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Voorbereiding

De jaarlijkse Open Dag eind september is altijd weer een bijzonder evenement. 
Hierbij valt het me elke keer weer op hoe gemakkelijk heel veel verschillende 
mensen probleemloos kunnen samenwerken aan één gezamenlijk doel. Samen 
werken aan de nodige voorbereiding en er vervolgens gezamenlijk een fantastische 
dag van maken! En dit jaar was de samenwerking met Date-a-Dog ook een 
bijzondere ervaring.

Dit betekent echter ook dat we afscheid nemen van de zomer en dat we ons ook 
gaan voorbereiden op natter en vooral kouder weer. We halen onze truien weer 
tevoorschijn en zetten de kachel lekker aan. Veel dieren bereiden zich voor door hun 
vacht te verdikken en vetreserves op te bouwen. Mede dankzij diverse sponsoren en 
donateurs hoeven ook onze dieren niet in de kou te zitten. Zoals u van ons gewend 
bent bedanken wij hen in deze Dierbaar.

Afscheid nemen van de zomer betekent voor het Dierentehuis ook dat er een iets 
rustigere tijd aanbreekt. Het kittenseizoen loopt af en voor de vele puppies die 
we hadden, zijn goede tehuizen gevonden. Verder hebben we – zoals u kunt lezen 
in deze Dierbaar – afscheid genomen van een bestuurslid en enkele vrijwilligers 
en deze openstaande functies weer ingevuld. Daarnaast hebben we u een aantal 
hartverwarmende succesverhalen te vertellen. Nieuw in deze Dierbaar is de column 
van Julian. Onder dit pseudoniem schrijft hij sinds een jaar een column voor de 
website van het  Bossche Paleiskwartier.

Voor mij persoonlijk betekent 
deze periode het aanbreken 
van een drukkere tijd, want 
mijn vriend en ik verwachten 
in januari ons eerste kindje en 
de voorbereidingen hierop zijn 
in volle gang! Maar tot die tijd 
kunt u me nog gewoon achter 
de balie en aan de telefoon 
treffen en doe ik  de redactie 
van de Dierbaar.

Veel plezier toegewenst met 
het lezen van onze Dierbaar.

Eileen Essenburg
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Namens het bestuur
Door Jolanda van Daalen

De voorzitter heeft mij gevraagd een stuk namens het bestuur te schrijven. Onze 
voorzitter, Wim Jansen is ten gevolgen van een rugoperatie in mei, afwezig. Helaas 
loopt zijn herstel trager dan verwacht. Ondanks dat, blijft Wim zeer betrokken en 
speelt menig vergadering zich in het ziekenhuis af. We wensen Wim veel beterschap 
en hopen hem binnenkort weer regelmatig op ons Dierentehuis aan te treffen.

Ondanks het ziekbed van Wim gaan de activiteiten op het Dierentehuis  door. Onze 
vrijwilligers hebben zich het afgelopen half jaar weer geheel belangeloos ingezet voor 
onze dieren en onze collecte in 's-Hertogenbosch en de omliggende plaatsen was mede 
door onze coördinator Henk van Kemenade en onze collectanten zeer geslaagd. De 
bewoners hebben gul gegeven, we zijn hen hiervoor uiteraard zeer dankbaar. 

Twee nieuwe nazorgcoördinatoren zijn druk bezig met het oppakken van de nazorg en 
het schrijven van een visie voor wat betreft deze nazorg. Wij heten de dames welkom. 
Onze Open Dag was een daverend succes. Maar liefst 800 dierenliefhebbers bezochten 
ons evenement dat we dit jaar samen met Date-a-dog hebben georganiseerd. Deze dag 
zou zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsoren niet mogelijk zijn geweest.

Verbeteringen

In september is de plaats rondom het verblijf waar de vrijwilligers buiten pauze houden 
aangepakt. Eindelijk  houden onze vrijwilligers hun voeten droog. Onze chauffeur Romano 
heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt het verblijf dezelfde kleur als ons hoofdgebouw 
te geven.

Verder zal het Dierentehuis de al bestaande overeenkomst met de Hondenbescherming in 
2011 uitbreiden met een samenwerking op het gebied van een seniorenopvangproject. We 
voelen ons zeer gevleid dat de Hondenbescherming ons de mogelijkheid biedt samen met 
hen de opvang voor deze oudjes te realiseren. Dit betekent helaas voor onze vaste logeetjes 
dat we onze pensionvoorziening zullen stoppen. In oktober is ons kwaliteitskeurmerk van 
eisen die de dierenbescherming aan dierenasielen stelt wederom verlengd. Het bestuur 
was zo trots op alle medewerkers dat er getrakteerd is op warme appelflappen.

Uit onze "diercijfers" blijkt dat het aantal in- en uitwijzigingen nagenoeg gelijk is gebleven. 
Het hoge aantal binnenkomende katten in het eerste half jaar bleef op het hoge peil, 
maar is inmiddels gestagneerd in vergelijking tot vorig jaar. Voor wat betreft de honden 
zijn zowel het aantal plaatsingen als het aantal binnengekomen dieren iets hoger dan 
vorig jaar. De oorzaak hiervan is een grote in beslagname bij een broodfokker.. Omdat we 
afgelopen zomer weinig honden in de opvang hadden, konden we deze honden opvangen 
en herplaatsen. Het betreft in totaal 45 honden! En in de pleeggezinnen zitten momenteel 
nog 94 kittens die op zoek zijn naar een baasje!

Namens onze voorzitter  wil ik ook eindigen met het uitspreken van onze waardering voor 
iedereen die ons helpt als vrijwilliger, als donateur of in elke andere vorm van hulp en 
schenkingen. Zonder u kunnen wij niet verder!
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In Memoriam
Verslagen zijn wij door het vreselijke bericht van het veel te vroeg overlijden 
van onze vrijwilliger Frans van Grinsven. Maandag 13 september bereikte ons het 
vreselijke bericht dat Frans ziek was, echt ziek..... 

Frans werd maar 49 jaar en is dus veel te vroeg uit het leven 
weggerukt.

Frans was de afgelopen jaren zeer betrokken als vrijwilliger 
bij ons Dierentehuis. Bijzonder was dat Frans een soort 
natuurlijke rust en overwicht gaf aan zowel dier als mens. 
Bij menig hond die niet door iedereen uitgelaten kon, werd 
Frans ingeschakeld. 

Daarnaast gaf hij graag tips op organisatorisch vlak en heeft 
Frans zich in augustus nog ontfermd over een zwangere 
hond die bij hem van zeven pups mocht bevallen. Toen de 
pups na 8 weken geplaatst werden nam hij de aangevreten 
kozijnen voor lief.

Ondanks dat het onvermijdelijk was, kwam zijn overlijden op 5 oktober na een kort 
ziekbed als een grote schok. We zullen Frans missen.

Dierentehuis 's-Hertogenbosch wenst Monique en Tim, alle kracht toe om dit enorme 
verlies een plek  te geven.

Jolanda van Daalen
Beheerder Dierentehuis 's-Hertogenbosch
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Nieuws...
Seniorenopvang van de Hondenbescherming verhuist per 2011 naar ons Dierentehuis. 
Dierentehuis 's-Hertogenbosch stopt derhalve met de pensionvoorziening.

De opvang van de seniorenhonden namens de Hondenbescherming 
werd in de afgelopen tien jaar in op twee locaties in Nederland 
gerealiseerd. Deze opvang zal zich verplaatsen naar ons 
Dierentehuis! Dit betekent helaas voor onze vaste logeetjes dat we 
onze pensionvoorziening zullen stoppen.
   

Seniorenhonden vallen regelmatig tussen wal en schip. Wanneer zij als gevolg van 
bijvoorbeeld echtscheiding in het asiel belanden, zijn zij vanwege hun vergevorderde 
leeftijd meestal niet de eerste keus van potentiële baasjes die op zoek zijn naar een 
nieuwe hond. Wanneer een eigenaar op leeftijd ziek wordt of naar een verzorgingstehuis 
moet, volgt soms een traumatische scheiding en is er niet altijd opvang voor de hond 
te realiseren.

De Hondenbescherming en wij als Dierentehuis geloven dat oudere honden fantastische 
levensgezellen kunnen zijn en recht hebben op een warme mand. De Hondenbescherming 
heeft sinds 1999 seniorenopvang gerealiseerd en zij geeft voorlichting over de bijzondere 
kanten van de oudere hond. Gelukkig heeft de organisatie daarbij mogen rekenen 
op de steun van veel gulle gevers. Mede dankzij donateurs, erflaters en adoptanten 
van een seniorenhond heeft de organisatie door de jaren heen veel seniorenhonden 
kunnen helpen. Vanaf het begin is de financiering van het project echter een knelpunt 
geweest. Een goede opvang realiseren voor seniorenhonden is kostbaar. 

Eind vorig jaar is door de huidige locaties voor seniorenhonden aangegeven dat zij 
voor de huidige vergoedingen de opvang niet meer konden realiseren. Daarom is de 
Hondenbescherming een onderzoek gestart naar de wijze waarop opvang van dezelfde 
of hogere kwaliteit geboden kan worden op een kostenefficiëntere manier. Tijdens 
het onderzoek is opnieuw gebleken dat het realiseren van een goede opvang voor 
seniorenhonden een kostbare zaak is. Juist de kwetsbare oudere hond heeft immers vaak 
medische zorg nodig en verdient veel tijd 
en aandacht van personeel en vrijwilligers. 

Gelukkig heeft de Hondenbescherming 
ons Dierentehuis, als tamelijk centrale 
locatie in Nederland, gevonden waar 
de seniorenhonden opgevangen kunnen 
worden. De al bestaande overeenkomst 
met ons Dierentehuis wordt daarom vanaf 
2011 uitgebreid met een samenwerking op 
het gebied van het seniorenopvangproject. 
De Hondenbescherming is er van overtuigd 
dat wij een uitstekende kwaliteit van zorg 
kan bieden aan de grijze snuiten. 

We kijken allemaal uit naar een goede 
samenwerking!

Dat je je aanpast 
aan je baasje vind 
ik normaal, maar 
dit is een beetje 

overdreven..
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Dierentehuis voldoet opnieuw aan kwaliteitscriteria Dierenbescherming.

Het erkenningcertificaat is voor minimaal twee jaar verlengd. Sinds 
2002 kunnen Nederlandse asielen in aanmerking komen voor een 
officiële erkenning door de Dierenbescherming. Een soort keurmerk 
voor dierenasielen. Om voor deze erkenning in aanmerking te komen 
moet een asiel zijn werkwijze, het beleid voor onder meer de opname, 

verzorging en plaatsing van dieren en het personeelsbeleid in kaart brengen. 
 
Een en ander moet minimaal overeenkomen met de wettelijke eisen (het Honden- 
en kattenbesluit 1999). Aanvullend moet het asiel voldoen aan een aantal extra 
(welzijns)eisen van de Dierenbescherming. Zo moet men zich committeren aan het 
euthanasiebeleid van de Dierenbescherming en mogen medewerkers of bestuursleden 
van een erkend asiel niet zelf fokken of handelen met dieren of jagen. In ons rapport 
werd de volgende extra opmerking gemaakt:" In dit asiel wordt gewerkt met een actieve 
beheerster en een team medewerkers/vrijwilligers die op een goede wijze omgaan 
met het beleid en de dieren. De controleurs hebben een goed gevoel overgehouden en 
naar hun mening is de erkenning door de dierenbescherming zeer verdiend! "

Speeddaten met asielhonden in 's-Hertogenbosch. 
Open Dag een groot succes!

Maar liefst 800 dierenliefhebbers bezochten dit jaar onze Open Dag!  

Een geweldig aantal, dat wij nog niet eerder haalden. 
Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag!

Net als voorgaande jaren was er weer van alles te 
beleven tijdens de Open Dag op zondag 26 september: 
rondleidingen, een loterij, diverse informatiekraampjes, 
schminken en een springkussen voor de kleintjes... èn 
natuurlijk een kennismaking met onze dieren! 

Een huifkar met prachtig 
zwart paard zorgde 
voor vervoer tussen de 
parkeerplaats en het 
Dierentehuis.
Maar wat deze dag extra 
bijzonder maakte, was de 
samenwerking met Date-
a-Dog. Op het veldje naast 

de Oosterplas werden tientallen honden uit het hele land 
aan de bezoekers voorgesteld door Fabiënne de Vries en 
Martin Gaus. Zij vertelden alles over de honden op de 
dogwalk en er werd heel wat af geknuffeld en geaaid 
tijdens de 'speed-date' rondes. 



8 Dierbaar - november 2010

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

...En ja, er was meerdere malen sprake van liefde op het eerste gezicht...  
 
De 6 deelnemende asiels gaven aan het 
op maandag 27 september enorm druk 
te hebben gehad met het inplannen 
van 'tweede dates' - een teken dat vele 
honden deze week nog naar hun nieuwe 
huis mochten! Het onverwacht zonnige 
weer maakte de middag helemaal 
compleet!

Het Dierentehuis, de organisatie van 
Date-a-Dog en de andere deelnemende 
asiels kijken terug op een geweldige dag. 
De pers was er ook weer bij: Omroep 
Brabant, Boschtion Media en zelfs de 
Duitse ZDF! (Foto ® fons brekelmans 2010)

Collecte 

De jaarlijkse collecte was mede dankzij de inzet 
van onze vrijwillige collectanten èn natuurlijk 
hun gulle gevers wederom een succes. Namens 
iedereen van het Dierentehuis en met name onze 
bewoners heel hartelijk bedankt allemaal.

Ook in 2011 collecteert het Dierentehuis:

Van 17 t/m 23 april in: 
Vught – Cromvoirt 
Boxtel – Liempde  
Esch 
Schijndel
Sint Michielsgestel:  Gemonde - Den Dungen 
–Maaskantje –Berlicum – Middelrode
Maasdonk: Nuland – Geffen – Vinkel

Van 28 aug.t/m 3 sept. in: 
s̀-Hertogenbosch : Rosmalen-Hintham-Maliskamp-Kruisstraat –Engelen-Bokhoven-Empel

Ok, jongen
wat scheelt 

eraan

Ik voel de 
hele tijd 

gerammel in 
mijn buik
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Kattentuin

Zondag 18 juli 2010 was het dan zover: de 
officiële opening van de kattentuin!Coördinatrice 
van de pleeggezinnen Greet van Rheenen en 
vrijwilligerster Tineke van Dorp hadden de eer 
het lint door te knippen vergezeld door beheerder 
Jolanda van Daalen, diverse vaste medewerkers en 
veel vrijwilligers. 

Sinds de eerste schep op 24 maart is er heel hard 
gewerkt om de kattentuin zo snel mogelijk klaar 
te krijgen. Nu nog een beetje aankleding en 
wat kleine aanpassingen en de kattentuin is af!  
Zeker met een warme zomer is het erg fijn dat 
een groot deel van onze katten lekker naar 
buiten kunnen. Veel van onze katten zijn echte 
buitenkatten en hebben veel behoefte aan ruimte 
en frisse lucht. Al onze kattenverblijven hebben 
een standaard buitenverblijf en die bieden 
uiteraard ook de nodige frisse lucht, maar zijn een 
stuk kleiner. 

Onze nieuwe kattentuin biedt nu vooral onze 
langzitters wat meer bewegingsruimte en katten 
die wat minder goed overweg kunnen met andere 
soortgenoten hebben beduidend minder stress nu 
ze meer leefruimte hebben.

Kids4Animals

Vanaf 10 september presenteert Iris 
Hesseling iedere week Kids for Animals 
op Nickelodeon! In Kids for Animals 
gaan 6 kids iedere week op pad om een 
dierenprobleem op te lossen. 

14 september was het Kids4Animals 
team in 's-Hertogenbosch om opnames 
te maken van ons Dierentehuis en 
onze bewoners. Eind oktober zal deze 
aflevering op Nickelodeon uitgezonden 
worden. 

Op onze website zullen we de precieze 
uitzenddatum en tijd aankondigen!
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Dierentehuis deelnemer Smaakmakend 's-Hertogenbosch 

De Hoofdstad van de Smaak vormt elk jaar het bruisende middelpunt van de landelijke Week 
van de Smaak. Amsterdam was in 2009 Hoofdstad van de Smaak. In 2010 is het de beurt aan 
's-Hertogenbosch. 

In 2010 is 's-Hertogenbosch Hoofdstad van de Smaak. Een 
predikaat waar de stad trots op is. Want in stad en regio 
gebeurt veel op het gebied van smaak en smaakbeleving. 
Goed eten en drinken in gemoedelijke sfeer. Zo staat het 
Bourgondische karakter van 's-Hertogenbosch bekend. De 
stad grijpt het themajaar aan om voeding ook te koppelen 
aan het samenbrengen van mensen, de gezondheidszorg en 
culturele initiatieven. 

Dineren tussen de dieren

“Beleef dé unieke Food Experience in Brabant”. 
Op 22 april openden de mooiste en meest 
bijzondere locaties in 's-Hertogenbosch hun 
deuren en was het mogelijk om op plaatsen, 
waar men normaal gesproken niet snel komt, te 
genieten van een heerlijk 3 gangen streekdiner 
geserveerd door de eigenaar/ personeel van één 
van de bijzondere locaties en een rondleiding. Er 
waren gedekte tafels op ons Dierentehuis, in het 
Kruithuis, Heineken, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
bij FC Den Bosch, het Noordbrabants Museum, 
bij Van Lanschot Bankiers, het Inloopschip en 
Eiffeltowers. 

Om 19.00 stond alles klaar in onze, speciaal voor 
de gelegenheid, aangeklede kantine en konden 
maar liefst twaalf gasten na een welkomstwoord 
genieten van een heerlijke aspergesoep met 
roggebrood. Na het eerste deel van de rondleiding 
werd het hoofdgerecht geserveerd: hachee met 
aardappelpuree en een bonenschotel. Het diner 
werd afgesloten met overheerlijke Bossche Koek 
geserveerd met kersen en room.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond. Er zijn zelfs twee vrijwilligers uit voort 
gekomen!

“Smakelijk eten!”
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Even voorstellen...
Na jaren trouwe dienst zijn Anja Schuurmans en Nanny Kerkhof gestopt 
met hun werkzaamheden als nazorgcoördinator. We willen beide 
dames hartelijk danken voor hun inzet. Met ingang van september 
2010 gaan Corine Vos en Pia de Monchy hun taken overnemen. 

Corine Vos
Mijn naam is Corine Vos. Ik ben bij het Dierentehuis terecht gekomen 
omdat ik het belangrijk vind om wat te doen voor mijn omgeving 
zonder daarvoor betaald te krijgen. De keuze was gauw gevallen op 
iets waar ik erg veel om geef: dieren! Toen ik 1,5 jaar geleden begon 
als vrijwilliger had ik geen idee van de diversiteit aan functies die er 

Even voorstellen...
Een jaar geleden berichtten wij in de Dierbaar dat Sjan Kivits de 
bestuursfunctie Dierenwelzijn op haar nam. Helaas heeft zij deze 
functie onlangs neergelegd, omdat deze moeilijk te combineren 
bleek met haar werkzaamheden en beschikbare vrije tijd. Wij 
danken haar voor haar inzet. Met ingang van 24 augustus zal 
Emmy Geenen haar werkzaamheden als bestuurslid overnemen.

Nieuw Bestuurslid Dierenwelzijn

Emmy Geenen
Mijn naam is Emmy Geenen en ik woon in Empel tezamen met mijn hondjes, de Franse 
bulldogskes, door mij zelf gefokt in het verleden, met veel plezier ! Laten we het een 
wisselwerking noemen? ZIJ beschermen mij en ik geef hen de liefde die zij zo nodig 
hebben.

Men heeft mij gevraagd voor een functie in het bestuur van het Dierentehuis. Een 
vraag waar ik niet over hoefde te denken. Voor mij heerlijk iets nuttigs te doen 
en nog wel in deze richting. In het verleden ben ik o.a. secretaris geweest van de 
kynologenclub ’s-Hertogenbosch e.o.. Ik heb mij dus ook ingezet voor de dieren en 
ken de vele aspecten die bij een secretarisfunctie behoren.

Omdat ik gefokt heb  kwam ik natuurlijk in aanraking met de diverse kopers voor mijn  hondjes 
en ik had een speciale manier voor de selectie van de toekomstige eigenaren  uitgevonden!

Toch, je ontkomt er niet aan, je maakt wel eens een inschattingsfoutje! Met veel 
enthousiasme zal ik mij inzetten voor het Dierentehuis en de dieren waar het om 
draait. Ik vertrouw er dan ook op dat ik een positieve bijdrage kan gaan leveren en 
hoop op een fijne samenwerking in de toekomst.

Vriendelijke groetjes Emmy
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binnen het tehuis is. Ondertussen heb ik kennis mogen maken met nazorg, kattenverblijven 
schoonmaken, honden uitlaten en collecteren. 

Daar is sinds kort wat bijgekomen: samen met Pia ga ik de coördinatie van de nazorg 
overnemen van Nanny en Anja. Ik zal me vooral richten op organisatorische zaken. Naast 
het vrijwilligerswerk ben ik beleidsmedewerker Welzijn bij een gemeente en heb een eigen 
bedrijfje in van alles rondom katten: het trimmen, adviseren en oppassen. Om al die drukte 
even te vergeten vind ik het heerlijk om te gaan hardlopen en me uit te putten met fitness 
en spinning. Als goede Brabander (ik woon al geruime tijd in 's-Hertogenbosch samen met 
mijn kat en vriend) hou ik van lekker eten, drinken en gezelligheid. Wie weet ontmoeten we 
elkaar een keer! Tot ziens!

Even voorstellen...
Pia de Monchy
Mijn naam is Pia de Monchy en ik woon nu sinds 4 jaar in Andel. Ik 
ben met de uitgifte van deze Dierbaar nog net geen 55, heb een zoon 
van 33 en een dochter van 30 jaar en ben getrouwd met Anthony. 
In mijn dagelijkse leven ben ik bestuurssecretaresse en werkzaam in 
Eindhoven.

Ik heb eigenlijk al vanaf mijn kleuterschooltijd geroepen dat ik 
dierenarts wilde worden. Dit is helaas niet gelukt omdat mijn 
rekenvaardigheid, die je nodig hebt voor de opleiding voor dierenarts, 
niet dusdanig was dat ik de opleiding kon volgen. Omdat ik zo gefocust 
was op die opleiding en niet meer wist wat ik anders zou willen doen, 

hebben mijn ouders toen besloten dat ik dan het beste een directiesecretaresse-opleiding 
kon volgen. Omdat mijn hart toch altijd bij dieren lag (en ligt) heb ik toen naast mijn werk 
als secretaresse toch een aantal jaren ’s avonds en in de weekenden als dierenartsassistente 
gewerkt in een dierenkliniek in Eindhoven en daarvoor ook nog een aantal jaren in een 
dierenpension. Dit alles was niet meer te combineren toen ik mijn 2 kinderen kreeg en heb 
ik tot nu toe moeten wachten om in deze wereld terug te keren. Die kans kreeg ik omdat ik 
inmiddels anderhalve dag minder ben gaan werken. 

Via de website zag ik dat het Dierentehuis Den Bosch op zoek was naar een coördinator 
nazorg en daar ben ik op gaan solliciteren, met als positief gevolg dat ik mij nu bij jullie kan 
introduceren. Ik ga dit coördinatorschap samen met Corine Vos oppakken en heb daar erg 
veel zin in. Ik zal meer het administratieve gedeelte gaan doen en zal daarvoor elke vrijdag 
in het Dierentehuis aanwezig zijn en Corine zal hoofdzakelijk het organisatorische gedeelte 
oppakken. Bovendien zal ik ook de nazorg gaan doen in een paar gemeenten rondom Andel.

Nog dit najaar krijgen alle nazorgconsulenten een uitnodiging voor een bijeenkomst. Zij 
kunnen dan persoonlijk met Corine en mij kennismaken en krijgen de mogelijkheid om vragen 
te stellen en ideeën naar voren te brengen. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat de 
dieren die geplaatst worden uiteindelijk ook echt een goed en veilig huis gevonden hebben.
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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.

Ontspannen alleen leren zijn
Honden zijn roedeldieren. Ze houden van gezelschap. Alleen zijn is onnatuurlijk voor een 
hond. Helaas is in onze maatschappij gezelschap voor onze hond niet altijd vanzelfsprekend. 
Daarom moeten we onze hond leren alleen te zijn,stap voor stap. De hond leert dan 
ontspannen afwachten tot zijn roedelgenoten terugkomen. Aanleren in rustig tempo 
voorkomt ongewenst gedrag en stress bij de hond.

Hoe leer je de hond alleen te zijn?
Dit doe je door de hond in kleine stapjes steeds iets langer alleen te laten. Je gaat alleen 
langer en verder weg bij de hond als hij ontspannen is op de huidige afstand en tijdsduur. 
Zorg dat de hond moe en voldaan is voordat je het 'alleen zijn' gaat oefenen. Je begint 
met de hond op zijn ligplaats, terwijl jij door de ruimte loopt waarin hij ligt. Ligt je hond 
ontspannen op zijn plaats terwijl je rond loopt? Beloon hem dan, bijvoorbeeld met favoriet, 
veilig kauwmateriaal. Je hoeft je hond hierbij geen "blijf" commando te geven. Hij mag 
immers best gaan verliggen, als hij maar ontspannen op zijn plaats is.

Gaat dit goed? Dan verlaat je kort de ruimte waarin de hond ligt. Eerst laat je de deur open 
en stap je twee tellen de ruimte uit. Stap terug. Is de hond nog ontspannen? Beloon! Verlaat 
vervolgens stapsgewijs langer de ruimte en doe de deur achter je dicht. Als de hond dit 
onder de knie heeft ga je eerst kort en daarna langer het huis verlaten. Het is goed om af 
en toe na een kortere tijdsduur terug te komen, maar blijf nooit ineens een tijd langer weg 
dan de hond tot dan toe aan kan.

Succes!

Afsluitende tips
. Is de hond onrustig, piept, jankt of krabt hij? Wacht tot hij rustig is en ga dan pas naar  
 hem toe.
. Laat de hond goed uit voor het alleen blijven en zorg dat hij ook zijn hoofd heeft   
 kunnen gebruiken met een spel of door gehoorzaamheidsoefeningen te doen.
. Veilig bezigheidsspeelgoed of kauwmateriaal kan het alleen zijn aangenamer   
 maken.
.  Bedenk dat je hond op een voor hem vreemde locatie minder op zijn gemak kan   
 zijn. Alleen zijn kan dan lastiger zijn.
.  Laat altijd water achter bij de hond en zorg dat de ruimte waarin hij is niet te   
 warm kan worden.

Heeft de hond al (veel) moeite met alleen zijn? Sloopt hij, blaft hij of is hij onzindelijk?
Schakel dan hulp in van een erkend kynologisch gedragstherapeut. Hij of zij kan helpen 
de oorzaak van het gedrag van je hond te achterhalen en een therapie inzetten om hem 
opnieuw te leren alleen te zijn.
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Sponsorbedankjes
Graag willen we iedereen bedanken, die ons en onze dieren de afgelopen maanden 
heeft gesteund. Vele dierenliefhebbers hebben ons weer door het kittenseizoen en de 
lange, zwoele zomermaanden geholpen en ons helpen voorbereiden op koudere dagen 
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.

Dierendag 4 oktober 2010

In het Dierentehuis staan onze dieren natuurlijk het hele jaar centraal, maar één 
dag per jaar - op nationale Dierendag - worden onze dieren mede dankzij spontane 
initiatieven uit de regio extra in het zonnetje gezet!

Jaarlijkse Dierendag donateur Laura Schutte

Laura Schutte uit Rosmalen sponsort onze dieren al 
enige jaren. Ook dit jaar mochten we weer op haar 
steun rekenen. Dit keer in de vorm van een mooi 
hondenkussen, kattenmandjes, snoepjes voor honden 
en honden- en kattenvoer. 
Laura, heel hartelijk bedankt!

BSO Zonnelicht 's-Hertogenbosch

Op maandag 4 oktober werden wij aangenaam 
verrast door Juf Kelly van Zonnelicht 
kinderdagverblijf en de kinderen Eva, Max, 
Luuk, Machou en Sara. 

Zij hadden namelijk hele lekkere 
hondenkoekjes gebakken èn ook nog 
eens 2x72 blikjes honden- en kattenvoer 
meegenomen! Natuurlijk mochten de 
kinderen even rondkijken, wandelen met 
een hondje en knuffelen met de Jack Russell 
puppies!

Het was een zeer geslaagde middag. Van juf 
Kelly hoorden we dat de kinderen er nog lang 
over hebben nagepraat en dat ze duidelijk 
ook geleerd hebben dat je dieren niet zo 
maar kunt nemen. 



ADV
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Afwasmachine

Al jaren zijn vuile kopjes en theeglazen een doorn in het oog in de keuken en voor Marga 
Schoenmakers een verantwoordelijke taak alles weer mooi schoon te krijgen. Eind september 
is hieraan een eind gekomen toen wij een afwasmachine gedoneerd kregen.   Hiervoor 
willen wij de dochter van onze vaste chauffeur Romano Polo en Theo Döll heel hartelijk 
bedanken! Dankzij onze vrijwillige klusjesman - Bob de Groot, in de vorige Dierbaar aan u 
voorgesteld - is de afwasmachine inmiddels ingebouwd, aangesloten en in gebruik!

Open Dag lunch

Dankzij onderstaande sponsors hebben onze vrijwilligers van een gezonde lunch kunnen 
genieten nadat zij alle nodige voorbereidingen hadden getroffen voor de jaarlijkse Open Dag. 
Hierna konden ze de grote toestroom van nieuwsgierige bezoekers in goede banen leiden!

Albert Heijn; Gruttostraat, 's-Hertogenbosch
Jumbo Rompertpassage, 's-Hertogenbosch

Smakelijk Dank!

Parkeergelegenheid Open Dag

Graag willen wij de hockeyclub en de gemeente, in het bijzonder Peter Lammers en Henk 
Verschuur, bedanken voor het meedenken over het parkeren van zowel auto's als fietsen. 
Martin Gaus en Fabiënne de Vries kregen hun eigen privé-parkeerplaats bij de hockeyclub. 
Onze bezoekers die per fiets kwamen konden dankzij Henk Verschuur hun fiets mooi stallen 
in de daarvoor neergezette rekken.

CommunicatieTeam uit ‘s-Hertogenbosch willen we 
in deze Dierbaar bedanken voor hun gulle bijdrage aan 
onze huisstijl. Nu voor de tweede keer al hebben ze 
ons briefpapier gratis gedrukt!

Ook willen we Rosina van Dalen, Rowan Grefkens 
en Joshua Scheepens heel hartelijk bedanken 
voor hun royale donatie hondenkoekjes op 
Dierendag!

Boerenfoxjes Yara en Floortje werden ook nog 
eens lekker geknuffeld!
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Dierenvriendin

De 11-jarige Denise van den Heuvel uit Rosmalen heeft 
ons op de Open Dag blij verrast met speciale honden 
tennisballen èn een hele mooie tekening van een poes in 
een hangmat. Deze prijkt momenteel op de muur achter 
de balie. Denise is dol op dieren en wil het liefst een studie 
gaan doen die met dieren te maken heeft. Ook zou ze 
graag meehelpen op het Dierentehuis dus wie weet zien 
we haar over een paar jaar bij ons terug!

Gulle verjaardagsgasten

Mevrouw Janssen uit Helvoirt heeft onlangs haar verjaardag gevierd en haar gasten 
een financiële donatie gevraagd voor 2 goede doelen in plaats van cadeaus. Ons 
Dierentehuis was een van deze doelen en tijdens onze Open Dag kregen wij het zeer 
mooie bedrag van €200 uitgereikt! Namens ons allemaal heel hartelijk bedankt!

Het Brabants Dagblad heeft ons dit najaar weer rijkelijk gesponsord met T-shirts, 
bodywarmers, mokken, pennen en lippenbalsem!

Open Dag Sponsor-Loterij

Ook dit jaar hebben lokale bedrijven onze Open Dag Loterij rijkelijk gesponsord. Onze dank 
gaat uit naar: 

• Visspecialiteiten Hans vd Heijden,Vught 
• Pet̀ s place, Rompertpassage  
• Albert Heijn, Helftheuvel  
• Bakkerij Van Keulen, Rompertpassage 
• Lavinia IJssalon, Vught 
• Hema,Vught 
• Foto Paul, Rompertpassage 
• Sauna de Thermen, Rosmalen 
• Cafetaria en ijssalon Jimmỳ s, Vught 
• Jamin, Rompertpassage
• Schoenenzaak vd Steen, Vught 
• Texaco, Vught 
• Hooymans Bloemen, Vught 

• GJS-autoverkoop, Vught 
• Kempenland-automaterialen, Vught 
• Bruna, Helfheuvel  
• Boerenbond, Vught 
• Cafetaria van Berkel, Vught 
• Etos, Vught 
• Oxalis Bloemen, Rrompertpassage  
• Karwei, Vught 
• Schuurmans autobedrijf, Vught 
• Discus Beestenpot, Vught 
• Albert Heijn, Vught 
• Jan Hamers Beeld en Geluid, Vught
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Villa Dievole

In de vorige Dierbaar berichtten we al  
dat echtpaar Marina en Robert Sligter 
ons Dierentehuis al enige tijd op diverse 
manieren sponsort. Zo heeft een gulle 
gift ervoor gezorgd dat we buitenhuisjes 
voor onze verwilderde katten konden 
aanschaffen en sinds kort prijkt de naam 
“Villa Dievole” boven deze huisjes!  Dit 
is de naam van de villa in Italië waar het 
bruidspaar is getrouwd.

Daarnaast heeft de familie Sligter het 
royale bedrag van €1.000 ten behoeve 
van medische kosten aan het Dierentehuis 
gedoneerd.  Heel hartelijk dank! 

Dierenasiels.com oprichtster Intke Voorham willen we heel hartelijk bedanken voor 
een gulle donatie biologisch hondenvoer. Diverse dozen “Yarrah bio” en “Defu bio 
voer” hebben bij ons een goede bestemming gekregen!

“Een bewoonster van de één van Villa Dievole 
huisjes toont trots haar woning”

Tennisballen

Dankzij de Stichting Greyhound Foundation Nederland hebben onze honden 200 
tennisballen om mee te spelen! De Stichting had deze ingezameld, maar kon ze zelf 
niet gebruiken dus hebben dachten ze aan ons! De Greyhound Foundation is een stichting 
zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt de situatie in Spaanse asielen te verbeteren middels 
ondersteuning in hun strijd tegen dierenmishandeling in de breedste zin des woords. Greyhound 
Foundation Nederland is opgericht in maart 2006 door een drietal ervaren vrijwilligers die zich 
het lot van galgo’s en greyhounds in Spanje aan het hart ging en zich belangeloos voor deze 
dieren wilden inzetten.

2e kans voor gevangenis-dekens 

Mede dankzij de Dienst Justitiële Inrichtingen Dordrecht en Vught liggen onze dieren 
er straks in de koudere herfst- en wintermaanden weer warmpjes bij. PI Vught heeft 
ons namelijk eind augustus 75 wollen dekens 
geschonken voor hergebruik in ons Dierentehuis! 
Hiervoor danken wij de desbetreffende instanties 
en contactpersonen hartelijk. 

Penitentiaire Inrichting (PI) Vught heeft één locatie. In 
Vught is zowel een Huis van Bewaring, als een gevangenis 
en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In 
totaal zijn er 15 verschillende regimes gehuisvest met 
een capaciteit van 750 plaatsen. 

Bedankt Vught voor de mooie 
dekens
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Dobey Boxtel verrast het Dierentehuis

Dobey Boxtel en haar klanten hebben het 
Dierentehuis verrast met maar liefst twee 
winkelwagens met dierbenodigdheden. We  
zijn de heer Van Erp, Dobey en haar klanten 
erg dankbaar.

Lemetex import/export B.V.

Dankzij de gulle donatie van Lemetex B.V., één van de grootste importeurs op het 
gebied van woningtextiel, liggen met name onze quarantaine katten er lekker warm 
bij het komende seizoen. Ron van Leur regelde namelijk een aanzienlijke hoeveelheid 
fleecedekens! Namens onze kleine  viervoeters heel hartelijk bedankt!

Pleeggezinnen hulp

Onze pleeggezinnen hebben hun handen en huizen 
weer vol gehad aan en met de vele moederpoezen en 
hun kroost! De familie Willart, Anouk & Puk, hebben 
met hun donatie de levens van hen iets aangenamer 
gemaakt: via Pet's Place hebben zij namelijk een grote 
hoeveelheid 'Verwenpakketten voor de kat' geregeld: 
een leuke voer-of waterbak gevuld met leuke speeltjes. 
Heel hartelijk dank hiervoor!

“Doe iets goeds voor dieren”

Het Helicon College heeft deze zomer een leuk en zeer goed project georganiseerd onder 
de naam “Doe iets goeds voor dieren”. Rowena Boersma, Kim Kuipers en Marleen van Esch 
hebben voor dit project diverse winkels benaderd en zeer veel spulletjes ingezameld. Op 
27 juli werd een grote zak vol hondenriemen, borstels, kauwstaafjes en andere snacks, en 
heel veel speeltje voor honden en katten afgegeven! Ze brachten ons duidelijk geen ‘kat 
in de zak’! Heel hartelijk bedankt lieve dames voor jullie inzet voor onze dieren!



ADV
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Column
Kat kwijt

“Hé, waar is Tobias?” Het duurde even voordat de vraag van mijn vriend tot me 
doordrong. Hij had gelijk. Bij thuiskomst kwam alleen poes Annabel ons tegemoet 
gerend. Kater Tobias liet niet van zich horen. Een korte zoektocht vertelde ons wat 
onmogelijk leek: Tobias was weg. Onmogelijk, omdat wij vijf hoog wonen en onze 
katten doorgaans niet verder komen dan het balkon. Een lichte paniek maakte zich van 
mij meester. Hoe kan dit? Waar is hij? Wat is er gebeurd? Is hij van het balkon gevallen? 
Maar dat overleeft hij nooit! Of is hij de deur uit geglipt, in dat ene onbewaakte moment 
waarin ik terugliep voor mijn zonnebril? Dat moest het geweest zijn... 

We liepen naar buiten, rondom de flat. 
We riepen en fluisterden. We keken 
achter struiken en in steegjes. Waar 
we ook keken, geen Tobias. We hingen 
postertjes op en ik meldde zijn vermissing 
nog diezelfde dag bij Amivedi. Onze 
Tobias was weg... en het was mijn schuld! 
De dagen erna ontdekte ik nog tientallen 
websites, waar vermiste huisdieren op 
vermeld kunnen worden. Tobias’ foto prijkte 
op al deze websites. En ik liep door de buurt, 
hetzelfde rondje, keer op keer. Niets wilde 
ik aan het toeval overlaten. 

Toen Tobias een dag of vier kwijt was, werd ik overvallen door een intens verdriet. Wat als 
we hem niet meer zouden vinden? Wat als hij aangereden was? Of lag te verhongeren? Wat 
als ... ? Tranen met tuiten heb ik gehuild. Om vervolgens te besluiten dat ik nog niet op wilde 
geven! Ik printte zo’n 250 flyertjes, die mijn vriend en ik huis aan huis verspreidden. Ik was 
bijna door mijn stapeltje heen, toen mijn vriend me belde: “Ik heb hem!” Op nog geen vijf 
meter van de achterdeur, zat onze gestreepte avonturier weggedoken onder een struik. De 
angst was in zijn oogjes te lezen. Met iedere centimeter die wij dichterbij kwamen, kroop hij 
verder weg in het struikgewas. Pas toen De Baas een plakje ham tevoorschijn had getoverd, 
bleek de honger groter dan de angst. Met Tobias in onze armen liepen we zielsgelukkig terug 
naar binnen. De opluchting die ik op dat moment voelde zal ik nooit meer vergeten.

Tegelijkertijd dacht ik aan de dieren in het Dierentehuis. Veel van hen zijn afgestaan 
door mensen die er niet meer voor kunnen zorgen. Dat is triest, maar begrijpelijk. Maar 
sommigen van hen zijn vondelingen. Dieren die – net als onze Tobias – per ongeluk hun baas 
zijn kwijtgeraakt. Dieren die verdwaald zijn, per ongeluk buitengesloten of ontsnapt. Maar 
die dieren zijn gevonden en naar het Dierentehuis gebracht.... klaar om opgehaald te worden 
door hun baasjes. Onbegrijpelijk vind ik het,  dat mensen hun dier kwijtraken en niet alles 
in het werk stellen hun viervoetige huisgenoot weer thuis te krijgen! Dat beestje is toch 
een deel van je gezin en van je leven? Gelukkig maar dat er steeds weer mensen zijn, die 
zich ontfermen over deze dieren. Mensen die, net als ik, oprecht houden van deze heerlijke 
viervoeters en ze echt een plekje gunnen in hun leven.

Arianne Gelderblom



ADV
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Baasje gezocht

Naam: Judo
Geslacht: Kater
Ras: Europese korthaar
Geboortejaar: 2005

Judo is van uit een ander asiel (dat genoodzaakt 
was te sluiten) bij ons gekomen. Daarom weten 
we niets over zijn achtergrond. Ook niet of hij 
gewend is naar buiten te gaan. Judo is een leuke, 
vrije kater die gelijk kopjes komt geven. Als hij 
de kans krijgt springt hij op je schouder, zodat hij 
kopjes tegen je gezicht kan geven. Aan zijn oren 
te zien is hij gewend buiten te komen: die zijn bij 
confrontaties met andere katten wat beschadigd. 
Judo wordt graag aangehaald. Samen met Jason en 
Egbert zit hij hier nu het langste van alle poezen 
en hij wil heel graag naar een nieuw baasje!

Naam: Zorro
Geslacht: Reu
Ras: Duitse Herder
Grootte: groot 
Geboortejaar: 2006

De stoere naam Zorro past eigenlijk 
niet zo bij hem. Hij kan namelijk 
erg lief zijn en vindt het fijn om 
geknuffeld te worden. Zorro is terug 
gekomen in het Dierentehuis, omdat 
hij het vrouwtje van zijn nieuwe 
baas niet accepteerde. Zorro was 
hoger in rang, dit uitte zich in het 
nodige grommen. We zoeken voor 
Zorro dan ook  iemand die ervaring 
heeft met honden en stevig in zijn 
schoenen staat, zodat zijn gedrag in 
goede banen geleid wordt! 
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Make over
In deze editie 2 hondjes in de Make Over, waarvan een toch wel wat anders dan 
u gewend bent.

Bobby is een West Highland White Terrier, ook wel een “Westy” genoemd. Hij is op 23 
september als zwerver binnengebracht en kon duidelijk wel een was- en trimbeurtje 
gebruiken. Trimster Helma Pennings knapt regelmatig zwervertjes voor ons op! Wij en 
de hondjes zijn haar hiervoor erg dankbaar.

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

  
 
  
  
  

     
  
 
  
 

 Bobbie voor  Bobbie na
 
Pinky, een kortharige Chihuahua van 6 jaar, kwam op 23 augustus als zwerver binnen 
mèt een enorm gezwel onder zijn bek! Gelukkig kon hij er wel mee eten en drinken, 
maar er is toch al snel besloten om deze opgezwollen te speekselklier te opereren. 
En kijk eens hoe knap hij is geworden! Zo knap zelfs dat hij op 3 oktober een nieuw 
baasje heeft gekregen!                                                                                   

Pinky voor  Pinky na
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Vet’s facts…
Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied al 25 jaar onder zijn hoede. 

Diabetes (suikerziekte) is een ziekte die veelvuldig bij katten voorkomt. Bij diabetes is er 
sprake van een tekort aan insuline. Dit kan het gevolg zijn van onvoldoende productie van 
insuline of resistentie voor insuline (bijv. door overgewicht of een achterliggende ziekte). 

Oorzaken
Diabetes kan veroorzaakt worden doordat de insulineproducerende cellen te weinig of 
helemaal geen insuline produceren, maar ook doordat de lichaamscellen niet of niet goed 
reageren op insuline. Bij 80-95% van de katten lijkt de diabetes overeen te komen met de 
menselijke diabetes type 2 . Ook kan suikerziekte bij de kat ontstaan als bijwerking van 
bepaalde medicijnen, de zgn. corticosteroïden die door dierenartsen o.a. worden gebruikt om 
bijv. jeuk tegen te gaan. Medicijnen om krolsheid bij de poes te voorkomen hebben eveneens 
een werking die tegengesteld is aan insuline. Behandeling met deze middelen kan zo op den 
duur tot diabetes leiden en de situatie verslechteren als het zich reeds heeft ontwikkeld.  
 
Verder hebben dikke en luie katten ook een verhoogde 
kans om diabetes te ontwikkelen doordat de gevoeligheid 
voor insuline verminderd is. Katers hebben van zichzelf 
een lagere insulinegevoeligheid dan poezen. Bovendien 
lopen gecastreerde katers ook meer risico op overgewicht, 
waardoor hun insulinegevoeligheid nog verder afneemt. 
Net als bij mensen lijkt daarnaast ook bij katten een 
genetische aanleg een rol te spelen bij de relatieve 

ongevoeligheid voor insuline en dus bij de ontwikkeling van suikerziekte.  

Verschijnselen
Een van de meest opvallende symptomen is dat katten ontzettend 
veel drinken en plassen, verder hebben ze een enorme eetlust en 
nemen ze desondanks toch in gewicht af. Vaak zijn ze ook lusteloos.  
In een later stadium verdwijnt de eetlust, wordt de kat steeds zwakker, 
is depressief, kan gaan overgeven en uitdrogen of in een diabetisch coma 
terecht komen. Een kat met diabetes die geen insuline toegediend krijgt, 
zal dus steeds zieker worden en uiteindelijk overlijden. De meeste diabetes 
katten zijn bij de diagnose ouder dan 6 jaar. 75% is tussen 8 en 13. 

Behandeling
Bij katten is diabetes meestal succesvol te behandelen. Slechts een enkele keer lukt dat 
helaas niet doordat er sprake is van een andere ziekte.  Omdat er sprake is van een tekort 
aan insuline zal dit dagelijks op vaste tijdstippen moeten worden aangevuld door middel van 
onderhuidse injecties. Dit lijkt misschien eng maar dat valt reuze mee, de spuitjes hebben 
een vast naaldje dat maar heel dun en kort is en een kat voelt het prikje niet of nauwelijks.  
De dosis insuline is voor elke kat verschillend en hangt voornamelijk af van het gewicht van de 
kat, de hoeveelheid en het soort eten, de lichaamsbeweging en de gevoeligheid voor insuline.  
Door zo snel mogelijk met de therapie te beginnen, is de kans groter dat een kat later nog 
voldoende insuline zal kunnen produceren en bestaat er zelfs de mogelijkheid dat een kat 
zonder injecties verder kan. 
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Voeding
Belangrijk is dat een kat per dag zoveel mogelijk dezelfde hoeveelheid voedsel van 
een goede samenstelling krijgt. Koolhydraten moeten, indien mogelijk, vermeden 
worden. Dit lukt bijv. niet als een kat nier- of blaasdieet nodig heeft. Hierin zitten 
weliswaar veel koolhydraten, maar toch mag een kat met een nieraandoening bij de 
diagnose diabetes nooit van het nierdieet afgehaald worden. Beter is het om in zo'n 
geval meer insuline te spuiten. In het algemeen geldt: de ergste aandoening gaat voor. 
Bij uw dierenarts is speciaal voer voor diabeteskatten verkrijgbaar. 
 
Bloedsuikercontrole
Bijna elke verzorger van een kat met diabetes test zelf de bloedsuiker d.m.v. 
eenzelfde metertje dat mensen ook gebruiken. Er zijn een paar merken meters 
die echt maar een speldenprikje bloed nodig hebben om een betrouwbare 
meting te krijgen en daarom zijn deze voor katten bijzonder geschikt.  
Het testen op zich gaat heel eenvoudig, meestal wordt er geprikt in een oorrandje of in een 
voetkussentje, al dan niet met gebruik van een prikpen. Katten laten dit over het algemeen 
heel goed toe, zeker als ze weten dat ze erna beloond worden. Maar uiteraard kan uw 
dierenarts dit voor u doen als u dit liever niet zelf doet.
 
Goede levensverwachting
Als een kat eenmaal goed is ingesteld op insuline is de levensverwachting hetzelfde als van 
een gezonde kat. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat diabeteskatten gevoeliger zijn 
voor infecties en verzorgers dienen altijd extra oplettend te blijven. Katten met diabetes 
hebben vooral regelmaat nodig, verzorgers dienen hun sociale leven enigszins aan te passen, 
maar daar staat tegenover dat je je kat enorm ziet opknappen en de band met je dier alleen 
maar hechter wordt! 

Drukwerk knipcoupon
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Succesverhalen....
Lieve Daisy 

Deze lieve kleine gitzwarte dame met een paar witte vlekjes en voetjes is op 28 augustus 
2009 bij ons binnengebracht nadat ze bij een dierenarts was gedumpt. Ze is klein van 
stuk, maar destijds toch geschat op al 8 jaar oud. Erg lief en rustig maar wel met pit.  
 

In maart 2010 was ze Dier van de Maand en in onze vorige Dierbaar stond 
ze in de rubriek 'Baasje gezocht'.  Maar het mocht maar niet baten want 
hoewel veel katten om haar heen werden geadopteerd, Daisy bleef telkens 
achter. Ze was haar vrijheid duidelijk gewend, maar kwam graag naar 
binnen voor een warm mandje dus die plek gunden we haar zo bij een fijn 
gezin. Daarom waren we echt superblij dat ze nèt voor haar éénjarige 
verblijfsverjaardag geplaatst werd bij de familie Bastiaanssen uit 
Udenhout!

VOLG JE HART: EEN WARM THUIS VOOR PRACHTIGE DAISY
Door Mieke en Peter Bastiaanssen

In mei 2010 moesten wij onze poes, 14 jaar oud, 
laten inslapen. Daarmee kwam tevens een einde aan 
een periode van 26 jaar waarin wij met vier poezen, 
allemaal van kitten af, ons leven en lief en leed hadden 
gedeeld. Ons verdriet was immens.

In de maanden die daarop volgden pakten wij ons leven 
weer op, maar nu zonder onze viervoeters. Omdat wij 
allebei  fulltime werken en in die tijd ook nog drie weken 
op vakantie gingen lukte dat wel,  maar het gemis bleef. 

En zo spraken we erover dat het misschien toch wel gezellig zou zijn als wij mogelijk 
ooit nog een oudere poes uit het asiel nog een aantal mooie jaren zouden kunnen geven.  
Het bleef echter bij erover praten en een aantal websites van dierenasiels afzoeken naar 
oudere poezen.

Zo werd het  donderdag 26 augustus 2010. Ik was aan het werk en rond de klok van 16.00 
uur kreeg ik een e-mail van mijn man waar als tekst  boven stond “Daisy vraagt of je 
thuis komt spelen”.  Ik begreep het niet, maar opende het bestandje bij de e-mail en zag 
daar een foto van de hal in ons huis, ja met daarin onze trap en een tas, maar ook onze 
kattenreismand en een voor mij onbekend klein gitzwart poesje met witte teentjes. 
Ik snapte het nog steeds niet, dacht aan een trucagefoto en ging toen mijn man maar 
eens bellen. Tja, en toen kwam het eruit……. het was een verrassing. Hij had zijn hart 
gevolgd, was naar het Dierentehuis in Den Bosch gegaan en had daar Daisy gehaald…….

Ik was binnen een half uur thuis. Ik kon het niet geloven tot ik haar zag. Ze kwam 
meteen naar me toe om kopjes te geven. Ik was blij. Dit prachtige poesje zou deel 
van ons leven gaan uitmaken! 

De eerste avond was Daisy alleen maar ongeloofwaardig aan het rondkijken en rondlopen. 
Natuurlijk was ze totaal ontheemd. Volgens ons kon ze maar niet bevatten dat ze bij ons 
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Succesverhalen....
Ruby is een hele mooie, lieve  Mechelse Herder van 1 jaar oud als ze op 7 september 2007 
bij ons binnengebracht wordt. Al snel blijkt dat Ruby nog veel moet leren.

Het duurt uiteindelijk bijna een jaar voordat iemand het met haar aan 
durft, maar helaas komt Ruby als snel terug omdat het niet goed gaat. 
Thuis gaat het wel goed, maar ze reageert veel te fel op alle prikkels die 
ze krijgt zodra ze buiten komt. Weer een jaar later loopt een nieuwe 
plaatsing ook spaak om dezelfde redenen. Zelfs een hondenpsycholoog 
en een bezoek aan de hondenschool van Martin Gaus mogen niet baten.

Dus het zag er naar uit dat Ruby een permanente gaste van het Dierentehuis 
ging worden... Tot er in mei 2010 een meneer uit Raamsdonksveer kwam 
die Ruby een kans wilde geven en met haar aan de slag is gegaan. Er is 
regelmatig contact met de nieuwe eigenaar en Ruby maakt het goed. Na 
een verblijf van 952 dagen in ons Dierentehuis heeft ze dan haar plekje 
eindelijk gevonden!

De nieuwe eigenaar is de afgelopen maanden serieus met Ruby aan de slag gegaan en heeft 
in relatief korte tijd zeer goede resultaten met haar bereikt. Zo reageert ze inmiddels 

hoorde en bij ons mocht blijven. Eten en naar de bak gaan ging haar meteen prima af 
en laat op de avond al volgde ze ons overal en ging ze zelfs op haar rug liggen met haar 
pootjes in de lucht. Een heel zacht knorretje kwam eruit. Ze zag er tevreden uit, ook 
toen wij halverwege de nacht nog even bij haar gingen kijken.

In de bijna twee weken die hierop volgden zien wij een Daisy die helemaal tot zichzelf 
komt. En zich heel snel steeds meer op haar gemak gaat voelen. Ze begroet ons als wij 
thuiskomen. Ze komt met ons kroelen en kopjes geven. Ze praat terug als wij tegen haar 
praten. Ze is dol op eten en snoepjes. Ze speelt met haar speeltjes dat het een lieve lust is. 
Ze brengt ons haar speeltjes. Ze rent door het huis als ze in een gekke bui  is, valt soms zo 
maar om als ze geaaid wil worden, zit bovenin de krabpaal en spint de longen uit haar kleine 
lijfje. Wij voelen gewoon dat ze dankbaar en gelukkig is. En wij vinden haar geweldig.

Wat ik maar niet kan bevatten en eigenlijk nog steeds onvoorstelbaar vind is dat dit 
kleine meisje bijna een jaar in het asiel heeft  gezeten. Waarom? Naar ik begrijp omdat 
ze al negen jaar oud is en zich niet zo goed “verkoopt”. Wij hebben geleerd dat het goed 
is om soms gewoon je hart te volgen. Want dat is wat wij hebben gedaan. Aan Daisy en 
ons zal het niet meer liggen. Ze is zo leuk. En wij zijn dolblij met haar. Dit geweldige 
poesje krijgt bij ons een warm en liefdevol thuis voor de jaren die komen gaan. 

Voor alle poezen en katers die in het asiel zitten spreken wij de hoop en wens uit dat 
ook voor hun het wachten op een baasje niet tevergeefs zal zijn. Dat hun wachten wordt 
beloond en dat ook zij snel een warm thuis zullen krijgen. Misschien geldt dat nog wel 
het meest voor de al wat oudere poezen en katers. Laat je niet afschrikken door hun 
leeftijd of de soms voorzichtige of misschien enigszins negatieve tekst die bij hun foto 
op de website staat. Geef hen een nieuwe kans. Volg ook je hart!
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goed op verkeersprikkels waardoor het uitlaten een stuk gemakkelijker en aangenamer is 
geworden voor zowel Ruby als haar baasje! Ook naar andere mensen en met name kinderen 
is ze zelfs zeer sociaal geworden en ze slaapt inmiddels gemoedelijk met de huiskatten in 
één mand! Wie had dat ooit durven dromen! Alleen andere honden vind Ruby nog steeds 
heel erg spannend en ze reageert dan ook absoluut niet wenselijk naar soortgenoten. Om 
haar gedrag hierin te verbeteren staat er voor een Ruby een speciale 'vakantie' in Duitsland 
gepland. Ze zal dan 2 weken in een roedel geplaatst worden ter resocialisatie. Laten we 
hopen dat dit een succes is en dat Ruby hiermee een super model hond zal worden!

Door Ronald Lomers
  

Beste verzorgers, 
Het spijt ons voor jullie, maar Lexi komt niet meer terug naar 
Den Bosch. Hij heeft inmiddels bij ons zijn plekje gevonden. 
Hij heeft het goed naar zijn zin en wij zijn ook heel erg 
tevreden. Morgen gaan we naar de cursus, maar Lexi heeft 
nu al veel geleerd. Naast honden weet hij zich nu ook veel 
beter te gedragen bij koeien, paarden en geiten. Hij blijft 
nog wel snel afgeleid, maar ook daar komt verbetering 

in. Hij loopt nu los in de achtertuin en maakt geen aanstalten om weg te lopen.  
 
Met vriendelijke groetjes, Ronald, Grace & Lexi 
 
U kunt zich voorstellen dat ons hart even oversloeg toen we het bericht begon met 
“Het spijt ons....” maar wat fijn om te horen dat het goed gaat. Zo ziet u maar dat een 
thuissituatie met mensen die een dier de tijd gunnen en er moeite voor willen doen 
veel goed kan maken. 

Successverhalen…
Lexi is een prachtige Boerenfox. Hij is pas 1,5 jaar oud en zit al meer dan 
een half jaar bij ons in het Dierentehuis als we hem als  “hond van de 
maand september” op onze website promoten.

Gebrek aan interesse was er nooit, want Lexi is echt een mooi hondje. 
Helaas heeft zijn eerste baasje hem nooit uitgelaten en dus is hij als puppy 
nooit goed gesocialiseerd. Lexi is dus weliswaar een schat van een hondje, 
maar moet nog heel veel leren. En omdat hij best wel fel is, kan hij beter 
niet bij kinderen geplaatst worden. Hij is een terriër en dat betekent dat 
hij flink eigenwijs kan zijn. Dus een nieuw baasje zal zeker samen met 
Lexi naar een goede hondenschool moeten gaan en samen gaan trainen! 
  
Naast dit alles kiest Lexi heel duidelijk zelf de mensen uit die hij 

aardig vindt. Dus een hele uitdaging om dit hondje een nieuw thuis te bieden. Maar zoals 
altijd geven wij het in ons Dierentehuis niet zomaar op en onze promotieactie wierp zijn 
vruchten af bij de familie Lomers!
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Succesverhalen… “Niet te geloven”
Door Frank en Lianne Butteling

Nadat wij onze vorige kater Garfield hebben moeten laten inslapen kwam na een jaar 
Romy in ons leven. Hem hadden wij van een familie uit Eindhoven overgenomen in 
verband met gezinsuitbreiding.  Hij was toen twee jaar oud. Romy, een Russisch blauwe 
kater, was in dat gezin een heel angstige kater. Na een paar weken bij ons was hij een 
aanhankelijke en lieve kater geworden die het goed naar zijn zin had. 

Wij wonen 35 km verwijderd van 
’s-Hertogenbosch, tussen Tilburg 
en Eindhoven aan de rand van 
landbouwgrond in een bos met veel 
vogels en eekhoorns. Die eekhoorns 
waren zijn lust en zijn leven. Tot 
in de bomen achtervolgde hij ze. 
Soms hadden de eekhoorns hem 
te pakken. Hij was altijd buiten 
en kwam alleen maar thuis om te 
eten en af en toe te slapen, maar ‘s 
morgens liet hij zich altijd duidelijk 
horen als hij honger had. 

Na zes jaren veel plezier van onze kater Romy gehad te hebben was daar dan die dag in juli 
2003 dat hij zich ‘s morgens niet meer liet horen. Wij hebben heel de omgeving t/m 3 km 
in de omtrek afgezocht. Flyers opgehangen en zo spoedig mogelijk de stichting Nederlandse 
Databank Gezelschapsdieren op de hoogte gebracht van deze vermissing. Bij deze stichting 
stond hij geregistreerd via een chip en daar hadden wij al onze hoop op gevestigd. Met de 
dierenopvang te Tilburg hebben wij nog tot 3 maanden na de vermissing contact gehouden 
zonder resultaat. Toen hebben wij de hoop opgegeven. Wij zaten van dat moment met 
vraagtekens: Wat kan er gebeurd zijn? Is hij weggelopen? Is hij meegenomen? Heeft de 
tijdelijke buurman ( een kattenhater ) hem om het leven gebracht of misschien ergens ver 
weg uit zijn auto gezet?

Maar in alle jaren die volgenden kregen we geen antwoord op deze vragen … Tot afgelopen 
voorjaar. Rond vijf uur ‘s middags op woensdag 7 april 2010 ging de telefoon over  en sprak een 
stem ” Met het Dierentehuis te ’s-Hertogenbosch, wij hebben uw kat Romy binnen gekregen”. 
Ik heb nogmaals gevraagd wat er was; ik  kon het bericht nog steeds niet goed plaatsen. Een 
vrijwilligster van het Dierentehuis had hem in Engelen bij een supermarkt aangetroffen en na 
meerdere pogingen eindelijk na 3 weken kunnen vangen, uitgehongerd en uitgedroogd.

Na zeven jaren Romy terug, dat is toch niet te geloven! Het geeft je wel te denken want hij is 
nu al vijftien jaren oud en wat is zijn conditie? Met het Dierentehuis hebben wij de volgende 
dag een afspraak gemaakt om Romy op te halen. Hij was het echt maar hij zag er niet uit. 
Zijn vacht was gaan vervilten, broodmager en hij had een minder prettig luchtje bij zich. Wij 
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hebben onze verloren zoon naar huis meegenomen en meteen in de huiskamer losgelaten. 
Na wat gegeten te hebben en overal rond te hebben gesnuffeld was het net of hij niet weg 
was geweest. Het verschil met vroeger is nu wel dat hij niet naar buiten durft. Waarschijnlijk 
heeft zijn “vorige baasje” hem altijd binnen gehouden. Hij loopt steeds weer naar zijn eten 
en drinken en bedelt de gehele dag om zijn eten!

Alles is gelukkig toch weer op zijn “ katten” pootjes terecht gekomen, maar nu zitten wij 
met vele andere vragen waar wij graag een antwoord op willen hebben: Bij wie heeft hij al 
die tijd doorgebracht? Hoe is hij bij die persoon terecht gekomen die hem al die tijd verzorgt 
heeft want het kan niet zo zijn dat hij zeven jaren heeft rond gezworven? Is hij bij die persoon 
weggelopen en wordt hij nu ook gezocht? Waarom is zijn chip nooit gecontroleerd bij bv. zijn 
eerste bezoek bij een dierenarts? Waarom stond hij bij de NDG niet als vermist vermeld?

Tot slot willen wij het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder vrijwilligster 
Bernadette Hopmans hartelijk bedanken, die deze hereniging heeft gerealiseerd.
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