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Dierencrematorium Midden Brabant heeft zich 
ten doel gesteld om de laatste gang van uw 
geliefde huisdier op passende wijze te laten 
verlopen. Het is onze zorg om daar bijzon-

dere aandacht aan te besteden. Wij zijn u graag 
behulpzaam bij het op waardige wijze afscheid 

nemen van uw geliefde huisgenoot.
Wij stellen u in de gelegenheid om de beste 

herinneringen aan uw huisdier te bewaren zodat 
u met een gerust gevoel aan het rouwproces kunt 

beginnen. Met uw persoonlijke wensen houden 
wij dan ook graag rekening   

Het Loo 4 • 5281 SJ Boxtel www.dierencrematorium-mb.nl

tel. 0411-611269 • fax. 0411-611758 info@dierencrematorium-mb.nl

Orthenstraat 33 • 5211 SV  Den Bosch
Tel.: 073 - 6129845

www.kinki.nl
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Contactgegevens: 

Stichting Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch e.o.
Oosterplasweg 41

5215 HT ś-Hertogenbosch
Telefoon: 073 6412417

E-mail: info@dierentehuisdenbosch.nl
Gironummer: 3990752

www.dierentehuisdenbosch.nl

Openingstijden:
Ma-vrij: 12.30 tot 16.00 uur

Za: 09.00 tot 12.00 uur 

Bestuur:
Wim Jansen

Laetitia Hammecher
Rien Walschots

Sjan Kivits
Michael Hulscher

Adviseur:
Henk Bulter

Inge Verkroost 
Frans Lathouwers

Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel

Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen
Arianne Gelderblom

Eileen Essenburg

Belangrijke telefoonnummers: 
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o 

T 073-6146070
Landelijk meldnummer dierenbescherming 

T0900 2021210 (0,10 p/m). 
Dierenbescherming ‘s-Hertogenbosch e.o 

T 073-6143831
Amivedi, voor het opgeven 

van vermiste en gevonden huisdieren 
T 073 6125107

Hondenbescherming T 070 - 3388538
(van maandag t/m donderdag 

van 9.30 - 15.30 uur) 
 

Gironummer Dierentehuis:
3990752

Internet:
www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl 
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Van de redactie
Het kittenseizoen is begonnen! 

Ondanks dat het niet zou mogen gebeuren, 
(een doos kittens voor de deur) maakt mijn 
hart elk jaar weer een sprongetje.
Het is de voorbode van een wat drukkere tijd 
in het Dierentehuis maar ook van de lente, de 
zon en dat stemt me vrolijk.

Zoals je in ‘Van het bestuur ‘en ‘Nieuws’ 
kunt lezen hebben we niet stil gezeten. Niet 
alleen verbeteringen voor wat betreft de 
dierverblijven; 

Vorige Dierbaar waren we nog op zoek naar een nieuw redactielid voor de Dierbaar en 
inmiddels is de redactie compleet! Eileen Essenburg zal de kar gaan trekken. Eileen 
zal in deze dierbaar aan u worden voorgesteld. Het Dierentehuis heeft vele vormen 
vrijwilligers die zich inzetten voor het Dierentehuis in deze dierbaar een kleine greep; 
onze nieuwe coördinator, juridisch adviseur en ook onze klusjesman zullen aan u 
worden voorgesteld.

Willeke van de Roer werd in de vorige dierbaar als vrijwilligers coördinator aan U 
voorgesteld, helaas kan zij i.v.m. persoonlijke omstandigheden de werkzaamheden 
niet oppakken.

Ook afgelopen winter hebben onze vrijwilligers en vaste medewerkers weer kunnen 
genieten van verschillende soepjes en andere versnaperingen tijdens onze ijzige 
kerstwandeling. Mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en sponsoren. 
Bedankjes aan alle mensen die ons op welke manier dan ook een warm hart toedragen 
mogen dan ook wederom niet ontbreken in deze dierbaar.

Natuurlijk weer wat succesverhalen van onze geplaatste dieren, een hond en kat die 
op zoek zijn naar een baas, tips voor wat betreft hondengedrag en nog veel meer 
leuks. En de aan ons Dierentehuis verbonden dierenarts Frits Jansen heeft dit keer 
een bijzonder verhaal!

Veel plezier toegewenst met het lezen 
van onze Dierbaar.  

Jolanda van Daalen          
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Van het bestuur
Door Wim Jansen, voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf is hopelijk de laatste nachtvorst voorbij.
Nu kan de vraag worden gesteld hoe het Dierentehuis door de winter is gekomen.
Op de eerste plaats bezien vanuit de dieren in het tehuis. Het spreekt vanzelf dat 
alle paviljoens zijn verwarmd met op veel plaatsen vloerverwarming. Uiteraard 
noodzakelijk doch de gasrekening zal wel flink zijn opgelopen. Opvallend was dat in 
de eerste twee maanden van het jaar het aantal binnenkomende zwerfdieren met 
ongeveer 30%  is teruggelopen wat hopelijk tot de conclusie kan leiden dat de mensen 
beter op hun huisdieren hebben gepast. 
Het aantal huisdieren dat in de koude maanden een nieuw warm gezin hebben gevonden 
is gelukkig nagenoeg gelijk gebleven.  Onze medewerkers en onze vrijwilligers zijn 
natuurlijk ook in de kou blijven werken zoals het schoonmaken van de hokken en het 
uitlaten van de honden. Dat is bij kou, regen en sneeuw vaak letterlijk en figuurlijk 
een hondenbaan.
Doch niemand klaagde en alle dieren werden zoals altijd uitstekend verzorgd.

Wij zijn doorgegaan met het verbeteren van de faciliteiten voor de dieren. Het hekwerk 
van een van de speelvelden werd verhoogd om ook de echte hoogspringers buiten 
te kunnen laten spelen. Ook werden er bij alle speelvelden inloopsluizen gemaakt 
voor de veiligheid van onze vrijwilligers en om te voorkomen dat de honden kunnen 
ontsnappen. Inmiddels zijn wij begonnen met de aanleg van de dubbele kattentuin 
zodat ook de katten buiten kunnen spelen.

Het werk in het Dierentehuis wordt uitgedrukt in het aantal 
mutaties d.w.z. hoeveel dieren zijn er in het afgelopen 
jaar binnengekomen en hoeveel hebben er weer een 
nieuw huis gevonden. Dat totale aantal was het afgelopen 
jaar 2113 en daarmede 9% hoger dan het jaar daarvoor. De 
belangrijkste oorzaak was de grote aantallen kittens in en 
rond augustus waar de opvang in onze pleeggezinnen van 
het grootse belang is.

Langs deze weg wil ik ook nog eens onze waardering 
tot uitdrukking brengen voor iedereen die ons helpt als 
vrijwilliger doch ook als donateur of andere vormen van 
schenkingen. Zonder U kunnen wij niet verder!



U1tkomst  in cijfers
marktonderzoek en veldwerk

Wilma Daniëls-van Esch

Zilverlinde 76  •  5237 HH  ‘s- Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 28 39

Fax: 073 689 39 50
www.uitkomstincijfers.nl

Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00 uur
dinsdag: 09.30 - 18.00 uur
woensdag: 09.30 - 18.00 uur
donderdag: 09.30 - 18.00 uur
vrijdag: 09.30 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

Adriaan Poortersstraat 20
VugHT

Tel.: 073 - 6565059

Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl

Het hele jaar geopend!

Tel. 073-5031350
www.dierenvakantieboerderij.nl

Fam. Schouten
Loofaert 11
Berlicum

Polderweg 3 • 5256 PT Heusden
0416-795233 • 06-23150620

Erik Knol
Managementinformatie

Erik knol mBA

Noorderkroon 22
5482 XK  Schijndel

Mobile: +31 (0)6 33 97 44 94
Email: post@erikknol.nl
Web: www.erikknol.nl

Tijdelijke secretariaatsinvulling 
op hoog niveau. 

Ook ik draag Dierentehuis Den Bosch 
een warm hart toe.

www.rianvanbommel.nl

De allerbeste zorg voor uw huisdier!

SPREEKUREN
Ma t/m vrij
08.00-12.30 op afspraak
13.30-14.30 vrij spreekuur
14.30-18.00 op afspraak
18.00-19.00 vrij spreekuur
zaterdag 09.00-12.00 op afspraak

Belgeren 1
5235AM ’s-Hertogenbosch
073-6416578
www.dierenkliniekmaaspoort.nl
24 uur telefonisch bereikbaar!
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Dierentehuis stopt met opvang verwilderde katten

Met ingang van 6 april 2010 stopt het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch met de opvang, 
neutralisatie en herplaatsing van de verwilderde katten. Het Dierentehuis was in staat 
deze taken te vervullen op basis van een machtiging volgens de flora- en faunawet. 
Om organisatorische redenen heeft de Dierenbescherming regio Nijmegen-Den Bosch 
deze machtiging niet verlengd. Zij zullen zelf in het vervolg zorg dragen voor de 
verwilderde katten.

1e schep kattentuin

Op 24 maart was het de eer aan Cobi Beulink en Miranda Engel om de eerste spaden 
in de grond te zetten, voor de officiële aanleg van de nieuwe kattentuin! Voorzitter 
Wim Janssen gaf vooraf een inspirerende speech. Hij legde hierin de nadruk op het 
feit, dat het na lange tijd van verbouwen fijn is nu een echte uitbreiding te kunnen 
realiseren. Na afloop was er tijd voor een hapje een drankje. Graag bedanken we Arno 
Beulink voor het vastleggen van de heugelijke gebeurtenis! In de volgende Dierbaar 
informeren wij u over de werkzaamheden en het resultaat. 
 

Nieuws

Wat zeur je nu? Dit is een kattentuin, het is allemaal 
een kwestie van slim communiceren, je denkt toch 
werkelijk niet dat je met kwijlen, op een pantoffel 
knagen en enthousiast kwispelen dezelfde resultaten 
krijgt als een kat?
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Kittenseizoen vroeg van start

Op 1 maart zijn we weer begonnen met de kittenwachtlijst. Onze coördinatrice 
pleeggezinnen houdt op deze lijst de in- en uitstroom van kittens bij, die dit jaar bij 
ons binnenkomen.
Dit jaar is het kittenseizoen extra vroeg van start 
gegaan bij het Dierentehuis. Al op 12 maart werden 
de eerste kittens binnengebracht. Bijzonder aan 
dit nest is, dat zowel vader als moeder voor de 
drie kittens zorgen. Een waar gezinnetje!
De familie is gevonden voor een flat aan de 
Herman Moerkerklaan en overgebracht naar een 
pleeggezin waar ze alle verzorging en aandacht 
krijgen die ze nodig hebben. Ze maken het alle 
goed!  

Hondenuitrenvelden verbeterd

De uitrenvelden van de honden op het Dierentehuis zijn verbeterd. Alle uitrenvelden 
zijn voorzien van een sluis, zodat we honden veiliger van het veld kunnen halen. 

Dit is vooral belangrijk als er meerdere honden tegelijk 
op het veld staan.
Ook zijn twee van de zes uitrenvelden verhoogd. Een 
terugkerend probleem was namelijk dat er altijd wel 
honden waren die, ondanks de hoogte van 2 meter, 
wisten te ontsnappen. Door de nieuw bevestigde schuin-
afgewerkte verhoging kunnen nu ook klim- en spring-
grage honden genieten op en van het uitrenveld.

Dierentehuis Den Bosch voldoet aan criteria van het CBF!

Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het 
vertrouwen van het publiek in goededoelenorganisaties. Om dit in goede 
banen te leiden houdt het CBF al sinds 1925 alle mogelijke gegevens bij 
over fondsenwerving en goede doelen in Nederland. Daarmee bevordert 
het CBF de transparantie van de goededoelensector in Nederland en 
houdt het CBF toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de 
fondsenwervende instelling of kansspelbegunstigde beoordeelt het CBF het bestuur 
en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze het besteden en hoe 
ze daar verslag over uitbrengen. Als de goede doelen aan de criteria van het CBF 
voldoen krijgen ze een stempel van goedkeuring en mogen ze het logo dragen: Zo ook 
Dierentehuis Den Bosch! 

Katten 'Villa Dievole' dankzij de familie Sligter

Al jaren heeft het Dierentehuis een vaste groep verwilderde katten die op ons terrein 
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terecht kan voor een slaapplek en eten & drinken. Deze slaapplekken bestonden 
voornamelijk uit oude (konijnen-) hokken, waarin dekens gelegd werden voor 
een beetje warmte. Eind vorig jaar konden we, dankzij de zeer gulle donatie van 
bruidspaar Marina en Robert Sligter, nieuwe 'aanleunwoningen' aanschaffen. Rond de 
jaarwisseling werden de kunststof huizen in gebruik genomen. Binnenkort zal boven 
deze huisjes de naam “Villa Dievole” prijken.  Dit is de naam van de villa in Italië 
waar het bruidspaar is getrouwd. Onlangs kwam de familie Sligter de kattenhuisjes 
bewonderen en maakte bekend dat ze ons ook dit jaar willen steunen. Robert en 
Marina Sligter willen namelijk het royale bedrag van €1.000 ten behoeve van medische 
kosten aan het Dierentehuis doneren. Alvast heel hartelijk dank!

Het Dierentehuis collecteert in 2010:
Van 25 april t/m 1 mei in :
 Vught, Cromvoirt, Boxtel, Liempde, Esch, Schijndel, Sint Michielsgestel, 

Gemonde, Den Dungen, Maaskantje, Berlicum, Middelrode, Maasdonk, 
Nuland, Geffen en Vinkel

Van 29 aug. t/m 4 sept. in :
 s̀-Hertogenbosch, Rosmalen, Hintham, Maliskamp, Kruisstraat, Engelen, 

Bokhoven, en Empel

Dag van het Park
Al vijf jaar lang organiseert de gemeente 
’s-Hertogenbosch de Dag van het Park. En met veel 
succes! De Dag van het Park is een initiatief van de 
ANWB om jong en oud het groen in de buurt te 
laten ontdekken. Dit jaar wordt deze parkdag op 
zondag 30 mei gehouden in het Burgemeester van 
Zwietenpark! De Dag van het park is zowel voor 
jong als oud en er zijn leuke dingen om te doen! 
Gratis entree! Het Dierentehuis zal er ook weer bij 
zijn met een informatiekraampje. Tot dan!

Huiskat Pip inspecteert de 
nieuwe huisjes alvast

Familie Sligter bij “haar” 
kattenhuisjes
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Date-a-Dog komt naar Den Bosch!

Date a Dog zet zich in voor asieldieren in Nederland en wil er door middel van 
speed-date evenementen voor willen zorgen dat onze asielhonden snel een goed, 
nieuw thuis vinden.
 
Op 14 maart was er een succesvol speed-date evenement in het Amsterdamse Bos. 
10 Asiels uit Nederland brachten 47 honden bij elkaar om ze een kans te geven op 
'echte liefde' en een nieuw thuis. De honden werden op de dogwalk aan het publiek 
voorgesteld door ambassadeur Martin Gaus en alle deelnemers kregen de tijd om te 
snuffelen, te aaien en om met koekjes harten te winnen. Dierentehuis Den Bosch was er 
ook bij met Misty en Dixie. En voor Dixie resulteerde dit in een nieuw thuis in Zeeland! 

Dit jaar gaat Date-a-Dog landelijk en 
komt op 26 september naar Den Bosch!

Open Dag Dierentehuis & Date-a-Dog 
zondag 26 september 2010

Houdt onze website in de gaten voor 
actuele informatie over onze activiteiten 

op de Open Dag & Date-a-Dog!

Kijk voor meer informatie over 
Date-a-Dog op www.dateadog.nl

Dierverzorgster Door Jagers met Dixie 
tijdens een speed-date van Date-a-Dog

Hij is vandaag aan het speed-daten geweest met 
een marathonloper...
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Even voorstellen....
Bob de Groot 

Ik ben Bob de Groot, 65 jaar, sinds 6 maanden officieel met pensioen. 
Ik ben getrouwd, heb 2 volwassen, uitwonende kinderen en woon al bijna 
35 jaar in ‘s-Hertogenbosch.

Mijn vrouw en ik hebben 2 katten en enige affiniteit met dieren heb ik wel. Maar waar 
de meeste vrijwilligers hier echt dierenmensen zijn, zo ben ik een doe-mens; een 
doe-’t-zelver in hart en nieren!

Dus toen mijn dochter Rosa, die 
hier als  hoofd dierverzorger 
werkt, mij vertelde dat er 
grote behoefte was aan iemand 
die klusjes kon verrichten, zei 
ik dat ik best wel eens wat 
dingen wilde ophangen.
Dat is nu een jaar geleden en 
gemiddeld ben  ik 1 keer per 
week op het Dierentehuis een 
paar uurtjes aan het klussen. 
Van het vervangen van een 
slot en het aanbrengen 
van een trekveer tot het 
ophangen van whiteboarden 
en stekkerdozen.

Naast klussen ben ik graag in de tuin. 
Sinds een paar jaar heb ik een volkstuintje 
waar ik mijn groene vingers kan inzetten. 
Om mijn conditie op peil te houden loop 
ik hard en zie je me één keer per week 
in actie met Dynamic Tennis op de indoor 
tennisbaan. Dit is in het kader van bewegen 
55+ van de gemeente; een erg leuk en 
goed initiatief, vind ik. Verder sta ik op de 
schaats als het vriest en met mooi weer kun 
je me tegenkomen tijdens het skeeleren. 
Kortom, ik kom altijd tijd te kort!

Ik vind het leuk iets te doen voor de maatschappij. Met name voor dieren, omdat zij 
geen stem hebben, ook al bestaat er tegenwoordig de Partij voor de Dieren. 
Dus als klusjesman van het Dierentehuis draag ik mijn steentje bij.
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Even voorstellen...
Frans Lathouwers 

Mijn laptop heb ik zojuist 
opengeklapt, nadat ik 
eerst onze Bram na 
klaaglijk miauwen naar 
buiten heb gelaten. Dit 
is onze 9-jarige kat, 
een echte vrijbuiter die 
graag op muizenjacht 
gaat. Ondertussen is 
Lucky onze 12-jarige 
kat, een driepoter sinds 
zijn eerste levensjaar, 
op tafel gesprongen en 
heeft zich geïnstalleerd 
naast mijn laptop met 
een blik van: “Maak er 
een mooi verhaal van!”.

In zijn mand ligt Joep, een 13-jarige Golden Retriever in diepe rust; de oude heer moet 
even bijkomen van de wandeling over de Heinis en niet te vergeten zijn dagelijkse 
dompelbad in een van de wielen. Onze drie huisdieren zijn asielzoekers van het 
Dierentehuis met ieder hun eigen verhaal. Ze zijn niet meer weg te denken uit ons 
gezin en zijn ons dus erg dierbaar! Zij zijn dus ook belangrijke raakvlakken met het 
Dierentehuis en de reden waarom ik me beschikbaar heb gesteld om de helpende 
hand te bieden op juridisch gebied.

Maar ik zal me eerst eens voorstellen. Mijn naam is Frans Lathouwers. Ik ben 
advocaat te Utrecht en woonachtig te ’s-Hertogenbosch. In die hoedanigheid leef 
ik van “mensenleed”.  Sinds najaar 2009 ben ik als juridisch adviseur verbonden aan 
het Dierentehuis. Ik bemoei mij nu dus ook een beetje met het dierenleed dat het 
Dierentehuis, samen met beheerder en alle vrijwilligers, probeert te verzachten. 

Ik ben 57 jaar, getrouwd en heb 4 kinderen, 3 jongens en 1 meisje in de leeftijd van 
19 tot 27 jaar. Inmiddels wordt het gezin drukker door de aanhang die mee naar huis 
komt. Meestal heel gezellig. Naast mijn drukke baan vind ik het heerlijk met de hond 
te gaan wandelen om even uit te waaien. Daarnaast geniet ik ervan om een goed 
boek te lezen, een detective of een thriller. In de vakantie zoek ik niet het warme 
zuiden op, maar verkies ik een bestemming boven de Alpen zoals Schotland en de 
Scandinavische landen.

Ik hoop op een goede samenwerking en hopelijk kan ik een steentje bijdragen voor 
een betere toekomst van al die trouwe viervoeters van het Dierentehuis.
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Even voorstellen....
Hallo dierenvrienden! Ik ben Eileen Essenburg, 38 jaar en woonachtig 
in Vlijmen, met mijn vriend Anne en twee poezen Luna & Senna - 
zusjes van 8 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen en doe ik aan 
BodyBalance en Yoga. Of lekker ontspannen op de bank met een goed 
boek, een detective of een thriller. Ik ben vaak creatief bezig en maak 
bijvoorbeeld veel kleding zelf. Daarnaast vind ik het leuk uitgebreid te 
koken voor vrienden en familie.

Ik ben opgegroeid met dieren. Zolang als ik me kan herinneren waren er bij ons thuis 
honden, konijnen, hamsters, agapornissen en een tamme papagaai die kon praten. Bij 
muizen trok mijn vader uiteindelijk de grens. Omdat dieren mijn eerste passie zijn, 
was ik graag dierenarts geworden. Maar natuurkunde was absoluut niet mijn sterkste 
vak, dus ben ik een opleiding gaan volgen waarin ik een tweede passie kwijt kon: 
communicatie en vreemde talen. 

Het is al deze maand al weer 4 jaar geleden dat ik voor het eerst kennismaakte 
met het Dierentehuis Den Bosch. Na een leuk gesprek en rondleiding volgde mijn  
eerste ‘werkdag’ als vrijwilligster al snel. Eerst als algemeen dierverzorger van de 



Heeft u oppervlakteschade aan uw meubelen, 
vloeren (laminaat/massief hout/tegels), aan-
rechtbladen (kunststof/massief hout/graniet), 
kozijnen (kunststof/alu), etc.?

Wij repareren vakkundig. 

Ook geven wij training in het zelf repareren 
door bedrijven. 

Voor meer informatie neem contact op met de Technische Dienst van: 

Schade??

Beltraco B.V.
Kievitsven 42 • 5249 JJ Rosmalen
Tel.: +31-(0)73-6450343 • Fax: +31(0)73-6411175
e-mail: info@beltraco.nl • internet: www.beltraco.nl

Spreekuren: ma t/m vrij 13.00-14.00 / 
19.00-20.00 uur

zaterdag 11.00-12.00 uur
en behandeling volgenS afSpraak 

www.dierenkliniekrosmalenkruisstraat.nl

vliertwijksestraat 39
5243 rg rosmalen

(073) 521 43 77

huiskes 
vishandel

een goede wenk, eet vis van henk

(tevens levering aan horeca)

Markt bij nr.14  ‘s -hertogenbosch
Tel.: 073 - 613 25 25 • Mobiel 06 10 90 61 14
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honden en katten, maar al snel had ik mijn eigen ‘stekkie’ bij de ‘mijn’ katten in het 
kattenpaviljoen. Elke keer was het weer bijzonder om het paviljoen binnen te stappen 
en begroet te worden door ‘mijn katten’. Sommige katten leerde ik goed kennen, 
omdat ze niet zo snel geplaatst werden. Maar andere katten zag ik soms maar een of 
twee keer. In het voorjaar en zomer duurden de werkzaamheden altijd extra lang, 
want dan waren er veel kittens en die wilden alleen maar spelen – zowel met mij als 
met mijn schoonmaakspullen; vooral de borstel en droogtrekker waren dan erg in 
trek! 

In december 2007 heb ik mijn plekje bij de katten verruild voor een bureau op kantoor. 
Dat was wel even wennen, maar mijn collega’s zijn ontzettend aardig, dus dat was 
geen probleem. Sinds de verbouwing kun je mij op dinsdag achter de balie aantreffen 
en sta ik mensen persoonlijk te woord, via de telefoon of per email. Daarnaast verzorg 
ik diverse administratieve werkzaamheden. Erg leuk en afwisselend werk. Wel mis ik 
soms het contact met de dieren. Gelukkig hebben we af en toe een hondje of pup, die 
wat extra aandacht kan gebruiken en daarom op kantoor is. En natuurlijk is er Pip… 
die lekker op schoot komt, zich languit over mijn toetsenbord uitstrekt of de wacht 
houdt op de balie!

In eerdere uitgaven van de Dierbaar heb ik al diverse bijdragen geleverd, maar met 
ingang van deze Dierbaar heb ik officieel de redactionele taken op mij genomen.  Ik 
heb er veel zin! Ik vind het heel fijn me in te zetten voor een organisatie waar dieren 
centraal staan en waar mensen elke dag weer opkomen voor dieren die dit zelf niet 
kunnen. De saamhorigheid hier is enorm en dat geeft een goed gevoel. Ik heb het na 
4 jaar nog altijd ontzettend naar mijn zin bij het Dierentehuis en ik hoop nog heel 
lang te blijven!

Pas jij even op mijn huis? 
Ik ga even een weekendje bij familie op bezoek..
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Even voorstellen...
Hallo! Degenen van jullie, die het afgelopen jaar met enige regelmaat 
bij het Dierentehuis aanwezig geweest zijn, hebben mij vast al wel 
eens voorbij zien komen. Voor de rest zal ik mij even voorstellen. 
Mijn naam is Martijn. Ik ben 29 jaar oud, geboren in Den Bosch en 
opgegroeid in Berlicum. Ik heb Bedrijfskunde gestudeerd in Utrecht en 
ben afgestudeerd in 2006. Ik heb geen huisdieren en tot een klein jaar 
geleden had ik helemaal niets met vrijwilligerswerk. 

‘Hoe komt iemand zonder huisdieren als vrijwilliger bij het Dierentehuis terecht?’ 
hoor ik jullie denken. Ik zal het jullie uitleggen. In april 2009 werd mijn contract door 
mijn werkgever niet verlengd en werd ik dus werkloos. Ik kwam hele dagen thuis 
te zitten en sloeg vol goede moed aan het solliciteren. Dat verliep echter niet zo 
voorspoedig als ik had gehoopt en na verloop van tijd kon ik thuis mijn energie niet 
meer kwijt. Omdat het zonde is om die energie verloren te laten gaan, ben ik toen op 
zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Maar wat ga je dan doen?

Tijdens mijn jeugd hebben wij 
thuis altijd veel dieren gehad, 
variërend van hamsters, 
cavia’s en konijnen tot aan 
goudvissen, parkieten en 
kanaries. Nou moet ik eerlijk 
bekennen dat alle hiervoor 
genoemde dieren van 
respectievelijk mijn zusje en 
mijn moeder waren en dat ik 
er niet zoveel mee had. Maar 
we hadden thuis ook altijd 
een hond en daar had ik wel 
veel mee. Dus ik besloot om 
de website van het asiel eens 
te bekijken om te zien of ze 
nog vrijwilligers zochten. Dat 
bleek gelukkig het geval en 
juli 2009 ben ik begonnen als 
vrijwilliger voor 5 ochtenden 
per week en in de nazorg. 

Wat ik naast het Dierentehuis 
nog meer doe in mijn vrije 
tijd? Als het mooi weer is 
kruip ik graag op de motor om 
lange toertochten te maken. 
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Ik houd van lekker eten en drinken en kook met enige regelmaat graag met vrienden. 
Ik ben graag bezig in mijn tuin en sinds kort geef ik bijles Engels. Sporten doe ik ook. 
Iedere zondagochtend zit ik op de fiets, ’s winters op de mountainbike en zomers op 
de racefiets. Daarnaast ben ik weer gaan squashen, iets dat ik tijdens mijn studie ook 
veel heb gedaan.

De situatie is inmiddels wel wat veranderd. Ik heb weer een baan voor 40 uur gevonden 
en ik kan dus helaas niet meer zo veel op het Dierentehuis aanwezig zijn als ik zou 
willen. Maar dat wil niet zeggen dat mijn betrokkenheid bij het Dierentehuis kleiner 
is geworden. Integendeel. Sinds januari ben ik lid van de vrijwilligersgespreksgroep 
en recent is daar de functie van vrijwilligerscoördinator bijgekomen. Ook de 
nazorggesprekken blijf ik gewoon doen voor Berlicum en ik zal nog regelmatig in de 
weekeinden en op vrije dagen op het Dierentehuis te vinden zijn!

KATje
geen ASIELZ

OEKER!
Maakvan

WWW.CHIPJEDIER.NL

CHIP JE DIER!
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Dier en gedrag
Door Door Jagers

Door is werkzaam als dierverzorger op het Dierentehuis en daarnaast 
heeft ze haar eigen hondenschool in Geffen.

Baknijd betekent dat een hond zijn voer(bak) wil verdedigen, uit angst dat u zijn 
voer zult afpakken. In de natuur is het zo dat de ranghoogste honden eerst eten. 
Wanneer zij klaar zijn met eten, is wat over is voor 
de ranglagere. Daarbij geldt de ijzeren regel: wat je 
eenmaal hebt gekregen blijft van jou! Dus als een 
ranghogere hond een ranglagere hond toestaat te 
eten, zal de ranghogere hond het daarna niet meer 
afpakken. Eens gegeven blijft gegeven.
 
Baknijd heeft te maken met vertrouwen en wantrouwen.

Een hond die zijn voerbak tegenover u wil verdedigen heeft er, om welke reden dan 
ook, geen vertrouwen in dat u hem zijn voer zult laten behouden. Door de hond met 
geweld te dwingen het verdedigen van zijn bak op te geven, ontstaan vaak veel meer 
problemen dan dat er worden opgelost!! Het wantrouwen van de hond en de spanning 
rondom het eten worden namelijk steeds groter als u probeert er iets aan te doen of 
de ontstane baknijd terug te draaien door de hond “flink aan te pakken”.
 
Door het groeiende wantrouwen en de oplopende spanningen is de kans groot dat 
de hond ook in andere situaties, dan alleen bij zijn etensbak, wantrouwend en 
vooringenomen gaat reageren en u zal bedreigen. Probeer daarom liever het vertrouwen 
van de hond(opnieuw) te winnen, dan dat u met geweld probeert de hond tot andere 
gedachten te brengen!!
 
Het is daarom eigenlijk heel onnatuurlijk dat veel bazen vinden dat hun hond moet 
accepteren dat de hond zijn voer, dat hij net heeft gekregen, ook weer zo zou moeten 
afstaan. Wat wel goed is, is om de hond van jong puppy af aan er aan te wennen dat u hem 
of zijn voerbak even aanraakt terwijl hij staat te eten. Juist door dit regelmatig te doen, 
maar altijd zonder zijn voerbak af te pakken, leert u de hond dat hij u kan vertrouwen en 
dat hij zich geen zorgen hoeft te maken wanneer u in de buurt van zijn voer komt.
 
Een andere goede manier is om in de voerbak van uw puppy maar een deel van 
zijn voer te doen en het andere deel bij te vullen wanneer hij zijn bak bijna leeg 
gegeten heeft. Zo gaat uw hond uw komst bij zijn voerbak associëren met iets 
positiefs; het gaat voor hem betekenen dat u wellicht nog meer lekkers komt brengen. 

Is baknijd eenmaal ontstaan, dan is het advies om uw hond voortaan in een aparte, rustige 
ruimte te eten te geven. Zolang de hond eet laat u hem volledig met rust!  En zoek voor 
eventuele therapie professionele hulp bij een gedragstherapeut of goede hondenschool.
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Sponsorbedankjes
Door Eileen Essenburg

Graag willen we iedereen bedanken, die ons en onze dieren de afgelopen 
maanden heeft gesteund. Vele dierenliefhebbers hebben ons weer door de koude 
wintermaanden geholpen op allerlei manieren en met diverse middelen, variërend van 
financiële donaties, voer en speeltjes tot handdoeken en dekens. Daarnaast willen we 
onderstaande personen en sponsoren extra bedanken voor hun bijzondere bijdrage.

Bijzondere donatie
In oktober 2009 overleed de heer van Doremalen. Hij liet het Dierentehuis een bedrag 
van €650,00 na. Graag willen we hem postuum bedanken voor deze gulle gift en 
wensen zijn familie sterkte met het verwerken van het verlies.

Kerstwandeling 
Zoals ieder jaar wordt er in december een kerstwandeling georganiseerd voor en door 
vrijwilligers, maar vooral voor alle honden in het Dierentehuis! Want op deze dag 
wordt er extra lang met ze gewandeld en gespeeld. Dit keer lag er zelfs sneeuw, dus 
dolle pret voor jong en oud! Na een stevige wandeling in de kou, was er voor hond en 
wandelaar een warme plek buiten bij de vuurkorven of binnen voor de kachel. Dankzij 
Ria Janssen, vrouw van onze voorzitter Wim Janssen, was er heerlijke zelfgemaakte 
tomaten- en champignonsoep. De snert was gedoneerd door de Albert Heijn en de 
drankjes door Super de Boer. De vegetariërs onder ons konden genieten van de vega-
snacks van Corine Vos. Super bedankt iedereen!

Verjaardag
Een speciaal bedankje gaat uit naar Jacco en Marianne uit ’s-Hertogenbosch.  Zij 
hebben namelijk hun verjaardagsgiften omgezet in heel veel spullen voor onze honden 
en katten. Hun kofferbak puilde uit, nadat ze bijna 100 blikjes kattenvoer, 6 grote 
blikken hondenvoer,  een grote zak brokken, vele snoepjes en nog meer speeltjes 
hadden gekocht!

Een kofferbak vol!
Huiskat Pip en pup Tjubbe inspecteren 
en keuren alle spulletjes
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Prachtige dekens
Mevrouw Donkers uit Tilburg willen we heel hartelijk 
bedanken voor de prachtige warme wollen dekentjes 
die ze maakt en ons schenkt. Ze steunt ons op 
deze manier al enige tijd en we zijn haar hier heel 
dankbaar voor, want met name onze zwerfkatten 
kunnen hierdoor hun tijd in de quarantaine 
comfortabeler doorbrengen. Maar ook onze honden 
zijn er erg blij mee!
 
Provinciehuis
Sinds de verbouwing van het kantoorgebouw, in de 
tweede helft van vorig jaar, heeft het Provinciehuis 
al meerdere keren meubelen gedoneerd aan 
het Dierentehuis. Zo hebben we onze nieuwe 
vergaderruimte kunnen voorzien van een grote 
vergadertafel met stoelen en hebben we er afgelopen maand mooie zwarte kasten bij 
kunnen zetten. Ook het kantoor van beheerder Jolanda van Daalen is deels ingericht 
met meubilair van het Provinciehuis. We zijn erg blij met de spullen en met de goede 
relatie met het Provinciehuis en hopen deze nog lang voort te kunnen zetten.

Gerwin Voets – donatie ipv receptie
De heer Voets houdt niet zo van recepties. Dus toen zijn werkgever hem een receptie 
aanbood heeft hij gevraagd het geld voor de receptie aan het Dierentehuis te schenken. 
Wij willen hem hier heel hartelijk voor bedanken!
 

Tijdens ‘NL Doet’ hielp een groep werknemers van SAP met groot 
enthousiasme bij schoonmaak- en andere klussen in het Dierentehuis 
in Den Bosch. “Het geeft een ontzettend goed gevoel om je een 
dag voor een ander in te zetten”, aldus Cindy de Grouw, één van 
de deelnemers van SAP. Om deel te kunnen nemen, schonken 

de deelnemers ieder een halve vakantiedag voor dit initiatief, de 
andere helft werd door SAP Nederland ingevuld.

NL Doet! is een landelijke promotiecampagne 
om vrijwilligerswerk te stimuleren en te 
promoten. Voorheen was deze de campagne 
bekend onder de naam Make a Difference Day. 
Ook het Dierentehuis had zich weer voor deze 
campagne opgegeven met diverse klussen. 
Op vrijdag 19 maart kwam er een team van 
SAP Nederland B.V.  uit ‘s-Hertogenbosch om 
deze klussen te klaren! Gekleed in sponsor 
T-shirt waren zij van 09.30 -15.30 druk 
met o.a. het lappen van alle ramen en het 
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schoonmaken van onze kantine. Een uitgebreid lunchpakket zorgde voor de inwendige 
mens. Namens ons allemaal: SAP team heel hartelijk bedankt!

KONG
Graag maken we van de gelegenheid om de hondenbescherming en KONG 

te bedanken voor de onlangs gekregen KONGs. Dit is ijzersterk 
speelgoed voor honden. De KONG is gemaakt van zeer stevig 

natuurlijk rubber. Anders dan een bal stuitert hij alle kanten 
op. De KONG is van binnen hol; dit geeft ons de mogelijkheid 
om de KONG te vullen met iets lekkers. Dit is voor ons ideaal 
als we ‘s avonds afsluiten. De honden moeten dan een lange 

tijd alleen zijn en met zo’n KONG kunnen ze zichzelf een hele 
tijd rustig vermaken.

Stichting Bosch Ballon Gezelschap
Stichting Bosch Ballon Gezelschap heeft zich wederom voor ons ingezet! Deze stichting 
organiseert ballonvaarten. Volgt hieruit winst, dan gaat dit naar een charitatief doel, 
welke  de stichting zelf uitkiest. De Stichting Bosch Ballon Gezelschap is opgericht op 
21 november 1983 met als doelstelling het organiseren en ten uitvoering brengen van 
ballonvaarten en het uiten van reclameobjecten en produkten. Het Dierentehuis heeft 
al drie keer een donatie mogen ontvangen van stichting Bosch Ballon Gezelschap. 
Ditmaal betreft het maar liefst €250,-
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Baasje gezocht 
Naam: Daisy
Geslacht: poes
Ras: Europese korthaar
Geboortejaar: 2001

Daisy is een prachtig klein gitzwart poesje met een paar witte 
vlekjes èn voetjes.Daisy is erg lief voor mensen al laat ze 
het wel merken als ze er genoeg van heeft. Ze is vrij rustig, 
behalve als er blikvoer in de buurt is. Ze vind het ontzettend 
lekker en wordt er mega-enthousiast van! Als je op je hurken 
bij haar gaat zitten springt ze gelijk op schoot. Omdat Daisy is 
gevonden weten we niets van haar achtergrond, maar vanwege 
haar reactie op het blikvoer denken we dat ze wel een tijdje 
heeft moeten ‘overleven’ op straat. Kortom: Daisy is een erg 
lief meisje met een hoop pit!Ze is haar vrijheid dus gewend 
en zal graag naar buiten willen, maar komt dan graag terug 
naar binnen voor een warm plekje bij de kachel of bij je in de 
buurt. Heeft u zo’n lekker plekje voor deze kanjer, kom dan 
eens kennis met haar maken. 

Naam: Butchy
Geslacht: Reu
Ras: kruising Labrador
Grootte: middelgroot
Geboortejaar: 2003

Butchy is een grote vriendelijke reus. 
Naast groot en vriendelijk is Butchy ook erg 
enthousiast en sterk. Butchy zoekt dus een 
sportief baasje die hem lekker meeneemt naar 
de bossen waar hij heerlijk kan rennen. 
Als Butchy regelmatig lekker kan uitkuren dan is 
het vast en zeker een geweldige huisgenoot! 
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Een nieuwe verovering

“Ik heb niks met katten.” Dat waren letterlijk zijn woorden, toen ik hem leerde kennen. 
Jammer voor jou dan, dacht ik nog, want die katten horen bij mij. Vanaf mijn 24e 
deelde ik mijn woning met kater Midas en poes Annabel. Pas jaren daarna, verscheen 
mijn vriend in mijn leven. En wel met de woorden “Ik heb eigenlijk niks met katten.”
Nu had ik mij altijd al voorgenomen dat geen kerel ooit tussen mij en mijn beestjes 
zou komen. Alleen wanneer er sprake zou zijn van een zeer ernstige allergie – welke 
onomstotelijk bewezen zou moeten worden door minstens drie medisch specialisten – 
zou ik overwegen ooit afstand te doen van mijn katten. Maar katten niet leuk vinden 
is geen argument. Wil je mij, dan wil je hen. Het is een package deal. Zo kon het 
gebeuren dat mijn vriend een jaar of drie terug ging samenwonen met mij èn met 
Annabel. (Midas heeft het helaas niet mee mogen maken) Hij accepteerde en tolereerde 
de kleine haarbal, maar het was wel duidelijk dat hij niet echt iets met katten had. 
Die houding leek overigens wel wederzijds te zijn. Annabel had ook duidelijk niet zo 
veel met de nieuwe baas.Na enige tijd was ik wel toe aan gezinsuitbreiding. Maar 
ja, dat was geen beslissing meer die ik alleen kon nemen. Dus ik deed wat vrouwen 
het beste kunnen; het inzetten van de vrouwelijke charmes om mijn standpunt 
kracht bij te zetten... En zo liepen wij op een gegeven moment samen langs de 
verblijven met jonge en oude, mooie en minder mooie, kleine en grote, aandoenlijke 
en afzichtelijke katten.... mijn hart liep over; kon ik ze allemaal maar meenemen!  
We vonden er eentje. Of eigenlijk vond hij ons. Met grote, trieste ogen keek hij ons aan. 
Nadat we hem een keer hadden aangehaald, bleef hij ons volgen. Hij was acht jaar oud 
en zijn baasje was enkele maanden daarvoor overleden. Hij bleef ons kopjes geven, 
alsof hij wilde zeggen “Neem mij! Neem mij!” We noemden hem Tobias en hij spinde 
gedurende de hele autorit naar huis. 
Na drie bange dagen in zijn nieuwe huis, nam hij de toko over. Ons huis was zijn huis. 
Tobias ontwikkelde zich tot een zeer aanwezige en aanhankelijke viervoeter, die het qua 
charmes nog wel eens van Zijn Vrouwtje zou kunnen winnen. Want die man – die naar eigen 
zeggen niets met katten heeft – bevindt zich tegenwoordig regelmatig met zijn buik op 
de vloer, om foto’s te kunnen maken van onze Tobias. Diezelfde man – die dus niets met 
katten heeft – hangt hele verhalen tegen op tegen onze gestreepte held. Die man vult 
‘s morgens de bakjes, stopt Tobias stiekem stukjes fricandeau toe en ligt blauw van het 
lachen om de rare fratsen die onze kater uithaalt. 
Soms denk ik wel eens, dat hij gekker is met dat 
beest, dan ik ooit met een kat ben geweest.  
Dat vind ik mooi. Ik vind het mooi om te zien 
hoe een dier je hart kan veroveren. En het biedt 
ook hoop voor alle dieren die nu nog in het 
Dierentehuis zitten of daar ooit gebracht gaan 
worden.... ooit komt er iemand, wiens hart ook 
zij zullen veroveren en van wie zij een nieuwe 
kans krijgen. 

Arianne Gelderblom

Column

Toob en baas
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Make over
In deze editie staat de make over van Kanja centraal.

Kanja is op 24 maart bij ons binnenkomen als zwerver en wat zag zij er uit! Onze 
chauffeur Romano stond met tranen in zijn ogen...  zo zwaar verwaarloosd was ze. 
Na een flinke was- en trimbeurt kwam er uiteindelijk een ontzettend lief dametje 
onder al dat haar vandaan.

Kanja wordt hier goed verzorgd, maar nog liever zou ze in een fijn en liefdevol gezin 
verzorgd worden!   

Kanja voor Kanja tijdens

Kanja na
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Vet’s facts… “Wat een Mazzel!”
Door Eileen Essenburg

Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis 
staat op diergeneeskundig gebied al 23 jaar onder zijn hoede. 

In deze Dierbaar geen Vet’s facts zoals u gewend bent. Deze keer namelijk geen nare 
ziekte of aandoening, maar een hartverwarmend verhaal over een man en een hond.

Het verhaal begint in september 
2009 als dierenarts Frits Janssen 
zijn dag begint in zijn praktijk en er 
een chocoladebruine Labrador reu 
van 4 maanden zwaargewond wordt 
binnengebracht. De pup is zojuist voor 
de deur van de praktijk aangereden, 
door de mensen die hem in paniek 
binnendragen. Frits concludeert al snel 
dat beide achterpoten gebroken zijn en 
dat direct opereren noodzakelijk is wil 
de pup ooit weer kunnen lopen! Helaas 
voor deze pup besluit de eigenaar dit 

niet te willen betalen en geeft aan de hond in te willen laten slapen.
Als dierliefhebber in hart en nieren en dierenarts pur sang, kan Frits dit niet over zijn 
hart verkrijgen en besluit de pup zelf te opereren en hem vervolgens thuis als ‘patiënt’ 
te verzorgen. Hierop volgen 8 weken van huisrust en zeer intensieve verzorging… in 
het begin zelfs zo intensief dat Frits hem naar buiten moet dragen, zodat hij zijn 
behoeften kan doen… Wat een service! Eén poot moet uiteindelijk nog een keer 
geopereerd worden. Met succes, want heel langzaamaan gaat de hond voorzichtig 
lopen.

Toen het er naar uit ging zien dat de hond nog wel even zou blijven, moest hij ook 
maar een naam krijgen. En welke naam was er nou toepasselijker dan ‘Mazzel’? Want 
mazzel had hij ondanks zijn ongeluk zeer zeker gehad! Zo geschiedde het dat deze 
pup voortaan als Mazzel door het leven zou gaan.

Thuis was Mazzel naast patiënt soms ook een ‘hulpeloos slachtoffer’ van een andere 
huisgenoot: een zeer speelse en uitdagende kitten, die veelvuldig aan Mazzel’s oren 
en wangen hing, om vervolgens helemaal nat gelikt te worden door zijn slachtoffer!
Als Mazzel langzaamaan steeds meer en beter gaat lopen weet Frits weer wat hij 
zich op zijn hals heeft gehaald: een echte pup! Mazzel kauwt op alles wat los en vast 
zit en zelfs Frits zijn schoenen zijn niet veilig. Ook vuilniszakken ziet Mazzel als leuk 
speelgoed en sleept ze door het hele huis. Vandaar dat Frits niet echt raar opkeek 
toen hij overal in huis filterkoffiedrab tegenkwam. Als laatste triomf ging Mazzel 
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achter zijn kittenplaaggeest aan over alle stoelen en banken! Gelukkig is Frits goed 
verzekerd.

Wie Frits een beetje kent weet dat hij een aantal maanden geleden zijn geliefde 
Blues is verloren. Blues was een kruising Bouvier-Rottweiler, een echte Frits-hond: 
“Het moet wel een beetje een waakhond zijn!” Dus zou Frits nooit zomaar een 
allemansvriend Labrador hebben gekozen. Maar ja, Mazzel was ook niet ‘zomaar een 
Labrador’. En door alle tijd die man en hond samen hebben doorgebracht, is Frits zich 
toch stiekem aan Mazzel gaan hechten. En zo is hij van patiënt in een paar maanden 
tijd uitgegroeid tot huisgenoot!

Inmiddels is Mazzel een “braaf hondje” van 10 maanden en het gaat goed met hem. Hij 
zal altijd invalide blijven aan één achterpoot, maar hij redt zich prima. Lekker spelen met 
andere honden en zelfs met Frits mee hardlopen in de Loonse & Drunense Duinen!

De  mazzel en tot de volgende Vet’s facts!
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Succesverhalen
Bejaarde Pietje

Pietje is een lief oudje van 11 jaar en is op 13 december 2009 bij ons 
gekomen, nadat hij een zwervend bestaan had geleid in de gemeente 
Boxtel. Omdat hij niet goed alleen kan zijn, is hij overdag regelmatig 
op het kantoor van het Dierentehuis te vinden. Hier krijgt hij een 
warm dekentje en voldoende aandacht. Dit vindt Pietje heerlijk, 
maar een echt thuis verdient ook hij, dus wat waren we blij toen hij 
dit vond bij mevrouw Van de Heijden.

Door Suzanne van der Heyden

Omdat mijn hond enige maanden geleden aan een lelijk kankergezwel was overleden 
en mijn kind op kamers ging en onze andere hond, zijn hond, meenam, was ik al een 
tijdje van plan om een ander hondje te nemen. Omdat ik na een zware herseninfarct 
aan één arm verlamd ben en ook wat onstabieler ben dan voorheen, had ik al besloten 
wat voor soort hond het moest zijn. Niet al te groot, een hond die ook niet te hard 

trekt aan de riem, want dan zou hij 
mij omver kunnen trekken. Ik moest 
hem de baas blijven kunnen en op 
kunnen tillen, indien nodig, met 
één arm.  Wat voor soort hondje 
was dus al snel bepaald. Nu was het 
nog de vraag of er een geschikte 
kandidaat voorhanden was. Omdat 
ik altijd dieren opgevangen heb 
en gehouden tot dood of ziekte 
het onmogelijk maakte, durfde 
ik het ook gerust aan om een 
wat moeilijker plaatsbaar dier te 
nemen. Ik heb het altijd een mooie 
gedachte gevonden, om juist een 

wat ouder dier uit het asiel te nemen en deze nog een mooie oude dag te bezorgen. 
Daarna heb ik dus snel gekeken op de site van het dierenasiel, waar mijn oog al snel 
viel op een lief oud gezichtje met oogjes, waar duidelijk een waasje staar overheen 
lag . Het hondje, een wat ouder Boeren Fox hondje, had van de medewerkers de 
naam Pietje gekregen. Met zijn onbeduidende, maar zeer lieve uiterlijk past die naam 
eigenlijk heel goed bij hem. Pietje is een mannetje van ongeveer 11 jaar die, zo 
vertelden de medewerkers van het asiel mij, is gevonden omdat hij liep te zwerven 
in de gemeente Boxtel. Waar hij voorheen vandaan kwam is onbekend.  Ik reageerde 
per mail op Pietje en kreeg van een medewerkster van het asiel een heel aardige mail 
terug; Pietje was al bij iemand geplaatst. Voor Pietje was dat heel gelukkig, maar 
ik moest verder zoeken op sites van andere asiels, waar ik vaak heel leuke honden, 
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maar te groot of te speels voor mij, aantrof. Ik besloot nog maar even te wachten 
en dacht dat de juiste hond vanzelf wel op mijn pad zou komen, zoals al eerder was 
gebeurd. Ik bleef natuurlijk wel af en toe op sites van dierenasiels kijken en zo zag 
ik enige weken later Pietje weer op de site van het dierentehuis Den Bosch staan. Hij 
bleek geplaatst te zijn bij mensen die duidelijk erg goed voor hem waren, maar kon 
absoluut niet tegen alleen zijn. Hij zette het daardoor zo extreem op een blaffen, 
dat zijn baasje hem na klachten van de buren helaas weer terug moest brengen naar 
het dierentehuis. Toen ik zijn verhaal las was mijn besluit meteen genomen. Doordat 
ik na mijn herseninfarct niet meer kan werken, ben ik eigenlijk altijd thuis en ik 
heb daardoor de tijd om hem er heel geleidelijk aan te wennen af en toe een korte 
periode alleen te zijn. Ik besefte wel dat het wel maanden of misschien een half jaar 
kan duren voor zo’n hondje het vertrouwen in je kan opbouwen. Maar omdat ik een 
heel lange adem heb met dieren en in de ideale omstandigheid ben dat ik bijna altijd 
thuis ben, zag ik toch voor Pietje en mij wel toekomstmogelijkheden. 

Wel leek het me verstandig om even met de buren te gaan praten en iets te regelen 
met het hondenpension in de buurt voor als ik wat langer van huis ben. Hij voldeed 
verder aan alle voorwaarden die ik had, kon goed in huis bij katten en kon dus prima bij 
mij en mijn twee katten in huis komen. Het is belangrijk dat dat goed gaat, want een 
poes heb ik al sinds een jaar of vijftien uit het dierentehuis Den Bosch en de andere 
poes ben ik zelfs met de trein gaan ophalen bij een vakantiehuisje in Luxemburg. 
Waar ik overigens ook mijn trouwe hond Lassie vandaan had, die ik tot haar dood 
meer dan 10 jaar gehad heb. Ik heb Lassie in de loop der jaren  zien veranderen in 
een zelfverzekerde vrolijke hond,van een in eerste instantie zeer getraumatiseerde 
hond zonder eigen territorium. (die we in het begin zelfs langs een pinchertje, dat 
met een kanten mutsje op op iemands arm zat, moesten dragen; geen gezicht als je 
een flinke bordercollie langs zo’n klein hondje moet dragen en het gaf ook heel wat 
hilariteit op straat.) Ik heb dus al de nodige ervaring met getraumatiseerde dieren  en 
besloot dat het tussen Pietje en mij toch echt de bedoeling was. Pietje vond het in 
eerste instantie wel best, maar had ook wel een beetje een onverschillige uitstraling; 
want Pietje weet nog niet dat dit is, tot de dood ons scheidt en Pietje moet het 
allemaal nog maar afwachten. Ik merk wel dat hij er heel erg op gericht is, om niet 
alleen gelaten te worden. Dat is ook wel logisch na alles wat hij waarschijnlijk al heeft 
meegemaakt. De persoonlijke band begint heel erg langzaam te groeien. 

Pietje slaapt in een nestje  van opgevouwen dekbedden naast mijn bed, want hij 
begon al heel erg te blaffen van het slapen in een andere kamer dan ik. En dat is 

zelfs beneden in de kamer naast mij en er 
zit maar een dunne vouwdeur tussen. Hij 
probeerde in eerste instantie wel bij mij 
in bed te komen,maar dat mocht niet en 
aan het gesnurk te horen voelt hij zich nu 
ook heel veilig in zijn eigen nestje naast 
mijn bed. Ik hoop dat hij op termijn zo 
goed aan mij en mijn huis gewend is en 
weet dat er eigenlijk altijd iemand is,  dat 
hij op den duur ook heel gemakkelijk in 
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de huiskamer zal gaan slapen. Maar dat mag best een half jaar duren. Eigenlijk vind 
ik dat ontzettende gesnurk naast mijn bed ook wel gezellig. Inmiddels is  zich al een 
band tussen Pietje en mij aan het ontwikkelen. Pietje begint zijn onverschillige of 
onzekere houding nu te laten varen en komt ‘s avonds gezellig bij mij op de bank 
zitten. Dat deed hij in eerste instantie niet en als ik hem naast mij op de bank zette, 
zat hij daar maar raar te kijken.  Misschien wist hij niet zeker of het mocht, maar 
inmiddels is hij zich heel erg bewust van zijn rechten. Hij zit ‘s ochtends al klaar voor 
zijn ochtendboterhammetje met medicijn en heeft in het geheel genomen al heel 
goed in de gaten wat de huiselijke routine is. Pietje begint zich dus al erg thuis te 
voelen en als ik hem zo lekker warm en veilig in zijn nestje zie liggen hoop ik dat hij 
nog veel jaren een goed verzorgde oude dag mag hebben.  

Het verhaal van onze huiskat Pip door Rosa de Groot

Zodra je bij ons het Dierentehuis binnenstapt is de 
kans héél groot dat je wordt begroet door Pip, onze 
vriendelijke huiskat. Het verhaal van Pip begint als hij 
op 23 maart 2009 bij het Dierentehuis binnengebracht 
wordt; zwaar verwaarloosd en ziekelijk. Een slecht 
begin, maar vanaf dat moment wordt zijn leven alleen 
maar beter, alleen weet nog niemand dit.
Het moment dat hij binnen werd gebracht zullen we nooit 
vergeten! De reden hiervan is dat we niet wisten dat een 
kat zo kon stinken; wat een lucht!! Gelukkig bleek het 
arme beestje deze lucht niet zelf te verspreiden, want 
toen we iets beter keken zagen we dat hij tot zijn buik 
aan toe helemaal onder de poep zat. We denken dat hij in een gierput is gevallen, 
omdat het ontzettend naar vieze varkenspoep rook. Maar Pip is de enige die weet 
hoe hij er zo uit kwam te zien. Soms zou het handig zijn als dieren konden praten.... 
De mevrouw die hem naar ons heeft gebracht vond hem zo vies en uitgeput langs de 
kant van de weg. Gelukkig ontfermde zij zich over hem en ging snel naar huis om iets 
te halen waar hij in kon. Zo werd hij die dag in een oude kapotte vogelkooi naar ons 
gebracht. In de quarantaineruimte kreeg hij een lekker warm mandje en alle zorg en 
aandacht die hij zo nodig had.

Na een aantal wasbeurten (wat hij uiteraard niet plezierig vond) en een paar dagen 
rust was het tijd dat de dierenarts naar hem keek. Behalve dat hij ontzettend mager 
was, bleek er nog veel meer mis met hem. Zo mist hij een aantal tandjes, zijn zijn 
ogen ontstoken, heeft hij niesziekte, heeft hij te kleine nieren, heeft hij een zeer 
slechte huid met allemaal korstjes, is zijn vacht dof en heeft hij kale plekken, zit er 
bloed bij zijn urine en is hij erg onder de maat voor een kat met de leeftijd die wordt 
geschat door de dierenarts. Kortom één hoopje ellende!! En veel werk om hem op te 
lappen, als dit al lukt.....

Daarna begon het dokteren, de ene antibioticakuur na de andere, ogen moesten 
gezalfd worden en hij kreeg speciaal voedsel en diverse injecties. Onze arme Pip 
bleef echter zwak en de medicijnen sloegen niet aan. Gelukkig kwam hij wel wat 
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aan en leefde hij op van alle aandacht die hij 
kreeg. Ook bleek hij karakter te hebben, want 
hij is één van de moeilijkste poezen om een 
pilletje te geven. Daaruit bleek wel dat hij 
een vechtertje was. Toch hebben wij het vaak 
somber ingezien, omdat we er werkelijk alles 
aan deden om hem beter te maken en we bijna 
geen verbetering zagen.
En toen kwam het moment dat we een beslissing 
moesten nemen over wat er met hem moest 
gebeuren. Om hem op de gebruikelijke manier te 
herplaatsen vonden we geen goed idee, omdat 

het dan wel eens behoorlijk lang kan duren voor hij naar een nieuw baasje zou mogen. 
Want wie kiest er nu voor een kat waar zo veel mee mis is. Na lang brainstormen en 
ideeën uitwisselen hebben we besloten hem uit te zetten tussen onze ‘wilde’ katten 
op het buitenterrein. Zo konden we hem toch enigszins in de gaten houden en ging hij 
een mooi vrij leven tegemoet tussen de soortgenootjes.
Dus na bijna 12 weken in de quarantaine, hebben we een grote bench op het 
buitenterrein neergezet waar hij een paar dagen in moest blijven. En dus na die paar 
dagen was het de grote dag voor Pip en ging hij de vrijheid tegemoet! Hij  kwam gelijk 
naar ons toe om te knuffelen en liep ons overal achterna. Het leek wel of hij ons wilde 
bedanken.
De dagen na zijn uitzetting bleef Pip mensen opzoeken, hij kwam bij iedereen een 
aai halen. Van de andere katten op het terrein wilde hij niet veel weten. Helaas voor 
hem moest hij ‘s nachts wel buiten op het terrein, in een van de huisjes slapen. Maar 
‘s ochtends met het openen van het Dierentehuis stond hij iedere dag voor de deur te 
miauwen. Op een zekere dag besloot Pip dat het genoeg was. 

Hij eiste dat zijn plek binnen was, in het kantoorgebouw. En zo is Pip onze nieuwe 
kantoorkat geworden. En iedereen die hier regelmatig komt, weet dat hij die taak 
prima vervult. Hij springt te pas en onpas bij iedereen op schoot en vraagt dan om 
aandacht. Of hij vermaakt je met zijn grappige 
spelletje met een balletje of zijn favoriete 
speeltje, de pen! Of hij gaat op je toetsenbord 
of papieren liggen als je net even bezig bent. 
Daarnaast kan hij als een clown op zijn rug gaan 
liggen op de vloer waar verwarmingsbuizen 
onderdoor lopen. Pip vermaakt ook de bezoekers 
met zijn kunsten. Hij is totaal niet eenkennig en 
heeft dus geen voorkeur voor iemand. Hij vind 
iedereen even lief, zo ook honden.

Pip kent geen angst voor honden en op een dag werd hem dit bijna fataal. Die dag 
zat hij lekker in het zonnetje op een uitrenveld voor de honden. En toen werd er 
een hond op gezet die Pip al lang had gezien. Helaas kon die arme Pip niet meer op 
tijd wegkomen en werd flink door elkaar geschud. Hij raakte in shock en wederom 
vreesden we voor zijn leven. Na medicatie en een infuus ging het heel langzaamaan 
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weer beter. Na een week liep hij gelukkig weer vrolijk rond. En wat denk je, in de 
gang begroet hij de eerste de beste hond die binnenkomt door er recht op af te lopen. 
Hij heeft dus niet echt bepaald geleerd van zijn ervaring. Het gebrek aan angst voor 
honden heeft ook zijn voordelen, zo heeft hij ons ook geholpen met het socialiseren 
van een aantal puppies en andere hondjes.

Na zijn vrijlating op het terrein is het qua gezondheid steeds beter gegaan met Pip. 
Zijn vacht is gaan glanzen en hij is zelfs aan de dikke kant nu. Dachten we aanvankelijk 
dat hij nog maar kort te leven zou hebben, nu is dat tegenovergesteld. 
Het verhaal van Pip is uniek en daarmee is hij voor ons ook een hele bijzondere kat 
geworden, die ons altijd weet te vermaken en een lach op ieders gezicht tovert. 
Bijna iedere bezoeker die hier voor een kat komt vraagt bij het zien van Pip of hij niet 
met hen mee naar huis mag, hij steelt ieders hart, maar Pip hoort bij het Dierentehuis 
en mag hier de rest van zijn leven blijven!!

Donatieknipcoupon
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