemaal verliefd op hem.”

‘JAN HEEFT ZICH 
ECHT VOOR ONS 
OPENGESTELD’

ikzoekbaas.nl
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Angelique vond Gea
Angelique Hartman (46) zocht een 
 maatje voor haar paard Fiori (3). Via 
Ikzoekbaas.nl vond ze de jonge merrie 
Gea (2), die zich in korte tijd ontpopte tot 
een vrolijke, pittige dame én de beste 
vriendin van Fiori. 
Angelique: “Tijdens onze vakantie in 
Frankrijk ging ik met mijn dochter paard-
rijden, voor het eerst in twintig jaar. Ik 
besefte toen pas hoe vreselijk ik het had 
gemist. Thuis ben ik meteen op zoek 
gegaan naar een paard voor mezelf. Dat 

werd Fiori, een prachtige, jonge ruin. 
Paarden zijn kudde dieren, dus ik zette 
Fiori bij onze shetlander Ria in de wei. 
Maar zij is een oud chagrijn van 33 jaar, 
die haar eigen gang gaat en niet over de 
sociale interactie beschikt die een jong 
paard nodig heeft. Uit verveling begon 
Fiori daarom als een bezetene te graven 
in zijn paddock. Op de site Ikzoekbaas.nl 
kwam ik vervolgens de merrie Gea 
tegen. Ik liet mijn gegevens achter en 
een paar weken later werd ik gebeld 
door de Dieren bescherming: ik mocht 

haar komen halen. Toen ik Gea voor het 
eerst zag, was ze een zielig hoopje en 
duidelijk ondervoed. Maar ze kwam naar 
me toe en dat vertrouwen gaf voor mij 
de doorslag. Ook de kennismaking met 
Fiori verliep beter dan ik had durven 
hopen. Na een uur stonden ze samen in 
de stal te eten en nog diezelfde middag 
lagen ze zij aan zij in het zand. Inmiddels 
zijn ze helemaal op elkaar ingespeeld. Fiori 
is de baas, want hij is groot en sterk en Gea 
accepteert dat. Vertederend om te zien dat 
ze zo zijn opgebloeid sinds ze samen zijn.”

‘AL NA EEN UUR 
STONDEN ZE 
SAMEN IN DE 
STAL TE ETEN’

18    
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ikzoekbaas.nl

Dineke vond Truus en Betsy
In de riante tuin van Dineke Niemeijer (55) 
liepen al zes kippen, drie katten en twee 
honden rond. Maar als beginnend hobby-
boer wilde ze er graag nog een paar dieren 
bij. Ze liet haar oog vallen op de hangbuik-
zwijntjes Truus en Betsy (beide 1).
Dineke: “Het heeft een behoorlijke tijd 
geduurd voordat ik mezelf de trotse eige-
naar van Truus en Betsy mocht noemen. 
Allereerst kwam de Dierenbescherming 
langs om de huisvesting te controleren. 
De volgende stap was de aanvraag van 
een bedrijfsnummer bij Dienst Regelingen. 
Je bent namelijk officieel veehouder zodra 
je een of meerdere weidedieren bezit. Het 
was een lang traject, maar ik   heb het er 
graag voor over gehad. Truus en  Betsy 
staan prinsheerlijk in de wei achter mijn 
huis. En zoals je van hangbuikzwijntjes 
mag verwachten zijn ze vreselijk lui, dol op 
eten en rollen ze graag in de modderpoel 
die ik voor ze heb gemaakt. Mensen vra-
gen me wat ik nou zo leuk vind aan var-
kens, maar ik kan er heel erg van genieten 
als ik ze knorrend achter elkaar aan zie 
sjokken door de tuin. Het is natuurlijk een 
risico om dieren te adopteren waar je wei-
nig over weet. Maar Truus en Betsy lijken 
niet gebukt te gaan onder hun verleden.” 

‘HEERLIJK OM ZE 
DOOR DE MODDER  

TE ZIEN ROLLEN’
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CAMPAGNE

‘JE GAAT ER NIET   
VANUIT DAT JE KAT  

WORDT DOOD GESCHOTEN’
Vele tienduizenden katten in Nederland leiden een zwervend bestaan.  

Omdat deze dieren onbedoeld voor overlast zorgen, laten provinciebesturen  
ze afschieten. Elk jaar worden maar liefst 8.000 tot 13.500 katten door jagers 

neergeschoten. En daarbij gaat het niet alleen om verwilderde katten,  
er zitten ook regelmatig huiskatten tussen. 

Landelijke actie om het afschieten van katten tegen te gaan

Het overkwam Henk Scheper en 
Geeske Veenstra uit het Friese 
Nij Beets. In april 2011 werden 
twee van hun katten door jagers 

gedood. Geeske: “Ik zag vanuit het raam 
hoe een jager uit een auto stapte en op 
een dier schoot. Die avond kwam onze 
kat Simme niet meer thuis. Ik ben naar 
buiten gegaan en vond hem. Dood. Op 
slechts veertig meter van ons erf.” Drie 
dagen eerder was hun andere kat Sake  
al verdwenen. “Ook die middag had ik 
een harde knal gehoord en gezien hoe 
een jager ‘iets’ weggooide,” verklaart ze, 
“maar je gaat er niet vanuit dat je kat 
wordt doodgeschoten; dat wil je gewoon 
niet geloven.” Toch zat het haar niet 
lekker en de volgende ochtend besloot  
ze Sake te gaan zoeken. “Opnieuw zag ik 
twee jagers rijden. Henk was woedend en 
is achter ze aangegaan. Schoorvoetend 
gaven ze toe dat ze vier dagen eerder ook 
een kat hadden geschoten en ze wezen 
ons de plek waar ze Sake als oud vuil 
hadden neergegooid. Toen kwam ook 
onze kat Fokke, die een jaar eerder was 
verdwenen, weer ter sprake. En plotseling 
viel alles op z’n plek. Want ook toen heb 
ik op de dag van zijn verdwijning een 
schot gehoord, alleen legde ik op dat 
moment de link nog niet.”

Rapport vol onwaarheden
Henk en Geeske besloten aangifte bij  
de politie te doen. Ze dachten dat ze  
een sterke zaak in handen hadden.  

‘IK ZAG VANUIT  
HET RAAM HOE EEN  
JAGER UIT EEN AUTO  
STAPTE EN OP EEN  

DIER SCHOOT’

Henk: “We zaten daar met foto’s van  
onze twee dode katten, de kogels 
waarmee ze waren geschoten, röntgen
foto’s waaruit bleek dat ze respectievelijk 
15 en 49 kogels in hun lijf hadden én de 
bekentenissen van de jagers.” Het stel 
had er dan ook geen moment rekening 
mee gehouden dat de jagers ongestraft 
zouden kunnen blijven, maar dat gebeur
de wel. Geeske: “Agenten van de afdeling 
Bijzondere Wetten van Politie hebben de 
gebeurtenissen gereconstrueerd. Hun 
rapport staat echter vol met onwaar

heden. De katten zouden bijvoorbeeld  
op honderden meters afstand geschoten 
zijn,  terwijl dat helemaal niet mogelijk 
is. Ik neem het die mannen kwalijk dat 
ze hun werk niet zorgvuldiger hebben 
gedaan.” Zij beroepen zich ondertussen, 
evenals Justitie en de jagers, op artikel 16 
lid 3 van de Flora en faunawet, op basis 
waarvan katteneigenaren zelf verant
woordelijk zijn als hun dier zich buiten 
het erf begeeft. “Dat maakte het zo 
mogelijk nog erger,” zegt Geeske.  

“Wij waren de slachtoffers, maar nu leek 
het alsof wij de dood van onze katten zelf 
hadden veroorzaakt.” 
 
Besluit in voordeel van jagers
In sommige Nederlandse provincies, waar
onder Friesland, mogen jagers verwilderde 
katten in buitengebieden doodschieten. 
“Zij doen dit onder het mom van schade
bestrijding,” aldus Geeske. De regels hier
omtrent zijn echter verwarrend, omdat 
het lang niet altijd duidelijk is wat onder 
een ‘buitengebied’ moet worden verstaan. 
En bovendien: hoe moet een jager beoor
delen of het om een wilde of een huiskat 
gaat? Ard Boersma, regio manager van 
 Dierenbescherming Friesland, die Henk 
en Geeske bijstond tijdens de gerechtelijke 
procedure, vindt dat er duidelijker regels 
moeten komen: “Als een kat in elkaar 
duikt, zou dat een teken van verwildering 
zijn. Maar dat is onzin. Huiskatten zijn 
vogelvrij als ze buiten lopen, want tegen 
de jagers wordt toch niet opgetreden.” 
Ook in het geval van Henk en Geeske viel 
het besluit van de officier in het voordeel 
van de jagers uit. Hij oordeelde dat ze op 
het randje balanceerden, maar dat er geen 
overtuigend bewijs kon worden geleverd 
dat zij doelbewust huiskatten hadden 
doodgeschoten. “Veel mensen raken hun 
kat kwijt, zonder dat ze ook maar het ver
moeden hebben dat hun dier kan zijn 
geschoten,” besluit Geeske. Het stel strijdt 
nu, met de Dierenbescherming als mede
stander, voor verandering van de regels. 
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Dierenbescherming.nl/NEE

Zegt u ook NEE tegen het afschieten van katten?
Sinds eind september voert de Dierenbescherming 
een landelijke actie waarbij iedereen wordt opge-
roepen om een petitie te ondertekenen die NEE  
zegt tegen het afschieten van katten en JA tegen  
een diervriendelijke aanpak om het kattenoverschot 
het hoofd te bieden. Medio oktober wil de Dieren-
bescherming de petitie aanbieden aan staatssecre-
taris Sharon Dijksma van Landbouw. Tekent u de 
petitie ook op Dierenbescherming.nl/NEE? 
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IN BEELD

GANZEN 
PRACHT

Dertig jaar geleden was de grauwe gans een 
zeldzame broedvogel. Om deze ganzen te 
laten terugkeren, werden ze vanaf de jaren 

zeventig uitgezet in de natuur. Dat is zo goed 
gelukt dat ganzen nu volgens sommigen 
overlast veroorzaken en massaal worden 

afgeschoten. Door alle commotie zouden we 
bijna vergeten dat ganzen ook prachtige 

dieren zijn die hun plekje in het Hollandse 
landschap ruimschoots hebben verdiend.  

Op deze pagina’s tonen ze hun schoonheid. 
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BEELD ROBIN UTRECHT dierenbescherming.nl/ganzen

De Canadese gans  
stamt uit Noord-Amerika: 
 Alaska, Canada en ove-
rige noordelijke staten 
van de VS. Deze forse 
ganzensoort komt tegen-
woordig veelvuldig in 
Nederland voor. De 
Canadese gans is her-
kenbaar aan de witte 
band van de keel tot aan 
de wangen en behoort 
tot de zomerganzen. 
Deze dieren verblijven 
het hele jaar in ons land 
en broeden in de zomer 
in het wild. Dit in tegen-
stelling tot winterganzen, 
die in het voorjaar naar 
noordelijke broedgebie-
den trekken in Denemar-
ken, op Spitsbergen en 
de Russische toendra.

Ganzen vormen paartjes voor het leven. Hun 
nest bevindt zich op de grond en wordt door de 
vrouwtjes bekleed met dons, dat ze uit hun eigen 
borst plukken. De kleintjes verlaten het nest al 

een paar dagen nadat ze uit het ei zijn gekomen.  
Ze gaan zelf op zoek naar eten, maar hebben 
hun ouders nog wel nodig om ze te beschermen 
en warm te houden.



Jaarlijks worden tienduizenden ganzen afgeschoten en vergast 
omdat ze overlast kunnen veroorzaken. Afschot is echter 
 dier onvriendelijk en zeer ineffectief. In de Ganzenvisie van de 
 Dierenbescherming staan wetenschappelijk onderbouwde alter-

natieven die ganzenoverlast kunnen voorkomen. Eén mogelijk-
heid is om de dieren weg te lokken uit de omgeving waar ze niet 
 welkom zijn door een ander gebied met smakelijke beplanting 
en voldoende open water juist heel aantrek kelijk te maken. 

IN BEELD
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Ganzen kunnen tot maximaal  
46 kilometer per uur afleggen. Ze 

vliegen in een V-formatie, omdat ze 
dan een grotere vliegcapaciteit 

hebben. Tijdens het vliegen wisse-
len de vogels elkaar af, omdat  

de voorste ganzen de grootste 
inspanning leveren en dus sneller 

moe worden. Onderweg communi-
ceren de dieren met elkaar. De 

achterste moedigen de voorste 
aan om op snelheid te blijven. 



De inheemse grauwe gans was begin  
twintigste eeuw door overbejaging bijna uit 
ons land verdwenen. Een belangrijke reden 
voor de terugkeer van deze soort was de 
ontwikkeling van de Oostvaardersplassen 
tot natuurgebied. Vanuit daar hebben zij 
hun leef- en broedgebied uitgebreid. Ze 
grazen in groepen op onder meer gras-
landen, akkers en in rivieren en parken.

25    

dierenbescherming.nl/ganzen
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COLLECTEWEEK

GEEF EN WIN!

Van zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober gaan weer duizenden 
 collectanten de straat op om te collecteren. De opbrengst van de collecte 
wordt lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in uw regio. 
Om onze giftgevers extra te bedanken, maakt u nu kans op mooie prijzen 
die aangeboden worden door de sponsors van de Dieren bescherming. 
Geeft u aan de deur? Dan ontvangt u van onze collectant een flyer met 
informatie over hoe u mee kunt doen aan deze winactie.

1 x Acer Iconia  
W510 tablet

150 x Vitakraft pakket  
voor hond, kat, konijn,  
cavia en hamster

30 x maandpakket 
Whiskas of Pedigree
PEDIGREE® en WHISKAS® doneren  
1 miljoen maaltijden voor de dieren in  
de opvangcentra van de Dierenbescher-
ming. Maak kans op een heerlijk maand-
pakket PEDIGREE® of WHISKAS® voor 
uw hond of kat!

25 x Petplan Paraplu
Droog de hond 
uitlaten onder 
deze mooie 
paraplu.

De Acer Iconia W510 tablet heeft alles 
wat u nodig hebt om onderweg echt 
productief te blijven. Wilt u typen?  
Sluit de tablet aan op het toetsenbord 
en ga aan de slag.

Heerlijke verwenpakketten met de 
 lekkerste snacks van Vitakraft voor uw 
hond en kat en prebiotische voeding en 
snacks voor uw konijn, cavia en hamster.

10 x 1 jaar Petplan 
 dierenverzekering
Het Basis Pakket vergoedt medisch 
noodzakelijke kosten voor uw huisdier 
tot € 3.000,- per verzekeringsjaar.

de zorgverzekering voor uw huisdier

Maak een jaar lang 
gratis kennis met de 
natuur glossy Roots. 
Raak geïn spireerd 
door de prachtige 
natuur reportages 
en trek eropuit met 
de uitneembare wandelkaarten. Het 
abonnement bestaat uit 4 nummers en 
stopt automatisch.

Wiekes Winkel
Versiert u uw outfit straks met deze 
 houten vogelbroche, schrijft u straks in  
dit leuke notitieblok, fleurt uw wand 
dadelijk op met de pop-up visposter  
of maakt u iemand blij met een mooie 
dierenkaart?

3 x Roots
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OP STAP MET

Erik Goemans (34) begon zijn loopbaan bij de  Dierenbescherming op de 
 meldkamer. In 2008 werd hij aangesteld als districtsinspecteur bij de  Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). In deze functie treedt hij  
op tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing en zorgt hij ervoor dat de 

 levenssituatie van dieren  verbetert. DIER liep een dagje met hem mee.

‘WIJ KUNNEN HET  
WELZIJN VAN DIEREN  

DAADWERKELIJK  
VERBETEREN’

Districtsinspecteur Erik Goemans:

BEELD VINCENT VAN DEN HOOGEN

9:30
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OP STAP MET

9.30 uur Melding kadaver pony in tuin
We zijn onderweg naar onze eerste melding van 
vandaag in de Brabantse gemeente Cranendonck. 
Hier zou bij een woning een pony zonder eten en 
drinkwater staan. In de tuin zou bovendien het 
 kadaver van een pony zijn begraven. In Nederland 
is dit verboden en moeten landbouwhuisdieren 
via een destructiebedrijf worden afgevoerd. “Ik ga 
controleren of dat inmiddels is gebeurd en of de 
leefomstandigheden van de pony zijn verbeterd,” 
legt Erik uit. Als we bij de woning aankomen is de 
pony in geen velden of wegen meer te bekennen. 
Volgens de bewoner is het dier overgebracht naar 
België, waar de LID geen bevoegdheden heeft. Erik 
belt met de eige naresse van de pony, die het ver
haal van de man bevestigt. Het kadaver blijkt nog 
in de tuin te liggen. Erik vertelt de man dat hij di
rect contact op moet nemen met het destructiebe
drijf om het te laten afvoeren.

10.45 uur Paarden met lange hoeven
We gaan voor een hercontrole naar een manege
bedrijf in Someren. Enkele weken geleden werden 
hier paarden met lange hoeven aangetroffen, wat 
heel pijnlijk is. Ook lag er plastic in het weiland 
en dat is vooral voor veulens gevaarlijk. Erik: “We 
hebben de eigenaar bestuursdwang opgelegd, wat 
erop neerkomt dat hij het plastic binnen een 
bepaalde termijn moet weghalen en de hoeven 
van de dieren moet laten bekappen. Doet hij dit 

niet, dan wordt het terrein in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken schoongemaakt 
en komt een hoefsmid om de paarden te bekappen. 
Uiteraard zijn de kosten dan voor rekening van de 
eigenaar.” Erik zegt een groot voorstander te zijn 
van de toepassing van bestuursrecht, omdat het 
dierenwelzijn op die manier écht wordt verbeterd: 
“Als de politie strafrechtelijk een procesverbaal 
uitschrijft, lost dat de kern van het probleem niet 
op. Met bestuursdwang kun je mensen aanzetten 
tot beter gedrag.” Zo blijkt ook in dit geval: de 
manegehouder heeft inmiddels een hoefsmid 
 ingeschakeld en belooft met een tractor het laatste 
plastic uit de grond te halen. 

11.30 uur Mee met de dierenpolitie
Erik wordt gebeld door de dierenpolitie, die in 
 Eersel een melding heeft gekregen over een twin
tigtal paarden. Een aantal van deze dieren zou 
sterk vermagerd zijn. De dierenpolitie vraagt Erik 
of hij mee wil gaan, zodat hij eventueel bestuurs
dwang kan toepassen. Bij aankomst blijken er nog 
maar drie paarden te staan. “Waarschijnlijk heeft 
de  eigenaar lucht gekregen van onze komst en de 
 dieren naar een andere locatie gebracht,” conclu
deert Erik. Hij onderzoekt de overgebleven paar
den, die in goede conditie blijken te zijn. “Wel 
hebben ze verwondingen bij de neus, wat duidt op 
‘waterbaknijd’. De dierenpolitie zal de eigenaar 
daarom adviseren een extra waterpunt te maken, 

‘MENSEN DIE 
OP VAKANTIE 
GAAN EN HUN 
DIEREN THUIS 
ACHTER
LATEN? HET 
KOMT HELAAS 
VAKER VOOR 
DAN JE DENKT’

11:30

10:45

11:30
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zodat de dieren niet meer hoeven te vechten voor 
een plekje bij de waterbak. Zij gaan ook proberen 
te achterhalen waar de andere paarden zijn geble
ven en hoe het met ze gaat.”

12.15 uur Rondje hercontroles
Rond het middaguur besluit Erik dat het tijd is 
voor een aantal hercontroles bij onder meer een 
dierenpension waar honden bij een vorig bezoek 
zonder beschutting tegen zon en regen op een 
tegelvloer zaten en bij twee pony’s die zonder 
water in een weiland liepen. Het welzijn van de 
dieren blijkt in alle gevallen verbeterd en dus 
kunnen we snel weer verder.

15.00 uur Regelen opvang achtergelaten dieren
Erik krijgt een telefoontje van de politie. Een aan
tal dieren is zonder eten en water aangetroffen in 
een woning. Vermoedelijk zijn de eigenaren op 
vakantie gegaan, zonder zich om hun dieren te 
bekommeren. Erik neemt contact op met Dienst 
Regelingen van het ministerie van Economische 
Zaken voor een machtiging om de dieren mee te 
kunnen nemen en regelt meteen vervoer en een 
opvangadres. “Ik blijf me erover verbazen dat 
mensen in staat zijn om hun dieren alleen achter 
te laten, in de wetenschap dat ze dan zullen ster
ven,” zegt Erik. “Helaas gebeurt dat vaker dan je 
denkt. Onlangs trof ik nog een ernstig zieke hond 
in een vervuilde schuur. De enige humane oplos

sing was om het dier te laten euthanaseren. We 
gaan nu naar de woning om te controleren of de 
eigenaar van de hond ons advies heeft opgevolgd.” 
Erik belt aan, maar er wordt niet opengedaan. Hij 
aarzelt geen moment en wandelt de tuin in. De 
schuur waar de hond vorige keer lag blijkt te zijn 
leeggehaald, maar de indringende lucht van uit
werpselen zweemt nog in de vochtige ruimte. Erik: 
“Ik ga nu bellen met de melder om te vragen of hij 
weet waar de hond is. Als ik hem niet kan berei
ken, kom ik hier over twee dagen terug.”

16.00 uur Vermeende hondenhandel
Onze laatste melding is in Gelderland, waar pups 
in grote aantallen zouden worden verkocht.  
In een kleine, benauwde woning treffen we een 
 aantal honden en pups. De eigenaar ontkent in 
alle toonaarden dat hij zijn dieren verhandelt en 
harde bewijzen zijn er niet. Erik vertelt de man 
dat hij binnenkort langs zal komen voor een her
controle en daarmee is de zaak voor nu afgedaan. 
“Ik heb geleerd om me emotioneel af te sluiten 
voor het leed dat ik dagelijks tegenkom,” zegt  
Erik als we om 18.00 uur afscheid nemen. “Dat 
moet ook wel, anders zou ik deze functie niet 
 kunnen vervullen. Gelukkig rijd ik bijna elke 
avond met een voldaan gevoel naar huis, omdat  
ik weet dat we het welzijn van een heleboel dieren 
daadwerkelijk verbeteren.”

‘IK SLUIT ME  
AF VOOR  
HET LEED 
WAARMEE  
IK ELKE DAG 
WORD GECON
FRONTEERD’

15:00

12:15

inspectiedienst.dierenbescherming.nl

12:15
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GERED

EINDELIJK GELUK 
VOOR GEDUMPTE 
WOEZEL 
Woezel werd verwaarloosd aangetroffen 
in het portiek van een appartementen-
complex in het Limburgse Kerkrade.  
Ze bleek te zijn gedumpt door haar baas.

De situatie
De dierenambulance reageerde in mei op een melding over 
een West Highland white terriër, die door een voorbijganger 
was gevonden in het portiek van een flatgebouw. De hond 
was in slechte conditie. Haar vacht zat vol klitten, oren en 
tandvlees waren ontstoken, ze had een slecht gebit en haar 
nageltjes waren zo lang niet geknipt dat ze waren kromge
groeid. Uit bewakingsbeelden bleek dat het dier door een 
vrouw met een kind van een jaar of zes was vastgebonden 
aan een bankje en achtergelaten. 

Sterke zaak tegen eigenaresse
Diezelfde avond verspreidde Dierenbescherming Limburg 
een foto van het hondje via social media, in de hoop dat 
iemand haar zou herkennen. De reacties stroomden binnen 
en wezen allemaal in dezelfde richting. Ook de huismeester 
van het complex herkende de vrouw op de bewakingsbeelden 
direct. Haar gegevens konden zodoende worden doorge
speeld aan de dierenpolitie, die een sterke zaak tegen haar 
had. De vrouw moest de afstandskosten betalen en kreeg een 
procesverbaal.

Een nieuw baasje
“Ik was niet op zoek naar een hond, maar Woezel had zo’n 
verdrietige blik in haar ogen,” vertelt Denyse Busscher (28). 
“Het leek alsof ze de moed had opgegeven.” Omdat Denyse 
door een ongeluk geen lange afstanden meer kan lopen, was 
ze bang dat Woezel bij haar niet genoeg lichaamsbeweging 
zou krijgen. Die angst bleek ongegrond: “Woezel is al aardig 
op leeftijd. Bovendien heeft ze een tumor op haar luchtpijp, 
dus lopen gaat haar niet meer zo gemakkelijk af.” Volgens 
Denyse is Woezel in korte tijd enorm opgeknapt: “Ze zoekt 
steeds vaker toenadering en voelt zich op haar gemak bij 
mijn paarden en bij Pip, het hondje van mijn moeder. Zij 
beschouwt het als haar taak om Woezel te beschermen en 
deinst daarbij voor niemand terug. Heel schattig.”



limburg.dierenbescherming.nlBEELD ROBIN UTRECHT
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INTERVIEW

Wat doet Eurogroup for Animals?
Eurogroup for Animals zetelt in Brus-
sel en vormt al meer dan dertig jaar 
de communicatieve schakel tussen 
 dierenwelzijnsorganisaties in Europa 
en de politiek en overheid. Eurogroup 
lobbyt voor goede dierenwelzijnswet-
geving en richt zich  daarbij vooral op 
het beïnvloeden van de Europese 
instituties, zoals het Euro parlement. 
Ruim veertig dierenbeschermende 
organisaties uit bijna alle lidstaten  
van de EU zijn lid van Eurogroup for 
Animals. Ook de Dierenbescherming 
is sinds 1980 aangesloten.
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beert te coördineren. We lobbyen vanuit 
het gemeenschappelijk belang en in dat 
collectief zit onze kracht. Enerzijds heb
ben we het tij mee, want dieren krijgen 
langzaam maar zeker een andere morele 
positie binnen onze samenleving. De 
mentaliteit van mensen is aan het veran
deren en daar spelen wij op in. We kiezen 
daarbij voor een duurzame benadering 

en vinden niet dat er een keuze moet 
worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de 
huidige economische problematiek en 
dierenwelzijn. Het is een kwestie van 
énén. Ja, de economie moet worden 
 verbeterd, maar wél op een manier die 
recht doet aan dierenwelzijn, natuur, 
milieu en gezondheidsbescherming van 
mensen. Politici hebben vaak de neiging 
om op korte termijn te denken: we lossen 

‘DIERENWELZIJN KOMT IN  
HET VOCABULAIRE VAN VEEL  
BESLUITVORMERS NIET VOOR’

Reineke Hameleers (35) was ruim veertien jaar werkzaam bij de 
 Dierenbescherming. Op 1 februari werd ze benoemd tot directeur van 
Eurogroup for Animals. Ze beschouwt het als een van haar grootste 

 uitdagingen om het nieuwe denken over dierenwelzijn bij de  
Europese Unie tussen de oren te krijgen.

Hoe is deze functie op je pad gekomen?
“Een jaar geleden zat ik op het terras met 
een goede vriend. Hij zei dat Europa een 
interessante wereld voor mij zou kunnen 
zijn op het gebied van dierenwelzijn. Die
zelfde middag mailde hij me om te laten 
weten dat de vacature van directeur bij 
Eurogroup for Animals openstond. Ik heb 
toen niet lang getwijfeld. Natuurlijk heb 
ik niet de illusie dat ik het veetransport 
kan uitbannen, maar we kunnen er wel 
voor zorgen dat de kwaliteit van het ver
voer verbetert en de reisduur minder lang 
wordt. Mijn ambities zijn in dat opzicht 
altijd direct gekoppeld aan dierenwelzijn, 
maar ik heb ook oog voor het belang van 
mensen. Je kan niet van een boer verwach
ten dat hij investeert in levensverrijking 
voor zijn dieren als ’ie zelf geen droog 
brood kan verdienen. Zeker in tijden van 
crisis is het onze taak om dierenwelzijn te 
verbinden met andere belangen en uit te 
gaan van één welzijnsconcept.”

Waar ligt de kracht van Eurogroup?
“Wij zijn de enige koepelorganisatie in 
Europa die het werk van alle leden pro

Reineke Hameleers, Directeur Eurogroup for Animals:

de economische problemen op en daarna 
zien we wel weer verder. Maar zo werkt 
het in the end niet. Gelukkig zijn er ook 
parlementariërs die dat niet accepteren 
en eisen dat dierenwelzijn wordt erkend.”

Heb jij wat dat betreft eindeloos  geduld?
“Helemaal niet. In mijn vorige functie 
heb ik een Dierenbeschermingscentrum 
van de grond getrokken dat momenteel 
in Limburg wordt gebouwd. Ik heb daar 
vijf jaar voor nodig gehad, terwijl ik er 
veel minder tijd voor had ingeruimd. Ik 
denk niet heel planmatig, maar handel 
vanuit een intuïtieve gedrevenheid. Als ik 
weet dat het doel ertoe doet, kan ik mijn 
ongeduld opzij schuiven.”

Wat vinden je vrienden en familie van  
die bevlogenheid?
“Als je zo lang in de dierenwereld zit als 
ik gaat je omgeving daar vanzelf in mee. 
De uitdaging is om die overtuiging over 
te brengen op de wereld buiten je eigen 
cirkel. Ik heb nog steeds het gevoel dat 
wij dierenbeschermers onszelf moeten 
verontschuldigen omdat we opkomen 

BEELD ROB VAN HOORN

‘POLITICI HEBBEN DE 
NEIGING OM OP KORTE 
TERMIJN TE DENKEN’

eurogroupforanimals.org
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INTERVIEW

voor dieren. Wetgeving wordt in deze 
tijdgeest gezien als iets waar we vanaf 
moeten: in het marktgerichte denken 
willen we het aan de branches zelf over
laten om regels te maken. Bovendien is 
het in een economische crisis hoege
naamd niet relevant om dierenwelzijns
vragen te stellen. We moeten daarom 
openingen zoeken om ons punt te 
maken. Dat doen we door dierenwelzijn 
te verbinden aan andere thematieken als 
gezondheid van mensen en dieren. Neem 
de paardenvleesfraude. Daarbij gaat het 
voortdurend over voedselveiligheid en 
consumentenbescherming. Over dieren
welzijn wordt niet gesproken. Terwijl 
controles niet alleen goed moeten wor
den ingericht om de consument en voed
selveiligheid te beschermen, maar ook de 
dieren. Voor mij zijn deze zaken onlos
makelijk verbonden met elkaar, maar in 
het vocabulaire van veel besluitvormers 
komt dierenwelzijn niet voor.”

Wat is het belang van Eurogroup voor 
dierenwelzijn in Nederland?
“Je kunt dierenwelzijn niet op nationaal 
niveau verbeteren. Kijk naar de handel  
in vlees en zuivel, in gezelschaps en 
exotische dieren en dierproeven. Dat 
vindt allemaal op Europese schaal plaats, 
dus is het een illusie om te geloven dat 
we dat op die Nederlandse postzegel 
kunnen regelen. We zitten met elkaar op 
een continent, er is een open en vrije 
markt en dat betekent dat we het samen 
moeten doen. Tegelijkertijd kunnen we 
daar onze kracht van maken door samen 
op het internationale speelveld aan die
renwelzijn te werken. Neem de onderhan
delingen met de Verenigde Staten rond 
het open handelsverdrag dat nu op tafel 
ligt. Wij vinden de Europese standaarden 
belangrijk. Die worden ook maatgevend, 
dus als de VS producten naar Europa wil
len exporteren, moeten hun boeren vol
doen aan onze wetgeving, omdat er anders 
geen gelijk speelveld meer is. We kunnen 
onze Europese positie dus ook inzetten om 
in dat internationale speelveld te werken 

aan dierenwelzijn. Ik ben ervan overtuigd 
dat als je structureel iets wilt verbeteren, 
je dat op Europese en internationale 
schaal moet doen. Met de nationale wet
geving als de belangrijkste drijver.”

Je lijkt zo kalm en evenwichtig...
“Dat ben ik zeker niet altijd. Maar ik heb 
wel geleerd om rust te creëren. Je moet 
een bepaalde mate van zen in je leven 
hebben om het vol te kunnen houden. In 
de beginjaren kon ik mijn werk niet altijd 
loslaten, maar op een gegeven moment 
brak me dat op. Daar komt bij dat het zo 
overweldigend is om elke dag te worden 
geconfronteerd met de ellende die dieren 
moeten ondergaan, dat ik me daar op een 
bepaalde manier voor probeer af te slui
ten. Dat maakt me niet minder sensitief, 

‘HET IS ONZE TAAK 
OM DE OGEN VAN 
MENSEN TE OPENEN’

integendeel zelfs, maar anders red je het 
niet. Tegelijkertijd vind ik dat we mensen 
de realiteit niet mogen onthouden. In de 
dierenwereld denken we vaak dat we ons 
verhaal moeten omkleden met feiten en 
wetenschap. Maar dat is niet het enige; 
het gaat ook om een moraal. Het is 
on acceptabel dat wij vijfhonderd varkens 
in een vrachtwagen proppen en die naar 
Spanje laten rijden. Dat kun je op een 
wetenschappelijke manier proberen te 
onderbouwen, maar het gaat ook om hoe 
wij denken over de ethische positie van 
dieren. Het besef dat we zo niet met 
levende wezens kunnen omgaan. Het is 
onze taak als dierenbeschermers om de 
ogen van mensen te openen. En ik weet 
zeker dat als dát gebeurt de overtuiging 
vanzelf komt.”
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Op 21 oktober start de landelijke campagne ‘Genieten met  Sterren’ 
om het Beter Leven kenmerk extra in het zonnetje te  zetten. Houd uw 
supermarkt tijdens deze week goed in de gaten voor acties en aanbie-
dingen met producten van het Beter Leven kenmerk, dat vorig jaar een 
nieuwe mijlpaal bereikte met ruim 25 miljoen dieren die er sinds de 
introductie in 2007 van  profiteerden. Ga naar Genietenmetsterren.nl 
voor meer informatie.
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EEN BIJZONDER DIER
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KLEINE, 
 ONDEUGENDE 
POLLEKE 
In juni gaf de Dierenbescherming tijdens 
de Zwerfkattenmaand aan 500 asielkat-
ten het stempel ‘Bijzonder’, om ze zo 
versneld aan een nieuwe eigenaar te 
helpen. Eén van deze bijzondere katten 
was Polleke, die door Janneke Ketelaars 
(21) werd geadopteerd. “In het begin 
was ze angstig en voortdurend op haar 
hoede, maar nu is ze helemaal relaxed.”

‘Ik wilde haar’
“Ik wilde al heel lang een kat, maar ik woonde klein, 
dus dat was geen optie. Toen mijn vriend Rob (33) en ik 
gingen samenwonen was de ruimte er plotseling wél. 
Op de website Ikzoekbaas.nl kwam ik een foto van Pol
leke tegen en was meteen dol op haar. Ze bleek echter 
zwaar getraumatiseerd en bang voor mensen. Vermoede
lijk heeft ze vastgezeten in een mollenklem, want haar 
pootjes waren ernstig verwond en ontstoken. Toen we 
haar opzochten in het asiel kroop ze dan ook direct 
onder een kast en weigerde er vervolgens onderuit te 
komen. Ik wist dat het waarschijnlijk niet makkelijk zou 
worden om het vertrouwen van Polleke te winnen, maar 
dat deed niets af aan mijn beslissing: ik wilde haar.”

‘Ze wende snel’
“De eerste avond bij ons in huis was Polleke nog erg ang
stig en durfde ze pas dichterbij te komen als ik een grote 
stap achteruit deed. Maar gelukkig wende ze snel. Na drie 
dagen kroop ze al op schoot en liet ze zich aaien. Ik denk 
dat ze nooit eerder bij mensen in huis heeft gewoond, 
want veel alledaagse dingen zijn onwennig voor haar. 
Water drinken uit een bakje vindt ze bijvoorbeeld moei
lijk. Nog steeds hengelt ze eerst een paar keer met haar 
pootje in het water voordat ze een slokje neemt.”

‘Eigen willetje’
“Polleke is helemaal verslingerd aan Rob, die veel  
tijd met haar doorbrengt. Die twee hebben zelfs een 
ochtend ritueel samen. Rob staat altijd vroeg op en geeft 
haar te eten. Als hij gaat douchen zit Polleke braaf bij de 
badkamerdeur op hem te wachten. En pas na een uitge
breide knuffelsessie mag hij naar zijn werk vertrekken. 
Polleke is superlief, maar heeft ook een eigen willetje. 
Als iemand zijn best doet om haar aan te halen geeft ze 
een hooghartige blik, om vervolgens parmantig als een 
prinsesje weg te wandelen. Grappig vind ik dat.”

BEELD ERIK BUIS  Ikzoekbaas.nl



AUGUSTUS 2013 
Sinds de merries Souris en 
Spirit in maart werden opge-
vangen door Afke van Velt-
hoven (zie pagina 4) is er veel 
veranderd. Al in de eerste drie 
weken kwam Spirit honderd 
kilo aan en maakten haar 
 doffe winterharen plaats voor 
een mooie, glanzende vacht. 
Ook met de gezondheid en 
het welzijn van Souris gaat het 
elke dag beter. 

“Toen Souris hier aankwam, 
hingen haar oren nog naar 
beneden,” aldus Afke. “Maar 
toen ze de trailer uit kwam en 
zag waar ze was, gingen die 
omhoog en dat is sindsdien 
altijd zo gebleven. Ze is ook 
een echte knuffelkont, tot gro-
te ergernis van Spirit, die daar 
niets van moet hebben. Het 
ponykamp dat we laatst orga-
niseerden was wat dat betreft 
ideaal voor Souris. Ze werd 
overladen met aandacht en liet 

zich gewillig door de kinderen 
knuffelen en borstelen.” Afke 
zegt dat ze zich een tijdlang 
schuldig heeft gevoeld over 
de gezondheidstoestand van 
de dieren: “Als ik Souris niet 
had afgestaan, was het nooit 
zover gekomen. Tegelijkertijd 
weet ik dat ze destijds ner-
gens gelukkiger was dan op 
de manege van mijn vriendin. 
Ze kreeg er veel lichaams-
beweging en kon het hele jaar 
naar buiten. Daar had ze 

behoefte aan, want ze vond 
het vreselijk om binnen te 
staan.” Hoewel het de afspraak 
was dat Afke de merries zou 
opvangen en verzorgen tot ze 
weer zijn hersteld, denkt ze 
daar inmiddels anders over:  
“Ik ben verknocht geraakt aan 
Spirit, en Souris heeft natuurlijk 
altijd al een speciaal plekje in 
mijn hart gehad. We zouden 
eigenlijk voor ze op zoek gaan 
naar een nieuw thuis, maar ik 
denk dat ze fijn bij ons blijven.”
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VOOR/NA BEELD ROBIN UTRECHT

‘IN DE EERSTE DRIE 
WEKEN KWAM SPIRIT 
HONDERD KILO AAN’
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Veel baasjes doen jaarlijks tijdens Dierendag iets extra’s voor hun hond of kat. Het is echter 

ook belangrijk de honden en katten die even geen thuis hebben, niet te vergeten. Na eerdere 

succesvolle gezamenlijke acties met De Dierenbescherming gaan PEDIGREE® en WHISKAS® 

weer een stapje verder en doneren zij 1 miljoen maaltijden aan de honden en katten in de 

opvangcentra van De Dierenbescherming.

Ook voor huisdieren
zonder thuis...
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U een kans... Zij een kans!

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.

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 Dieren-
bescherming 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 tegen-
over uw steun staan grote prijzen. Zoals 
elke maand miljoenenprijzen die kunnen 
oplopen tot wel 25 miljoen euro.  
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