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Van de redactie
Het lijkt wel of de maanden ieder jaar weer sneller voorbij gaan. Met smart 
kijken we na een lange winterperiode weer uit naar het voorjaar en de zomer en 
inmiddels is de meteorologische herfst al weer een maandje geleden begonnen! 

Gelukkig kunnen we terugkijken op een mooie, maar drukke periode. Vele moeder-
poezen met hun kroost zijn liefdevol opgevangen bij onze pleeggezinnen. Helaas waren 
enkelen van hen al te verzwakt toen ze bij ons terecht kwamen, maar de meesten 
hebben inmiddels een fi jn gezin gevonden. Ook vele andere katten en honden hebben 
in de afgelopen periode weer fi jne nieuwe tehuizen gekregen. In de rubriek ‘Succes-
verhalen’ kunt u hierover meer lezen.

We hebben Hanka Sol welkom geheten als paviljoenverzorger bij de Seniorenopvang. 
In deze Dierbaar stelt zij zich aan u voor.  En voormalig vrijwilligster, Pia de Monchy, 
is per 1 juni aangesteld als coördinator.

2012 is een speciaal jaar voor het Dierentehuis: precies 10 jaar geleden namen we 
onze intrek in het pand op de huidige locatie! Het thema “10 jaar Oosterplas”  was 
dit jaar dan ook overal aanwezig. Tijdens onze jaarlijkse barbecue zijn onze lustrum-
vierende vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door het bestuur en ook onze jaar-
lijkse Open Dag stond in het teken van 
ons eigen lustrum. 30 september 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 is de herfst begonnen en staat de 
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
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Van het bestuur
Inmiddels zijn wij weer zes maanden verder in de tijd en loopt het tegen het 
einde van het jaar. Misschien wat te vroeg voor een terugblik doch aangezien de 
volgende Dierbaar pas volgend jaar april verschijnt waag ik mij er toch maar aan. 
Uiteraard begin ik met de dieren. Voor de honden was het een geweldig jaar. Alle 
cijfers zijn teruggelopen d.w.z. minder zwervers, minder weggelopen honden, 
minder honden in het Dierentehuis etc. 

Voor sommige mensen was het beperkte aanbod een teleurstelling 
op de afgelopen Open Dag doch voor de honden was het uitstekend. 
Komt er dan vanzelf meer belangstelling voor de moeilijk plaatsbare 
honden? Hopelijk wel. Is dit een gevolg van het chippen? Indien dat 
zo is dan wordt het hoog tijd om ook de katten te gaan chippen want 
die cijfers dalen niet.  Dat kost dus zeer veel tijd aan vrijwilligers 
op het tehuis en pleeggezinnen thuis aangezien dat ook om veel 
kittens gaat. Chippen gecombineerd met sterilisatie/castratie zou 
een aanzet kunnen geven voor vermindering. Dat kan via wetgeving 

doch men kan dat ook vrijwillig laten doen. Dat is in het belang van de katten, de 
eigenaren en de asielen. 
Onze samenwerking met de inmiddels Koninklijke Hondenbescherming verloopt 
geweldig. De afgelopen 10 maanden hebben wij maar liefst 74 seniorenhonden een 
nieuw huis kunnen bezorgen. Hun verblijftijd in het Dierentehuis is dan ook zeer 
kort. 
Dit jaar hebben wij met onze vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden de 10-jarige 
vestiging aan de Oosterplas kunnen vieren. Ook onze succesvolle Open Dag werd in 
die sfeer gevierd.
Deze maand nam onze secretaris Laetitia Hammecher afscheid van het Dierentehuis
vanwege grote drukte met haar werk en haar gezin. Laetitia heeft zich vele jaren
ingezet voor het Dierentehuis. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.  

Bij het schrijven van dit artikel vernam ik dat de periodieke controle door de 
Dierenbescherming succesvol is verlopen en onze Erkenning dan ook weer voor
twee jaar is verlengd. Een bewijs van onze zorgvuldige aanpak in de verzorging van 
de dieren. Een felicitatie voor iedereen die daar bij betrokken is.
De dieren zijn u zeer erkentelijk. 

Tot april 2013.

Namens het bestuur
Wim Jansen
voorzitter 
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Pluto in actie

Nieuws
Community Week Koning Willem I College 2012

Van 29 mei - 1 juni 2012 organiseerde het Koning Willem I College voor de zevende 
keer een Community Week. 

Het Koning Willem I College heeft meer dan 200 opleidingen en leidt studenten op van 
meubelmaker tot kapper, van activiteitenbegeleider tot bouwkundige, van cameraman 
tot sociaal werker. Het idee is dat studenten één week tijdens hun hele studie hun 
talenten inzetten voor de maatschappij. Het leek de school een goede manier om 
de banden tussen studenten en de samenleving aan te halen. Anderzijds kunnen 
studenten zo eens de enorme meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking 
ervaren op een manier die concreet en uitdagend is. De school hoopt dat de studenten 
trots kunnen zijn op wat ze realiseren en zo vertrouwen krijgen in eigen kunnen. 
Doordat studenten zich zo nuttig maken en de schoolbanken verlaten, kan er veel 
geleerd worden. Ook andere persoonlijke talenten kunnen er een kans door krijgen.
Ieder jaar worden meer dan 100 projecten uitgevoerd door meer dan 500 leer-
lingen (BOL4) uit vele studierichtingen. Uiteenlopende projecten bij de gemeente, 
de provincie Rijkswaterstaat, basisscholen, sportverenigingen, vluchtelingencentra, 
jongerencentra, wijken en buurten, zorg- en woonzorginstellingen, kinderdagver-
blijven, scoutings, maneges, (zorg)boerderijen, etc. Dit jaar waren er ook 2 projecten 
bij het Dierentehuis:

Speeltoestellen maken voor de dieren• 
Meehelpen in dagelijkse verzorging van de honden en katten• 

Op dinsdag 31 mei kwamen er 10 gemotiveerde studenten om ons te helpen. Wij 
waren erg blij met de extra helpende handen in de dagelijkse verzorging van onze 
dieren en we willen hen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet! Daarnaast 
zijn er 6 mensen aan de slag gegaan met het maken van speeltoestellen. Het eindre-
sultaat mag er zijn! Ook jullie heel erg bedankt!
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Welzijnsbevordering hond en kat

Het verminderen van prikkels voor de honden en katten van ons Dierentehuis

Aan de hand van een proef in 2009 en 2010 zijn 
wij erachter gekomen dat afscherming van de 
uitrenvelden door middel van een tuindoek het 
aantal prikkels voor de honden en katten in ons 
Dierentehuis vermindert.

Het  beperkt het zicht op de uitrenvelden van de 
honden onderling en ook het zicht op de uitren-
velden van de  honden met uitzicht op de  katten. 
Het resultaat was minder stress en meer rust.

De duurzaamheid van het tuindoek was beperkt, honden  kunnen er doorheen kijken 
en scheurden het kapot. Na advies van een tuinadviesdeskundige en overleg in de 
hondenwelzijnscommisssie zijn we tot plannen gekomen. De afscheiding langs de 
velden bestaat nu uit een combinatie van beton triplex, laurier, rieten matten met 
daartegen hedera. 

Inmiddels is de permanente duurzame 
afscheiding geplaatst en de levensomstan-
digheden van de honden en katten in ons 
Dierentehuis zijn veraangenaamd.

Speedy is verhuisd!

Donderdag 14 juni verhuisde Speedy naar 
Stichting Dierenthuis in Aarle Rixtel. Speedy 
heeft bijna een jaar bij ons gezeten met 
onderbreking van wat korte plaatsingen.
Stichting Dierenthuis is een permanente 
opvang voor kansarme asieldieren. Honden 
oud, ziek of met gedragsproblemen 
en verwilderde katten vinden hier een 
blijvend thuis. Ze worden met veel liefde 
en zorg omringd, zodat ze eindelijk van 
een fijn leven mogen genieten. Het terrein 
van Stichting Dierentehuis is maar liefst 
dertigduizend vierkante meter met bomen, 
struiken en vijvers om in te zwemmen. Een 
leven zonder hokken en tralies. Speedy 
mag er voor altijd blijven. 
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Feestelijke happening voor onze vrijwilligers

Tweemaal per jaar organiseren wij, samen 
met het bestuur en de vaste medewer-
kers, een gezellige zondagavond voor alle 
vrijwilligers van het Dierentehuis om hen 
te bedanken voor hun inzet en hulp bij het 
verzorgen van onze viervoeters. Dit jaar 
met een extra feestelijk tintje vanwege 
ons 10-jarig bestaan aan de Oosterplas. 
De voorzitter, Wim Jansen, opende de 
avond met de herdenking van  de verhui-
zing naar de Oosterplas 10 jaar geleden 

en een dankwoord aan de vrijwilligers, want zonder onze dierverzorgers, chauffeurs, 
pleeggezinnen, coördinator collecte en nazorgconsulenten zou het Dierentehuis niet 
kunnen bestaan en zo’n goed werk afleveren. 
Beheerder Jolanda van Daalen zette de vrijwilligers die 5 jaar en zelfs nog langer 
voor het Dierentehuis gewerkt hebben met een grote bos bloemen nog eens extra in 
het zonnetje. Het was allemaal heel feestelijk: ballonnen, slingers, een buffet met 
heerlijk eten en zelfs troubadour Ziya Ertekin, met gitaar en zang. 
         
Ook Ineke van Herwijnen, Sieneke Groenman en Inspecteur Karel Versteegen van 
de Hondenbescherming waren van de partij. Van Karel kregen wij een prachtige 
bos bloemen en bestuursleden Ineke en Sieneke hadden als verrassing voor ons een 
cadeau meegenomen waar alle medewerkers op den duur plezier van zullen gaan 
hebben: een pruimen- en perenboom en een bramenplant. Ineke beloofde overigens 
volgend jaar al met de oogst taarten voor ons te zullen bakken.
Wat natuurlijk erg hielp was dat het weer, tegen alle verwachtingen in, lekker zonnig 
was zodat wij heerlijk buiten konden zitten. Dit verhoogde de sfeer die toch al goed 
was. Dank aan Restaurant Metropole, troubadour Ziya Ertekin en iedereen die 
meegeholpen heeft bij het organiseren van deze gezellige avond. 
Graag willen we onze lustrumvierende vrijwilligers hier extra onder de aandacht 
brengen, want je vrijwillig inzetten voor een goed doel en dan ook nog eens meer 
dan vijf jaar voor hetzelfde doel is toch wel erg bijzonder! Heel hartelijk bedankt en 
hopelijk zijn jullie nog vele jaren bij ons.

Danielle Baakman
Marie Antoinette Bertens
Cobi & Arno Beulink
Hennie Boumans
Miranda Engel
Eileen Essenburg
Nees van Grunderbeek

Wim Jansen
Sjan Jansen
Mimy van Hamond
Nelly Hermsen
Sjef Hees
Henk van Kemenade
Emily de Kort

Esther van Krimpen
Esther Schmeitz
Monique Spijkers
Adrie Vogel
Marijke Werten
Petra van Zutphen
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Nieuwe auto voor het Dierentehuis

We zijn trots op onze nieuwe dienstauto.
Het kan met deze opdruk niemand ontgaan dat dit de nieuwe dienstauto van 
Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch is. Het is een echte eyecatcher. Het interieur is 
gemaakt door iemand die gespecialiseerd is in het inrichten van dierenambulances.

845 bezoekers tijdens de Open Dag 2012!

De weergoden waren ons goed gezind, de ballonnenfee 
toverde de mooiste en voor de kinderen spannendste creaties 
tevoorschijn en de zweefmolen werd ook goed bezocht. 
In het kader van hun 100-jarig bestaan deden, op uitnodiging 
van de Hondenbescherming, enkele nieuwe baasjes met hun 
seniorenhonden mee aan de demonstratie van Hersenwerk 
voor Honden, waarbij alle zintuigen van de honden geactiveerd 
werden door het spelen van spelletjes. Doof of stram het maakte 
niets uit voor deze senioren, ook zij hadden plezier!

Op het veld aan de Oosterplas ging het er wat wilder aan toe en trok ook vele 
bezoekers. Daar werden demonstraties hondenfrisbee en Doggy Dance gehouden.
De bezoekers die met de huifkar van en naar de grote parkeerplaats werden 
gebracht, konden uiteraard veel meer zien en bezoeken, zoals rondleidingen door ons 
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Dierentehuis, verschillende stands en onze mooie nieuwe bedrijfsauto.
Mede door de hulp en inzet van al onze vrijwilligers en sponsoren, was onze Open Dag 
weer een groot succes!

Ayla en BB nemen deel aan training Dutch Cell Dogs

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. Op deze manier komen zij op een 
zinvolle en positieve manier in contact met de honden 
van ons Dierentehuis d.m.v. begeleide trainingen. Dit 
keer droegen onze honden Beagle Ayla en Belgische 
Herder-Groenendaeler BB hun steentje bij! Zelfs 
zo goed dat ze na 8 weken training direct naar hun 
nieuwe baasjes mochten. Ayla was de eerste hond uit 
ons seniorenpaviljoen die deel heeft genomen; ze was 
de beste van de klas. Wij juichen de samenwerking 
met Betty Buytels en Marlies de Bats toe.

Kwaliteitskeurmerk Dierenbescherming wederom toegekend aan het 
Dierentehuis 

Om voor erkenning in aanmerking te komen moet een asiel zijn werkwijze, het beleid 
van onder meer opname, verzorging en plaatsing van dieren en het personeelsbeleid 
in kaart brengen. Dit beleid moet voldoen aan de wettelijke eisen (honden- en 
kattenbesluit 1999) en aanvullende eisen, gesteld door de Dierenbescherming. Zo 
heeft de Dierenbescherming bijvoorbeeld een eigen visie op het fenomeen euthanasie 
en eist in dat opzicht zeer grote zorgvuldigheid en terughoudendheid, vastgelegd in 
protocollen. Ook zijn er richtlijnen voor de opvang van zwerfkatten en kittens, zodat 
die specifieke hulp krijgen. Begin oktober is ons Dierentehuis weer onder de loep 
genomen en is de erkenning wederom verlengd.

Bezoek Kids for Animals op dierendag 2012

Zondagmiddag 4 oktober waren de kids 
van Kids for Animals op bezoek in het 
Dierentehuis. Dierverzorger Wendy van de 
Plas heeft hen het Dierentehuis laten zien 
en de kids hebben fijn honden uitgelaten en 
katten geknuffeld. Ook waren er cadeautjes 
voor de dieren uit ons Dierentehuis. Kees, 
de Mechelse herder, demonstreerde 
meteen hoe fijn de gedoneerde speelballen 
zijn om mee te spelen. 
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En kantinekat Frommel was zeer in zijn 
nopjes met alle aandacht en de taart!
Lieve Kids for Animals, namens de katten 
bedankt voor de knuffels.
Namens de honden bedankt voor de 
geweldige speelballen.

Namens de medewerkers van het 
Dierentehuis bedankt voor de gezellige 
middag.

Beter laat dan nooit, maar deze 
brief van de gemeente Vught 
willen we toch graag publiceren, 
want we zijn er best trots op om 
deze lovende woorden te hebben 
mogen ontvangen.



12  Dierbaar - november 2012

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

10 JAAR
OOSTERPLAS

Even voorstellen
Kynologisch gedragsdeskundige José Leenders is ons Dierentehuis gaan onder-
steunen met de begeleiding van onze honden en vrijwilligers. Zij vervangt Joop 
Mekke die jarenlang als gedragsdeskundige bij ons Dierentehuis was aange-
sloten.

De keuze tussen een nieuwe fi ets en een hond was voor mij niet moeilijk, toen ik op 
de HBS overging naar de tweede klas. Het werd een Fox Terrier, mijn eerste hond, en 
omdat ik die fi ets toch wel nodig had, kreeg ik van mijn ouders een tweedehandsje 
ook nog cadeau. Daarna heb ik nog verschillende honden gehad en nu is Pennie, een 
Duitse Staande Draadhaar, al meer dan tien jaar mijn trouwe metgezel.
In de loop van de tijd kreeg ik steeds meer belangstelling voor gedrag, en omdat ik dat 
na mijn middelbare school had nagelaten, ben ik op latere leeftijd nog gaan studeren 
aan de universiteit. Het werd Sociale Psychologie en ik studeerde af  toen ik 44 jaar 
was. Van honden ben ik pas zo’n zeven jaar geleden werk gaan maken toen ik de 
opleiding voor gedragstherapie voor honden ging volgen. Sinds 2009 heb ik een eigen 
praktijk en ik heb gemerkt dat de combinatie met psychologie goed uitpakt, want 
het zijn meestal de bazen die moeten veranderen als hun hond een gedragsprobleem 
heeft.

In het Dierentehuis ben ik begonnen als nazorgconsulent, maar al gauw wilde ik meer 
doen. Van het een kwam het ander, vrijwilligers en stagiaires wilden graag meer leren 
over honden en zo ontstond de cursus Hond en Gedrag. Als vervolg daarop komt er 
een speluur waarin het vooral gaat om de lol, maar waarin toch ook veel geleerd kan 
worden door de honden. Ook train ik honden met 
een gedragsprobleem, samen met vrijwilligers, en 
begeleid ik soms nieuwe eigenaren. Alles is gericht 
op het welzijn van de honden, de veiligheid van de 
vrijwilligers en de kans op een succesvolle plaatsing 
zo groot mogelijk te maken.

Ik vind het werk in het Dierentehuis erg leuk, de 
omgang met honden geeft veel voldoening. Maar ik 
word ook gemotiveerd door de betrokkenheid en 
inzet van de vrijwilligers. Ik heb veel bewondering 
voor hun zorg voor de honden en kijk soms verbaasd 
naar wat ze allemaal voor die ‘lieverdjes/lastpakken’ 
over hebben. Door de cursussen en trainingen heb 
ik veel vrijwilligers beter leren kennen en ik ben 
hen heel dankbaar voor wat ze doen. Ik hoop mijn 
kennis en kunde nog lang te kunnen inzetten voor de 
honden, want ‘Ze zijn het waard!’.

José Leenders
Kynologisch gedragsdeskundige

Kynologisch gedragsdeskundige José Leenders is ons Dierentehuis gaan onder-
steunen met de begeleiding van onze honden en vrijwilligers. Zij vervangt Joop 
Mekke die jarenlang als gedragsdeskundige bij ons Dierentehuis was aange-
sloten.

Kynologisch gedragsdeskundige José Leenders is ons Dierentehuis gaan onder-
steunen met de begeleiding van onze honden en vrijwilligers. Zij vervangt Joop 
Mekke die jarenlang als gedragsdeskundige bij ons Dierentehuis was aange-
sloten.
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Hallo, mijn naam is Hanka Sol. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb 
tot mijn 18e in Nederland gewoond. Daarna ben ik via Zwitserland en Duitsland 
uiteindelijk in Amerika beland. In Amerika heb ik in San Francisco, Los Angeles, 
Portland (Oregon) en New York gewoond.

De afgelopen 15 jaar heb ik verschillende leidinggevende functies gehad in P&O in de 
modewereld o.a. als training manager en hoofd personeelszaken.
 

Vorig jaar besloot ik terug te keren naar Nederland omdat 
ik veel van reizen hou en Europa me meer aantrekt om 
dat te doen en ook omdat ik de gezelligheid hier steeds 
meer miste.
Dus...konijn Joris en poes Kaatje reisvaardig gemaakt 
en in Augustus 2011 naar Nederland vertrokken.
 
Na zo lang met mensen te hebben gewerkt wilde ik nu 
graag iets voor dieren doen, dus op naar het Dierentehuis 
's-Hertogenbosch. Het leek me leuk om met honden te 
werken, aangezien ik met honden ben opgegroeid en er 
bijna altijd één of twee heb gehad.

Er is absoluut geen beter gevoel dan met enthousiast geblaf en gemiauw begroet te 
worden als je aankomt op je werkplek! Inmiddels is uit het vrijwilligerswerk een baan 
voortgekomen bij de gepensioneerde (senioren)hondjes waar ik me erg op mijn plek 
voel en die heel veel voldoening geeft.

Hallo, mijn naam is Hanka Sol. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb 
tot mijn 18e in Nederland gewoond. Daarna ben ik via Zwitserland en Duitsland 
uiteindelijk in Amerika beland. In Amerika heb ik in San Francisco, Los Angeles, 
Portland (Oregon) en New York gewoond.

Hallo, mijn naam is Hanka Sol. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en heb 
tot mijn 18e in Nederland gewoond. Daarna ben ik via Zwitserland en Duitsland 
uiteindelijk in Amerika beland. In Amerika heb ik in San Francisco, Los Angeles, 
Portland (Oregon) en New York gewoond.
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Dier en gedrag
Door Jagers is werkzaam als dierverzorger op het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor 
hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus 
over kattengedrag succesvol afgerond.

De meeste honden die in het Dierentehuis komen, komen er omdat ze niet alleen thuis 
kunnen blijven!

Hoe leer je een hond ontspannen alleen te zijn? Honden zijn roedel dieren en houden 
van gezelschap. Het alleen zijn is onnatuurlijk voor een hond. Helaas is in onze maat-
schappij gezelschap voor onze hond niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom moeten honden leren alleen te zijn; stap voor stap. De hond leert dan 
ontspannen afwachten tot zijn roedel (huis)genoten terugkomen. Aanleren in een 
rustig tempo voorkomt ongewenst gedrag en stress bij de hond. Leer je hond daarom 
in kleine stapjes steeds iets langer alleen te zijn. Alleen als hij ontspannen is ga je 
langer en verder weg. Zorg dat je hond moe en voldaan is voordat je het alleen zijn 
gaat oefenen. Je begint in dezelfde ruimte als de hond. Ligt de hond ontspannen 
terwijl je in dezelfde ruimte rondloopt, beloon hem dan met bijvoorbeeld veilig 
kauwmateriaal. Je hoeft je hond geen blijf commando te geven; hij mag best gaan 
verliggen, als hij maar ontspannen op zijn plaats is.

Gaat dit goed? Dan kun je kort de ruimte verlaten waarin de hond ligt. Eerst laat je de 
deur open en ben je snel weer terug en beloon je de hond dat hij nog ontspannen is. 
Verlaat  vervolgens de ruimte stap voor stap langer en maak de deur achter je dicht. 
Als de hond dit onder de knie heeft, ga je kort het huis verlaten en bouwt dit weer 
stapsgewijs op tot wat langer van huis blijven. Blijf nooit ineens een tijd langer weg 
dan de hond tot dan toe aankan.

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

Heeft je hond al (veel) moeite met alleen zijn? Sloopt hij, blaft hij of is hij onzindelijk? 
Schakel dan de hulp in van een erkend gedragstherapeut zodat er een plan gemaakt 
kan worden om je hond opnieuw te leren alleen te zijn.
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Sponsorbedankjes
Yrah, Robin, Kevin en Jeffrey uit Rosmalen 
willen we heel hartelijk bedanken voor 
hun donatie van €41,65. Zij hebben dit 
hele mooie bedrag bij elkaar gespaard 
door het inzamelen van lege flessen.
Goed voor het milieu én onze dieren zijn 
hen ook erg dankbaar!

Specsavers Steunt Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

Woensdag 28 maart vond de eerste 
Stichting Specsavers Steunt Marktdag 
plaats in Den Bosch. Stichting Specsavers 
Steunt, steunt Dierentehuis ‘s-Herto-
genbosch voor het tweede jaar. In 2010 
richtte Specsavers Stichting Specsavers 
Steunt op om iets terug te geven aan de 
lokale gemeenschap en goede doelen te 
steunen. Alle goede doelen die deelnamen 
aan de Marktdag hebben ook nog eens 
€250,- ontvangen. De marktdag was een 
mooie gelegenheid voor het Dierentehuis 

om haar gezicht te laten zien bij het winkelend publiek. Er zijn folders uitgedeeld en 
er is voorlichting gegeven over het Dierentehuis en het houden van huisdieren. Wij 
willen Stichting Specsavers Steunt hartelijk bedanken voor de mooie kans. Voor meer 
informatie zie de website: www.stichtingspecsaverssteunt.nl.

Op Koninginnedag hebben deze aardige 
meiden zelfgemaakte verjaardags-, 
beterschaps-, en kerstkaarten verkocht 
en de opbrengst hiervan op 4 mei aan het 
Dierentehuis geschonken. Maar liefst €24,80 
hebben ze in onze collectebus gedoneerd.

Heel hartelijk bedankt Sanne Michielsen 
(10 jaar), Bente Michielsen (8 jaar) en 
Sanne Woppenkamp (9 jaar)

En als deze leeg is, 
kunnen we die inleveren 
voor statiegeld..
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Ook twee hartsvriendinnen uit ‘s-Hertogenbosch hebben een donatie gedaan! Op een 
zonnige middag in mei kwamen twee leuke meiden van acht jaar ons twee enveloppen 
met geld brengen. Eentje met €18,55 en eentje met €6,30.
Zij hadden dit samen verdiend d.m.v. karweitjes te doen en spulletjes te maken.
Bedankt Rinske Bueters en Piene Buur.

Johnson Pet Trade Consultants uit Rosmalen willen we heel hartelijk bedanken voor hun 
gulle donatie: maar liefst 3 pallets honden- en kattenvoer mochten wij in ontvangst nemen!

Op 5 juni werden we aangenaam verrast door de heer en mevrouw Koene uit Vught. 
Zij hadden een vangkooi van ons geleend om een zwerfpoes met haar kroost te vangen 
en op deze dag kwamen zij moeder en haar 2 hele mooie kittens brengen. Als dank 
voor onze hulp doneerden zij de €50 borg! Wat een mooi gebaar. Heel erg bedankt. 
Moeder en kinderen zijn in een pleeggezin opgenomen en het gaat goed met ze. 

De firma KONG heeft ons dit voorjaar weer royaal voorzien van nieuwe Kongs voor 
onze honden.

Kittenseizoen 2012

Het kittenseizoen is gekomen en weer voorbij gegaan. Alle pleeggezinnen hebben hun 
handen vol gehad aan nestjes met of (helaas, soms) zonder moederpoes. Gelukkig 

hebben wij ook dit jaar weer de geweldige hulp 
van veel pleeggezinnen gehad. Cobi Beulink 
bijvoorbeeld, die in juni al ongeveer 20 fles-
senkittens had om dag en nacht te verzorgen 
en dat waren zeker niet de laatste. Dankzij de 
pleeggezinnen zijn de vele kittens door nieuwe 
baasjes geadopteerd en hebben sommige 
pleeggezinnen meerdere nestjes verzorgd.  
Veel dank daarom aan alle pleegmoeders die voor 
de kittens zorgden en ons geholpen hebben!! 

Feliway in kattenpaviljoens

Sinds kort maakt Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch e.o. gebruik van Feliway 
verdampers en Feliway spray in de kattenpaviljoens. 
Deze zijn gesponsord door het bedrijf Ceva dat de Feliwayverdampers 
en spray maakt.
Feliway is een product dat gemaakt is van Feromonen. Feromonen zijn 
chemische boodschappers, die door katten kunnen worden afgezet zodat 
andere katten die kunnen ruiken. Dit is een manier voor katten om hun soort-
genoten een boodschap over te brengen. Zo zijn er feromonen die laten weten 
dat er gevaar dreigt en feromonen die een kat laat weten dat een andere kat 
stress of pijn heeft. In Feliway zitten feromonen die katten doen ontspannen. Het werkt 
stress reducerend voor katten. Het Dierentehuis maakt gebruik van Feliway zodat het 
algemeen welzijn van de katten die het Dierentehuis opvangt wordt verhoogd.
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Feestelijke happening voor onze vrijwilligers

Tweemaal per jaar organiseren wij, samen 
met het bestuur en de vaste medewerkers, 
een gezellige zondagavond voor alle vrijwilli-
gers van het Dierentehuis om hen te bedanken 
voor hun inzet en hulp bij het verzorgen van 
onze viervoeters. Dit jaar met een extra fees-
telijk tintje vanwege ons 10-jarig bestaan aan 
de Oosterplas. Mede dankzij het prachtige 
weer, het heerlijke buffet deels gespon-
sord door Restaurant Metropole en de 
muzikale omlijsting van troubadour Ziya Ertekin, werd het een zeer gezellige avond!
       
Collecte 2012

Graag willen we ook dit jaar alle collectanten weer bedanken voor hun tijd en inzet. 
Dankzij u en alle gulle gevers kunnen wij dat doen waar onze dieren recht op 
hebben!

Dankzij onze eigen voorzitter Wim Jansen hebben wij sinds kort een beamer en 
een  projectscherm in ons bezit. Hondengedragsdeskundige José Leenders zal deze 
gaan gebruiken voor haar trainingen ter bevordering van de deskundigheid van onze 
vrijwilligers. 
Vrijwilligster Ellen Dreezens heeft ons maar liefst twee laptops gegeven! Deze worden 
samen met de beamer en het projectiescherm gebruikt voor diverse voorlichtingen en 
andere activiteiten.
Tijdens onze Open Dag was het hierdoor mogelijk ontroerende filmpjes van onze 
senioren, gemaakt door vrijwilliger Will van Tienen, te tonen. Will heeft ook de 
filmpjes van onze honden op de website gemaakt. De zoon van José, Guus Hagemans 
heeft een klusbedrijf “de regioklusser” en hij heeft het projectiescherm kosteloos 
bevestigd. Allen hartelijk dank hiervoor!

Janneke Acht willen wij heel hartelijk bedanken voor de fantastische portretfoto’s 
die zij van onze Senioren heeft gemaakt. Het resultaat van een van onze honden vind 
u onder andere op  de cover.

Monique Pésik willen we bedanken voor haar aanbod 
om onze vrouwelijke vrijwilligsters een gel-nagellak 
behandeling te geven in haar eigen schoonheidssalon 
Azzora Beauty & Wellness Den Bosch. 

De bovenbouw van de Montessori school in de 
Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch willen we heel 
hartelijk bedanken voor hun actie tegen honden-
poep.
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De school wilde een statement maken; ze 
houden wel van honden, maar ze houden 
niet van de hondenpoep die op het school-
plein achtergelaten wordt door de vier-
voeters en hun baasjes.  

Met de verkoop van hotdogs, bramenjam, 
cupcakes, armbandjes en sleutelhangers 
is maar liefst €232,47 ingezameld en Indy, 
Fay, Stan en Maureen hebben dit geldbe-
drag aan het Dierentehuis gedoneerd!

Specsavers klanten blijven ons trouw!

Specsavers stelt elk jaar geld beschikbaar 
voor twee goede doelen. Dit jaar de Stichting 
Kattenhulp in Griekenland en (net als vorig 
jaar!) ons Dierentehuis. De klanten van 
Specsavers kregen bij aankoop van een bril 
een munt die zij naar eigen keuze in het potje 
van deze twee doelen konden deponeren. 
Gelukkig voor ons hebben deze klanten in 
grote getale gekozen voor “ons potje”.
 
Wij bedanken daarom niet alleen Specsavers 
voor het geweldige bedrag van € 1735 dat 
wij uit handen van José van Ringelenstein 
hebben ontvangen, maar ook de klanten van 
Specsavers die ons Dierentehuis een warm 
hart blijven toedragen. Dank jullie wel!!

Dankzij de Boeren Bond, Dierenspeciaalzaak De 
Oude Haven uit Tiel en Laura Schutte uit Rosmalen 
kunnen de voederbakjes van onze dieren weer een 
tijdje gevuld worden!

Open Dag sponsoren

Mede dankzij diverse (vaste) sponsoren is de Open 
Dag wederom een groot succes geweest.
Speciale dank gaat uit naar Albert Heijn die onze 
lunch verzorgde, de ballonnenfee, dogfrisbee 
demoteam, Hondenschool Balans en Hersenwerk 
voor Honden voor hun vrijwillige maar zeer toege-
voegde bijdrage!  Arno Beulink danken wij voor de 
mooie foto’s.



Dierbaar - november 2012  21

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

10 JAAR
OOSTERPLAS

Dankzij Boeren Bond, Familie de  Monchy, 
Familie Polo, de Hondenbescherming en wks 
office shop hebben wij de bezoekers met leuke 
prijzen, gewonnen met de loterij, blij kunnen 
maken. 

Vaste plaatsen COLLECTE-Bussen

In deze rubriek zetten we voornamelijk de 
eenmalige donaties en sponsorbedankjes, maar 
er is een hele grote groep bedrijven die ons al 
kort of lang helpen door het plaatsen van een 
collectebus in hun zaak. Graag willen we deze 
bedrijven in deze Dierbaar even extra aandacht 
geven.
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Column – De vakantiekracht
De zomer is weer achter de rug en we kijken terug op twee zalige weken 
Griekenland. Het was weer genieten; de zon, de mensen, de prachtige natuur en 
het heerlijke eten. Het enige wat ik zoals ieder jaar een beetje miste, waren onze 
viervoetige vrienden. Of dat gemis wederzijds is, durf ik te betwijfelen.

Onze katten komen namelijk niets te kort tijdens onze vakanties. Wij hebben gelukkig 
de ideale oplossing gevonden voor onze twee weken afwezigheid: de vakantiekracht. 
Gedurende onze vakanties worden onze voeder- en aaiplichten overgenomen door het 
jongste broertje van mijn vriend. En niet zomaar voor een halfuurtje per dag. Onze 
kattenoppas neemt twee volle weken zijn intrek in onze woning. Wij zorgen voor cola, 
pizza, chips en een stapel dvd’s, hij zorgt voor tevreden katten. Een gouden deal!

Dit is een luxe oplossing, 
dat realiseer ik me heel 
goed. En ooit komt er een 
moment dat deze jongeman 
zijn ouderlijk huis gaat 
verlaten, voor eigen huis 
en kat. Dan zullen we op 
zoek moeten naar een 
andere oplossing en die 
oplossing komt er. Dat 
hoort bij de verantwoorde-
lijkheid van het hebben van 
een huisdier. Dat sommige 
mensen dat verantwoor-
delijkheidsgevoel niet met 
mij delen, zie ik iedere 
zomer weer bij ons Dierentehuis. Onbegrijpelijk! Hoe kun je ‘s zomers denken ‘Ik wil 
op vakantie, dus dat dier moet maar weg...’? En dan na de vakantie thuiskomen in een 
leeg huis, zonder die viervoetige vriend die je tegemoet rent. 
Ik moet er niet aan denken!

Daarom koester ik onze vakantiekracht, 
die ons zo perfect en liefdevol vervangt. 
En ondertussen geniet ik van de vele 
aanhankelijke katten die het prachtige 
Griekenland rijk is. Stuk voor stuk onze 
vakantiekrachtjes.

Arianne Gelderblom

Pak peper, zout, en een staafmixer, dan 
maak ik je een viscocktail 
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Baasje gezocht
Borka

Borka is een hele lieve hond die in 
het begin wat afwachtend is naar 
mensen die ze niet kent. Ze blijft 
dan gewoon in haar mandje liggen 
kijken. Ze hecht zich heel duidelijk 
aan bepaalde mensen en is helemaal 
uitgelaten als ze die ziet! Wat ze in 
het verleden heeft meegemaakt 
weten we niet, duidelijk is wel 
dat ze heel wat meer tijd nodig 
heeft om nieuwe mensen te leren 
vertrouwen. Maar schrikt u daar 
niet van terug, dan stellen wij haar 
graag aan u voor! Let op!! Het is nu 
mogelijk om een afspraak te maken 
om Borka te bezoeken.

Mr. Bean 

Dit is Mr. Bean.  Het is echt een stumper! Hij 
heeft slechte tanden, daarbij mist hij er een 
aantal en hij heeft ook maar een halve tong. 
Toch krijgt hij zijn eten naar binnen. Hij is 
bezeten op blikvoer en zelfs droge brokjes 
kan hij eten. 

Op de een of andere manier gooit hij deze 
achter in zijn keel. Hij ziet er dan misschien 
niet zo knap uit maar zijn karakter maakt 
veel goed. Hij is lief, aanhankelijk en wil 
graag alle aandacht.
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Make over
Banjer is een lief klein wit hondje dat in het asiel 
van Schiedam was terechtgekomen. Omdat hij al 
behoorlijk op leeftijd was mocht hij in mei van dit 
jaar naar onze Seniorenopvang.
Na een goede was- en trimbeurt zag hij eruit om 
een door een ringetje te halen! 
En dat heeft vast geholpen, want nog geen twee 
maanden later is dit heertje van ruim 14 jaar 
verhuisd naar een nieuw baasje!
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Seniorenhuis 'De Oude Kwispelaar'
Trots zijn wij dat de Hondenbescherming ons Dierentehuis heeft geselecteerd als 
landelijk opvangcentrum van seniorenhonden. De seniorenopvang is een uniek 
project van de Hondenbescherming om bejaarde honden een prettige oude dag te 
bezorgen. Vanaf januari 2011 wordt de seniorenopvang van de Hondenbescher-
ming samen met ons Dierentehuis verzorgd. De besluitvorming is in handen van 
de Hondenbescherming, de verzorging is in handen van ons. 

Sinds december 2010 is het Seniorenhuis in ons Dierentehuis in gebruik. Jack Russell, 
Liedje was onze eerste gast, Rakker en Simba volgden kort daarna. In de reguliere 
opvang van het Dierentehuis zat onze senior Sparky. Ook hij mocht zich bij de andere 
opaatjes voegen.

Op onze website kon u al vanaf het begin lezen over de ontwikkelingen in het Seni-
orenhuis, en vanaf nu kunt u ook in de Dierbaar gaan lezen over het wel en wee van 
onze seniorenhondjes.

Josefi en Poelman is paviljoenverzorgster in het Seniorenhuis en zal over het wel & 
wee gaan berichten.

De seniorenopvang voor honden van 10 jaar en ouder is een uniek onderdeel van 
de Hondenbescherming en is gevestigd in het Dierentehuis te 's-Hertogenbosch. Na 
een fl inke verbouwing, om de seniorenhonden een zo goed mogelijke huisvesting te 
bieden, is in het begin van het jaar 2011 het paviljoen geopend.  In april van 2011 was 
de offi ciële opening waarvoor veel belangstelling was. De seniorenhonden hebben die 
dag enorm genoten van alle aandacht en knuffels van de kinderen. 

 Liedje

Beekie

Julie
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Er zijn 4 huiskamers waar de honden in roedels kunnen leven en hebben een aaneen-
gesloten veld tot hun beschikking. Met zonnig weer spelen of rennen de honden graag 
over hun veld. Met slecht weer blijven de meeste senioren liever binnen en zoeken 
hun warme mandjes op. 

De vloerverwarming maakt het binnen extra aangenaam. Inmiddels is de senioren-
opvang ruim anderhalf jaar actief en actief verloopt het zeker! Inmiddels zijn er 74 
honden herplaatst. Door ouderdom of ziekte zijn drie honden helaas overleden. Op 
het moment verblijven er nog maar drie senioren in het Seniorenhuis. Liedje is daar 
nog steeds één van, samen met Pincher Julie en Bastaard Beekie. De honden in het 
Seniorenhuis worden verzorgd door vaste medewerkers en een aantal vaste vrijwil-
ligers die samen met plezier de zorg voor de honden dragen. Door de regelmaat, 
persoonlijke aandacht, het leven in een roedel en de gezelligheid op de afdeling kun 
je de seniorenhonden zien opleven en zien genieten van hun oude dag. 
Hopelijk vinden ze toch nog een warm thuis want in de avond knuffelen is toch wel 
een gemis voor ze.

Ik zou zeggen dat de seniorenopvang 
een succes is en zo nog vele jaren door 
mag gaan!

Schimmel, niet dodelijk, wel lastig…

Dit keer een stukje over iets wat wij helaas in de afgelopen jaren een enkele keer 
hebben meegemaakt, maar gelukkig binnen de perken hebben weten te houden 
door onze speciale quarantaine.  Verdachte dieren, (half)langharige zwerfkatten  en 
dieren met kale plekken worden bij voorbaat opgevangen in onze speciaal daarvoor 
ontwikkelde quarantaine en behandeld volgens ons schimmelinfectieprotocol.
Dit stuk tekst spitst zich toe op de behandeling van katten, maar verschilt in de basis 
niet zo heel veel van de aanpak van schimmel bij honden en andere dieren. 
De gekozen middelen zullen hoogstens verschillen.

Vet’s facts

Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd 
als dierenarts. Het Dierentehuis staat 
op diergeneeskundig gebied al 27 jaar 
onder zijn hoede.
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Algemeen
Een schimmelinfectie bij de kat wordt meestal 
veroorzaakt door de huidschimmel (dermatophyt): 
“Microsporum Canis”. 
De schimmel veroorzaakt de meeste problemen 
bij de kat, maar infecteert ook hond, konijn en 
mens! (Het ironische is dat de vlooien bij de hond 
meestal kattenvlooien (Ctenocephalides Felis) zijn, 
maar “in ruil” daarvoor is de schimmel van de kat 
de hondenschimmel (“Canis”= hond). Hond en kat 
betalen elkaar netjes met gelijke munt terug ) 
Een schimmelspore van M. Canis kan tot 1.5 jaar 
infectieus blijven. De incubatietijd voor een 
besmetting bedraagt 1-3 weken. Expositie aan 
schimmelsporen veroorzaakt niet noodzakelijk 
een infectie.

 
Zijn alle katten even vatbaar voor schimmel ?
Zowel kortharige als langharige katten zijn even vatbaar. Bij kortharige katten 
verloopt de infectie in de regel kortstondig (na behandeling) en hevig. Het voordeel 
bij de kortharige kat is dat de plekken meestal duidelijk herkenbaar zijn als ronde 
plekken. Aan deze ronde vorm is de Nederlandse naam ringworm of de Vlaamse naam 
Catharina wiel ontleend. Soms zijn de plekken echter veel moeilijker te ontdekken 
omdat de symptomen veel vager zijn, namelijk wat kalende en soms alleen wat schil-
ferige plekjes. Bij langharige katten vallen de plekken vaak nog minder op omdat de 
overige lange haren de kalende plekken bedekken. Nadat de schimmel verdwenen is, 
is de kat meestal immuun voor her-infectie.
 
Diagnose
Een kat met ronde kale plekken is sterk 
verdacht van schimmel. Onder de microscoop 
kan de dierenarts in haren afkomstig van de 
“kale” plekken typische schimmelsporen 
aantreffen waarmee de diagnose bevestigd 
is. Het lukt echter lang niet altijd dit soort 
typische door schimmel aangetaste haren 
die vol zitten met schimmelsporen aan de 
zijkanten, aan te tonen. Zeker in chronische 
gevallen is het aantal aangetaste haren laag en zijn deze onder microscoop slecht 
aantoonbaar. 
Ongeveer 40% van de huidschimmels lichten groen op (fluorescerend) onder UV licht. 
De dierenarts plaatst voor deze test de kat in het donker en schijnt er met een UV 
lamp op. Deze test is echter niet 100% foutloos. Enerzijds kunnen namelijk ook andere 
zaken (o.a. jodium) fluoresceren en anderzijds fluoresceert (groen oplichten) 60% van 
de schimmels niet. Maar het blijft een handig hulpmiddel. 
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Voor een juiste bepaling van de schimmel wordt een kweek uitgevoerd. Bij een test 
volgens de MacKenzie methode zal de dierenarts gebruik maken van een steriele 
tandenborstel om op het gehele lichaam van de kat huid- en haarmonsters te nemen. 
Dit monster wordt in een papieren zak opgestuurd naar een erkend laboratorium 
(VMDC, EVL). Zo’n test duurt ongeveer 3 weken.
 
Behandeling

De behandeling van een (mogelijke) schim-
melinfectie bestaat uit een aantal, al dan niet 
preventieve, maatregelen. 
Quarantaine: Wanneer er een langharige kat 
of een andere kat die wordt verdacht van een 
schimmelinfectie (kale plekken rond neus/
oren/poten) binnenkomt, dient deze apart te 
worden gezet (quarantaine) en de ruimte afge-
sloten te worden. In het Dierentehuis wordt de 
kat apart verzorgd door een dierverzorger met 
beschermende kleding d.w.z. haarnetje, hand-
schoenen, overschoenen en (plastic) overall. 
De gebruikte kleding en handdoeken worden 
na gebruik weggegooid in een afgesloten vuil-
niszak en de dierverzorger gaat óf direct na het 
verzorgen naar huis óf gaat onder de douche en 
trekt andere kleding aan. Na controle door de 
dierenarts en het afnemen van de schimmel-
test wordt besloten of de kat(ten) al gewassen 

moet worden of dat er gewacht wordt tot de uitslag er is. Dit zal sterk samenhangen 
met de eventuele uiterlijke symptomen van schimmel die de kat vertoont.
Inwendige behandeling van de (mogelijk) besmette kat met Itrafungol (oraal): Dit 
drankje wordt in een pulserend schema toegediend: 1 week toedienen, 1 week niet 
en dat 6 weken lang.
Uitwendige behandeling van de (mogelijk) besmette kat(ten): Indien de kat gewassen 
moet worden dient dit twee maal per week te gebeuren met een mengsel van Imaverol 
en water (1:50). Het wassen houdt in dat de kat volledig ondergedompeld wordt en 
niet daarna wordt afgedroogd. De verdachte, kale plekjes worden indien mogelijk 1x 
daags behandeld met Surolan. Dit moet gedaan worden door de verzorger van de kat 
(Surolan aanbrengen met handschoenen aan!).
Behandeling van de omgeving: Overal waar stof zich op kan hopen is een broedplaats 
voor schimmel! Om de sporen in de ruimte te doden zal 2 maal per week een mengsel 
van water en Imaverol verneveld worden (in plantenspuit) en moet de ruimte 2 maal 
per week met een Imaverolmengsel schoongemaakt worden. Gebruikte dekentjes in 
afgesloten vuilniszak weggooien. De overige dagen de ruimte gewoon schoonmaken 
met kennelreiniger! Elke dag schone handdoeken in de mandje(s) leggen. De vuile was 
+ overall + afval in een dichte plastic zak weggooien! In een thuissituatie geldt ook de 
ruimte goed schoonhouden en de gedragen kleding direct daarna wassen.
Zodra de schimmeltest negatief is, dan eerst de kat in een bench buiten zetten en het 
hok of kamer uitroken en goed schoonmaken. Daarna kan de kat terug naar binnen. 
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Alle gebruikte handdoeken en gedragen beschermende kleding in een afgesloten vuil-
niszak weggooien of direct uw eigen kleding wassen.

Het probleem van de “dragers”
Bij langharige katten is de infectie dus veel moeilijker te zien. En eventuele verkregen 
immuniteit levert een extra probleem op. De geïnfecteerde dieren krijgen nog maar 
hele lichte symptomen en zijn als zodanig bijna niet meer van de niet besmette katten 
te onderscheiden (we noemen dit soort onopvallend besmette dieren: “dragers”). 
Zeker bij langharige katten is het vinden van dragers moeilijk. Dragers en hiervan 
verdachte dieren moeten worden geïsoleerd, liefst kaalgeschoren (beter behandel-
baar), worden gewassen en grondig en langdurig behandeld worden via bovenstaande 
methode. De grootste valkuil vormen de dieren met een onderliggende immuniteits-
storing door het FIV/of FeLV virus en niet opgespoorde dragers die stiekem schim-
melsporen blijven verspreiden. Ook heel jong geïnfecteerde dieren ontwikkelen vaak 
onvoldoende weerstand en kunnen soms drager blijven.
 
Hoe belangrijk is hygiëne ?
Hygiëne is zeer belangrijk. Hoe meer oud stof en oude schimmelsporen bevattende 
haren in huis of hokken achterblijven: hoe moeilijker het is om van een infectie af 
te komen. Maar meestal ligt de oorzaak bij chronische problemen echter in het door 
elkaar laten lopen van dragers en gezonde/onder behandeling zijnde katten alsmede 
besmette borstels etc. Huidschimmels van dieren zijn ook zeer besmettelijk voor 
mensen. Vooral op ontblote onderarmen, benen en hals kunnen mensen makkelijk 
rode ronde plekken krijgen van de schimmel. Raadpleeg in zo’n geval uw huisarts én 
uw dierenarts.

Hoe groot is de kans op genezing?
De kans op genezing bij niet immuun gestoorde dieren is vrijwel 100% bij een conse-
quent uitgevoerde behandeling en goede thuis-hygiëne. 
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Column – Gezinsuitbreiding
Onze dreumes is inmiddels een peuter van 20 maanden geworden. De katten 
waren inmiddels redelijk gewend geraakt aan een kruipertje, maar sinds juli loopt 
meneertje en hij is rap! Nu hij zijn lijf meer en meer onder controle heeft, kan 
hij kruipend & tijgerend, dan wel lopend & klimmend vrijwel overal bij! Dus de 
katten moesten zich hierop echt even aanpassen. Andere schuilplekken zoeken, 
nieuwe sluiproutes creëren of gewoon sneller wegrennen.  
De zomer had lekker warme periodes, dus Taro was ook steeds vaker buiten te 
vinden en dat vonden de katten niet zo leuk. Nu was de tuin ook al geen veilige 
haven meer! 

Luna zien we nu alleen nog als Taro slaapt of op hele veilige afstand zoals de schutting. 
Senna is nog steeds wat heldhaftiger en blijft liggen, maar Taro heeft het zachtjes 
aaien nog steeds niet helemaal onder de knie, dus ik blijf altijd in de buurt. Gelukkig 
voor haar past Taro niet onder de schutting door en krijgt hij de poort niet zelfstandig 
open. Maar in een onbewaakt ogenblik kan hij toch bij de poes zijn zonder dat zij of 
ik er erg in hebben en dan kunnen er toch nare situaties ontstaan als de kat zich in het 
nauw gedreven voelt. In het Dierentehuis krijgen wij regelmatig katten van mensen 
die afstand van ze doen omdat ze niet samen kunnen leven met de (nieuwe) kinderen 
in huis.

Maar niet alleen de combinatie kind en kat kan een gevaarlijke situatie opleveren, 
ook met honden moet je als ouder alert zijn. Zeker een wat grotere hond kan in zijn 
enthousiasme een kind omver lopen en kinderen kunnen lelijk vallen op een harde 
vloer, hoeken van tafels en stoelen, radiatoren, en dergelijke. Maar naast risico’s is 
het vooral ook erg leerzaam en leuk voor kinderen om op te groeien met huisdieren. 
Daarom deze tips voor iedereen met kleine kinderen en katten en/of honden in huis:

Kleine kinderen zijn onberekenbaar. Uiteraard begrijpen ze nog niet welke conse-• 
quenties hun handelingen hebben. Kinderen zien huisdieren als een kameraadje 
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waarmee ze kunnen knuffelen en spelen. Een peuter gaat dus graag achter de 
kat aan en vindt het prachtig als deze steeds wegloopt. De kat heeft daar een 
héél andere mening over en trekt zich terug in een hoekje. De peuter nestelt 
zich ook in datzelfde hoekje. De kat voelt zich in het nauw gedreven en begint 
waarschuwend te blazen.  De peuter vindt dat geluid alleen maar interessant, 
probeert het dier aan te raken en 
begrijpt niet dat de kat boos is. Op 
dat moment mept de kat van zich af 
en krabt het kind. Een gevaarlijke 
situatie, vooral voor het gezicht van 
een kind. Maar ook honden kunnen 
zich bedreigd voelen als een peuter 
ongewenst in hun territorium komt 
als hij rustig ligt te slapen. En als 
een peuter kan klimmen is ook een 
hogere plek of zelfs een bench niet 
altijd veilig meer.
Een hond is en blijft een roedel dier en zal bij afwezigheid van een volwassene • 
het kind als lager in rang beschouwen waardoor er een gevaarlijke situatie kan 
ontstaan. Dus  breng de hond in zo’n geval even naar een andere ruimte of zijn 
bench.
Toxoplasmose - kattenontlasting is niet alleen gevaarlijk voor zwangere vrouwen, • 
ook voor kleine kinderen vormt dit een ernstig besmettingsgevaar. Let daarom 
goed op dat je peuter niet bij de kattenbak kan en buiten is het van groot belang 
dat de zandbank afgedekt wordt als hij niet wordt gebruikt zodat katten er geen 
kattenbak van kunnen maken. Uiteraard zijn er veel katten die in een tuin hun 
behoeftes doen (en ook honden), dus let er ook op dat kinderen hun handen 
heel goed wassen als ze buiten hebben gespeeld voordat ze iets gaan eten. Deze 
richtlijn geldt ook na een bezoek aan een kinderboerderij.
Honden en katten regelmatig ontvlooien en ontwormen.• 
Geef de kat/hond te eten op zijn vaste tijden en voldoende aandacht. Je kunt je • 
peuter bij de verzorging betrekken door hem of haar bijvoorbeeld te laten helpen 
met het neerzetten van de water- en voerbakken. Doe daarna een stap achteruit 
en leg aan het kind uit dat je dit doet omdat het dier het liefst alleen eet. Zo 
leert je peuter al snel het dier met rust te laten tijdens het eten. Voor een hond 
met baknijd is dit cruciaal!

 
De volgende keer meer over hoe je een peuter kunt leren omgaan met een huisdier 
en hoe je een kind de ‘dierentaal’ kunt leren.

Eileen Essenburg
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Succesverhaal
Van Make Over naar Belgisch hondenparadijsje

In de vorige Dierbaar stonden drie kleine verwaarloosde Shih Tzus in de Make 
Over rubriek. Gelukkig konden we destijds ook al vermelden dat twee van hen een 
nieuw thuis hadden gevonden. En wat voor thuis! Dat ze het er reuze naar hun zin 
hebben vertellen ze hieronder!

Hallo beste lezers,
Wij zijn Mo en Ziva (voorheen Curly) en komen uit België. Een tijdje geleden zijn we in 
het Dierentehuis in 's-Hertogenbosch terechtgekomen en hebben de mensen hier ons 
weer op de pootjes geholpen, want we waren er niet zo goed aan toe. Ondanks dat we 
het hier naar ons zin hadden en we veel vriendjes om ons heen hadden, was het toch niet 
echt ons huis en vaak droomden we toch van onze eigen honden-mama en honden-papa.

Eindelijk na een paar weken kwam er een leuke vrouwtjesmens naar mij (Mo) kijken 
en ik was gelijk weg van haar en hoopte maar dat ze mij ook leuk vond. De volgende 
dag mocht ik gelukkig met haar mee uit en mocht ik mee in de auto en toen maar 
hopen dat ik mocht blijven en ja hoor….. We konden het erg goed met elkaar vinden. 
Ook de mannetjesmens was wel leuk alleen maakte hij veel lawaai en was ik eerst een 
beetje bang voor dat grote hoofd, maar gelukkig raakte ik al snel gewend aan hem 
want hij kon heel lekker knuffelen.
Twee weken later kreeg ik er een hondenvriendinnetje bij, Ziva en die kon vooral met 
de mannetjesmens goed overweg want ik hoorde de mensen praten over een….. tank 
…..of zoiets omdat ze niet zo nauw keek en af en toe erg wild was en dat vond de 
mannetjesmens natuurlijk wel leuk, nou laat mij maar lekker bij de vrouwtjesmens op 
schoot hoor…al dat lawaai .
Al met al hebben we het nu erg goed en gaan altijd mee in de auto en voorop de 
fi ets.En de mannetjesmens heeft ons leren geluidsmixen, alleen Ziva is niet zo snel 
van begrip en moet ik haar steeds weer vertellen wat ze moet doen. Ook hebben we 
vorige maand nieuwe leuke vriendjes gekregen, alleen zijn ze wel van een vreemd 
ras met twee poten en hebben ze geen staart en we verstaan ze ook niet goed, zelfs 
blaffen kunnen ze niet, maar we kunnen er wel leuk mee spelen.
Nou weet ik eigenlijk niet meer veel te vertellen, 
alleen maar dat we de mannetjesmens nu papa 
mogen noemen en de vrouwtjesmens mama. Nu 
dromen we niet meer van een eigen thuis, maar 
juist van het naar andere huisjes gaan met mama 
en papa…… hotels…… heten die huisjes geloof ik. 
14 december gaan we voor de eerste keer mee op 
vakantie …. wat dat is weet ik niet en het maakt 
ons eigenlijk ook niet uit als mama en papa er maar 
bij zijn dan vinden wij het al goed.

Veel kusjes van mij (Mo) en Ziva Mahulette en onze 
baasjes Rein en Marianne Mahulette 

Mo en Ziva
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Succesverhaal

“Oude van Dagen maken elftal compleet”

In ons Dierentehuis is het niet ongewoon dat er honden binnenkomen omdat hun 
baas niet meer voor hen kan zorgen, maar dat dat in korte tijd 3 Mopshonden 
betreft komt niet vaak voor. En alledrie ook op hoge leeftijd. Taebo’s baasjes 
gingen emigreren en die van Josha en Thaira gingen uit elkaar.

Nu wil het toeval dat Ria, de vrouw van onze voorzitter Wim Jansen, reeds 42 jaar 
Mopshonden om  zich heen heeft. Toen zij dan ook hoorde van eerst een en later 
van twee Mopshonden in de opvang aarzelde zij geen moment om de drie senioren 
toe te voegen aan haar eigen roedel van op dit moment 8 Mopshonden. Nu is er 
weer een compleet elftal.  Ria beschikt over veel kennis over Mopshonden. Een door 
haar gefokte Mopshond, Pauline, werd zelfs wereldkampioen in 1994 en 1996. De drie 
oudjes zijn liefdevol opgevangen, worden 
vanzelfsprekend prima verzorgd en leven 
gezellig samen met de andere Moppies. 
Zij voelen zich ook al helemaal thuis. Het 
eerste oudje van 13 jaar, een reu genaamd 
Taebo, maakt danspasjes als hij wil eten. 
Het  oudste teefje van 13 jaar, Josha, is 
nog heel erg fi t en altijd alert om mee 
de tuin in te gaan en het 11 jarige teefje 
Thaira is altijd in voor een extra hapje. 
Overigens zijn er ook nog 11 schapen en 7 
kippen in Huize Jansen.

Taebo

Josha Thiara
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