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Van de redactie

2 Dierbaar - november 2010

Bij het ter perse gaan van deze uitgave van Dierbaar is de lente inmiddels 
losgebarsten. Hoewel de avonden en nachten nog behoorlijk fris zijn, maken we al 
vele strakblauwe en zonovergoten dagen mee en toont de natuur ons haar eerste 
mooie kleuren in bloesem en nieuw groen. 

Ook in het Dierentehuis is de lente al goed merkbaar. Vaker dan voorheen gaat de 
telefoon en steeds meer mensen komen bij ons langs op zoek naar een geschikte 
hond of kat. Een voorbode van meer. De eerste kitten was half februari bij ons 
en Coordinator pleeggezinnen Greet van Rheenen startte op 1 maart de jaarlijkse 
kittenwachtlijst. Wat ons betreft komt de lente met al het nieuwe leven iets te vroeg, 
want we zoeken nog eigen mandjes voor behoorlijk wat volwassen katten. 
Drukke tijden breken weer aan. 

We nemen afscheid van ons bestuurslid en penningmeester Rien Walschots. Het 
vertrek van Rien luidt de komst van Wim Strik in, die wij met ingang van 1 april als 
nieuwe penningmeester mogen verwelkomen. 

Op 23 april is de officiële opening van onze Seniorenopvang voor honden. Wethouder 
van Bussel zal samen met onze oudste bewoner de openingshandeling verrichten. Al 
in januari bezocht Esther Ouwehand, fractielid van de Partij voor de Dieren, onze 
Seniorenopvang. Verder stellen als gebruikelijk,  nieuwe medewerkers zich aan u 
voor, maar ook een ‘oudgediende’ die ons al jaren steunt.

Ook in deze uitgave van Dierbaar kunnen we weer terugblikken op lieve gebaren, 
giften en andere initiatieven voor onze bewoners. En dan hebben we het nog niet over 
de mensen die langskwamen met mandjes, handdoeken, dekbedden of voer, koekjes 
en snoepjes. Het is altijd weer fijn als er aan ons gedacht wordt! 

Onze vaste telefoniste en Dierbaar redacteur Eileen Essenburg is op 16 januari bevallen 
van Taro. Moeder en zoon maken het uitstekend. Het redactionele stokje is tijdelijk 
overgenomen door Renée, die sinds begin februari twee maal per week achter de 
balie en bij de telefoon te vinden is.

We maken ons op voor de zomer waarin we weer veel dieren zo goed mogelijk zullen 
opvangen en helpen bij het vinden van een goed thuis, of de hereniging met hun 
baasjes. We weten in elk geval zeker dat het in meer dan één opzicht halen en 
brengen wordt…..

Tot slot zal ik mij nog kort aan u voorstellen. 
Mijn naam is Renée Schut en ik ben 50 jaar. Komende uit Rotterdam 
woon ik sinds 4 jaar in Den Bosch waar ik naartoe kwam om te gaan 
samenwonen. Het bevalt me hier erg goed in het Brabantse land. 
Met mijn werk heb ik nog niet mijn draai kunnen vinden, vandaar 
dat ik momenteel behoorlijk wat tijd over heb. Tijd die ik graag 
beschikbaar stel in het belang van dieren. Ik heb daar nogal wat 
mee met dieren, want ik vind dat die er in deze wereld er vaak 
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maar bekaaid van af komen. Sinds begin februari ben ik hier twee middagen per week 
begonnen als telefoniste. Toen Jolanda mij in verband met de afwezigheid van Eileen 
vroeg of ik wilde helpen bij de totstandkoming van Dierbaar, heb ik dat met beide 
handen aangepakt. Want ik vind het fijn dat ik hier mijn steentje bij kan dragen. 

Van het bestuur
Een bericht als dit moet eigenlijk beginnen over ons tehuis en onze dieren. Niettemin 
neem ik de vrijheid eerst iets over mezelf te vertellen, zodat iedereen die bij ons 
tehuis betrokken is begrijpt waarom ik mij al zeer lang niet meer op het tehuis heb 
vertoond. 

De reden is dat ik vorig jaar op 31 mei aan een hernia ben geopereerd. Daar is een 
infectie ontstaan aan een tussenwervel. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik drie maanden 
in het ziekenhuis en drie maanden in een revalidatieziekenhuis heb gelegen. Inmiddels 
ben ik al weer vier maanden thuis, doch lig ik noodgedwongen nagenoeg de gehele 
dag op bed. Tijdens de afgelopen tien maanden heb ik veel van mijn werkzaamheden 
overgedragen aan mijn collega bestuurders. Een aantal bestuursvergaderingen zijn aan 
mijn ziekbed gehouden.  Het vervelende van alles is echter dat ik onze mensen en onze 
dieren niet kan ontmoeten. Hopelijk komt daar in de loop van het jaar verandering in.
De start van dit jaar is voor het Dierentehuis zeer belangrijk geweest. Wij waren namelijk 
vorig jaar benaderd door de Hondenbescherming of wij het landelijk opvangcentrum 
wilden worden voor hun seniorenhonden. Wij waren zeer vereerd door die vraag, 
want wij zagen dit als een bevestiging van de kwaliteit van ons dierbeleid, niveau 
van de betrokken mensen en de aanpak van de organisatie. Er was overigens al een 
grote betrokkenheid van de Hondenbescherming, aangezien zij één van de financiële 
founders waren en zijn van het Dierentehuis. Inmiddels is er een 5 jarige overeenkomst 
afgesloten, is er een paviljoen compleet verbouwd en zijn er nieuwe uitrenvelden. De 
bedoeling is wel dat wij ook voor de seniorenhonden weer een nieuw huis vinden. Dat 
laatste is bij onze mensen in goede handen.
Bestuurlijk en dus ook financieel zijn onze zaken onder controle. Dit dankzij velen van 
U, waaronder zeker de gemeente ‘s-Hertogenbosch een aparte vermelding verdient. 
Zij zijn steeds bereid met ons te praten en mee te denken over de toekomst. En dan 
blijft het ook niet alleen bij praten. 
Ons team medewerkers verricht onder leiding van onze beheerder en met de hulp van 
veel vrijwiligers op het tehuis doch ook thuis door pleeggezinnen geweldig werk. De 
coördinatoren om dit allemaal aan te sturen verdienen ook onze aparte waardering.
De dieren worden zoals U mag verwachten uitstekend verzorgd en op de voet gevolgd 
door de aan het tehuis verbonden dierenarts. De aantallen die het Dierentehuis passeren 
zijn vrij stabiel te noemen. De verblijfsduur is goed en redelijk kort te noemen, wat 
betekent dat er voor de meeste dieren een nieuw huis wordt gevonden. 
Daarvoor is soms veel aandacht en begeleiding nodig doch dan lukt het 
toch. 
En daar gaat het tenslotte om.
Ik dank U allen voor Uw aandacht doch bovenal voor Uw ondersteuning 
in welke vorm dan ook. 

Namens het bestuur  
Wim Jansen
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Nieuws
Officiële opening Seniorenopvang

In september 2010 maakten we met trots bekend dat de Hondenbescherming ons 
Dierentehuis geselecteerd heeft als landelijk opvangcentrum van seniorenhonden. 
Zaterdag 23 april vieren we samen met de Hondenbescherming, adoptanten, 
vrijwilligers ,sponsoren en andere die de seniorenopvang ,de Hondenbescherming 
en/of het Dierentehuis een warm hart toedragen de officiële opening

We starten met een kop koffie/thee en de onthulling van 
de naam van het seniorenpaviljoen. Daarna zal Loes van 
den Boogaard, Hondenmanierencolumnist,spreken over de 
bijzondere kanten van oudere honden. De opening eindigt met 
het startsein voor de verhalenwedstrijd over (oudere) herplaatsingshonden. Uiteraard 
is er ook gelegenheid om kennis te maken met de medewerkers en vrijwilligers van 
het Dierentehuis en met de dieren!

Jaarlijkse kerstwandeling word ‘Voorjaarsstiefel’
In voorgaande jaren is er als blijk van waardering voor onze vrijwilligers altijd in 
december een kerstwandeling georganiseerd voor en door vrijwilligers van het 
Dierentehuis! Op deze dag wordt er extra lang met de honden gewandeld en gespeeld 
en is er voor alle medewerkers en vrijwilligers lekkere warme chocolademelk en 
erwtensoep.  Dit jaar is deze activiteit verplaatst  naar  het voorjaar van 2011 in 
verband met de uitvoeringen en verbouwingen rondom het opstarten van de 
seniorenopvang.  De voorjaarsstiefel voor onze vrijwilligers zal 23 april aansluitend 
aan de officiële opening van het seniorenpaviljoen zijn.

Het Dierentehuis collecteert in 2011: 

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 augustus t/m 3 september in 
s̀-Hertogenbosch – Rosmalen – Hintham – Maliskamp – Kruisstraat – Engelen – 

Bokhoven – Empel
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Collectanten gezocht
Wilt u ons helpen als collectant? Meldt u dan aan via info@dierentehuisdenbosch.nl of 
neem contact op met Henk van Kemenade, collecte-coördinator via 073-641 24 17.

Penningmeester Rien Walschots neemt afscheid

Na zich  ruim drie jaar voor ons Dierentehuis te hebben ingezet zal Rien per 1 
april afscheid van  ons nemen. In november 2007 kwam Rien het bestuur van ons 
Dierentehuis versterken in de vorm van penningmeester. Rien is een zeer actief  
vrijwilliger bij verschillende organisaties,  gezien het hem wat te druk word zal hij zijn 
werkzaamheden voor het Dierentehuis helaas neerleggen. We zijn onze carnavalsgek 
dankbaar voor zijn enorme inspanningen en enthousiasme.

Sjaantje bevallen in pleeggezin van Zoggel
De Jack Russel Sjaantje is in november zwanger op ons 
Dierentehuis binnengekomen.  Pleeggezin van Zoggel, 
al jaren trouw pleeggezin voor kittens, heeft zich over 
de zwangere Sjaantje ontfermd. Afgelopen januari is 
Sjaantje bevallen van drie pups. Deze pups hebben 
bij de familie van Zoggel erg veel liefde en een goede 
verzorging gekregen. Dankzij de familie van Zoggel 
hebben de pups al heel wat goeie ervaringen in hun 
rugzakje. Ze zijn geweldig goed gesocialiseerd. 
We willen de familie van Zoggel danken voor de goede zorg en liefde!

Open Dag dit jaar op zondag
25 september 2011 

Schrijf bovenstaande datum vast in de agenda, want het beloofd een weer een 
leuke dag te worden met een afwisselend programma voor jong en oud! 

Binnenkort meer informatie over de inhoud van deze dag op onze website: 
www.dierentehuisdenbosch.nl 

Hopelijk wordt deze Open Dag net zo succesvol als die van afgelopen jaar!

Dierentehuis bezoekt kittenopvang
4 maart 2011 bezocht ons Dierentehuis de 
kittenopvang in Rijnmond.We werden hartelijk 
ontvangen met taart door Ineke(Directrice) 
en Ben Jochims (vrijwilliger).

Ineke en Ben zijn gestart met de opvang van 
zwerfkatten in hun achtertuin. Momenteel is 
er dankzij de hulp van de Dierenbescherming 
afdeling Rijnmond en sponsors een 
professionele opvang in gebruik.  
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De opvang is speciaal voor zogenaamde Tnr 
katten(trap neuter and release)De opvang 
is een soort doorgangshuis. Tnr zwerfkatten 
worden  door middel van vangacties gevangen, 
geneutraliseerd en teruggeplaatst waar ze 
gevonden zijn. De opvang duurt vaak niet meer 
dan twee dagen. Geboren kittens komen met 
moederpoezen in de opvang. De opvang heeft 
hiervoor een zogenaamde  kittenopvang  welke 
plaats  biedt aan tnr moederpoezen met kittens. 
Zodra de kittens zelfstandig kunnen eten gaan 
ze per individu naar een pleeggezin voor de 
socialisatie.
De opvang bied plaats aan 100 zwerfkatten.  
Op jaarbasis vangt men 1400 katten op. Rond 
de 400 daarvan zijn kitten. Dieren die geplaatst 
kunnen  worden worden via de website van het 
Dierenasiel in Rotterdam aangeboden. Ineke en 
Ben hartelijk dank voor jullie gastvrijheid

Eerste Kitten
Het zat er natuurlijk aan te komen, maar ruim een maand voor het voorjaar zijn 
intrede deed en het nog behoorlijk koud was, kwam in februari de eerste moederpoes 
met kitten bij ons. Dit moedertje blijkt een tienermoeder te zijn.Moeder en kind zijn 
liefdevol opgevangen in een pleeggezin. Gelukkig op tijd voor de kleine om nog goed 
gesocialiseerd te kunnen worden.
 
Het Dierentehuis zoekt pleeggezinnen
De komende tijd zullen er weer veel kittens geboren worden. Het is heel belangrijk 
dat deze kleintjes –soms ook met hun moeder – het eerste gedeelte van hun leven 

doorbrengen in een huiselijke omgeving. 
Ze raken op deze manier gewend aan 
aaien en knuffelen en worden minder 
bang voor huishoudelijke apparatuur. 
Daarom zoekt het Dierentehuis 
dierenvrienden die in hun eigen huis de 
dieren willen opvangen en verzorgen. 
Onkosten worden vergoed. 

Enkele voorwaarden zijn er wel: de 
kleintjes mogen maar halve dagen 
alleen gelaten worden en als er eigen 
huisdieren zijn dan moet er een aparte 
ruimte voor de pleegpoesjes zijn. Ook 
moet er een auto beschikbaar zijn om 
in een noodgeval naar de dierenarts te 
kunnen. 

Nu ik hier eindelijk 
opgeklommen ben, is het 
maar goed dat ik bij de 

kittenopvang zit.. 
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Inlichtingen worden gegeven door de pleeggezinnen coördinator Greet van Rheenen: 
06- 13319010
Ontvoering
Op de ochtend van 13 januari bleek Tinus verdwenen te zijn. Tinus, een 2½ -jarige 
kruising tussen een Greyhound en een Whippet, had waarschijnlijk weinig te zeggen 
over zijn verdwijning. Het vermoeden is namelijk dat hij ‘s nachts gestolen werd. 
Een diefstal die de medewerkers van het Dierentehuis natuurlijk veel meer ervaren 
als een ontvoering, want elk dier heeft een eigen persoonlijkheid en charme. Zo ook 
Tinus. Bij de politie is aangifte gedaan. Greyhounds en Whippets zijn geliefd onder 
stropers; het vermoeden is daarom dat Tinus door stropers meegenomen werd.
Tinus verbleef sinds 3 januari in het Dierentehuis nadat zijn baas afstand van hem 
gedaan had. Helaas ontbreekt tot op heden elk spoor van Tinus. 

Esther Ouwehand bezoekt seniorenopvang
Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren bracht woensdag 5 januari, samen 

met twee leden van de Werkgroep Brabant, 
een bezoek aan onze seniorenopvang en liet 
zich inlichten over het werk van de stichting en 
specifiek de opvang en doorplaatsing van oudere 
honden. Uiteindelijk zijn in Den Bosch voor heel 
het land een twintigtal plaatsen beschikbaar en 
dat lijkt voldoende te zijn. De honden blijken in de 
praktijk redelijk snel een nieuw thuis te kunnen 
vinden. En waarom ook niet? Ook een jonge hond 

wordt oud, en een hond van een jaar of negen à tien kan nog heel wat jaartjes een 
erg fijne, trouwe én dankbare huisgenoot zijn. Lief, rustig en aanhankelijk. Welk mens 
verlangt nu niet naar zo’n goede vriend of vriendin? 
 
Stichting DierenLot maakt vervanging vloeren 
seniorenopvang mogelijk!
In het najaar is begonnen met de verbouwing van een van 

de hondenpalviljoens 
om een Seniorenopvang 
te realiseren. Omdat 
oudere honden gevoelig 
zijn voor uitglijden en de 
kennelvloeren in het paviljoen voor de senioren 
erg slecht waren, zijn er stroeve en slijtvaste 
vloeren aangelegd. 

Hij zegt dat hij oud wordt, hij kan de postbode niet 
meer  bijbenen..
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Het leggen van deze speciale vloeren is mogelijk gemaakt door Stichting DierenLot. 

Het Dierentehuis en de 
Hondenbescherming danken 
deze stichting hartelijk, namens 
de honden! 
“Een wens in vervulling” – 
MARS Kinderfeest 2010
Zaterdag 16 oktober 2010 is de 
gezamenlijke wens van Froukje 
en Wietske Zwinkels, Lucas van 
de Wielen, Isabel Hegge en Anne 
Wientjes in vervulling gegaan! 

Deze Mars-kinderen zijn de grote winnaars 
van het Mars Kinderfeest 2010. 
Hun wens: 
“Een middag meehelpen in het 
Dierentehuis”.

Onder begeleiding van vrijwilligster 

Josefien zijn op deze koude zaterdagmiddag 
alle honden en katten in ons Dierentehuis 
uitgebreid gewandeld, geknuffeld en was 
er veel tijd om te spelen.  
Daarnaast hebben de kinderen een 
hondenverblijf grondig schoongemaakt!
Tot hun grote verdriet kwam er een einde 
aan een heerlijke middag en mochten ze 

geen dieren mee naar huis nemen. Als bedankje hebben alle kinderen een werkstukje 
gemaakt. Deze hangen nu in het Dierentehuis bij de receptie te pronken!
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Even voorstellen
Wim Strik zal zich per 1 april gaan inzetten als penningmeester voor ons 
Dierentehuis.

Mijn naam is Wim Strik. Ik ben geboren op 14 april1943 
in Batenburg (Gld.) en opgegroeid in Oss. Met Els, 
mijn vrouw, Jagger en Saar, onze katten, woon ik in 
Engelen. 
Ik ben financieel geschoold en werkte tot 1 mei 2001 
bij (dochters van) ABN Amro Bank. Laatstelijk als 
hoofd hypotheken op het hoofdkantoor van Finata 
Bank in Utrecht. 
 
In 1958 ben ik als jong broekie begonnen bij de toenmalige Nederlandsche Handel 
Maatschappij in Oss en werkte sindsdien achtereenvolgens bij verschillende 
dochterondernemingen in Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. Steeds op het gebied 
van kredietacceptatie.Ter gelegenheid van de zoveelste reorganisatie werd me een 
pré-vutregeling aangeboden die ik, alles afwegende, heb geaccepteerd.  
In Ravenstein, waar we gewoond hebben, was ik 10 jaar penningmeester van 
Watersportvereniging Windkracht 13 en na een korte onderbreking, nu weer. 
Om mensen te leren kennen in onze nieuwe woonplaats Engelen ben ik begin 2001 
penningmeester geworden van Tennisvereniging Engelen. Tot 3 jaar geleden. Ik ben 
nu nog als commissielid actief voor de tennisvereniging en verzorg de financiën van 
de barcommissie. Daarnaast ben ik ook nog enkele jaren penningmeester geweest van 
Diabetes Vereniging Nederland, afdeling Den Bosch  en van de Kip Caravan Club. Wij 
zijn de genietende bezitters van een Kip kompakt, waar we graag mee trekken.
Naast penningmeesterschappen is fotografie een hobby van me, ik lees  graag en kijk 
graag naar films.

Even voorstellen..
Linda is in maart 2011 gestart als seniorenpaviljoenverzorger

Mijn naam is Linda Schellekens.  Ik ben 27 jaar en ik 
woon in Boxtel. Ik heb een hondje en twee katten. 
Een van mijn katten heb ik een jaar of zes geleden 
uit het Dierentehuis gehaald. Toen ze voor het 
eerst bij mij thuis kwam was ze een beetje bang, 
nu is het een echte schootkat. 
Toen ik nog op school zat wilde ik altijd wat op 
kantoor gaan doen. Ik ben hiervoor mijn diploma’s 
gaan halen en heb een baantje gezocht op kantoor.  

Aangezien ik iemand ben die niet makkelijk stil kan zitten bleek dit niet de juiste 
keuze voor mij. Ik ben na een half jaar kantoor werk bij het Dierentehuis terecht 
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gekomen als vrijwilliger. Na twee jaar vrijwilligers werk wilde ik eigenlijk ook wel 
een opleiding gaan doen in deze richting. Destijds kon ik dit niet combineren met het 
vrijwilligers werk en heb toen drie jaar wat anders gedaan.  Na deze drie jaar ben ik 
weer als vrijwilliger bij het Dierentehuis terecht gekomen. Ik werkte alweer twee jaar 
als vrijwilliger toen de vacature voor de verzorging van de senioren honden er kwam. 
Natuurlijk heb ik hierop gesolliciteerd en ben vervolgens aangenomen. 
Ik heb bij het Dierentehuis zowel met de honden en de katten gewerkt. 
Beiden zijn mij goed bevallen. Naast mijn werk als dierverzorger loop ik de jaarlijkse 
collecte voor het Dierentehuis. Nu sta ik sinds 1 februari op de afdeling van de 
senioren honden. Ik vind het  superleuk. In de tijd dat ik er werkzaam ben zijn ook al 
een aantal senioren honden geplaatst. Dit vind ik geweldig. Sommige baasjes houden 
ons op de hoogte van hoe het met de honden gaat. Het doet mij heel veel goed dat 
ze weer op een leuke plek bij een goed baasje zijn.

Groetjes Linda

Even voorstellen..
Hallo, ik ben Cobi Schiphouwer. Mij is gevraagd of ik mezelf als vrijwilliger bij het 
Dierentehuis eens in de Dierbaar wil voorstellen. Dat vond ik leuk, maar niet heel 
gemakkelijk, want ik werk eigenlijk het liefst op de achtergrond.

Ik ben dus Cobi. Eind april word ik 54 jaar. 40 Jaar geleden ben ik in Den Bosch komen 
wonen. Samen met mijn katten Coesi (15) en Bobbie (ongeveer 5) woon ik in een 
appartement vlakbij winkelcentrum de Helftheuvel. Coesie was al bij me voor ik hier 
kwam; ik kreeg haar met 12 weken van mijn toenmalige vriend. Bobbie kwam ik in het 
Dierentehuis tegen. Het was liefde op het eerste gezicht, dus ik heb er geen moment 
aan getwijfeld hem erbij te nemen. 
 
Sinds een jaar of  9 zet ik mij als vrijwilliger in voor al die 
lieve honden en katten die een eigen thuis zoeken. Het 
begon allemaal toen ik ergens in 2002 met een vriendin 
meekwam naar het Dierentehuis. De vriendin in kwestie 
was op zoek naar een kat, die zij hier ook gevonden 
heeft. Ik vond dat hier zoveel goed werk gedaan werd 
en wist ook meteen “dit is iets voor mij”. Kort daarna 
heb ik aan de toenmalige beheerster gevraagd heb of ik 
wat kon doen. Ik was vanwege gezondheidsproblemen net 
gestopt met mijn werk in de Thuiszorg, waar ik 27 jaar 
lang keihard gewerkt heb en had dus tijd genoeg. Niet 
lang na mijn eerste bezoek aan het Dierentehuis ben ik 
hier dus aan de slag gegaan. Sindsdien heb ik hier van 
alles en nog wat gedaan. In de tijd dat ik hier ben, heb 
ik best wel verdrietige dingen meegemaakt, maar ook hele leuke dingen. Sommige 
dieren zal ik gewoon nooit vergeten. 
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In het begin verzorgde ik voornamelijk de katten die in quarantaine zaten. Dat was 
dankbaar werk, maar ook lang niet altijd makkelijk omdat helaas niet iedere zieke kat 
het redt. Vaak lag ik dan thuis in bed nog te piekeren over hoe het met ze ging, of ze 
het wel warm genoeg hadden, of ze wel genoeg eten en drinken hadden, enzovoorts. 
Ik ben hier in de weekends, maar ook doordeweeks en val in waar het nodig is. Eigenlijk 
pak ik al het werk op wat gedaan moet worden. Poetsen, interieur verzorgen, de was 
doen, invallen als er iemand ziek is, katten verzorgen, honden uitlaten. Ze kunnen me 
altijd bellen als ze me nodig hebben. Zolang ik de beestjes maar kan helpen, want dat 
is natuurlijk waar het me om gaat. Eigenlijk is dat het enige waar ik hier voor kom;  de 
beestjes helpen en ze liefde, aandacht en bescherming  geven. 

Dier en gedrag
Door Door Jagers

Door is werkzaam als dierverzorger op het Dierentehuis en heeft daarnaast haar eigen 
hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor hondengedragsdeskundige.

Elk jaar worden er in Nederland 50.000 mensen medisch behandeld 
i.v.m. een hondenbeet. Een kwart daarvan betreft jonge kinderen. 
Helaas zijn bij deze kinderen de gevolgen veel erger, simpelweg 
omdat ze kleiner zijn. In de meeste gevallen is het probleem te wijten 
aan onvoldoende kennis van honden. Dit geldt voor hondenbazen en 
slachtoffers. Door een aantal simpele regels te leren, kan men het risico 
van een hondenbeet aanmerkelijk verkleinen. Uitsluiten kan helaas 
niet. 
Laat het kind nooit alleen met een hond! Zelfs de liefste hond kan 
door omstandigheden bijten. Hoe lief een hond er ook uitziet, dat 
zegt niets over het karakter! Zorg dat de hond een eigen plekje heeft 
waar niemand hem stoort. Straf de hond niet als het kind de fout in gaat; de hond 
snapt dit niet en kan het kind in het vervolg bedreigend vinden. Soms is het nodig 
de hond in bescherming te nemen tegen het kind, bijvoorbeeld als hij zijn rust nodig 
heeft. Deze regels gelden voor elke hond, hoe lief, leuk, klein of groot hij ook is. Ook 
een kleine hond kan iemand ernstig verwonden. Er blijft altijd een risico bestaan, 
maar door deze regels op te volgen kan het risico wel verminderen. 
Onbekend maakt onbemind. Iets wat men niet kent kan men verkeerd begrijpen. 
Waarschuwingen van de hond worden misschien niet goed begrepen, met alle gevolgen 
van dien. Voordat een hond bijt vertoont hij meestal stress- en waarschuwingssignalen 
zoals: verstarren, strak aankijken, grommen, lip optrekken, tanden laten zien. Neem 
deze waarschuwingen serieus! 
Laat het kind aan honden wennen, ook al heeft het er zelf geen of is het er bang voor. 
Laat de hond aan kinderen wennen. Laat het kind niet omver lopen of bijten door een 
hond. Ook niet spelenderwijs! Een pup die zijn moeder te hard bijt met spelen krijgt 
ook op zijn kop. Zo leert hij wat wel en niet kan. 
Als een jong kind de hond wil aaien, neem het dan op schoot en roep daarna de hond 
erbij. Zo wordt het kind gesteund en leert de hond dat hij niet boven het kind in de 
rangorde staat. 
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Regels tussen hond en kind
Vraag eerst aan de baas van de hond of je de hond mag aaien en vraag het • 
daarna aan de hond zelf. Dit doet men door de hond rustig aan de hand te laten 
snuffelen. 
Leer waarschuwingssignalen van de hond te begrijpen. Voordat een hond bijt • 
vertoont hij meestal signalen zoals: verstarren, strak aankijken, grommen, lip 
optrekken, tanden laten zien. NEEM DEZE WAARSCHUWINGEN SERIEUS!
Ben je bang voor honden of springt hij tegen je op, blijf dat stil staan met de • 
armen over elkaar, terwijl je de lucht in kijkt. GEDRAAG JE ALS EEN BOOM.
Laat je niet omver lopen of bijten door een hond. Ook niet spelenderwijs! Gebeurt • 
dat toch, GEDRAAG JE ALS EEN STEEN.
Voorkom actief dominante handelingen zoals aankijken, over de hond heen • 
hangen, op zijn kop of over zijn rug aaien, de hond in de “houtgreep” nemen. Dat 
zijn allemaal zeer bedreigende situaties voor een hond.
Drijf de hond niet in een hoek zonder vluchtmogelijkheid, dan kan de hond uit • 
noodweer bijten i.v.m. het ontbreken van een vluchtweg. 
Laat de hond niet met je speelgoed spelen, maar speel ook niet met het speelgoed • 
van de hond. 
Wat met een eigen hond kan, kan niet altijd met een vreemde hond. • 
Blijf altijd uit de buurt van honden die ergens mee bezig zijn, zieke honden en • 
honden die aan een lijn of ketting vastliggen.
Raak geen honden aan die los lopen.• 
Nader een hond nooit van achteren. • 
Maak nooit een onverwachte beweging in de buurt van een hond, maar gedraag • 
je rustig en kalm.
Plaag een hond nooit. Trek niet aan zijn oren, staart of vacht. Honden vinden dat • 
niet fijn.
Speel alleen met de hond als een volwassene in de buurt is.• 
Kom niet met je gezicht in de buurt van de hond, ook niet bij je eigen hond. Laat • 
de hond nooit je gezicht likken en geef hem geen kusje(s).
Laat de hond met rust als hij slaapt.• 
Knuffel een hond niet te veel.• 
Eet niet als een hond in de buurt is.• 
Ga nooit naar een hond toe die op zijn eigen • 
territorium is. 
Gaat er per ongeluk een bal over een 
afrastering, vraag dan altijd een volwassene 
voor hulp. Haal de bal nooit zelf op; honden 
verdedigen hun territorium.
Laat een klein kind nooit alleen met een • 
hond.
Raak een hond nooit aan als hij puppies • 
heeft
Ren nooit weg voor een hond. Niet • 
schreeuwen en niet met je armen wuiven.
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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 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.

Dankjewel Ria!
Iedere dag proberen we bij het naar huis gaan van onze vrijwilligers ‘dankjewel’ te 
zeggen. Want we kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe we de hulp van onze vrijwilligers 
waarderen. Ria Meesters is één van onze 
gewaardeerde vrijwilligers. In deze uitgave 
van Dierbaar een speciaal woord van dank 
aan haar. Het gebeurt namelijk nogal eens 
dat Ria met ladingen blikvoer komt, of dat 
zij haar collega’s trakteert op Bossche Bollen 
of andere lekkernijen. Geen gelegenheid 
laat ze onbenut om ons te verrassen met een 
traktatie. Bedankt dus bij deze Ria,  voor je 
attente vrijgevigheid!
 
Purina
Eén van onze vrijwilligers blijkt over goede contacten te beschikken. Een vriendin 
van haar, genaamd Ellen van Lokven, heeft een zus die bij Purina werkt. Zij heeft 
het voor elkaar gekregen dat een lichtbeschadigde doos met een flink aantal kilo’s 
kattenbrokjes bij ons gebracht werd. Mede namens onze fluweelpootjes: hartelijk 
dank!

Overheerlijke koekjes
Computerspelletjes, sms-en, buiten spelen, lezen, kattenkwaad uithalen, knutselen 
of teevee kijken. Zomaar een greep uit mogelijkheden om als kind de tijd een beetje 
te verdrijven. Er zijn ook kinderen die wel hele lieve en originele dingen bedenken. 
Ward, Meie en Anouk wonen in de buurt van het Dierentehuis en hebben aan de hand 
van een speciaal recept zelf koekjes gebakken voor onze honden. Op 25 februari 
kwamen ze de heerlijk verse zelfgemaakte koekjes brengen. We weten zeker dat 
ze er ook wat liefde ingestopt hebben, want de pootjes werden erbij afgelikt! 
Ward, Meie en Anouk, bedankt voor deze overheerlijke en originele versnapering!

Anonieme gulle gever
Op 11 februari ontvingen we een donatie van maar liefst €3.400 van een bedrijf dat 
anoniem wil blijven. Een substantiële gift waar we erg blij mee zijn. Met dit geld 
kunnen we een tastbare verbetering realiseren voor de honden. De honden hebben 
een uitrenveld, dat door hekwerk verdeeld is in kleinere velden. Overdag kunnen 
de honden daar lekker uitrennen en van de buitenlucht genieten. Vaak zien we dat 

Ria (rechts) met  haar dochter
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honden niet aan genieten toekomen vanwege territoriaal gedrag naar andere honden 
op het buurveld. Van de schenking kunnen we tussen de velden een afscheiding laten 
maken, zodat de honden minder prikkels krijgen en op een positieve manier hun 
energie kwijt kunnen.

Alweer cadeautjes van BSO Zonnelicht ‘s-Hertogenbosch
Voor de tweede maal in een paar 
maanden tijd hebben kinderen van 
kinderdagverblijf Zonnelicht ons verblijd 
met een bezoek. Op donderdag 17 
februari kwam een clubje kinderen met 
Juf Mariëtte cadeautjes brengen voor 
de honden en katten in ons tehuis. 

De kinderen hadden zelf een potje 
gemaakt en hiermee geld opgehaald 
bij opa’s en oma’s en andere familie 
en bekenden. Van het opgehaalde geld 
hebben ze zelf cadeautjes uitgekozen 

en gekocht, zoals speeltjes, koekjes en snoepjes. Natuurlijk wilden de kinderen 
ook graag even een kijkje nemen onze bewoners. Daarna is er nog een groepsfoto 
gemaakt. 

De koekjespot op de balie is dankzij dit initiatief weer goed gevuld en de speeltjes 
zijn uitvoerig getest en goedgekeurd. Bedankt, Juf Mariëtte en kinderen van 
kinderdagverblijf Zonnelicht! Mimy en Jeanine, dankjewel voor de rondleiding.

Een smakelijke blijk van waardering 
Al die tijd wilde hij de medewerkers van het Dierentehuis al eens bedanken. Toen 
hij eind februari hoorde dat het door hem gevonden poesje een eigen thuis had 
gevonden, kwam hij ons nog dezelfde dag trakteren op taart. Een half jaar eerder 
had een meneer een zwervende poes gevonden, die hij naar het Dierentehuis had 
gebracht. Hij was erg te spreken over 
de manier waarop de medewerkers dit 
afhandelden en meldde zich meteen aan 
als donateur. 
Begaan als hij was met het lot van de 
poes, belde hij in februari om te horen 
hoe het de poes vergaan was. Toen we 
hem het goede nieuws konden vertellen, 
was de man zo blij en dankbaar dat hij 
voor alle medewerkers taart kocht. 
En zo lusten we er natuurlijk nog wel 
een!
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Kerstgedachte
Vlak voor Kerstmis bood het Brabants Dagblad negen bekende 
Brabanders de gelegenheid een kerstpakket samen te stellen. 
Ze mochten zelf  bedenken voor wie het pakket bestemd was. 
Cabaretière Katinka Polderman koos ervoor de bewoners 
van het Dierentehuis deze donkere dagen in het zonnetje 
te zetten. Katinka verloor vorig jaar haar hond Busje. Vanuit 
het verdriet hierover was de keus voor het Dierentehuis niet 
moeilijk. En zo kwam zij met een rijk gevuld kerstpakket 
voor alle honden en katten van het Dierentehuis. Een gebaar 
dat we allemaal erg waarderen. Boerenfox Loeki had de eer 
het pakket samen met Jolanda in ontvangst te  nemen.
 
Gebreid dekentje
Mevrouw Donkers uit Tilburg verraste onze dieren dit jaar weer met haar prachtige 
gebreide dekentjes. Onze senioren liggen er graag op.

Info- avond
Joop Mekke willen we dit keer toch ook even in het zonnetje zetten. Hij heeft 
jarenlange ervaring als gedragstherapeut voor probleemhonden of hondenproblemen 
en is als gedragstherapeut verbonden aan ons Dierenasiel. Daarnaast organiseert 
Joop een aantal keer per jaar informatieavonden voor vrijwilligers op het gebied van 
omgang met honden. Samen met Erika Bulters leidt hij het bedrijf Bulters + Mekke 
Hulphonden Coaching, Training en Opleiding. Joop, dank je wel voor je inzet!

Hart voor senioren
Geheel belangeloos stelde de firma Veld Koeltechniek BV uit Groenlo een 500 
liter vrieskist ter beschikking aan de Hondenbeschemring ten behoeve van het 
Seniorenopvangproject in ons Dierentehuis! Op deze manier kunnen we uitstekende 
kwaliteit voeding voor onze senior honden verzorgen. In september 2010 maakten 
we bekend dat de Seniorenopvang van de Hondenbescherming per 2011 naar 

ons Dierentehuis verhuist. In het najaar werd gestart met de 
verbouwing van de voormalige pensionvoorziening en op 20 
december 2010 zijn de eerste woonkamers in gebruik genomen

Sinterklaas cadeautje
In 2008 heeft mevrouw Van Soelen uit ons Dierentehuis de Yorkshire Terriër Dim 
geadopteerd. Wij vinden het altijd erg leuk om zo af en toe te horen hoe het met 
‘onze’ dieren gaat, dus wij waren zeer aangenaam verrast toen mevrouw Van Soelen 
afgelopen december bij ons langs kwam èn onze dieren ook nog eens verwende met 
poezen-speeltjes en honden-lekkers! Heel hartelijk bedankt!

Irischeque
E houtman, willen we hartelijk danken voor de irischeque die ons per post is 
toegezonden. We gaan het terrein opfleuren en de bon  besteden aan buitenplantjes 
voor op het terrein van het Dierentehuis.
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Atelierroute ‘s-Hertogenbosch 2010
Tijdens de Atelierroute ‘s-Hertogenbosch 2010 
op 30 en 31 oktober hebben Stan en Loek Peters 
cakejes gebakken en verkocht in het atelier van 
hun vader. De opbrengst hiervan was €50 en 
die hebben ze persoonlijk gedoneerd aan het 
Dierentehuis!

Hiervoor willen wij deze 2 ondernemers in spé 
heel hartelijk bedanken!

Herfstverkoopactie
Laura en Wout van Boxmeer hebben hun uiterste best gedaan 
om ons te sponsoren. Eerst hebben ze kastanjes geraapt en 
pompoenen geplukt om deze vervolgens te verkopen. De 
opbrengst van hun actie ten bedrage van €33,05 kwamen 
zij persoonlijk in onze collectebus doneren.
 
Dierenliefde
Roover is een kater die in maart 2008 bij ons kwam. Hij 
bleek niet de makkelijkste kat in de omgang. In mei van dat 
jaar is hij op een boerderij geplaatst. Dat ging een tijdje 
goed, maar aan het eind van dat jaar kwam hij bij ons terug 
omdat hij mensen daar af en toe aanviel. Er waren helaas 
geen andere boerderijen beschikbaar waar hij als muizenvanger kon wonen en na 
castratie is hij toen uitgezet. Dit beviel Roover echter niet zo en elke kans die hij 
kreeg glipte hij bij het dichtstbijzijnde huis naar binnen om daar op het bed te gaan 
slapen! De eigenaar van dit bed vond dit echter niet zo’n geslaagd idee en bracht 
Roover begin 2009 terug naar het Dierentehuis! Gelukkig maar voor Roover, want in 
juni van dat jaar besloot Claire Heymans hem een kans te geven en ze zijn sindsdien 
samen! In het najaar van 2010 werden we door zijn nieuwe baasje aangenaam verrast 
met een zeer gulle donatie kattenvoer, hondensnacks en mooie halsbanden. Namens 
ons allemaal heel hartelijk bedankt!

Chihuaha Puppy Boxen
Jade Verweij uit ‘s-Hertogenbosch willen wij heel 
hartelijk bedanken voor haar dontatie Puppy Boxen 
voor Chihuaha’s!

Donatie
Michelle Kerste en Charlotte Geerts hebben spulletjes 
verkocht en de opbrengst aan het Dierentehuis 
gedoneerd. Heel erg bedankt voor deze bijdrage 
dames!

Daar heb je die Chihuahua weer.. 
Moeten we verdorie alweer de kelder laten leegpompen.. 



Dierbaar - april 2011 17

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

Kindervriend
Sinds kort zijn wij het favoriete logeeradres van mijn twee kleine nichtjes. Ik zou 
kunnen beweren dat dit te maken heeft met mijn uitmuntende tante-kwaliteiten. 
Maar niets is minder waar. De onweerstaanbare aantrekkingskracht van ons huis, 
is gelegen in onze kleine gestreepte held: Tobias.  

“Als ik zo aai, vindt Tobias dat fijn he?”
“Tobias vindt het niet leuk als ik achter hem aan loop he?”
“Mag ik Tobias ook kusjes geven?”
“Vindt Tobias het fijn als ik hem onder zijn kin kriebel?”
Ook klinkt er een keurig “Dat is de poes die bang is he?” ,als ook Annabel het even 
waagt om ook eens een kijkje te komen nemen in de woonkamer. 

De beide meisjes zijn weg van onze kleine haarbal. 
En Tobias? Die ondergaat de liefkozingen. Gelaten geeft hij zich over aan de knuffelende 
handjes en begint regelmatig zelfs te spinnen. Ach, aandacht is aandacht tenslotte. 
Het liefst zouden de meisjes zelf ook een huisdier willen. Hun vader, mijn broer, wil 
er niet aan. Ik begrijp dat heel goed. Een dier kost immers tijd en geld en energie. 
Een dier zorgt voor rommel in huis, voor haren op je meubels en vieze kattenbakken 
of verplichte wandelingen. Een dier is een flinke verantwoordelijkheid en dat vergeten 
mensen soms.  Hoe vaak komt het niet voor dat ouders toegeven aan de wens van hun 
kinderen? Om er vervolgens achter te komen, dat het dier niet past in hun leven, in 
hun gezin of in hun huis. Hoe vaak belanden dieren niet in het Dierentehuis, omdat 
zo’n gezin ontdekt dat dieren niet alleen maar leuk zijn? Daarom ben ik blij dat mijn 
broer zich dit bij voorbaat bedenkt en dat hij dit ook kan uitleggen aan zijn dochters. 
Dat scheelt een hoop dierenverdriet.

En het maakt ons huis een aantrekkelijk plek om naar toe te gaan. Wij hebben geen 
kindvriendelijk huis, geen tuin, geen trampoline, we hebben steevast de verkeerde 
films in huis en de laatste keer was het luchtbed ook nog eens lek. Maar wij hebben 
een troef in handen! Wij hebben iets dat ze thuis niet hebben. Wij hebben Tobias! 
Tobias De Kindervriend! 

Arianne Gelderblom
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Baasje gezocht
Bink
Een mooier kerstcadeau konden wij ons niet wensen toen 
Bink op 25 december bij ons werd binnen gebracht: wat 
een ontzettend lief en aandoenlijk beestje! Helaas heeft 
hij artrose en daardoor zijn zijn voorpootjes helemaal 
krom gegroeid. Hij redt zich hier echter prima mee maar 
hij krijgt van ons wel iets tegen de eventuele pijn die 
hij heeft. Hij is echt een knuffel en komt heel graag een 
knuffel of aai bij je halen. Soms geeft hij dan een lovebite, 
een teken dat hij heel blij is met de aandacht die hij krijgt! 
En als je tegen hem praat  kletst hij vrolijk terug met zijn 
rauwe stemgeluid wat hem echt typeert. Bink mag alleen 
weg naar het allerbeste baasje die hem heel veel zal 
vertroetelen en hem volop aandacht zal geven.

Joris
 
Toen zijn baasje overleed, werd voor Joris een ander huis gezocht. Via Marktplaats 
werd hij verkocht en kwam hij terecht bij een ander baasje, maar deze had helaas 
niet het geduld om Joris te geven wat hij nodig had en bracht hem na een week naar 
het asiel.

Joris is een goed uitziend kereltje, een Heidewachtel van een jaar of 8. Hij is vrolijk 
naar bekenden en vreemden en kan goed overweg met vrouwelijke soortgenoten. Hij 
heeft de basiscommando’s onder de knie. In de stad moet Joris aangelijnd worden, 
maar in een bos of ander buiten kan hij ook best los met je mee. Zijn levenlang kende 
Joris zekerheid. Een zekerheid die door het overlijden van zijn baasje van het ene 
op het andere moment verdween. Wij denken dat die zekerheid een heel belangrijke 
factor is voor Joris.

In het verleden kon Joris moeilijk alleen zijn, is ons verteld. Bij zijn eerdere baasjes 
was hij gewend op de slaapkamer te slapen en met regelmaat ook op bed. In het 
Dierentehuis is het niet makkelijk voor Joris. Door alle veranderingen die hij te 
verweken kreeg en zijn gevoeligheid daarvoor is zijn vertrouwen momenteel weg. Op 
het moment even geen polonaise aan Joris’ lijffie; dat is nu even teveel voor hem.

Joris zoekt een betrouwbare en evenwichtige 
roedelleider. Iemand die de nodige ervaring heeft met 
honden en die bereid is hem het zelfvertrouwen en de 
stabiliteit te geven die hij zo nodig heeft. We zijn ervan 
overtuigd dat dit Joris enorm goed zal doen.

Wie gaat er helemaal voor Joris en sluit deze lieve 
jongen in zijn hart?
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Make over

In deze editie de hond King in de Make Over
 
 
King is een Bouvier des Flandres en is sinds februari bij ons. Dit Bouvier ras is langharig, 
wat iets meer verzorging vraagt dan alleen een borstelbeurt. King was daar dus aan 
toe. Hij is bij ons getrimd door onze stagaire Iris, die van hem omtoverde tot de 
knappe vent die hij eigenlijk is. 

King zoekt een goed thuis waar hij volop zijn energie kwijt kan.

King naKing voor
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Vet facts
Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied al 26 jaar onder zijn hoede.

Parvo
Algemene informatie
Parvo (parvovirus diarree) is een zeer 
besmettelijke ziekte die sinds de jaren tachtig 
bij honden voorkomt. De veroorzaker van 
deze ziekte is een virus dat in gigantische 
hoeveelheden met de ontlasting van besmette 
honden door direct (snuffelen, likken, opeten) 
of indirect contact met de ontlasting van 
besmette honden wordt verspreid.
Honden van alle leeftijden zijn gevoelig voor dit 
virus. We zien in de praktijk dat de ziekte met 
name voorkomt bij jonge honden (tot 1 jaar) en 
bij honden die reeds jaren niet gevaccineerd 
zijn.  Het lijkt erop dat bepaalde rassen (zoals 
Rottweilers en Dobermanns) extra gevoelig zijn 
voor deze ziekte.

Het ziektebeeld: maagdarmklachten
Het eerste symptoom dat optreedt is lusteloosheid en niet willen eten. Snel daarna 
begint de hond te braken. Binnen 24 uur na het begin van het braken krijgt de hond 
bloederige diarree. Door de enorme diarree, in combinatie met het gebraak, drogen 
de honden snel uit. Sommige pups gaan zelfs al dood voordat er diarree optreed.

Behandeling
De behandeling van een parvo-infectie is moeilijk en erg arbeidsintensief. Zelfs bij een 
goede behandeling is het lang niet zeker dat een dier herstelt. Het virus zelf is niet 
aan te pakken met medicijnen. Wil een parvo-patient een kans maken, dan moeten in 
ieder geval ondersteunende maatregelen als  bijvoorbeeld het geven van infusen om 
de uitdroging tegen te gaan en het geven van antibiotica getroffen worden.
    
Bestrijding
De enige goede manier van bestrijding van het virus is het voorkómen dat honden 
geïnfecteerd raken met het virus. Daartoe wordt geadviseerd de honden goed te laten 
enten tegen parvo. 
Het parvovirus is een virus dat zeer hardnekkig in de omgeving blijft rondhangen 
(tot een jaar lang onder gunstige omstandigheden!).Als er eenmaal een besmette 
omgeving is ontstaan, bijvoorbeeld omdat er een hond met parvo in huis is geweest, 
wordt geadviseerd om in eerste instantie alles zeer goed ‘huishoudelijk schoon’ te 
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maken (opruimen, dweilen, kleedjes heet wassen, bakjes heet afwassen, stoep/
terras goed boenen met chloorwater e.d.).Daarnaast wordt dringend geadviseerd om 
gedurende een periode van minstens 4-6 weken geen andere hond, en zeker geen pup 
in huis te laten.
     
Enten tegen parvo
Een vaccin of entstof bevat verzwakte of dode ziektekiemen, waarvan de hond niet 
ziek kan worden, maar die wel het afweersysteem van de hond activeren. Daardoor 
worden er afweerstoffen tegen de ziektekiemen in het vaccin aangemaakt. Als de 
hond besmet raakt met een ziektekiem waartegen hij gevaccineerd is, zullen de 
afweerstoffen ervoor zorgen dat de hond 
niet ziek wordt. Na een vaccinatie is de hond 
niet levensbelang beschermd, maar zullen 
regelmatig  herhalingsentingen nodig zijn om 
de bescherming op peil te houden. 
 
Puppies worden op 6, 9 en 12 weken 
gevaccineerd tegen parvo. Daarna wordt de 
enting herhaald op de leeftijd van 1 jaar, 
waarna een 3-jarige bescherming optreedt. 

Zeker voor parvo geldt dus: voorkomen is 
beter dan genezen!

Succesverhaal: Juanita en Elvis
Hallo allemaal, ik ben Bianca Kortsmit. Ik ben 30 jaar, woon in de binnenstad van 
’s-Hertogenbosch en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als constructeur. 
Voor de mensen die niet weten wat dat is (simpel gezegd): een architect 
ontwerpt een mooi gebouw en een constructeur zorgt ervoor dat het gebouw ook 
daadwerkelijk blijft staan. Naast mijn werk zijn mijn 2 grote hobby’s dieren en 
lange afstanden wandelen.

Ik ben bijna 2 jaar geleden begonnen als vrijwilliger bij het Dierentehuis. Ik ben 
begonnen in mijn vakantie in augustus 2009 en heb toen meteen 3 weken lang bijna 
elke dag gewerkt. En dat was een van mijn leukste zomervakanties tot op dat moment. 
Buiten de vakantieperiodes om ben ik bijna elke zaterdagochtend en zondagmiddag in 
het asiel te vinden. In de zomervakantie ben ik meestal 3 of 4 weken alle dagen op het 
Dierentehuis en in de winter ga ik meestal op vakantie naar Zweden of Noorwegen.
Sinds mei 2010 ben ik ook betrokken bij de vrijwilligersgespreksgroep. 

Heel erg leuk omdat je een klein stukje van de andere kant van de organisatie te 
zien krijgt en ook heel leuk omdat je opmerkingen / klachten van vrijwilligers mee 
kunt nemen in deze vergaderingen. Aangezien ik zelf een van de vrijwilligers ben 
hoor ik vaak meer over wat er onder de mensen speelt dan de mensen ‘van kantoor’. 
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En juist door bepaalde dingen op te kunnen lossen omtrent veiligheid of prettiger 
werken is dit een toegevoegde waarde. Ik vind het ook leuk om bepaalde dingen die 
daar afgesproken worden uit te leggen aan de andere vrijwilligers, zodat er van beide 
kanten meer begrip is voor elkaar en voor bepaalde beslissingen.

Ik ben zelf opgegroeid met honden dus voor mij voelt de omgang met honden vaak 
natuurlijker aan dan de omgang met katten maar sinds ik in het Dierentehuis werk is 
dat langzaam aan een beetje veranderd.
Ik heb sinds kort zelfs twee katten geadopteerd uit het Dierentehuis (heb er wel eerst 
een half jaar over nagedacht). En zoals vaak met leuke dingen, ik had al veel eerder 
moeten kiezen voor een kat als huisdier. Juanita (grijze poes van bijna 7 jaar) en 
Elvis (roodwitte kater van bijna 3 jaar) waren in het Dierentehuis niet echt heel erg 
gelukkig en wilden niet veel met de andere katten te maken hebben. Daar kwam ook 
nog bij dat ze er allebei al erg lang zaten, ongeveer een jaar. Hoofd dierverzorger 
Rosa vertelde mij dat ze dacht dat ze wel samen geplaatst zouden kunnen worden 
omdat ze dan beiden in een nieuw territorium terecht zouden komen. Ze zouden  
beiden geen territorium hebben om te verdedigen. Ik besloot om het te proberen, ik 
gunde ze namelijk heel erg een fijn plekje om zich veilig te voelen, als het niet zou 
gaan zouden ze allebei hun eigen slaapkamer krijgen. 

Op het moment dat ik thuis kwam en de reiskooitjes open zette, kwam Elvis meteen 
eruit en ging op onderzoek uit. Juanita bleef eerst nog een half uurtje veilig in haar 
reiskooitje zitten maar ook zij ging daarna op onderzoek uit. Ik had voor mezelf 
besloten om maar te kijken hoe alles zou gaan verlopen, maar tot mijn grote verbazing 
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kwamen zowel Juanita als Elvis ’s avonds gezellig tegen me aan liggen toen ik op de 
bank ging zitten. En toen ik naar bed ging had Elvis al meteen zijn plekje aan het 
voeteneinde opgeëist. Juanita sliep in eerste instantie voor het bed op de vloer, maar 
in de loop van die nacht kwam ze toch ook maar even op bed kijken. Tegenwoordig 
slapen ze gezellig tegen elkaar aan op het voeteneinde van mijn bed.

’s Ochtends als de wekker gaat dan zijn ze beiden meteen heel erg wakker omdat ze 
weten dat het tijd is voor een knuffel en lekker eten, en als ik niet snel genoeg op sta 
dan komen ze toch echt wel even vertellen dat het tijd is om uit bed te komen.
’s Avonds als ik thuis kom van het werk staan ze beiden bij de voordeur op me te 
wachten om vervolgens eerst een half uurtje gezellig te kroelen en te spelen. Daarna 
ga ik mijn eten koken en terwijl ik dat op eet gaan zij ook hun eten opeten. 
Elvis houdt er verder heel erg van om lekker op de vensterbank te liggen en naar 
buiten te kijken en om Juanita van tijd tot tijd te pesten. En als ik ’s avonds thuis ben 
zitten we gezellig met zijn drieën op de bank.

Mijn parkietjes vinden de nieuwe huisgenootjes ook erg leuk, 
ze kunnen ze lekker aan het schrikken maken door opeens 
heel hard te fladderen. Dan rennen Juanita en Elvis allebei 
hard weg en gaan op een afstandje verschrikt zitten kijken 
naar die rare beesten. 

Column: Snuffel
Al bijna achttien jaar  koesteren wij de herinnering aan Snuffel, onze eerste hond. 
Een Ierse Setter, die ons met zijn typische manier van doen veel plezier deed.
Nu ruim dertig jaar geleden geboren, uit een nest met een achttal broertjes en 
zusjes. 

Snuffel was niet moeders mooiste nadat hij op de wereld was gekomen, maar door 
de jaren heen bleek zijn karakter super. Hij viel ons op door het feit dat hij het liet 
afweten als alle andere pups uit het nest een spurt zetten naar de aspirant baasjes die 
de nieuw geboren Settertjes  kwamen bekijken. We kozen voor de kleine doerak en 
toen de tijd daar rijp voor was ging hij met ons mee naar zijn nieuwe onderdak. 

Hij had het goed naar zijn zin in zijn gepolsterde pupmandje. Hij stoeide met een 
oude badstof doek en een rubberen bal, die hij als speelgoed kon gebruiken. Het was 
even wennen toen we op een gegeven moment begonnen met zindelijkheidstraining 
en lopen aan een lijntje. Dat laatste had hij snel opgepikt in de hondrijke buurt, 
waarschijnlijk afgekeken van zijn collega van de buurman. Over de resultaten van de 
zindelijkheidstraining mochten we ook niet klagen. Een gemak zo’n pientere hond. Hij 
genoot van onze lange wandelingen door de duinen, rollen door het zand en af en toe 
achter een verdwaald konijn aan.
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Ons gezin groeide en Snuffel realiseerde zich bij de geboorte van ons eerste kind 
dat hij een plaatsje op moest schuiven in de rangorde. Omdat hij betrokken werd in 
de situatie rondom de nieuwgeborene, was het helemaal geen probleem. Vanaf het 
begin lieten we hem wat snuffelen aan de kleine, die nog geen notie had van onze 
harige viervoeter. Omdat er door de jaren heen nog twee kinderen kwamen, moest 
Snuffel een evenredig aantal keer zijn plaats inleveren. Hij accepteerde zijn situatie.

Samen met de kinderen vormde hij ons gezin. Zeker in de peuter- en kleuter periode 
van de kids moest Snuffel het wel eens bezuren. Het kwam weleens voor dat hij als 
klim- en/of speeltuig werd gebruikt. Ik leerde de kids dat Snuffel met ons woonde en 

geen stuk speelhout was. Af en toe ging er nog weleens 
één over de schreef, maar gemiddeld werd Snuffel met 
respect behandeld. Kinderen en Snuffel groeiden als 
het ware samen op. Hij ging overal mee naar toe en 
tijdens de vakanties had hij zijn eigen vakantie bij mijn 
ouders. Zij hadden jarenlang een Duitse Herder gehad, 
dus wisten van de hoed en de rand.Snuffel had een 
goed leven bij ons. 

Naarmate zijn leeftijd vorderde bleef hij van harte gezond. Buiten het navelbreukje 
dat hij al vanaf zijn geboorte had, zijn we maar weinig met hem naar de dierendokter 
geweest. De tand des tijds knabbelde ook aan hem. Langzaam maar zeker werd Snuffel 
een bejaarde hond, gehoor en zicht werden slechter. Op een gegeven moment was 
hij in de tuin en begon daar hard in het rond te rennen.  Dwars door alle beplanting, 
merkwaardig temeer omdat hij in onze tuin de do’s en don’ts kende. Was hij misschien 
plotseling doof geworden? Onze altijd zo rustige hond vertoonde een merkwaardig 
gedrag. Misschien maar even uitlaten! 

In het natuurgebied waar ik aangelijnd met hem naar toe liep, legde hij een ander 
afwijkend gedrag aan de dag: Hij luisterde totaal niet meer!  Snuffel zette het op 
een lopen. Erachter aan was geen optie, maar uiteindelijk vond ik hem buiten adem 
terug. Dan maar weer aan de lijn. Ik had geen enkel idee dat Snuffel aan zijn laatste 
levensfase was begonnen. Toch een beetje onthutst over hetgeen ik de laatste uren 
had meegemaakt met onze Setter, vertrok ik met hem en de kids naar de dierenarts. 
Deze hoorde mijn verhaal aan en bekeek onze makker. Het was duidelijk Snuffel 
begreep dat hij zou sterven. Hierdoor was zijn gedrag te verklaren. Honden die aan 
voelen komen dat ze dood gaan, verlaten de roedel, in dit geval ons gezin om op een 
eenzaam plekje rustig te kunnen sterven. Het rennen door de tuin en het er tussen uit 
knijpen in het natuurgebied waren tekenen aan de wand. Snuffel zocht zijn plekje.

Onze trouwe viervoeter had zijn leven met ons geleefd en hoefde niet in eenzaamheid 
te sterven. Onder de deskundige handen van de dierenarts liet Snuffel het leven en 
werd enkele dagen later gecremeerd in een speciaal crematorium voor huisdieren.

De herinnering is gebleven aan de kleine doerak, die uitgroeide tot een prachthond 
waaraan we veel plezier hebben gehad.

Julian
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Succesplaatsing: Lucas 
Lucas kwam  april 2010 als zwerver binnen in ons Dierentehuis. Na een aantal 
mislukte pogingen tot plaatsen werd Lucas met Dierendag succesvol geplaatst.

Met Lucas was het liefde op het eerste gezicht. Elke dag dat ik naar het Dierentehuis 
toeging voor Lucas, om hem uit te laten, kennis te maken en gewoon bij hem te zijn, 
werd de band sterker, tot ik hem mee kon nemen op een proefdag. Deze proefdag 
was op 4 oktober, op dierendag, een betere dierendag kon het, denk ik, niet zijn voor 
Lucas en voor mij.  De huiskamer was versierd voor 
Lucas thuiskomst en speciale plekjes waren verspreid 
door het hele huis, Lucas plekjes noemde ik ze. 
Lucas heet nu Lupa, klinkt hetzelfde als Lucas, maar 
wegens mijn Italiaanse achtergrond, vond ik Lupa 
lekker Italiaans klinken, bovendien betekent Lupa in 
het Italiaans wolfje!  Hij reageerde er direct prima 
op, hij verstaat trouwens inmiddels ook Italiaans. 

Lupa is echt een snoepje, een schat van een hond die gek is op andere honden en 
ook op mensen. Hij mag wel eens mee naar mijn salsa lessen en dan haalt hij allerlei 
kunstjes uit om de kinderen te laten zien hoe lief hij is en natuurlijk met groot 
resultaat!! Lupa vindt het fijn bij me te zijn en ik vind het nog fijner, hij komt overal 
met me mee en slaapt ’s nachts op mijn kamer op zijn eigen bedje, wat hij heerlijk 
vindt en hij slaapt lekker onbezorgd de hele nacht tot ca 08:00 ’s ochtends. Wandelen 
vindt hij ook heerlijk en we lopen samen heel wat af, zeker 6 keer per dag. Zijn eerste 
weekend bij mij was super, zo gingen wij op de zaterdag voor de eerste keer naar de 
Loonse en Drunense Duinen en op eerste zondag maakten wij een lange wandeling 
rondom het meer.

Ook vindt hij het heel gezellig als de familie langskomt, hij gaat even bij iedereen 
zitten om te knuffelen. Want een knuffeldier is het, als hij heeft gegeten komt hij 
lekker op de bank zitten bij me als je niet lang genoeg doorgaat duwt hij zachtjes tegen 
je hand en gaat hij helemaal tegen je aan zitten of liggen om nog meer geknuffeld 
te worden, zo lief is dat!  Eten is een grote hobby en hij draait- springt rondjes van 
blijdschap als ik zijn bakje vul met zijn eten zeker als hij ’s avonds een stukje verse 
gekookte kip, vis of vlees krijgt! 

Voordat ik naar het Dierentehuis kwam heb ik lang nagedacht over het wel of niet 
adopteren van een hondje, ik had nl vijf maanden geleden mijn allerliefste Pukkie 
verloren en twee jaar daarvoor mijn allerliefste Kimmie, twee vondelingetjes uit 
Sicilië. En hiervan heb ik veel verdriet gehad en nog steeds!  
Ik ben blij dat ik de tijd heb genomen om tot de beslissing te komen dat het moment 
daar was om een ander hondje in mijn leven toe te laten en welke betere manier dan 
een hondje uit een Dierentehuis te halen die mijn liefde hard nodig heeft. 

Lupa, dank je wel dat je bij me bent en dank je wel voor al je liefde!!! Ik ben super 
blij met je! Natuurlijk ook bedankt aan het Dierentehuis voor de goede zorgen! 

Met vriendelijke groet, Sandra en Lupa


