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Allereerst wil ik graag Renée Schut heel hartelijk bedanken voor het tijdelijk 
overnemen van het redactionele stokje van de Dierbaar! Daarnaast wil ik hierbij 
van de gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken die er tijdens mijn 
zwangerschaps - en geboorteverlof voor heeft gezorgd dat ik bij terugkomst mijn 
taken als receptioniste/telefoniste en Dierbaar redacteur zo weer op kon pakken! 
Het was even wennen, maar ik ben blij weer op mijn stekkie te zijn! 

Het is alweer een jaar sinds mijn laatste Dierbaar en hoogzwanger. Wat is die tijd toch 
snel gegaan. Ook in het Dierentehuis heeft de tijd niet stil gestaan. Sinds de opening 
van het Seniorenpaviljoen eind april zijn er vele lieve oudjes bij ons verzorgd en maar 
liefst negentien van hen hebben sinds de start in januari een warm mandje gevonden 
bij een nieuw baasje!
Helaas horen gebreken ook bij ouderdom en zijn een aantal van de senioren komen 
te overlijden. Gelukkig was er ook sprake nieuw leven! Diverse kittens en puppies 
hebben wij en onze pleeggezinnen opgevangen en verzorgd en de meeste van hen 
hebben ook een nieuw thuis gevonden.

We hebben Eva Topelberg in maart van dit jaar welkom geheten als projectleider 
van de seniorenopvang, maar helaas gaan we binnenkort ook weer afscheid van haar 
nemen, omdat een baan parttime in ’s-Hertogenbosch èn in Den Haag toch niet goed 
bleken te combineren.
En na bijna 3 jaar met haar te hebben gewerkt, hebben we in oktober afscheid 
genomen van Rosa de Groot. Door Jagers heeft haar taken als Hoofd Dierverzorger 
overgenomen.

De jaarlijkse Open Dag was weer een geweldige dag om op terug te kijken. We hadden 
opnieuw schitterend weer en ook dit jaar wisten we zeer veel bezoekers te trekken.

En nu staan de herfst en winter weer voor de deur. 
Een tijd van regen, wind en kou, maar ook van warme 
kachels en gezelligheid. Laten we er met z’n allen 
voor zorgen dat dit laatste ook voor onze honden en 
katten geldt! 

Gelukkig zijn er de afgelopen maanden weer veel 
mensen geweest die ons en onze dieren een warm 
hart hebben toegedragen in de vorm van donaties 
en sponsoring. Zoals u gewend bent kunt u hierover 
alles lezen in deze Dierbaar.

Ik wens u veel plezier toe met het lezen van onze 
Dierbaar.

Eileen Essenburg

Van de redactie



Dierbaar - november 2011  3

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

Van het bestuur
Langzaamaan verschuiven de seizoenen. Het blad valt weer van de bomen en de 
zomerdrukte in ons  tehuis begint af te nemen. Er worden wat meer volwassen 
katten geplaatst; de vele pluizige spelende kittens trekken in het voorjaar en de 
zomer meer aandacht dan de volwassen poezen.

Een Dierentehuis heeft elke maand naast de min of meer vaste activiteiten zoals 
plaatsingen, opvang van zwerf- en afstand dieren, ook positieve en dramatische voor-
vallen. 
Bijzondere plaatsingen  zijn er altijd. Neem bijvoorbeeld Jerry en Lientje en Tim en 
Tom. Deze katten moesten erg lang wachten op een baasje en onze medewerkers 
sprongen dan ook een gat in de lucht toen deze koppeltjes eindelijk geplaatst werden. 
Een ander voorbeeld zijn de seniorenhonden  Toby van 16, Bonnie, Sunny en Nessie. 
Je acht de plaatsingskans wegens medische gebreken klein, maar gelukkig komen er 
altijd mensen die onze dieren een warm mandje geven. En afgelopen september werd 
ons verzocht11 puppies op te vangen! Al deze diertjes zijn inmiddels herplaatst. Of 
zie Mik, die van een arme zielenpoot in een prachtig glanzende kater veranderde. 
Soms is er  naast de dagelijkse verzorging gewoon iets meer liefde en vrijheid nodig 
om op te knappen.

Helaas vinden er ook treurige gebeurtenissen plaats. Zo hebben we afscheid genomen 
van twee van de zeven verwaarloosde honden die door de Hondenbescherming uit 
huis werden geplaatst en ook van de oude  Tyson. Ook hebben er verschillende krab 
en bijtincidenten plaatsgevonden door zowel hond als kat bij zowel mens als dier.

Onze vrijwilligers, stagiaires en vaste medewerkers zijn elke dag, 7 
dagen per week, actief om alles in goede banen te leiden. Veel van 
deze activiteiten kosten geld en zijn dus alleen maar mogelijk door 
ondersteuning van de gemeente, opbrengsten van adopties, collectes, 
donaties, erfenissen, etc. Wij zijn dan ook iedereen erkentelijk voor 
hun bijdrage om dit allemaal mogelijk te maken.
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DOELSTELLING
Het beleid van de stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch (DT) is gebaseerd op de 
doelstelling zoals vastgelegd in de statuten.
In een verkorte vorm komt het neer op het exploiteren en het in stand houden van 
een dierentehuis door het uitoefenen van de volgende taken en activiteiten:

het onderbrengen en verzorgen van zwervende dieren•	
het verschaffen van pension•	
het samenwerken met andere relevante instellingen•	
het bijeenbrengen van de geldmiddelen•	

MISSIE
Uit de statutaire doelstelling is de volgende missie afgeleid:

opvang, verzorging en plaatsing van honden en katten•	
zeer terughoudend euthanasiebeleid via een vaste procedure en commissie•	
werkgebied volgens de veiligheidsregio “de Meierij” waarvan de burgers hun •	
focus hebben gericht op ‘s-Hertogenbosch 
belangrijke maatschappelijke schakel•	
belangrijke rol vrijwilligers•	
goede samenwerking gecontracteerde gemeenten•	
continue benadering van donateurs en sponsorpartners•	
motivering en stimulering van toegewijde vaste medewerkers•	
DT treedt op als landelijke opvang voor de Seniorenhonden van de Hondenbe-•	
scherming.

COMMUNICATIE STRATEGIE
Daarvoor hebben wij de volgende “bulletpoints” vastgelegd:

wij	willen	ons	profileren	als	een	tehuis	en	niet	als	een	asiel•	
wij willen uitstralen en bewaken dat wij een professionele organisatie zijn•	
het verzorgen en herplaatsen van honden en katten die hun huis kwijt zijn •	
heeft onze hoogste prioriteit
wij streven ernaar de dieren aan de rechtmatige eigenaar terug te geven; ook •	
zijn wij zeer actief om honden en katten die door het DT worden opgevangen/
geaccepteerd adequaat te herplaatsen
alhoewel	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	ons	financieel	steunt	(gedeeltelijk	•	
wettelijk verplicht) moeten wij ongeveer 60% van onze kosten zelf verwerven 
door plaatsingen, collectes, donaties, sponsorpartners etc.
met de ondersteuning van een dierenarts en een assistent ontvangen alle dieren •	
de noodzakelijke en gewenste medische zorg 
wij werken met een groot aantal vrijwilligers; deze staan onder supervisie van •	
de medewerkers van het DT
het DT beschikt over goed opgeleide medewerkers die zeer begaan zijn  met de •	
dieren

ONS CREDO
Wij	willen	tot	de	beste	en	meest	efficiënte	asielen/dierentehuizen	behoren.

Beleid Dierentehuis
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NIEUWS
Een feestelijke opening 
23 april jongstleden was het dan eindelijk zover, 
de	Seniorenopvang	werd	officieel	geopend	door	
wethouder Van Bussel, samen met onze oudste 
bewoner Toby. Allereerst werd de naam van het 
seniorenpaviljoen bekend gemaakt, welke door 
Mevrouw Linders uit Epe is verzonnen en inge-
zonden naar de Hondenbescherming. De naam 
luidt ‘de oude kwispelaar’.  Daarna vertelde Loes 
van den Boogaard, hondenmanierencolumnist, 
wat de voordelen zijn van het hebben van een 
oude hond.

De genodigden van de opening hadden de kans 
om een kijkje te nemen in de huiskamers van 
de honden. Wat meteen opviel was de gezellige 
sfeer	die	mede	gecreëerd	was	door	de	decoratie	
stickers die RoomMates ons cadeau gedaan heeft. 
Samen met de canvas doeken van de bewoners 
zagen de kamers er daadwerkelijk huiselijk uit.
De directeur van de Hondenbescherming sloot af met een bedankje aan iedereen 
die het project mede heeft mogelijk maakt. Dat zijn natuurlijk de adoptanten, leden 
en donateurs, maar ook de sponsoren: de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren 
(NDG) en Juafey. Nel van Wijngaarden van dierenschilderijen, heeft het Dierentehuis 
een prachtig schilderij aangeboden aan iedereen die zich op ons Dierentehuis zo hard 
inzet voor de honden. Tot slot werd de DoggyRide Stroller voor de honden door ons in 
dankbaarheid aanvaard.

Dutch Cell Dogs
Sinds kort werkt Dierentehuis Den Bosch samen met 
de organisatie Dutch Cell Dogs. Deze samenwerking is 
bedoeld als leerzame ervaring voor zowel onze honden 
als voor gedetineerden. Dutch Cell Dogs is een innovatief 
bedrijf met een sociale verantwoordelijkheid om bij te 
dragen tot een veilige samenleving. Kennis, ervaring en 
enthousiasme van twee hondengedragsdeskundige wordt 
gedeeld met gedetineerden in de gevangenis van Vught 
en de honden van ons Dierentehuis.  Op deze manier 
komen gedetineerden op een zinvolle en positieve manier 
in contact met de honden d.m.v. begeleide trainingen en 
leren de honden basisprincipes en extra’s bij. De honden 
Pluto, King, en Joris hebben veel geleerd tijdens deze 
sessies.Pluto in actie
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Your Match ® Feline-ality ™
Het Dierentehuis heeft vele leuke katten. Maar hoe weet je nou of het dier van je 
keuze echt bij je past? Vooral bij katten is dit vaak lastig te bepalen. In samenwerking 
met de Dierenbescherming maakt het Dierentehuis daarom sinds kort gebruik van 
het “Meet your Match” systeem. Dit systeem is ontwikkeld door de ASPCA (American 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals en  in Nederland voor het eerst in 
Dordrecht toegepast).

Zoek je een feestbeest, aanbidder of een kameraad? Of past een spion, uitslover of 
directeur beter bij je? In totaal zijn er 9 persoonlijkheden vastgesteld, onderverdeeld 
in	3	kleurcategorieën.	Elke	kat	wordt	bij	binnenkomst	aan	een	test	onderworpen	en	
hier rolt dan een kleur en type uit. En dan bekent de toekomstige baas kleur! Door 
middel van een vragenlijst wordt bepaalt welke levensstijl en wensen de nieuwe baas 
heeft om te kijken welk dier voor hem/haar een perfecte match vormt!
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Onze jaarlijkse Open Dag  op zondag 25 september jongstleden, was ook dit jaar weer 
een	groot	succes!	Ongelooflijk	mooi	was	het	weer	op	die	dag.	Tussen	12.00u	en	16.00u	
hebben zo’n 700 bezoekers kennis kunnen maken met de dieren van ons Dierentehuis. 
Nieuw te bezoeken dit jaar waren natuurlijk onze seniorenverblijven. 

Naast deze bijzondere act was er nog veel meer te zien en te doen op het Dieren-
tehuis. Er werden o.a. rondleidingen gegeven in het hoofdgebouw en de honden- en 
kattenpaviljoens. Er waren diverse informatieve stands aanwezig, zowel vanuit ons 
eigen Dierentehuis alsook van andere stichtingen. Kinderen konden zich vermaken op 
het springkussen of zich laten schminken als een echte hond of kat. Bezoekers konden 
de dieren van ons Dierentehuis steunen d.m.v. de loterij waarin mooie prijzen werden 
weggegeven.

Zoals ieder jaar, vond er ook dit jaar weer een spectaculaire demonstratie plaats. Dit 
keer hadden we hadden een groep mensen en dieren weten te strikken die samen een 
wel heel bijzondere sport beoefenen: Treibbal, oftewel Drijfbal. 

Drijfbal, in het Duits Treibball, is bedacht 
door Jan Nijboer, een in Duitsland wonende 
Nederlander, als een leuke vorm om actief 
bezig te zijn met de hond. De hond moet 
bij drijfbal op commando (gymnastiek) 
ballen van 50-70 cm doorsnee naar een 
doel brengen. Dit mag door duwen met 
zijn neus of met zijn schouder. Inmiddels 
is Treibbal uitgegroeid tot een ware sport 
waarin wedstrijden worden gehouden. In 
Nederland staat de sport nog in de kinder-

schoenen maar wordt steeds populairder.
Dankzij	het	mooie	weer	kwamen	veel	mensen	op	de	fiets,	maar	voor	wie	toch	met	
auto kwam en niet wilde wandelen vanaf het 
parkeerterrein, was er een ritje met een huifkar 
mogelijk!

Open Dag
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Even voorstellen 
‘Kattenfluisteraar’ Carla Mennen

Ik  ben Carla Mennen, 29 jaar en werk sinds juli 
2011 in het Dierentehuis. Het is echt leuk! Ik 
vertroetel de katten ś middags van één tot vijf. 
Ze zijn allemaal zo mooi en lief! 

In het begin stond ik veel in de quarantaines en nu 
doe ik vooral de grote verblijven, het meest met de 
kittens. Sommige zijn wat schuw, omdat ze gevonden 
zijn in het wild. Maar dan maak ik een praatje met 

ze en probeer ze toch te aaien. Sommige poezen willen heel graag bij mij op schoot. 
Het is leuk dat iedere kat zijn eigen karakter heeft. En de huiskamertjes waarin ze 
wonen zijn zo mooi ingericht! Ik heb zelf geen katten, maar drink elke dag melk uit 
mijn favoriete glas: met een kat erop! Ik ben zo blij dat ik in het Dierentehuis werk 
en	ik	word	zelfs	al	de	“kattenfluisteraar”genoemd.	Moet	je	eens	zien,	wat	een	lief	
tweetal er in het mandje ligt!

Ik houd heel veel van dieren. Ik heb een abonnement op Dierenrijk, de dierentuin 
tussen Nuenen en Mierlo. Ik ben al vanaf de opening lid en ik heb Dierenrijk helemaal 
op zien bouwen, en het groeit nog steeds. 
Ik	zit	bij	een	fietsclub	en	heb	keyboard-les,	maar	mijn	grootste	hobby’s	zijn	knutselen	
en schrijven. Ik heb met plezier mijn eerste boek geschreven, voor kinderen van 
vier tot zeven jaar: Robin. Mijn tweede boek, Noortje en Daan, ligt inmiddels bij de 
uitgever.
Ik hoop nog lang bij het Dierentehuis te blijven, bij al de katjes en de aardige 
collega’s.

Groetjes van Carla!

Josefien Poelman is in januari van dit jaar aangesteld als 
paviljoenverzorgster op de Seniorenopvang. Dit is een duobaan die ze 
met samen Linda Schellekens vervuld. Linda is in de vorige Dierbaar 
aan u voorgesteld.
 
Mijn naam is Josefien, 29 jaar en woonachtig in  
Den Bosch.
 
Vele jaren collecteer ik al met plezier voor het Dieren-
tehuis en ik besloot negen jaar geleden een hond uit 
ons asiel te adopteren. Ik wilde een hond die met mijn 
katten kon opschieten en door het kattenluikje zou 
passen. Er zat toen één klein hondje die ik eigenlijk 
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niks vond omdat hij beet, alleen maar rondjes liep en mij verder totaal geen aandacht 
gaf. Toch besloot ik hem mee naar huis te nemen, waar hij een record vestigde van 
103 rondjes rondom mijn ronde tafel. Intelligent was hij wel want na zó n 50 rondjes 
keerde hij, om de andere kant op te rennen! Na overleg met het Dierentehuis kregen 
wij een proefweek en na die week hebben wij acht jaar heerlijk van elkaar kunnen 
genieten. 
 
Doordat ik mijn hond erg miste na zijn overlijden, besloot ik in de zomer van 2010 
als vrijwilliger bij het Dierentehuis te gaan werken. Ik had net mijn opleiding tot 
maatschappelijk werker aan de Hogeschool afgerond maar mijn passie heeft 
altijd al bij dieren gelegen. Mijn werk als maatschappelijk werker was erg leuk, 
maar als je de behoefte hebt om te helpen dan zijn dieren een stuk dankbaarder. 
Bovendien zeiken honden bij lange na niet zo erg, behalve tegen een boom. 
Na enkele maanden werkzaam te zijn geweest als vrijwilliger in de hondenopvang 
kwam er een functie vrij: Paviljoenverzorger Seniorenopvang. Ik besloot te sollici-
teren en heb het geluk gehad aangenomen te worden. Nu heb ik mijn droombaan!
 
Voordat het Seniorenpaviljoen opende kwam er een oudere Jack-Russell-dame binnen 
en dat was liefde op het eerste gezicht, ook al zou ze niet met katten samen kunnen. 
Ik heb haar mee naar huis genomen en woon nu plezierig met mijn drie katten; Speedy, 
Flo, Pipie en mijn hondje Lizzy. Iedere dag laat ik niet alleen Lizzy uit want ook mijn 
katten wandelen graag mee.

Mijn werk met de senioren is fantastisch. Ik ben echt dol op sterke karakters en dat 
hebben de oude rakkers goed ontwikkeld. Iedere werkdag begin ik met een glimlach, 
daar zorgen zij wel voor. Dieren kunnen iets in je losmaken waar wij mensen vaak 
een vraagteken bij zetten. Ik vind dan ook dat er niets puurder is dan een dier. Wij 
denken vaak honden veel te kunnen leren maar wie leert nou wie eigenlijk iets? Ik 
kijk met bewondering naar de oudjes hoe zij tegenslagen hebben weten te over-
winnen. Ondanks een rot verleden beginnen zij iedere dag als een nieuwe dag om te 
genieten.
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Door is werkzaam als dierverzorger op het Dierentehuis en heeft daarnaast haar 
eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor hondengedragsdeskun-
dige.

Hoewel in de volksmond nog vaak gesproken wordt over de term “sterilisatie” als we 
het hebben over het onvruchtbaar maken van een dier, is de juiste term in de dier-
geneeskunde c̀astratie .́ Hiermee wordt bedoeld het (operatief) verwijderen van de 
eierstokken(of teelballen) bij een vrouwelijk(of mannelijk)dier. 

Castratie van de teef 
De veranderde hormoonhuishouding van een gecastreerde teef kan aanleiding zijn 
tot een aantal veranderingen. De vacht verandert dikwijls van structuur en de teef 
heeft de neiging zwaarder te worden indien er geen vermindering van voer gift plaats-
vindt. Soms kan incontinentie op latere leeftijd ook een gevolg zijn van de veran-
derde hormoonhuishouding hoewel daar waarschijnlijk ook andere oorzaken aan ten 
grondslag liggen. Of het gedrag van het dier verandert door castratie is per teef 
verschillend. Het gedrag kan veranderen in die zin dat gecastreerde teven over het 
algemeen wat rustiger worden. Er kan echter ook zijn dat een teef wat zelfverze-
kerder wordt en zelfs wat pinniger. Maar bedenk dat eventuele gedragsproblemen 
slechts in een aantal gevallen en dan nog voor een zeer beperkt gedeelte terug te 
leiden zijn op de hormoonhuishouding.
  
Castratie van de reu 
Ook bij de reu zijn door het wegvallen van de geslachtshormonen veranderingen waar-
neembaar. De vacht verandert,de reu zal de neiging hebben wat zwaarder te worden en 
de uitwendige geslachtskenmerken worden minder duidelijk. Hoewel dikwijls gedacht 
wordt dat bij lastige reuen castratie de oplossing is voor alle problemen is dit maar 
ten dele waar. Alleen dat gedrag dat geheel veroorzaakt wordt door geslachtshor-
monen zal door een castratie kunnen veranderen. Het informeren van een eigenaar is 
hierbij dus van groot belang. Markeren (plassen)in huis en weglopen, achter de teven 
aan,behoren na een castratie waarschijnlijk tot het verleden. Agressie naar reuen in 
de eigen roedel wordt vaak ook minder. Maar agressie naar vreemde reuen en ander 
ongewenst gedrag zal door een castratie alleen meestal niet opgelost worden. 

DIER EN GEDRAG
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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 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.

Dank  je wel  Lisa & Britt

Deze twee lieve buurmeisjes hebben maar liefst €52 
gespaard en persoonlijk gedoneerd! 

Een bedankje gaat ook uit naar trouwe donateuren 
Dierenspeciaalzaak Pet’s Place op de Rompert-
passage voor hun dierenvoeding en Pet Design uit 
‘s-Hertogenbosch voor hun leuke spulletjes!

Een feestelijke opening Seniorenopvang
23	april	 jongstleden	was	het	dan	eindelijk	zover,	de	Seniorenopvang	werd	officieel	
geopend door wethouder Van Bussel, samen met onze oudste bewoner Toby. Mede 
dankzij diverse sponsoren werd de opening een feestelijke gebeurtenis voor mens en 
dier!

Discus Dierenspeciaalzaak Molenkamp en hondenbier 
b.v. uit Zelhem wilde ons graag steunen en heeft voor 
de	 gelegenheid	 heerlijke	 flesjes	 Kwispelbier	 beschik-
baar gesteld voor alle seniorenhonden. Aangezien Kwis-
pelbier volgens Dierenspeciaalzaak Molenkamp ‘bier 
voor je beste vriend!’ is, was dit zeer geschikt voor 
de senioren, want wie zijn er nou betere vrienden dan 
onze seniorenhonden?

Ook aan de innerlijke mens was gedacht, Restaurant Metropole 
uit ‘s-Hertogenbosch heeft de catering vanwege hun 60-jarig 
bestaan aangeboden voor deze dag. Het zag er voortreffelijk uit 
en de hapjes waren heerlijk. Het Dierentehuis en de Honden-
bescherming danken Restaurant Metropole voor dit prachtige 
gebaar!

De genodigden van de opening hadden de kans om een kijkje te 
nemen in de huiskamers van de honden. Wat meteen opviel was 
de	gezellige	sfeer	die	mede	gecreëerd	was	door	de	decoratie	
stickers die RoomMates ons cadeau gedaan heeft. Samen met 

Toby heerlijk aan het ‘Kwispelbier’
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de canvas doeken van de bewoners zagen de kamers er daadwerkelijk huiselijk uit.
De directeur van de Hondenbescherming sloot af met een bedankje aan iedereen die 
het project mede heeft mogelijk maakt. Dat zijn natuurlijk de adoptanten, leden en 
donateurs, maar ook de sponsoren: de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren 
(NDG) en Juafey. 

Nel van Wijngaarden van dierenschil-
derijen, heeft het Dierentehuis een 
prachtig schilderij aangeboden aan 
iedereen die zich op ons Dierentehuis zo 
hard inzet voor de honden. 

Tot slot werd de DoggyRide Stroller voor 
de honden door ons in dankbaarheid 
aanvaard.

Stichting Specsavers Steunt
In  mei 2010 heeft opticien Specsavers de Stichting Specsavers Steunt in het leven 

geroepen om samen met de winkels en klanten iets terug 
te geven aan de lokale gemeenschap. Voor elke verkochte 
bril of verkocht hoortoestel maakt iedere winkel een 
donatie aan de Stichting. Klanten van Specsavers helpen 
mee om de initiatieven te kiezen. Van een kinderboer-
derij tot een dierenasiel, bejaardentehuis of jeugdver-
eniging. Op deze manier kan Specsavers iets teruggeven 

aan de lokale gemeenschap. De top 2 van de doelen met de meeste stemmen worden 
een jaar lang gesteund door de dichtstbijzijnde Specsavers-winkel. Elke winkel steunt 
twee doelen, dus in totaal worden er 212 doelen gesteund. En één keer per jaar, 
aan het einde van de spaarperiode, worden alle bedragen aan alle lokale initiatieven 
uitgekeerd.

Sinds de start in april hebben tienduizenden mensen hun stem uitgebracht op hun 
favoriete doel. De doelen die voor deze editie, 2011 - 2012, in aanmerking komen voor 
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steun van de Stichting zijn nu bekend! Ons Dierentehuis heeft de meeste stemmen 
behaald! Eind augustus werd bekend dat de Stichting Specavers Steunt het geweldige 
bedrag van  €2747,50 heeft gespaard en aan ons Dierentehuis heeft uitgekeerd. 
Stichting Specsavers Steunt en iedereen die op ons gestemd heeft, heel hartelijk 
dank! 

Dierenarts Janneke Loeve (een collega van onze vaste dierenarts Frits Jansen) willen 
we in deze Dierbaar ook bedanken voor haar tijd en inzet bij de twee info-avonden 
die zij heeft gegeven in het Dierentehuis voor vrijwilligers, pleeggezinnen en nazorg-
consulenten. 

Kong Company heeft afgelopen week de seniorenhonden blij verrast met senior 
Kongs®, hierdoor blijven de oudjes lekker actief. 
Daarnaast heeft de senioren opvang ook zachte 
Snugga Wubba’s® gekregen voor de honden om mee 
te spelen. De senioren hoeven zich dus ook binnen 
niet meer te vervelen dankzij dit leuke speelgoed. 
Namens de honden en de opvang willen wij Kong 
Company hartelijk bedanken voor dit geweldige 
geschenk 

In opdracht van de Hondenbescherming heeft een groep studenten van de studie-
richting Animal Behavior & Welfare van de HAS Den Bosch een presentatie gehouden 
in de kantine van het Dierentehuis. De presentatie was drukbezocht. Inge Eikelers, 
Kayleigh Langdon, Tomas Perez, Nikki Raaymakers willen we heel hartelijk bedanken 
voor hun duidelijke presentatie met heel veel praktische informatie.

In de jaarlijkse Community Week hebben diverse omwonenden ons geholpen met het 
schilderen van onze container en het maken van een omheining. Geweldig dat men 
zich zo inzet voor de buurt!

Dankbare bazin
Al enige jaren sponsort het nieuwe baasje van kat Moosje ons Dierentehuis. Ook deze 
zomer mochten we weer katten-lekkers en restant-spulletjes uit de dierenwinkel in 
ontvangst nemen! Heel hartelijk bedankt namens onze kleine viervoetertjes!

Ook de familie van Groesen heeft onze katten een warm hart toegedragen met een 
gulle donatie kattenvoer en leuke speeltjes!

Mini-collecte
Mevrouw Steenbakkers uit ‘s-Hertogenbosch is al jaren een trouwe collectante voor 
ons. Helaas is zij door ziekte niet meer in staat om zich op deze manier voor ons in 
te zetten. Ter compensatie mochten wij eerder dit jaar een zeer gulle donatie van 
€200 in ontvangst nemen! Een zeer onverwachte, maar zeer welkome mini-collecte. 
Namens ons allemaal, heel hartelijk bedankt en veel beterschap gewenst.
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De juiste tijd!
Dankzij onze chauffeur Romano Polo hebben onze vaste medewerkers, stagiaires en 
vrijwilligers nu ook buiten altijd de juiste (pauze)tijd! Hartelijk dank voor de klok.

Mevrouw Hennie Bouwmans (pleeggezin) doneerde ons een droogmolen zodat vanaf 
nu de schone handdoeken lekker in de buitenlucht (kosteloos) kunnen drogen. Goed 
voor het milieu en het Dierentehuis! Heel hartelijk bedankt.

Johnson PTC uit Rosmalen willen wij heel hartelijk bedanken voor het vele voer dat 
zij hebben gedoneerd!

Ook de Intratuin Rosmalen zijn wij een groot dank je wel verschuldigd na hun gulle 
donatie van maar liefst 150kg kattenvoer!

De Boerenbond  in ‘s-Hertogenbosch zijn wij dankbaar voor de aanzienlijke korting 
die zij ons bieden op kattengrit en donatie van halsbandjes e.d. 

Vrijwilligster Marijke Werthem heeft voor haar verjaardag een honden-intelligentie-
spel gevraagd, die zij vervolgens aan onze seniorenhonden heeft gegeven. Namens 
hen, bedankt!

DierenDokters Den Bosch willen wij in deze Dierbaar onder de aandacht brengen, 
niet alleen vanwege hun hondenvoer-donaties, maar ook omdat wij al enige tijd heel 
prettig met hun samenwerken. Zij zijn altijd bereid  (onze) dieren in nood te helpen. 

Jaarlijkse BBQ
Elk jaar organiseert het Dierentehuis een BBQ als bedankje voor alle vrijwilligers. 
Diverse vrijwilligers hebben hun teruggegeven borg in de collectebus gedaan. 
Bedankt!

Naastenhulp
Leden van de Kerk van Jezus Christus van de laatste heiligen der laatste dagen uit 
België,	hebben	zich	ingezet	voor	ons	Dierentehuis	in	de	vorm	van	diverse	klusjes	zoals	
ramen wassen, het wieden van onkruid en het in elkaar zetten van een tuinhuis.

De Jaarlijkse collecte is weer afgerond. Namens het bestuur, de medewerkers en 
alle dieren in het Dierentehuis willen wij alle collectanten en iedere gulle gever heel 
hartelijk bedanken! Door hun inzameling kunnen we onze werkzaamheden weer 
voortzetten! Graag tot volgend jaar.

Afscheid van Greet van Rheenen
Na zich 18 jaar te hebben ingezet voor het Dierentehuis en met name voor de kittens 
en ‘brekebeentjes’,  nemen wij afscheid van Greet van Rheenen. 18 jaar geleden 
is Greet begonnen als pleeggezin en heeft ze 4 jaar gewerkt op het kantoor op de 
oude locatie. De laatste jaren heeft ze ook de rol van coördinatrice van de pleeg-
gezinnen op zich genomen, waardoor zij het personeel van het Dierentehuis enorm 
ontlast heeft en ons geweldig goed heeft geholpen! Geen kitten was teveel voor 
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Greet	en	haar	man	en	mede	dankzij	hun	hebben	veel	schuwe	katten	toch	een	fijn	
thuis gevonden en hebben vele ‘brekebeentjes’ goed en prettig kunnen herstellen 
van hun breuken en andere kwalen. In het bijzonder zwerfpoes Mini, die net na de 
Kerstdagen van vorig jaar aangereden werd binnengebracht bij de DierenDokters en 
met een bekkenfractuur naar ons kwam. Greet heeft haar liefdevol in huis genomen 
en waar Mini 6 maanden heeft gerevalideerd. Op 1 juni jongstleden heeft Mini een 
nieuw thuis gekregen! We willen daarom in deze Dierbaar onze waardering voor haar 
en haar werk uitspreken.

Open Dag lunch
Dankzij de Albert Heijn; Roosmalenplein, ‘s-Hertogenbosch 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!
Smakelijk Dank!

De grabbelton is al jaren een vast onderdeel van onze jaarlijkse Open Dag en zeer 
geliefd bij onze jongste bezoekers. Dankzij Will Elands uit Den Bosch en Michael 
Hulscher uit Waalwijk was de ton weer rijkelijk voorzien van leuke spulletjes!

Fiets parkeergelegenheid open dag
Graag willen wij  de gemeente, in het bijzonder  Henk Verschuur, bedanken. Onze 
bezoekers	die	per	fiets	kwamen	konden	dankzij	Henk	Verschuur	hun	fiets	mooi	stallen	
in de daarvoor neergezette rekken.

Open Dag Sponsor-Loterij
Ook dit jaar hebben lokale bedrijven onze Open Dag Loterij rijkelijk gesponsord. Onze 
dank gaat uit naar: 
• Pet̀ s place, Den Bosch • Anac Carwash, Den Bosch
• Boulangerie Goossens,  Vught • Cafetaria v Berkel,Vught
• Etos, Vught • Boerenbond, Vught
• Bloemsierkunst Oxalis, Den Bosch • Dierenspeciaalzaak Discus, Vught
• Sauna de Thermen, Rosmalen • Dierenkliniek Hoekstra, Vught
• Karwei bouwmarkt,  Vught • Familioso, Vught
• Hoepelman kappers • Sammy dierenspeciaalzaak,Vught
• Dierenkliniek Vught • Albert Heijn,  Vught
• GJS-autoverkoop, Vught  • VD Steen schoenenspeciaalzaak, vught
• Kempenland-automaterialen, Vught 

LAMICO sign & finishing
Dankzij	Lamico	sign	&	finishing	prijkte	er	een	reclame	
zeildoek van1.5 x 3 meter op het van het Dierente-
huis!

Nieuwe gratis schuildozen voor katten dankzij katten-
voerproducent Whiskas en de Dierenbescherming. 
Landelijk is er een jaarvoorraad t.w.v. €100.000,-  
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verspreid en ook ons Dierentehuis heeft deze schuildozen in ontvangst mogen nemen! 
De schuildozen zijn naar Amerikaans voorbeeld ontwikkeld om een kat in de quaran-
tainekennel of pleeggezin meer controle over de omgeving te bieden met als gevolg 
dat de kat beter tot rust kan komen. Ook geeft de schuildoos de katten bij plaatsing 
een vertrouwd plekje in zijn nieuwe huis wat de kans op een geslaagde plaatsing 
vergroot.

Vrijwilligers Patricia en Peter hebben een Macro-pasje voor het Dierentehuis geregeld 
zodat we nu van diverse aanbiedingen en kortingen gebruik kunnen maken.

Pedigree willen we dubbel bedanken in deze 
uitgave. Allereerst voor een gulle donatie die 
door Kees Korteweg gerealiseerd is. Maar vooral 
door de “gratis winkelen actie ter waarde 
van  €1000,-“ op 29 september jongstleden!!!  
Pedigree heeft per erkend opvangcentra €1000,- 
beschikbaar gesteld waar non-food honden-
artikelen voor aangeschaft mochten worden. 
Dankzij deze actie hebben we nieuwe tuigjes, 
hondenspelletjes, kongs en andere artikelen 
die het welzijn van onze honden verbeterd.

Rozanne Hoogstra  uit St. Michielsgestel willen we graag bedanken voor haar gulle
Kittekat natvoer donatie.

Antos hondennacks heeft ons op dierendag verblijd met een pallet houdbare worsten 
voor de hond. De honden vinden ze erg lekker. 

Mia Marks zus van vrijwilliger Ria heeft op dierendag weer haar jaarlijkse donatie 
blikvoeding gedaan. De dieren zijn Mia erg dankbaar voor deze verwennerij.

Bijzondere donatie van Otto Bernard 75 jaar
7 oktober is Otto Bernard, een trouwe donateur van ons Dierentehuis 75 jaar geworden. 

Deze verjaardag mocht Otto Bernard op een voorwaarde 
vieren ; geen cadeaus voor de jarige maar een vrijwil-
lige bijdrage in de collectebus voor het Dierentehuis. 
Deze wens van zijn overleden vrouw Irene ging in vervul-
ling, er werd maar liefst  €897,50 voor ons Dierentehuis 
gedoneerd! Wij danken Otto voor dit mooie gebaar en 
danken de gasten voor de gulle bijdrage.
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(Column) De plaatsvervanger
Tobias stal ons hart. Een jaar of drie terug zocht hij ons uit, toen wij zijn asiel 
bezochten. Onze Tobias was grappig en lief. Een knuffelbeest en een babbelaar. 
Ons Toobje bleek een hartenbreker... En mijn hart brak, in april dit jaar.

Begin maart bezochten wij met Tobias de dierenarts; hij viel zoveel af. “Kerngezond!” zei 
deze, refererend aan het zojuist afgenomen bloedonderzoek. “Het zal de leeftijd zijn.”  
Eind maart brachten we Tobias weer naar de dierenarts. Hij was nog verder vermagerd en kon 
nauwelijks meer lopen. De dierenarts onderzocht zijn schildklier. Onze laatste strohalm. 
Tegelijkertijd waarschuwde de dierenarts ons, rekening te houden met het ergste. 
 
Toen werd het zaterdag 2 april. Tobias kon niet meer lopen. Nauwelijks meer 
zitten. Hij at niet meer. Hij dronk niet meer. We hadden nog anderhalve kilo kat 
over. Onze laatste poging: verse biefstuk. We brachten Tobias bij het bakje met 
de in kleine reepjes gesneden stukjes vlees. Hij lag op zijn zij en trok met één 
pootje het bakje naar zich toe. Hij legde zijn kopje in het bakje. En zo at hij 
zijn stukjes biefstuk op. Het duurde ongeveer een kwartier. Wij stonden erbij en 
keken ernaar. Met tranen in de ogen. “Dit kan zo niet langer! Ik ga nu de dieren-
arts bellen. Genoeg is genoeg.” Een half uurtje later stierf ons Toobje op de behan-
deltafel. Hij was op. Helemaal op. Het was het beste zo. Maar wat heb ik gehuild. 
 
Nog geen twee weken later drentelden er weer twee katten door ons huis. Onze katten-
populatie vulden we aan met Tommy, een prachtige weldoorvoede Kartuizer. Tommy 
stal ons hart al vier jaar geleden, toen hij was komen aanlopen bij familie van ons.  
Wij mogen Tommy hebben. Zij zochten een nieuw huis voor hem en wij hadden weer 
plaats voor nog een kat. Tommy voelde zich meteen thuis. Al na een dag liep hij hier 
rond alsof ie niet beter wist. Wij moesten wel erg wennen. Soms noemden we hem 
per ongeluk Tobi en regelmatig dacht ik dat onze kleine gestreepte held aan kwam 
drentelen...
Misschien was Tommy er 
te snel. Het verdriet om 
Tobias was nog zo sterk 
aanwezig. Het voelde 
bijna als verraad om hem 
zo snel al te vervangen. 
Nu zijn we een aantal 
maanden verder en 
ik zou Tom niet meer 
willen missen. Hij hoort 
bij ons zoals Tobias bij 
ons hoorde. Ons hart is 
groot genoeg voor nog 
een viervoetige harten-
breker. 
Arianne Gelderblom
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Baasje gezocht
Speedy is een prachtige hond om te zien 
maar heeft de laatste tijd veel meege-
maakt. Kijk eens naar zijn schitterende, 
gitzwarte, glanzende vacht! Hij is naar het 
asiel gebracht omdat zijn baasjes niet goed 
begrepen wat hij ze allemaal vertelden. 
Wij denken dat Speedy met de juiste baas 
nog heel wat jaartjes plezier kan hebben. 
Heeft u veel ervaring met honden en bent 
u helemaal weg van dit ras bel ons dan snel 
voor meer informatie. Een rustige plek is 
voor hem wel erg belangrijk!

Onze lieve Mik. We kunnen pagina’s vol 
schrijven over deze schat. Hij heeft hier al 
zoveel meegemaakt. Bijna een jaar zat hij 
bij ons in het asiel. We hebben héél wat met 
hem gedokterd. Hij zag er zo slecht uit en 
wat we ook deden hij werd niet beter. Omdat 
we vonden dat we hem op die manier niet 
konden plaatsen hebben we besloten hem 
zijn vrijheid terug te geven. Wonderbaar-
lijk genoeg knapte hij zo goed op. Zijn vacht 
begon te glanzen en hij kwam goed aan. Nu 
is Mik een fenomeen bij ons. Hij geniet van 
alle aandacht en heeft het super naar zijn 
zin hier. Mik is dus klaar om naar een nieuw 
baasje te gaan. Het is een echt knuffel en 
komiek met een vast ritme van zijn dag. ‘s 
Nachts op jacht, ‘s morgens zijn buikje rond 
eten en overdag lekker slapen, slapen en nog 
eens slapen! Ziet u wel wat in deze schat van 
een kat kom dan heel snel langs!! 



Dierbaar - november 2011  23

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

Make over
In deze editie de hond Chucky en poes Winter in de Make Over

Chucky is een leuke krullenbol die helaas enigszins verwaarloosd in de zomer van 
2008 bij ons binnenkwam. Nog geen anderhalf jaar was hij toen! Een hele tijd heeft 
hij is bij ons mogen wonen want het wilde maar niet lukken om een baasje te vinden. 
Omdat	zijn	haren	zo	hard	groeien	en	flink	krullen	is	een	goed	trimbeurt	op	zijn	tijd	
geen overbodige luxe! Zie toch eens wat een knapperd! Gelukkig heeft deze lieve Chih 
Tzu in juli van dit jaar een nieuw thuis gekregen in de Betuwe!

Poes Winter dankt zijn naam aan het seizoen waarin hij bij ons op de stoep stond – 13 
januari 2010 om precies zijn. En ook nog met een ontstoken oog! Gelukkig is het met 
het oogje goed gekomen en had hij een hele dikke vacht dus kon hij goed tegen de 
kou. Maar ja zó n dikke vacht moet ook wel eens goed geborsteld worden. Kijk maar 
eens hoeveel haar hij kwijt was. Ondanks zijn hoge leeftijd had Winter al snel een 
warm mandje gekregen bij een nieuw baasje!
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Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat 
op diergeneeskundig gebied al 26 jaar onder zijn hoede.

Vergiftigingen bij honden en katten. 
Het komt helaas nog regelmatig voor dat dieren met vergiftigingsverschijnselen naar een 
dierenarts moeten. Vrijwel altijd betreft dat geen moedwillige vergiftiging, maar eerder 
een ongelukkig situatie waarbij het dier door onvoorzichtigheid of onwetendheid van de 
eigenaar met giftige stoffen in contact is gekomen. Vooral honden hebben de neiging 
om alles, wat in hun ogen ook maar enigszins eetbaar is, ook daadwerkelijk op te eten! 
Katten hebben die eigenschap weliswaar niet, maar kunnen bijvoorbeeld via hun pootjes 
en het likken van hun vacht gevaarlijke stoffen binnen krijgen.
   

De meest voorkomende verschijnselen bij vergifti-
gingen zijn maagdarmklachten en hersen verschijnselen. 
Daarnaast kan er orgaanschade ontstaan, en er zijn 
symptomen	die	specifiek	zijn	voor	bepaalde	gifstoffen.	
Bij maagdarmklachten kunt u denken aan misselijk-
heid, braken, diarree, buikpijn. En bij hersenver-
schijnselen kan er sprake zijn van sloomheid of juist 
exitatie (hyperactief of hypergevoelig voor bv. geluid of 
andere prikkels), spiertrillingen, krampen, epileptische 
toevallen. De lever- en of nierfunctie kunnen aangetast 
worden en  rattengif komen spontane bloedingen vaak 
voor. 

Welke symptomen optreden is uiteraard afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van 
de opgenomen gifstof.  

Hieronder een aantal veel voorkomende vergiftigingen bij honden en katten. Enkele 
van deze stoffen zijn minder bekend als vergiftiging, maar juist daarom gevaarlijk: 
Verkeerd medicijngebruik: honden die bv een hele pot of strip smakelijke tabletten 
opeten.
 Er zijn diverse medicijnen voor honden en katten waarvan de tabletten voor gemak-
kelijke inname smakelijk zijn gemaakt. Dit is erg handig, maar kan dus ook gevaarlijk 
zijn als de hond bij de voorraad kan! Ook medicijnen die voor mensen bedoeld zijn, zijn 
gevaarlijk of zelfs giftig voor dieren zoals Paracetamol en Aspirine! Let er ook op dat u 
katten niet behandeld met vlooienbestrijdingsmiddelen voor honden. Dit kan gemakkelijk 
zeer	slecht	aflopen.	En	overdosering	kan	ook	voor	grote	problemen	zorgen.
Gifstoffen: rattengif zit vaak verwerkt in rijstkorrels, waarbij de korrels als waarschuwing 
fel gekleurd zijn. Een hond ziet ze uiteraard gewoon als rijst… Hetzelfde geldt voor slak-
kengif, muizengif en mierenlokdozen.
Planten: heel veel, zelfs de meeste kamerplanten, zijn giftig bij opname. Met name 
katten willen nog wel eens op kamerplanten kauwen. De meest voorkomende giftige 
planten in huis en tuin zijn: Vingerhoedskruid (Digitalis), Monnikskap (Aconitum), Klimop 
(Hedera), Taxus, Doornappel (Datura), Lupine, Gouden Regen (Laburnum), Kerstroos 

Vet’s Facts
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(Helleborus) en de in december zeer populaire Kerstster. 
Alle Leliesoorten zijn gevaarlijk voor katten want het 
stuifmeel van deze bloemen is plakkerig en kan daardoor 
in de vacht van katten blijven hangen. Bij schoonlikken 
van de vacht wordt het opgenomen en is zeer schade-
lijk voor de nierfunctie. Dit zal niet snel acute verschijn-
selen geven, maar eerder bijdragen aan het frequent 
voorkomen van verminderde nierfunctie bij oudere katten.   
Etenswaren: rozijnen en druiven zijn giftig voor honden, 
omdat ze de nierfunctie aantasten.
Chocolade is met name giftig voor honden, maar ze vinden 
het vaak net zo lekker als wij! En met de naderende feest-
dagen is het voor hun baasjes soms moeilijk om smekende 
ogen te weerstaan. Maar het is voor een hond echt vergif! 
En hoe hoger het cacao-gehalte, hoe giftiger. Geef uw 
lievelingetje dus liever een echte honden-snack! Een kat 
loopt iets minder risico omdat een kat maar een kleinere 
hoeveelheid kan eten, maar het blijft vergif! 
Ethyleenglycol, de werkzame stof in antivries (ruiten-
sproeiervloeistof) en koelvloeistof, is erg giftig. Het tast 
de nierfunctie snel en dusdanig ernstig aan dat vergifti-
gingen meestal fataal zijn. Het geeft een zoete smaak 
aan antivries en koelvloeistof en is daardoor aantrekkelijk voor honden! 
Onkruidbestrijdingsmiddelen en diverse middelen om alg-aanslag op terrastegels te 
verwijderen bevatten zeer giftige stoffen. Met name katten kunnen hier erg ziek van 
worden omdat zij deze stoffen bij het schoonlikken van hun pootjes binnen kunnen 
krijgen.

Behandeling van vergiftigingen: 
Als u ziet dat uw hond of kat een giftige stof heeft binnengekregen, neemt u direct contact 
op met een dierenarts. Vaak kunnen dan de symptomen van vergiftiging nog voorkomen 
worden door het dier te laten braken. NB: laten braken is alleen zinvol KORT na opname 
van gifstoffen, dus wacht niet en bel direct de dienstdoend dierenarts! En braken NIET 
opwekken door een theelepel zout achter in de bek. Dit wordt nog wel eens gedaan maar 
heeft vaak niet het gewenste effect en kan zelfs tot zoutvergiftiging leiden! 
Neem de verpakking van de betreffende gifstof mee naar de dierenarts. Voor bepaalde 
gifstoffen	 is	een	specifieke	therapie	mogelijk	en	nodig	(bv.	rattengif);	voor	de	meeste	
is alleen een symptomatische therapie mogelijk (zie hieronder). Als er sprake is van 
symptomen, maar een eventuele vergiftiging is niet bekend, of er is sprake van een 
vergiftiging	waar	geen	 specifieke	 therapie	voor	 is,	dan	kan	een	dierenarts	 symptoma-
tisch behandelen, wat inhoudt dat de klachten met medicijnen worden onderdrukt en 
dat de vitale functies worden gecontroleerd en zo nodig in stand worden gehouden. Een 
behandeling met medicinale koolstof (norit) kan verdere opname voorkomen, en infuus-
therapie kan uitscheiding van opgenomen gifstoffen bespoedigen. 

Preventie van vergiftigingen: ‘Voorkomen is beter dan genezen’
Deze opsomming van mogelijke vergiftigingen en giftige stoffen is verre van volledig 
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omdat er onnoemelijk veel gifstoffen bestaan. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan 
genezen. Probeer te voorkomen dat uw dingen van straat eet en pas heel goed op bij het 
bewaren en strooien van gif; gebruik gif alléén als het echt noodzakelijk is, en zorg dat 
uw huisdier daar nóóít bij in de buurt kan komen. Berg alle medicijnen, zowel humaan 
als diergeneeskundig, op een veilige plek op en gebruik medicijnen in de juiste dosering 
en voor de juiste diersoort. Geef op eigen houtje geen medicijnen, en zeker geen medi-
cijnen die niet voor dieren bedoeld zijn. Let op of uw kat(ten) aan kamerplanten zitten. 
Biedt een alternatief aan: kattengras vinden ze aantrekkelijker en is niet schadelijk. 
Let op met (giftige) planten in huis en tuin; ruim snoeisel van taxus direct op. Geef uw 
hond geen chocolade, rozijnen of druiven. Berg met name chocolade veilig op! Pas op 
met antivries! Berg het veilig op, en als u morst direct opruimen anders kan een hond 
het oplikken. Let op bij auto’s, motoren, campers enz. Bij defecten kan er koelvloeistof 
uitlekken En wees kritisch bij de keuze van bestrijdingsmiddelen.

SUCCESVERHAAL
Seniorenhondjes Sunny & Nessie – kleine ‘wereldreizigers’

Dwerg Schnauzer Sunny en Nessie uit Emmeloord zijn 
in ons Dierentehuis binnengekomen op 18 februari 2011 
op 13-jarige leeftijd omdat hun baasje in het ziekenhuis 
terechtkwam en zodoende niet meer voor hen kon zorgen. 
Hier zijn ze in onze Seniorenopvang goed verzorgd tot ze 
op 6 augustus 2011 liefdevol werden geadopteerd door 
een leuk stel uit Baarn. Hier hun verhaal.

Wij zijn Ilja Gorel en Jeroen van de Hoef en wonen in 
Baarn, provincie Utrecht.
Wij zaten al een tijdje te overwegen om een hond 
te nemen. Ilja is met honden opgegroeid. Jarenlang 
hebben zij en haar ouders Schnauzers gehad. Ik ben zelf 
helemaal gek van dieren, alleen nooit de mogelijkheid 
gehad om een hond als huisdier te hebben.

 
In eerste instantie zaten we te denken aan een pup. Aangezien het veel tijd kost om een 
pup op te voeden, was dat plan al snel van tafel.  We besloten om in de leeftijdscategorie 
6 tot 8 jaar te kijken. Op www.ikzoekbaas.nl keken we elke dag of we een hond konden 
vinden die aan onze “eisen” voldeed. 
Ik werk fulltime en Ilja heeft onregelmatige werktijden. Zij is vaak doordeweeks vrij en 
zo kunnen we voldoende aandacht schenken aan de hond. Op de dagen dat Ilja werkt kan 
ik in mijn lunchpauze naar huis om de hond uit te laten. 

Al een tijdje zag Ilja Sunny en Nessie op de site van Dierentehuis Den Bosch staan. Twee 
Dwerg Schnauzers van 12 en 13 jaar. Zij waren in het asiel gekomen omdat de eigenaresse 
wegens omstandigheden niet meer voor hen kon zorgen. We beseften heel goed dat de 
ze al op leeftijd waren maar besloten toch om een kijkje te gaan nemen. 
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Op 29 juli zijn we naar Den Bosch gereden en werden we hartelijk ontvangen. Allereerst 
een intake-gesprek waarin de medische gegevens van Sunny en Nessie werden doorge-
nomen. In eerste instantie schrokken we ervan. Nessie had net een operatie ondergaan. 
Bij haar waren twee vetbulten verwijderd. Sunny heeft een speciaal dieet voor haar 
leveraandoening. 
Na het gesprek gingen we naar Sunny en Nessie toe die verblijven op de seniorenafdeling. 
Een prachtige accommodatie die onlangs geopend is. 
Daar lag de onlangs geopereerde Nessie in haar mandje. Beetje bang, al die mensen om 
haar heen. Sunny lag in haar mandje iets verderop. We keken elkaar aan en dachten allebei 
het zelfde. Is dit wel wat we zoeken? Achteraf logisch, al die mensen en indrukken. 

We gingen een stukje met ze lopen. Toby, een 16 jarige Cocker Spaniel reageerde als 
eerste toen we riepen: “Gaan jullie mee lopen”? Pauliene, mijn nichtje nam Toby mee. 
Later hoorden we dat Toby uiteindelijk ook een baasje heeft gevonden. Al snel waren we 
heel enthousiast over deze 2 senioren. Sunny was lekker aan het rondsnuffelen en toen 
er	een	stok	aan	te	pas	kwam	ontdekte	we	hoe	vrolijk	en	fit	Nessie	wel	niet	was.	We	keken	
elkaar aan en dachten: “wij gaan deze hondjes nog een prachtig leventje bieden”. We 
hadden een afspraak gemaakt op 6 augustus om de honden op te halen.  

Na het tekenen van de adoptiepapieren gingen we met de auto naar Baarn. Alle vrijwilli-
gers vonden het prachtig dat wij voor deze seniorhonden hadden gekozen. Met een traan 
en een lach namen ze afscheid van Sunny en Nessie. Nessie voorin op schoot bij Ilja. Ze 
wilde alles zien en meemaken. Sunny vond het in het begin niet leuk, maar uiteindelijk 
kreeg ze rust en lag ze lief op de achterbank.  
In hun nieuwe huis waren ze behoorlijk snel gewend. Een vast ritme voor uitlaten en eten 
hielp zeker mee. Nessie is altijd in voor een spelletje en houdt van knuffelen. Elke dag als 
ik thuiskom even met het balletje op de gallerij. Sunny bekijkt alles vanuit haar mandje 
of vanaf de bank. Knuffelen? Prima, maar niet te lang. Ze komt wel steeds vaker enthou-
siast op ons af.  In de dagen daarna merkten we dat we niet alle gewoontes wisten van 
Sunny en Nessie. Ons advies om, indien mogelijk, zoveel mogelijk te weten komen welke 
gewoontes de honden gewend zijn. Dat maakt het voor de adopteerders en de honden 
een stuk makkelijker.

Voor iedereen die een hond wil adopteren: 
ga zeker een kijkje nemen op een senio-
renafdeling. Loop niet door als een hond 
sip in zijn of haar mandje ligt. Ga ermee 
lopen en je merkt al gauw hoe leuk en 
enthousiast een hond kan reageren. 

We zijn zo blij dat we Sunny en Nessie 
nog een prachtig en liefdevol leventje 
kunnen bieden.

Ilja Gorel en Jeroen van de Hoef
Gezellig op de bank na een goede 
trimbeurt
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De eerste keer dat ik over gezins-
uitbreiding sprak was bijna 10 jaar 
geleden toen ik eind 2001 besloten 
had dat het tijd werd voor een 
huisdier in mijn eigen huis. 

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin 
mijn moeder bijna elk kwartaal voor 
gezinsuitbreiding zorgde op het huisdie-
renfront, maar zelf had ik nog nooit een 
huisdier gehad. Tijd voor verandering 
dus. Gezien mijn toenmalige drukke 
bestaan moesten het katten worden, 
liefst 2 poezen. En ik had geluk, want 
eind maart 2002 werden er 2 zusjes 
geboren in een nest vast 6 en toen ze 
7 weken oud waren haalde ik ze op. 
Mijn leven stond in positieve zin ineens 

helemaal op z’n kop! Wat waren ze klein en relatief hulpeloos want zelfs de rand 
van de kattenbak was te hoog. Na wat aanpassingen – zoals een blok hout vóór de 
kattenbak als opstapje – werden de dames goed zelfredzaam en inmiddels zijn ze 
ruim 9 jaar. 
Sinds die eerste keer heb ik regelmatig over verdere uitbreiding nagedacht want in het 
Dierentehuis zag ik vele leuke, lieve, schattige, maar ook zielige en eenzame katten 
voor bij komen. Maar omdat mijn poezen Senna en Luna nogal uitgesproken persoon-
lijkheden zijn, heb ik nooit een ander katje meegenomen.
De tweede keer dat ik serieus over gezinsuitbreiding sprak was naar aanleiding van 
een test die ik had gedaan waarbij er ineens een plusje verscheen in het venster: 
zwanger! Op 16 januari 2011 is zoontje Taro geboren. Geweldig! Weer stond de wereld 
positief op z’n kop, maar dit keer waren er iets meer aanpassingen nodig! En voor het 
zover was, rees de grote vraag: ‘Hoe bereid ik mijn katten erop voor dat hun territo-
rium èn aandacht van ons gedeeld moest gaan worden met een “mensenkitten”?’

Enkele tips die ik kreeg, heb gebruikt en die voor ons echt hebben gewerkt:
Katten toelaten op babykamer•  als deze nog leeg is en ze laten snuffelen en hen 
door middel van kopjes geven de ruimte en meubels hun geur laten geven. Laat 
de kat niet in het wiegje of ledikant als u er geen kattenharen in wilt en op deze 
manier hoeven ze het ook niet af te leren als de baby er eenmaal is.
Negeren: • wilt u absoluut niet dat de kat in de babykamer komt, houdt dan de 
deur dicht en negeer (absoluut geen aandacht geven dus) het miauwen of krabben 
aan de deur.
Babyspullen • (bv box en wippertje) eerder in de woonkamer zetten zodat ze 
kunnen wennen aan de verandering in de kamer, eraan kunnen snuffelen, maar 

Column – Gezinsuitbreiding
 – door Eileen Essenburg
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vooral ook om ze (met en plantenspuit in de buurt) te leren dat ze er niet mogen 
(als de baby er later in ligt)
Biedt extra slaap- en schuilplaatsen. • Als een kat ergens niet meer mag komen, 
maar voorheen was dit een ruimte waar de kat heerlijk kon zonnebaden, uit het 
raam kijken of schuilen, kijk dan of er ergens anders in huis zo’n plek gemaakt 
kan worden en gebruik zoveel mogelijk mandjes en kleedjes met de geur van de 
kat. Ook een veilige (hoge) plek is een must om weg te kunnen kruipen als de 
kat bang is!
Reserveer tijd • (als de baby slaapt of rustig in de box ligt) om ze (extra) aandacht 
te geven en behoudt zoveel mogelijk de oude routine.
Kennismaking: • Laat de kat voorzichtig kennis maken met het “mensenkitten’, 
maar in zijn tempo en op zijn manier. Reageer niet als de kat de baby komt bestu-
deren op een katse manier: besnuffelen. Hoe relaxter je er mee omgaat, des te 
makkelijk zal je kat de baby accepteren.
Begrip:•  Reageert de kat niet zoals u had gehoopt? Behandel de kat met zachtheid, 
begrip en liefde want een baby is voor een kat een enorme verandering waar hij 
zich niet – zoals u – op heeft kunnen voorbereiden. 

Uiteindelijk is het de overgang reuze meegevallen. De eerste dagen vond ik wat eng 
omdat ze als ‘tijgers om hun prooi’ leken te lopen als ik met Taro op de arm of op 
schoot in de stoel of op de bank zat. 

Mijn vriend en ik waren dan altijd extra waakzaam en gaven de katten op die momenten 
geen aandacht, maar lieten ze wel rustig snuffelen. Na een tijdje was het nieuwtje 
eraf en de kleine geaccepteerd. Achteraf begrijp ik dat ze de nieuwsgierig waren en 
de kleine op hun manier welkom heten. 

Nu komen ze er op een leuning rustig bij liggen, geven ze hem kopjes en Taro mag ze 
aaien.

En als hij huilt gaat ‘anti-heldin’ Luna snel naar buiten, maar Senna wil hem troosten 
en beschermen en gaat erbij liggen. Heel lief om te zien!

Maar Taro is inmiddels bijna 9 maanden en zit midden in een onderzoeksfase waarin 
hij zijn handjes op allerlei manier gebruikt. Zo aait hij de poezen eerst lief om vervol-
gens in hun staart te knijpen of eraan te trekken! En dat wordt hem niet echt in 
dank afgenomen! Tot nu toe gaat dit goed, want de kat loopt gewoon weg, maar 
de kruipfase zit eraan te komen, dus we zijn heel benieuwd hoe de katten dit gaan 
vinden …

NB Hoe lief huisdieren (katten) ook zijn voor baby’s en kleine kinderen, laat ze nooit 
alleen met elkaar, want ze blijven onvoorspelbaar! En ook lief bedoelde aandacht van 
een huisdier kan voor bijvoorbeeld stikkingsgevaar zorgen!

NB Mocht uw kat ondanks alles probleemgedrag vertonen en medische oorzaken zijn 
uitgesloten, raadpleeg dan een kattengedragsdeskundige.
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