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Van de redactie
tWat zou ik graag schrijven dat de natte herfst en koude wintermaanden weer 
voorbij zijn, maar niets is minder waar. Gelukkig laat de zon zich regelmatig zien, 
maar van warmte is nog weinig sprake.  De natuur gaat echter gewoon door, ook 
al begon de lente erg koud en de eerste kittens werden al eind maart geboren. 
Gelukkig konden zij warm en liefdevol in pleeggezinnen opgevangen worden.

De afgelopen maanden was het weer een komen en gaan van honden en katten. Vele 
dieren vonden gelukkig een nieuw baasje. Vier van hen zelfs  bij onze eigen vrijwil-
ligers! Meer hierover leest u in de rubriek “Succesverhaal”.

Na 16 mooie jaren hebben we afscheid moeten nemen van Dorien Herber. Zij ging 
per 1 maart met pensioen. Erik van der Putten heeft haar functie als kattenverzorger 
overgenomen. In deze Dierbaar stelt hij zich aan u voor. Ook maken we nader kennis 
met Wendy van de Plas. En we verwelkomen een nieuw bestuurslid.

2012 was een speciaal jaar voor het Dierentehuis: precies 10 jaar eerder namen we 
onze intrek in het pand op de huidige locatie! Het thema “10 jaar Oosterplas” was 
afgelopen jaar dan ook overal aanwezig. In deze eerste editie van 2013 een verhaal 
over hoe het allemaal begon.

Over het wel en wee van Seniorenhuis 
“De Oude Kwispelaar” weer een mooie 
bijdrage van Josefien. Dit jaar hopen we 
een mijlpaal te behalen wat betreft de 
opvang van het aantal seniorenhonden. 
Sinds de start in januari 2011 hebben 
we al meer dan 90 seniorenhondjes 
opgevangen en de meeste van hen ook 
herplaatst. Dit jaar hopen we dus de 
magische 100 te gaan halen!

Ook deze winter waren er weer veel 
mensen 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
Op het moment dat ik dit schrijf is de winter nog steeds niet voorbij. Voor de 
honden en katten die buiten leven is dat niet de prettigste tijd van het jaar 
geweest. Voor de dieren in ons Dierentehuis hebben wij uiteraard de centrale 
(vloer)verwarming gewoon zijn werk laten doen. Dat is vanzelfsprekend, doch dat 
zal wel een grote invloed hebben op onze gasrekening. Het Dierentehuis wordt 
verwarmd door vijf CV ketels en dat zou efficiënter kunnen, doch dat zou grote 
investeringen vergen. De huidige verwarming is in een tijd aangelegd dat het bij 
dit soort zaken een mindere rol speelden.

Inmiddels hebben wij een werkgroep ingesteld die zoekt naar 
verbetering en besparing voor wat betreft energie en andere mili-
euzaken zoals afvalstromen, verbruiksmaterialen, etc. om daar 
naast kostenbesparing ook een bijdrage te kunnen leveren aan de 
maatschappelijke kant van de samenleving.
Het Dierentehuis, dat de afgelopen jaar 10 jaar aan de Ooster-
plas gevestigd is, heeft het boekjaar 2012 in geld goed afgesloten 
dankzij onze donateurs en andere bijdragen zoals legaten en erfe-
nissen. Ook de bijdragen van de gemeenten ondersteunen uiteraard 

onze uitgaven in positieve zin. Het succesvolle project opvang seniorenhonden van 
de Koninklijke Hondenbescherming speelt ook een belangrijke rol in onze financiële 
huishouding.

Het aantal dieren dat wij hebben opgevangen is iets teruggelopen. Wij beschouwen 
dat als een positieve ontwikkeling. Vooral het aantal weggelopen honden is gelukkig 
wederom gedaald.
Ons team medewerkers, op alle fronten geholpen door vele vrijwilligers, heeft prima 
werk verricht. Inmiddels hebben wij  voor nieuwe vrijwilligers vrijwilligersovereen-
komsten ingevoerd en waar gewenst betalen wij een kleine onkostenvergoeding aan 
onze vrijwilligers. De vrijwilligers zijn en blijven zeer belangrijk voor het Dierente-
huis.  

De dieren rekenen op  u!

Met vriendelijke groet,
Wim Jansen
Voorzitter 
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Nieuws
De nieuwe start van Flore
Dream4Kids zorgt voor een positieve ommekeer 
in het leven van getraumatiseerde kinderen. Deze 
ommekeer zet angst, wantrouwen, somberheid 
en scepsis om in vertrouwen, blijheid, energie en 
levenswil. Met de ommekeer wordt een beweging in gang gezet waar het kind (en zijn 
omgeving) de rest van zijn of haar leven de vruchten van plukt. Door één droom te 
realiseren, geven Dream4Kids kinderen moed en energie voor talloze nieuwe dromen. 
Geven ze de ruimte weer in dromen te geloven, want dat verdienen kinderen.

Voor Dreamchasers Gonnie en Monique van Dream4Kids begint de dag op 18 november 
jl. al vroeg. Om 08.00 uur zijn ze al met een prachtige limousine onderweg om Flore 
en haar ouders en broertje en zusjes op te halen! De hele familie zat al klaar om 
te vertrekken want ze hadden tegen Flore verteld dat ze naar een reünie gingen 
van haar turnclub. Gonnie en Monique kwamen binnen met een grote tros paarse, 
roze en groene ballonnen. Precies de lievelingskleuren van Flore. Aan de deur was 
Flore enorm verbaasd want ze had niet verwacht dat haar droomdag dit jaar nog zou 
plaatsvinden. Wat een verrassing! Met z’n allen snel de limousine in want er staat een 
vol programma klaar. De droomdag is begonnen met lekkere snoepjes en een glaasje 
bubbels in de limo. Een van de verrassingen van die dag is het brengen van een bezoek 
aan Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch.

De limo gaat daarvoor naar ’s-Hertogenbosch. Hier werd 
Flore ontvangen door twee lieve dames: Bianca en Josefien 
van het Dierentehuis. Ook hier waren ballonnen en slingers 
opgehangen in haar lievelingskleuren en Flore mocht van alles 
doen: schoonmaken van de hondenhokken, het wassen van 
het lieve hondje Julie en nog veel meer. Bianca en Josefien 
vertelden een hele hoop bijzondere verhalen. Na het harde 
werken was het tijd voor een heerlijke lunch. Na de lunch 
was het tijd om te knuffelen en 
het uitlaten van de hondjes. Bij 
het afscheid bij het Dierente-
huis werd Flore verrast met een 
nieuwe hondenmand met allerlei 
cadeautjes voor haar eigen lieve 
honden.

Wij hopen dat wij ertoe hebben 
kunnen bijgedragen dat Flore 
weer een gewoon meisje van 11 
jaar kan zijn. Wij hebben in ieder 
geval een leuke dag gehad met 
Flore en haar familie.
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Demonstratie Dutch Cell Dogs
Donderdag 24 januari waren Josefien, 
dierverzorgster seniorenhonden, en Pia 
de Monchy uitgenodigd om in de gevan-
genis in Vught de laatste training mee te 
maken van onze asielhonden Tommie, Duuk 
en Boris. Deze honden zijn, samen met 
nog drie honden uit asiel Tilburg, o.b.v. gedragsdeskundigen Betty en Marlies van 
Dutch Cell Dogs, 2x per week gedurende 8 weken getraind door 6 gedetineerden. 
Tommie was zeer slecht gesocialiseerd door zijn vorige baas en kwam als afstands-
hond met antiblafband om in ons tehuis terecht. Ten gevolge hiervan is de hond zeer 
angstig, wat zich uit in agressie naar sommige mannen en andere honden. Boris en 
seniorhond Duuk kwamen wegens scheiding van hun baasjes in ons asiel. Beiden zijn 
zeer energieke honden, waarvan de basiscommando’s wat opgefrist moesten worden. 

Alle honden volgen nu basiscommando’s op en 
de gedetineerden hebben kunnen ervaren wat 
je bereiken kunt als je je emoties onder controle 
houdt. Het trainen van honden is erg belangrijk 
voor ze. Ze hebben laten zien dat zij een ander, 
in dit geval een hond, iets kunnen leren.
 
Als dank voor hun motivatie kregen zij van Dutch 
Cell Dogs een certificaat, T-shirt en als herinne-
ring een foto waarop zij met ‘hun hond’ staan. 
Na afsluiting van de demonstratie kregen wij 
een rondleiding door het cellenblok en hebben 
wij samen met de gedetineerden geluncht.

Duuk
Tommie

Het was erg interessant om te zien wat voor 
progressie vooral Tommie (Friese Stabij) 
gemaakt heeft in 8 weken en hoe graag de 
honden deelnamen aan de training. Boris deed 
erg zijn best, maar zijn trainer en hij vonden het 
gezelliger om te dansen dan het echte serieuze 
werk. Dit werd ons ook regelmatig geshowd. 
Duuk deed alles wat de trainer wilde, als hij 
maar worstjes of brokjes kreeg. Tommie durfde 
zelfs tussen een hele haag mannen, waar hij 
heel angstig voor is, te lopen, wat een enorme 
overwinningskracht van hem en zijn trainer 
gevergd heeft. 

Het lijkt nu of het alleen maar leuk was, maar de mannen en honden hebben heel veel 
bereikt door hun training. Door de huidige bezuinigingen loopt het Dutch Cell Dogs 
project gevaar en in maart zal de overheid besluiten of zij het project doorzet. Dat 
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het echter een project is waar de honden en de gedetineerden, baat bij hebben, blijkt 
wel uit het feit dat er een handtekeningenactie gestart is onder de gedetineerden en 
hun begeleiders en bewakers.

Laten wij hopen dat dit niet de laatste sessie geweest is! 

Het Dierentehuis collecteert in 2013:
Van 25 t/m 31 augustus in:

   • s̀-Hertogenbosch Engelen-Bokhoven-Empel
   •  Rosmalen Hintham-Maliskamp-Kruisstraat 

Wij zoeken nog collectanten!
Zou je ons mee willen helpen met collecteren?  

Meld je aan via onze e-mail info@dierentehuisdenbosch.nl of bel 073-6412417.

Afscheid Dorien Herber 
16 jaar geleden kwam Dorien bij ons een kat adopteren en het leek haar toen wel 
leuk om in ons Dierentehuis bij de katten te komen werken. Zij is nog begonnen op de 
oude locatie aan de Vliertsesteeg en is meeverhuisd naar onze mooie nieuwe locatie 
aan de Oosterplas.

Dorien heeft 4 jaar als vrijwilligster en 12 jaar in vaste dienst als onze poezenmoeder 
in het kattenpaviljoen gewerkt. Zij heeft vele vrijwilligers en stagiaires met liefde 
ingewerkt en samen met hen voor het wel en wee van de katten gezorgd en meege-
holpen om veel katten weer op en top naar een nieuw baasje te begeleiden. Nu, op 
21 februari 2013, gaat Dorien van haar welverdiende pensioen genieten.

Namens alle katten en medewerkers van het Dierentehuis danken wij Dorien voor haar 
jarenlange inzet, samenwerking en liefde voor alle katten. Wij zullen haar erg missen, 
maar Dorien heeft gelukkig beloofd om regelmatig nog eens langs te komen.
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In Memoriam
Afgelopen najaar overleed Els van der Klauw. Helaas was de najaar uitgave van de 
Dierbaar net gedrukt toen het bericht van haar overlijden ons bereikte. Vandaar een 
In Memoriam voor haar in deze Dierbaar.
 
Els had dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel en zette zich als nazorgconsulente met 
hart en ziel in voor onze honden en katten. Daarnaast mochten wij ook regelmatig 
donaties van haar in ontvangst nemen.

Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch wenst haar familie en vrienden alle kracht toe om dit 
enorme verlies een plek  te geven.

Dierentehuis speelt rol in boek ‘Smarty Pants’
Sheila Fields, een in Nederland wonende 
Engelse schrijfster, heeft Sjaan van der 
Veer laten kennis maken met Dierente-
huis ‘s-Hertogenbosch. Sheila vraagt in 
haar boek, “Smarty Pants” op ludieke en 
humoristische wijze aandacht voor een 
wereldwijd probleem. Naar aanleiding 
van de (on)gezondheid van haar eerste 
rashond, een lieve Cavalier King Charles 
Spaniël genaamd Vivaldi, die drie jaar terug 
overleed, heeft Sheila zich verdiept in de 
wereld van fokkers van rashonden en het 
hele circus erom heen. Haar conclusie: dit 
is niet een probleem van alleen de fokkers, of alleen de keurmeesters. Dit is een 
probleem van alle betrokkenen. Er is dan ook niet ‘een schuldige’ aan te wijzen. 
Ons hondje uit de seniorenopvang ‘Liedje’ speelt in het verhaal een kleine rol als 
Henry. Sjaan heeft Liedje alias Henry uit onze seniorenopvang een mooie donatie 
gedaan. We willen Sheila en Sjaan hartelijk danken voor de bijzondere aandacht.

In Memoriam
Frommel dankt zijn naam aan zijn letterlijk verfrommelde oor. Op 1 november 2011 
werd hij als een sterk vermagerde zwerfkat bij ons binnengebracht. Het leek even 

niet goed met hem te gaan, omdat hij niet 
wilde eten en last hield van zijn oortjes. 
Gelukkig knapte hij na diverse kuurtjes wat 
op en net als een aantal voorgangers, deed 
het hem erg goed om in de kantine vrij 
los te mogen lopen. Van alle aandacht die 
hij kreeg knapte hij zienderogen op! Maar 
na ruim een jaar als kantinekat geleefd te 
hebben, wilde hij toch wel heel graag met 
zijn nieuwe baasjes mee naar Vught!
Net na kerst 2012 was het zover; eindelijk 
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een eigen warm mandje bij de familie Giessen. Tot 8 februari 2013 heeft hij hiervan 
mogen genieten. Toen kregen wij het trieste bericht dat Frommel was overleden aan 
een tumor onder de tong. We zullen je missen lieve Frommel!

N.B. De familie Giessen was ook erg verrast door het plotselinge overlijden van 
Frommel en wilden graag een andere kat een fijn thuis bieden. Dit werden er op 16 
februari 2013 zelfs twee! Seniorpoes Guus van 13 jaar en bange Keesje van ruim 1,5 
jaar.

De eerste kittens van 2013 zijn weer geboren
Ondanks de koude lente kregen wij op 14 maart onze eerste zwangere poes van 2013 
binnen en vrij snel daarna weer een. Op 26 maart kwam een moederpoes binnen met 
2 kittens, die toen al weer 3 weken oud waren. Inmiddels zijn beide poezen bevallen 
en zijn samen met in totaal 8 kittens in warme mandjes bij onze pleeggezinnen onder-
gebracht. 

Pleeggezinnen gezocht
Een groot aantal kittens wordt, met of zonder moederpoes, naar het Dierentehuis 
gebracht. De zorg voor kittens is erg intensief. Het Dierentehuis is niet in staat om 
deze intensieve zorg te bieden. Daarom maken we gebruik van pleegouders die deze 
intensieve zorg wel kunnen bieden en de kittens een goede start in het leven kunnen 
geven. 
Daarom zijn wij op zoek naar pleeggezinnen voor de tijdelijke opvang van:

Interesse? Bel het Dierentehuis op 073-6412417 en vraag naar de coördinator pleeg-
gezinnen of e-mail naar coordinator@dierentehuisdenbosch.nl o.v.v. pleeggezin.

Het betreft een vrijwillige functie. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.dierentehuisdenbosch.nl

Zeer jonge kittens
van 0 tot 4 weken 

die nog geflest moeten worden.

Schuwe kittens
en

Moederpoezen met kittens
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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 hondengedragsdes-
kundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus over kattengedrag 
succesvol afgerond.

Dit keer een stukje over hoe angst (en resulterende agressie) bij  honden herkent kan 
worden.

Angst (en agressie) kan ontstaan als gevolg van:

1 Genetische aanleg

2 Gebrek aan socialisatie en desocialisatie

3 Traumatische ervaring

Als een hond in een, voor hem, noodsituatie komt, ongeacht de oorzaak, moet hij 
kiezen tussen vluchten en aanvallen (het zogeheten flight-fight respons). Het sympa-
thische zenuwstelsel geeft op dat moment allerlei noodsignalen door naar alle delen 
van het lichaam. De hartslag stijgt tijdens de angst. De pupillen worden groter en de 
ogen worden soms rood, spiertrillingen kunnen voorkomen. De gevoeligheid voor pijn 
wordt op dit moment minder. De hond begint te hijgen en kan allerlei andere stress 
signalen laten zien. Soms kunnen de blaas of de darmen in een keer geleegd worden, 
of de anaalzakjes worden geleegd. Dit laatste zal bij extreme angst voorkomen. Zeer 
sterke angst kan leiden tot een fobie. Zeker als de situatie waardoor de angst ontstond 
zich vaak herhaalt. Fobieën worden gedefinieerd als snel ontwikkelde (aangeleerde) 
angstreacties. Als de hond geen vluchtmogelijkheid ziet, kan de aanvalsreactie een 
uitweg bieden. De agressie die hierbij kan komen, hoeft dus niet bij het karakter van 
de hond te horen, maar kan alleen een uiting van de angst zijn die de hond op dat 
moment ervaart.

Voor de hond en zijn omgeving is het erg belangrijk te weten hoe deze angst te leren 
herkennen. De behandeling van angst kan zeer langdurig zijn, zeker als het gaat om 
een fobie. Troosten bij grote angst heeft een goed effect. Ook de hond bescherming 
geven door hem b.v. bij je te nemen kan helpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 
hond daar (net als de mens) door tot rust komt ( de hartslag zakt weer tot normale 
waarde). Toch heeft bijna iedereen geleerd dat je de hond moet negeren, omdat 
je anders de angst zou belonen. Dit is dus onjuist, je kunt angst niet belonen. Ook 
straffen is geen optie. Alleen door positieve aandacht kun je de hond leren omgaan 
met zijn angst. Gedragsdeskundigen kunnen hond en baas hierbij ondersteunen. 

Dier en gedrag
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Sponsorbedankjes
Graag bedanken wij iedereen die ons heeft gesteund, op welke manier dan ook. 
In deze rubriek, zetten wij, zoals u van ons gewend bent, diverse sponsoren nog 
wat extra in het zonnetje.

Op woensdagmiddag 31 oktober 
kwamen twee jongedames ons een 
bezoekje brengen. Zij hadden een 
donatie bij zich van €40,90. 
Mimi Berger en Annabel Kuiters 
uit ‘s-Hertogenbosch hebben dit 
bedrag opgehaald door bij mensen 
thuis te vragen naar lege statiegeld 
flessen en deze in te leveren bij de 
supermarkten. Ze hebben over deze 
klus vier dagen gedaan.

Wij bedanken Mimi en Annabel voor 
dit hele mooie bedrag!

Leon v.d. Broek uit ‘s-Hertogenbosch willen wij heel hartelijk bedanken voor zijn 
gulle donatie van €50,--!

De collega van vrijwilliger Marie Antoinette heeft afstand gedaan van zijn privé 
koelkastje op voorwaarde dat er een donatie aan het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch 
tegenover zou staan. Henk bedankt!
 
Meneer Kroon van de volkstuintjes naast het Dierentehuis heeft zich jaren geleden 
ontfermd over een kat  die voor het Dierentehuis moeilijk te herplaatsen was. De kat 
Kobus is na ongeveer 10 jaar helaas overleden. We willen meneer Kroon heel hartelijk 
danken voor de goede zorg!

De familie Polo willen we bedanken voor de koelkast.

Een speciaal bedankje gaat uit naar Leon Oerlemans van de Dierendokters Graaf-
seweg voor de goede en prettige samenwerking en de partij voer die ze ons hebben 
geschonken.

Kerstwandeling 2012
Op 16 december jl. hielden wij onze traditionele kerstwandeling samen met onze vrij-
willigers. In kleine groepjes gingen de deelnemers met onze honden aan de wandel 
rond de Oosterplas. Zelfs onze seniorenhondjes, die slecht ter been zijn, mochten 
mee in de scroller. Deze hebben wij vorig jaar van de Koninklijke Hondenbescherming 
gekregen, ter gelegenheid van de opening van het Seniorenhuis. 
Onderweg werden wij blij verrast door onze chauffeur Nees en vrijwilliger Joris, 
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die ons halverwege de route op stonden te wachten met warme chocolademelk en 
glühwein. Bij terugkomst kregen de tevreden hondjes hun welverdiende Kong met 
een lekker hapje vlees erin verstopt. Voor de vrijwilligers stonden Door en Annema-
rijke klaar met hun zelfgemaakte erwten- en vegetarische soep en bijbehorend zelf 
gepekeld spek en roggebrood.

Mede dankzij de door de heer en mevrouw Mahulette gedoneerde kerstversiering, 
was het een feestelijke en geslaagde avond. Wij willen alle vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun hulp en inzet in het afgelopen jaar!

Donatie POSG voor Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
Na een grote verbouwing en daarmee gepaarde nieuwe inrichting van het pand waarin 
POSG gevestigd is, bleven er een aantal schilderijen over. In overleg met de directie 
en op voorstel van Marjolein Rutten, die naast haar werk bij POSG ook als vrijwil-
liger nazorgconsulent van ons Dierentehuis is, is toen besloten om na veiling van de 
schilderijen, de geweldige opbrengst van €1200,-- te doneren aan ons Dierentehuis. 
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Wij zijn daar uiteraard enorm blij mee. Beheerder 
Jolanda van Daalen heeft aangegeven het geld te 
willen gebruiken om onze huidige kattenkooi, voor 
katten met speciale medicatie, te vervangen door 
een hangkooi. Deze hangkooi heeft de mogelijk-
heid om van twee verschillende compartimenten 
één kooi te maken. Op die manier kan een kat, 
die om medische redenen langer in het dieren-
tehuis moet blijven, meer leefruimte krijgen.  
Als dank kregen Directeur Hans van Hoek en Marjolein 
Rutten van POSG op 31 januari jl. een rondleiding in 
het Dierentehuis en heeft Jolanda de locatie laten 
zien waar de hangkooien geplaatst zullen worden. 

POSG helpt organisaties met structurele mobili-
teitsoplossingen voor complexe personele vraag-
stukken d.m.v. mobiliteitsadvies / loopbaancoaching 
/ interim / payrolling en werving & selectie . Dat 
doen zij door de doelstellingen van organisaties te 
verbinden aan de persoonlijke en professionele doelen van medewerkers.

Aktie van Dobey Dierenspeciaalzaak uit Boxtel
Wij zijn erg blij met de giften die wij in februari hebben mogen ontvangen van Dieren-
speciaalzaak Dobey uit Boxtel en hun klanten. De actie die door Dobey is gehouden 
hield in dat de bezoekers van Dobey, naast hun eigen inkopen, ook een snack kochten 
voor een asieldier. Al deze snacks zijn in een grote tas verzameld en aan ons Dieren-
tehuis geschonken.
Daarnaast zijn er nog diverse artikelen geschonken door klanten die artikelen over 
hadden van b.v. een overleden dier en artikelen 
die over waren in de dierenspeciaalzaak. 
Bovendien kregen wij ook nog de opbrengst van 
€50,- uit de collectebus die afgelopen weken in 
de winkel stond.
Deze actie is vorig jaar ook gehouden. Wij wisten 
niet dat de actie dit jaar een vervolg heeft 
gekregen. Het was een hele verrassing voor ons 
dat zoveel mensen zoveel hebben gegeven. Wij 
danken daarom alle medewerkers van Dobey en al 
hun klanten die aan onze dieren hebben gedacht.

NL DOET
Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart 2013, samen 
met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrij-
willigersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken.  Het Dierentehuis had ook weer klussen 



Dierbaar - mei 2013  15

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

en mocht dit jaar op vrijdag 15 maart maar liefst 11 ijverige vrijwilligers ontvangen! 
Vier leerlingen van het ds. Pierson College uit ‘s-Hertogenbosch, een broer en zus en 
vijf solo dames en heren uit de regio.
Naast het dagelijkse werk dat zeven dagen per week door onze vaste vrij-
willigers wordt verzet, zijn wij blij met de extra hulp. Dat jaar werden de 5 
nieuwe vogelhuisjes (gedoneerd door de Vogelbescherming) opgehangen, de 
uitrenvelden omgespit en van onkruid ontdaan, de picknicktafels en honden-
huisjes geverfd en all buitenhuisjes èn ons welkomstbord schoon gemaakt! 
De dag werd afgesloten met het uitlaten van enkele hondjes en het knuffelen van de 
katten. Wij willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet! 

Kerstmarkt Basisschool Oberon
Basisschool Oberon uit ‘s-Hertogenbosch hield op 20 december jl. hun jaar-
lijkse kerstmarkt, waarbij de kinderen hun zelfgemaakte kerstdecoraties konden 
verkopen. Op initiatief van 2 moeders hebben de kinderen er dit jaar voor gekozen 
om de opbrengst te doneren aan ons Dierentehuis. Op 13 maart 2013 kregen Nina, 
Kelsey, Richy, Lindsey, Yoeka, Frans, Fatima en Alissa een rondleiding op het Dieren-
tehuis en hebben zij de opbrengst van maar liefst €150,-- aan ons overhandigd. 
Onze honden, katten en medewerkers danken alle kinderen van basisschool Oberon 
die zich voor ons hebben ingezet.



16  Dierbaar - mei 2013

dierentehuis
´s-hertogenbosch e.o.

De Vogelbescherming willen 
we bedanken voor de donatie 
van 5 mooie vogelhuisjes. 
Op 15 maart 2013 zijn deze 
huisjes door de vrijwilligers via 
NLdoet opgehangen. Na een 
klein uurtje hadden we al een 
eerste bewoner: een pimpel-
mees!
      

Kynofit uit Vught sponsort Dierentehuis       
Hondenvoerfabrikant Kynofit levert hondenvoer op maat. Een speciale lijn is 
ontwikkeld onder de naam Ikke Bikke, een goededierendoelenmerk. Een deel van 
de opbrengst van een proefabonnement op dit voer komt ons Dierentehuis ten 
goede. Om deze actie onder de aandacht 
te brengen is er eind maart een advertentie 
geplaatst in de krant en zijn er folders gedrukt.  
Rob Geraerts van Kynofit willen we, namens onze 
dieren, heel hartelijk danken voor dit initiatief.

Cafe de Sjang organiseert benefietavond voor het Dierentehuis
13 april jongstleden heeft Cafe de Sjang een benefietavond voor het Dierentehuis geor-
ganiseerd. Van de entreeprijs van €35,- ging €10,- naar het Dierentehuis. Daarnaast 
hebben de organisatoren Bart en Angelique een tombola georganiseerd met prachtige 
gesponsorde prijzen. Lex Hardink en Ben Franswa van Radio Mexico presenteerden 
de avond met artiesten die zich geheel belangeloos voor ons Dierentehuis hebben 
ingezet. De avond was zeer geslaagd en het bedrag dat voor het Dierentehuis is inge-
zameld is maar liefst €3000,-! Aan het eind van de avond stond de teller op €2759,- en 
toen heeft een dame uit het publiek dit bedrag spontaan naar het mooie €3000,- 
afgerond. Echt super! Het is de eerste keer dat een dergelijke avond voor het Dieren-

tehuis wordt georganiseerd en 
dat een organisatie zoveel geld 
voor ons inzamelt. De organisa-
toren Angelique en Bart houden 
veel van dieren en lopen ook 
jaarlijks voor onze collecte in 
‘s-Hertogenbosch. 
Woorden schieten te kort voor 
deze fantastische bijdrage. 
We willen alle mensen die bij 
deze super georganiseerde 
avond betrokken zijn hartelijk 
danken.Jolanda van Daalen van het Dierentehuis 

met organisatoren Bart en Angélique en 
presentator Lex Hardink
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Van 31 maart t/m 6 april is er voor het Dierentehuis gecollecteerd in Vught – 
Cromvoirt, Boxtel – Liempde, Esch, Schijndel, Sint Michielsgestel, Gemonde - Den 
Dungen –Maaskantje, Berlicum – Middelrode en Maasdonk:Nuland – Geffen – Vinkel. 
Alle collectanten willen wij wederom heel hartelijk danken voor hun inzet!

Dankzij Arno Beulink en zijn werkgever hebben we 2 printers en toners gekregen 
zodat we weer vooruit kunnen! Bedankt!

En “last but not least” willen we de Boerenbond Berlicum bedanken voor voerdona-
ties en in het bijzonder Harold van Zomeren die voor de zegeltjes zorgde en regel-
matig een donatie in collectebus deponeert.

Hallo, Mijn naam is Erik van der Putten. Ik ben 27 jaar 
jong. Ik leef mijn hele leven al in ’s-Hertogenbosch. 
Helaas heb ik geen huisdieren. Maar ik ben in de 
toekomst wel van plan om twee katten te nemen.

Tijdens mijn opleiding Dierverzorging (2009 – 2012) heb ik 
verschillende stages gehad. Twee daarvan waren bij het 
Dierentehuis waar ik nu werk. Een andere belangrijke 
was bij een kattengedragstherapeut. Hier heb ik erg veel 
geleerd over katten en hun gedrag. 

Na mijn opleiding ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op het 
Dierentehuis omdat ik het werk erg leuk vond. Dit groeide 
na ongeveer een halfjaar uit tot de baan als paviljoenver-
zorger bij de katten.

Even voorstellen
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In mijn werk als kattenverzorger houd ik me vooral bezig met het aansturen en uitleg 
geven van vrijwilligers en stagiaires, het schoonhouden van de kattenverblijven en de 
rest van het kattenpaviljoen en het observeren van katten (om te zien of ze medisch 
en gedragsmatig nog gezond zijn). Een ander belangrijk aspect in mijn werk waar ik 
mijn focus op leg, is het verbeteren van het welzijn bij de katten. Een kat die zich 
goed voelt wordt doorgaans minder snel ziek en is prettiger in omgang. Hierdoor zal 
zo’n kat meer kans maken op het vinden van een nieuw baasje dan een kat die minder 
goed in zijn vel zit, en daardoor angstig en/of agressief is. Om mijn kennis over katten 
te vergroten en up-to-date te houden blijf ik meerdere bijscholingscursussen volgen.

Ik vind mijn werk op het Dierentehuis erg leuk om te doen, en geniet er telkens van 
als ik de gezondheid en het gedrag van een kat vooruit zie gaan. Maar wat mij nog het 
meeste voldoening geeft is wanneer een kat geplaatst wordt bij een nieuw baasje. 

Sinds 4 april ben ik, Joyce Kuijpers, bestuurslid vrijwil-
ligerszaken bij het Dierentehuis. Ik woon samen in ‘s-Her-
togenbosch en ben 38 jaar.

In mijn werk als onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor 
een werknemersorganisatie in de zorg (en een stuk onderwijs) 
ben ik heel veel voor en met mensen bezig. Al een tijdje 
had ik het idee om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar dat 
moest dan wel echt iets zijn wat me aansprak en in ieder 
geval iets met mensen zijn. Toen kwam ik de vacature bij het 
Dierentehuis tegen en had meteen zoiets van, dit lijkt me 
wel wat! Met mensen voor dieren bezig zijn. Thuis hebben 
we katten, maar honden vind ik ook erg leuk. Tenslotte ga ik 
in ieder geval graag naar concerten/festivals en sport ik ook 
nog een beetje.

Beste allemaal,
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de Dierbaar 
over mijzelf. Nou hier gaat die dan.

Mijn naam is Wendy van de Plas en ik ben nu zo’n anderhalf 
jaar werkzaam in het Dierentehuis. Ik ben geboren en 
getogen in Den Haag maar voor mijn studie dierverzorging 
ben ik naar Barneveld vertrokken. Ik heb daar de 4-jarige 
opleiding dierverzorging management gevolgd. Tijdens deze 
studie zijn mijn ouders en broer naar Brabant verhuisd en 
toen ik klaar was ben ik ze gevolgd.

Ik ben toen gaan werken bij een varkensfokkerij op de kraam-
afdeling. Ik kan niet vertellen hoeveel biggetjes ik ter wereld 
heb gebracht want dat zijn er gigantisch veel. Wel kan ik 
vertellen dat het erg schattig is om de hele dag omringd te 
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Baasje gezocht

zijn door kleine roze knorrende stuiterballetjes. Daar heb ik mijn man leren kennen 
waar ik al weer 16 jaar mee getrouwd ben en waar ik drie leuke kids mee heb (Harrie 
13, Katja 11, Teuntje 9). Na 12 jaar thuis-mama te zijn geweest wilde ik weer gaan 
werken en zo ben ik in het Dierentehuis terechtgekomen.

Ik ben in het Dierentehuis een van de dierverzorgers en zorg dus samen met de vrij-
willigers voor de dagelijkse verzorging van de honden en katten in ons tehuis. Ik heb 
het ontzettend naar mijn zin en ben erg blij met deze leuke afwisselende baan. Het 
mooie van ons Dierentehuis vind ik toch wel de harde kern vaste vrijwilligers die zich 
geheel belangeloos voor ons inzetten en op wie wij altijd kunnen rekenen, want door 
deze hulp lukt het ons team om een zo’n goed mogelijke leefomgeving en verzorging 
te creëren voor de dieren die in ons tehuis verblijven. Ik hoop dan ook nog heel wat 
jaartjes hier te mogen werken.

Groetjes Wendy

Wietse:
Toen Wietse voor de eerste keer bij ons terecht kwam 
was hij herstellende van een oogoperatie. Hij was 
op straat gevonden en naar de dierenarts gebracht 
omdat hij een vreselijk ontstoken oog had. Er was 
niets meer aan te doen en het oog moest verwijderd 
worden. Wietse was geplaatst, maar door zijn baasje 
weer teruggebracht omdat hij flink dominant gedrag 
vertoonde ten opzichte van de andere kat in het gezin. 
Voor mensen is Wietse een lieve makkelijke kat die 
graag op schoot zit. Met kinderen ging hij ook goed 
om, alleen is niet bekend hoe oud die kinderen waren. 
Voor Wietse wordt een tehuis gezocht zonder andere 
huisdieren. Hij heeft blaasgruis-dieetvoer nodig.

Sam:
Sam is Chesapeake Bay Retriever van 13 jaar en een 
bijzonder lieve hond, die op haar oude dag helaas niet 
bij haar baasjes kon blijven. Deze nog speelse dame 
wil dolgraag nog een eigen mandje. Wie wil er een 
balletje met haar gooien? Let op! Het is mogelijk om 
een afspraak te maken om naar Sam te komen kijken.
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Het is twee uur ’s nachts als ik wakker schrik uit mijn slaap. Ik hoor het onmis-
kenbare geluid van twee vechtende katten. Heel even denk ik nog dat het geluid 
van straat komt. Maar het gegil en gegrom klinkt zo hard, dat kan helemaal niet! 
Dan hoor ik een kattenkrijs, die door merg en been gaat. Ik spring uit bed en ren 
naar de kamer waar het geluid vandaan komt. 

Daar vind ik onze - normaal gesproken - zo vredelievende katten. Annabel in het 
hoekje van de vensterbank, met grote zwarte angstige ogen. Tommy tegenover haar, 
met een dikke staart. De geluiden die ze maken herken ik niet. Zijn dit onze katten? 
Het is twee uur ‘s nachts en ik heb hier helemaal geen zin in. Dus ik til Tom op en 
breng hem naar de kamer met de andere kattenbak. Bakje water erbij en deur op slot. 
Ik geef Annabel nog een aai over haar hoofdje en duik mijn bed weer in.

De volgende ochtend laat ik Tom weer uit zijn isolement. Die twee zijn vast wel weer 
tot rust gekomen. Nog geen kwartier later hoor ik weer dat gekrijs. Zelfde hoekje van 
de vensterbank, zelfde poes met angst in haar ogen. Maar er is meer; de gordijnen 
liggen op de grond en de vensterbank ligt vol met uitwerpselen. Annabel is duidelijk 
doodsbang. Maar waarvoor? En waarom doet Tom zo raar tegen haar? Wat bezielt die 
twee ineens? 

We besluiten met Annabel naar de dierenarts te gaan. Die constateert dat ze inderdaad 
doodsbang is en pijn heeft. Maar waar die pijn vandaan komt is een raadsel. Ook 
diverse tests geven geen uitsluitsel. Wel krijgen we pijnstillers voor haar mee. Thuis 
is de sfeer tussen de twee viervoeters nog steeds om te snijden. Als we niet thuis zijn, 
houden we ze uit elkaar. Als we er wel zijn, is het bonje. Na een paar dagen begin ik 
me zorgen te maken. Wat moeten we hiermee? Wat als dit niet meer goed komt? Wat 
als dit de nieuwe rangorde is, die ze om onbegrijpelijke redenen hebben vastgesteld? 
Dan is dit niet houdbaar. Wat als we een keuze 
moeten gaan maken tussen Annabel en Tommy? 
Bij ieder argument voor de één, zegt mijn gevoel 
dat ik de ander niet wil laten gaan. Ik kan niet 
kiezen. Ik wil niet kiezen! 

Na een week of twee lijkt de rust wat terug te 
keren. Annabel is weer wat sterker en minder onder 
de indruk. Tommy plaagt haar nog steeds, maar het 
venijnige is eraf. Ik heb ze zelfs alweer samen op 
de bank zien slapen. Ik denk dat het wel weer goed 
komt. Gelukkig maar. We hoeven niet te kiezen. 
Wat er overblijft is het raadsel.  Wat is er die 
bewuste nacht gebeurd met die twee? We zullen 
het nooit weten... maar wie een vermoeden 
heeft, mag het zeggen! 

Arianne Gelderblom

Column – Het raadsel
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Vorig jaar vierde het Dierentehuis haar 10 jarig Oosterplas-jubileum. Hiervoor 
was de stichting gehuisvest aan de Vliertsesteeg. Hoe het allemaal begon...  
door Hans van Neerbos.  

Na mijn grote dierenartspraktijk in Rotterdam in 1974 over gedaan te hebben aan mijn 
opvolgers, startten wij, Els en ik, in Kruisstraat de dierenartspraktijk, die nu beheerd 
wordt door Inge en Marius Verkroost. Daar verwezenlijkte ik mijn “droom”: een kleine 
dierenopvang voor patiënten en thuisloze dieren. Een gebouw, waar dieren zich thuis 
moesten voelen. Geen gang met aan weerszijden hokken dus. Geen bedreiging door 
“overbuurhonden” en langslopende benen. Met vloerverwarming waar de hond ligt 
en verwarmingsbuizen in de hokken. Met een middenruimte waar de dierverzorger 
tijdens het klaarmaken van het eten de honden in hun hokken ziet, en de honden ook 
met elkaar en met de verzorger samen contact kunnen hebben.

Ik werd gevraagd in het bestuur te komen van het Bossche Dierentehuis; ik had juist 
mijn eigen opvang omdat in Den Bosch zoveel “overtollige” dieren gedood werden. Ik 
wilde daarom dus niet in het bestuur, maar bleef er wel contact mee houden. Toen het 
aantal gedode dieren drastisch verminderde kwam ik in het bestuur en wilde vooral het 
gebruik van de speelweiden en het wekelijks uitlaten door vrijwilligers bevorderen. 
Het beheerders echtpaar Van Hal, wat zich dag en nacht inzette, had wel moeite met 
de nieuwe koers, zodat de sociale contacten van de honden tekort bleven schieten.  
Pas toen de nieuwe beheerster Coby van Stiphout (met haar man) aantrad, werd de 
nieuwe koers volop ingezet: geen dieren meer gedood, veel sociale omgang tussen en 
met de honden.

Lange tijd dacht men dat ik veel meer om katten gaf, omdat ik de nadruk legde op 
het prettig maken van de kattenopvang waarin katten zich veilig in hun eigen hoekjes 
konden terugtrekken. In die tijd – we waren ook heel gelukkig met de komst van de 
dier-lievende, zorgzame dierenarts Frits Janssen – begonnen we vanuit het Dierente-
huis met steriliseren van verwilderde buitenkatten,(en de katten weer naar hun eigen 
leefgebied terug brengen waar ze ook gevangen waren) zoals we dat in Rotterdam 
van uit onze eigen praktijk zijn begonnen in 1971. Al voor 1990 maakten we plannen 
voor een nieuw Dierentehuis volgens het principe van mijn eigen dierenopvang in 
onze praktijk. Het oude dierentehuis was gammel, bestond uit rottende, brandge-
vaarlijke houten gebouwtjes, die nauwelijks schoon te houden waren. 12 jaar hebben 
we er met de gemeente om gevochten. Bij het aantreden van elke nieuwe wethouder 
kregen we weer hoop. Maar de feitelijke macht lag bij de ambtenaren. De toenmalige 
gemeente architect, mevrouw Hardenman, zei dat ze nooit eerder in haar loopbaan 
zo’n strijd om een project had meegemaakt. De grootste financiële stimulans kwam 
van de Bond voor Honden, met wie we nog steeds positieve samenwerking hebben. 
Het tehuis waar het dier centraal staat werd werkelijkheid. Wel heb ik moeten afzien 
van wat belangrijke onderdelen van mijn plan: elk hondengebouw werd in drieën 
gedeeld waardoor het erg hokkerig is geworden en minder geschikt voor b.v. de Duitse 
Herder met claustrofobie, veel minder overzicht over de dieren door de verzorger, 
geen goede middenruimte voor contact tussen de honden en verzorger. Maar een 

Hoe het allemaal begon ...
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aantal elementen die het kennelsyndroom ontwikkelen, hebben we toch buiten de 
deur kunnen houden. Er heerst meer rust bij de honden. Dit tehuis kan de vergelijking 
met alle andere tehuizen goed doorstaan!

Het belangrijkste element blijft toch de dierverzorger met een hart voor dieren. 
Daarover misschien later meer ...                                              

Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’

Josefien Poelman is paviljoenverzorgster in het Seniorenhuis en vertelt over het 
wel & wee van deze oudjes.

Tender love & care voor alle seniorenhonden van Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch.

Het laatste half jaar hebben we weer een heleboel unieke seniorenhonden mogen 
verzorgen en verwennen. Van groot tot klein, van actief tot rustig en van prachtig tot 
niet zo prachtig, maar ieder bijzonder. Inmiddels zijn we de 90 senioren gepasseerd 
waarvan wij er niet één zullen vergeten. Velen genieten bij hun nieuwe baasjes van 
een goede oude dag en dat hebben ze verdiend.

We hebben een record van herplaatsing verbroken. Kaadje, de Australi-
sche Terriër van 14 jaar had binnen een dag een nieuw baasje. Daarnaast 
hadden de Mopshondjes Joshua van 13 jaar  en Thaira van 10 jaar binnen 4 
dagen ook nieuwe baasjes gevonden. Wij doen ons uiterste best om aan de 
behoeften van de senioren in het Dierentehuis te voldoen, maar een thuis willen we 
toch allemaal.

Er zijn altijd senioren die moeilijker te herplaatsen zijn omdat hun uiterlijk niet 
altijd overeenkomt met hun mooie innerlijk. Hoewel Julie uiteindelijk het tegendeel 
bewees. Ze is een bastaard van 11 jaar en niet bepaald moeders mooiste omdat ze 
grote delen van haar vacht mist. Daarnaast kon ze je behoorlijk eng aankijken als haar 
bovenlip weer eens op die ene grote hoektand bleef hangen. Deze lieve dame kroop 
namelijk graag dicht tegen je aan en met haar pootje pakte ze je hand vast en trok 
die naar zich toe om gekriebeld te worden. Zo wist ze dan ook snel de harten van haar 
nieuwe baasjes te veroveren die erg blij met haar zijn.

Op het moment verblijven 8 senioren in het dierentehuis. Kort geleden zijn 5 senio-
renhonden bij ons gehuisvest, waarvan 3 Beagles en 2  Jack Russells.

Sam, een Chesapeake Bay Retriever die al een week alleen woonde in haar senioren 
huiskamer, is erg blij met haar nieuwe huisgenoot Hugo de Beagle. Beiden zijn behoor-
lijk vrolijk en actief en leven samen alsof  ze dat al jaren doen. De andere 2 Beagles 
Tender en Tasja kost het wat meer moeite om te wennen. Zij krijgen om die reden 
extra tender love & care.
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Een puppy vinden we altijd schattig maar wat vinden we van de wratjes, staar, 
littekens of vieze luchtjes van de oude honden. De senioren honden kenmerken zich 
niet altijd door hun uiterlijke schoonheid maar zeker wel door hun mooie karakter.

De 2 nieuwste Jack Russells Bundy en Sjors zijn een prachtvoorbeeld dat een fromme-
loor, wratjes of littekens hen juist siert. Die kraaloogjes die je smachtend aankijken 
winnen het toch altijd. De Beagles laten behoorlijk wat luchtjes. Dat siert hen toch 
wat minder. Gelukkig zijn ze kampioen knuffelaars, waarmee ze het dubbel en dwars 
goedmaken. Deze 3 Beagles zijn een goed voorbeeld van alle senioren. Ondanks 
hetzelfde ras zijn zij totaal verschillend van elkaar zoals iedere senior niet met een 
andere is te vergelijken.

Wat iedere senior wel overeenkomstig heeft, is dat zij door de jaren heen allang 
weten hoe ze een mens zover moeten krijgen te doen wat zij willen. Wijsheid komt 
dan ook met de jaren. Wat daarnaast bij  iedere senior ook kenmerkend is, is dank-
baarheid voor de liefdevolle zorg. Samen met de vrijwilligers maken wij het waar de 
senioren een goede oude dag te verzorgen.

Met dank aan iedere seniorenhond die de mens een glimlach bezorgt.

Bundy, 13 jaar    Sjors, 11 jaar  Tender, 12 jaar
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Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op dier-
geneeskundig gebied inmiddels al weer 28 jaar onder zijn hoede.

Hond huidaandoeningen, hond huiduitslag: schurft of scabiës
Huid- en vachtproblemen bij de hond zijn waarschijnlijk de meest voorkomende aandoe-
ningen waar hondenbezitters mee te maken hebben. In deze editie van Vet’s facts 
bespreken we de huidaandoening scabiës of schurft bij de hond. Huidaandoeningen bij de 
hond zijn waarschijnlijk de meest voorkomende aandoeningen waar hondenbezitters mee 
te maken hebben. Zo’n 40% van de hondenbezitters die de dierenarts bezoeken, doet 
dit vanwege huid- en vachtproblemen van hun hond. De huid is niet alleen het grootste 
orgaan, maar het is ook de spiegel van het lichaam. De huid en vacht van een hond zijn 
een indicator voor de algemene gezondheid. Het is belangrijk om problemen met de huid 
en de vacht te voorkomen, want dergelijke problemen kunnen behoorlijk hardnekkig zijn 
en moeilijk te bestrijden. Er bestaan 2 soorten schurft bij honden: Scabiës of gewone 
schurft en jeugdschurft.

Scabiës of gewone schurft
Schurft of scabiës is een courante aandoening bij honden. Bij honden 
wordt het veroorzaakt door de zeer besmettelijke schurftmijt of sarcop-
tesmijt. Mijten behoren tot de spinachtigen en ze zijn doorgaans niet 
groter dan een millimeter.

De lastpak voedt zich met huidcellen die ze zelf afschrapen en daarbij 
graven ze zich in de huid van de hond in. De mijt maakt kleine gangetjes, 
hetgeen hevige jeuk veroorzaakt. Ze kunnen evenwel ook op de oppervlakte van de huid 
rondkruipen. De mijt heeft een levenscyclus van 21 dagen en zal zonder effectieve behan-
deling verspreiden naar andere gebieden. Voor andere honden is de besmettelijkheid 
met de Sarcoptes-mijt groot, vooral bij nauw huidcontact. Honden die schurft hebben, 
moeten daarom weg worden gehouden van andere honden totdat ze genezen zijn. De 
mijt is een zogeheten ‘zoönose’, dat wil zeggen een infectieziekte die kan worden over-
gedragen van dier op mens, ofschoon de mijt bij voorkeur leeft op honden. Bij mensen 
ontstaan jeukende, rode vlekjes op de armen. De mijt is evenwel niet in staat zich voort 
te planten op de mens. De infectie loopt bij de mens derhalve dood en na ongeveer 4 
weken zal de infectie achter de rug zijn.

De symptomen van schurft bij honden manifesteren zich meestal op de hakken, oksels, 
ellebogen, liesplooi en onder de buik. Tevens kunnen de ooglid- en oorranden betrokken 
zijn. De infectie kan zich over het gehele lichaam uitbreiden. De plekken zorgen voor veel 
jeuk en irritatie. Hierdoor is een hond met scabiës de hele dag bezig met likken, krabben 
en bijten. Dit kan tot gevolg hebben dat er wondjes en korstvorming ontstaat. Ook kan 
plaatselijk haaruitval optreden. De aangedane huid zal gaan ontsteken en er bijgevolg 
rood uitzien en warm aanvoelen.

Jeugdschurft
Jeugdschurft wordt veroorzaakt door de demodex mijt. De verwekker van jeugdschurft 

Vet’s facts
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bij de hond is de demodex mijt. Mijten hebben 4 paar poten en horen daarmee tot de 
spinachtigen. De naam “jeugdschurft” is eigenlijk niet correct, want demodex kan bij 
alle leeftijden voorkomen. Wel wordt het meestal bij jongere dieren gezien. De infectie 
wordt van moederdier op pups overgebracht, waarschijnlijk in de eerste drie dagen na de 
bevalling. Besmetting daarna van dieren onderling is erg onwaarschijnlijk. De infectie is 
niet gevaarlijk voor de mens. Er zijn twee vormen van demodex; 
De gelocaliseerde vorm: er zijn enkele plekken met aangetaste huid, meestal op snuit en 
poten. Vaak is er alleen wat kaalheid en roodheid. Soms is er ook jeuk. 
De gegeneraliserde vorm: er kunnen over het hele lichaam plekken zitten. De verschijn-
selen kunnen wisselen van haaruitval, met of zonder jeuk, tot grote bloedende zweren. 
Vaak is er secundair een bacterie-infectie bijgekomen (meestal stafylococcen) waardoor 
de reactie op antibiotica aanvankelijk goed lijkt.

De symptomen van jeugdschurft bij honden manifesteren zich meestal door kale plekken 
op hals, wangen of binnenkant poten en kale plekken rond mond of ogen. In een verge-
vorderd stadium kan de huid ook rode plekjes en korsten vertonen, schilferen, ontsteken 
en etteren en jeuken (alleen bij een heftige infectie, anders niet!)

Diagnose
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de visuele 
symptomen. Ook kan de dierenarts een beetje huid 
afschrapen om het te onderzoeken onder een micro-
scoop op de aanwezigheid van mijten.

De afgebeelde Golden Retriever van 10 maanden had 
alleen een kale plek links vooraan onder de neus, er 
was geen jeuk. De huid was wat verdikt en donkerder 
van kleur. Aan het rode vlekje kunt u zien waar de huid 
is afgekrabd voor het microscopisch onderzoek. Hiervan 
ziet u rechts een foto: er liggen meerdere mijten op 
een kluitje. Demodex ziet er een beetje uit als een 
visje, de 8 pootjes zitten allemaal vooraan (in dit geval, 
bij de losliggende mijten, rechts). De pootjes zijn erg 
kort omdat het beestje in de huid leeft.

Behandeling
De behandeling van schurft bij honden bestaat door het voorschrijven van een bepaalde 
shampoo die de mijten dood. Tevens bestaat er een speciale vloeistof die de hondenbe-
zitter regelmatig in de nek van zijn viervoeter moet aanbrengen. Na behandeling kan de 
dierenarts onderzoeken of alle mijten verdwenen zijn.

Voorkoming?
Schurft wordt vaak gezien bij verzwakte, verwaarloosde dieren. Straathonden, kennel-
honden en honden die veel contact hebben met andere honden lopen het meeste gevaar, 
daar de infectie van de één op de andere hond wordt overgebracht. In Thailand en 
Indonesië bijv. zijn de (vele) straathonden bijna allemaal in min of meer ernstige mate 
met schurft besmet. Zorg daarom dat de algemene gezondheidstoestand van uw hond 
goed is.
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“Vrijwillige hondenclub”
In ons Dierentehuis werken heel veel vrijwilligers, zonder wie we niet kunnen doen 
voor onze dieren wat nodig is in de tijd dat ze bij ons verblijven tot ze geplaatst 
worden. En wat is er nou mooier dan verzorgd worden door lieve vrijwilligers hier? 
Nou, door hen geadopteerd worden natuurlijk!

En daar gaat deze editie ‘succesverhaal’ over: drie honden die door een vrijwilligster 
zijn geadopteerd en een hond die door een mevrouw is geadopteerd toen ze vrijwil-
ligster wilde en is geworden! 

Mijn naam is Joss, Joss Meesters (Jack Russell Terriër, bijna 13 jaar)
Erg vervelend vond ik het dat ik maar geen thuis kon vinden. Ik ben toch best een 
knappe Jack Russell. In het vorige asiel wisten ze niet zo goed hoe met mij om te gaan 

en stuurden mij naar het bejaardentehuis. Ik was pas 11 
jaar en helemaal fit en ik kan met gemak 20 jaar worden, 
wedden! Na mijn verhuizing uit Velp naar het seniorenhuis 
in ‘s-Hertogenbosch voelde ik me toch wel beter. Heerlijk 
vind ik het als ze mijn buikje kriebelen, terwijl ik languit 
op mijn rug lig te kroelen. Ik werd iedere dag door verschil-
lende mensen meerdere keren uitgelaten en ik kreeg altijd 
lekker eten. Maar om 17.00 uur was iedereen weg en daar 
zat ik dan in mijn uppie. Ik miste de warmte van een lief 
baasje om me heen. Iemand die voor het slapen gaan even 
mijn buikje kriebelt. Na een half jaar had ik er echt genoeg 
van. Nee, dit asielleven was niks voor mij. Ik wilde een 
thuis. Ik werd zo moe van al die verschillende mensen en al 
die blaffende honden om mij heen. Ik besloot voortaan zelf 
te bepalen wie mij uit mocht laten en de rest beet ik. En 
als ze niet wilde luisteren, dan beet ik harder. Ze hadden 

daardoor besloten mij te gaan trainen en dat was leuk 
want ik kreeg snoepjes. En ik vond het vooral leuk dat 
alleen mijn favoriete mensen mij nog mochten uitlaten. 
Dit had ik toch goed geregeld. Het leven in een asiel 
viel me best zwaar. Ik voelde me met de dag slechter. 
De enige echte hoogtepunten die ik nog had in een 
week, kwamen van die mevrouw met dat witte enge-
lenhaar. Zij is de enige geweest die mij altijd mocht 
uitlaten, omdat zij me nooit in de steek heeft gelaten. 
Na jaren onrust heeft deze engel, Ria Meesters, mij 
mee naar huis genomen en ik...ik ben eindelijk thuis. 
Wat was ik blij met de rust en de warmte om mij heen. 
Ik kon het eerst niet geloven, maar ik was echt thuis. 
In de avond wilde mijn mevrouw dat ik in een andere 
kamer ging slapen. Maar als zij sliep, versleepte ik 
stiekem mijn bed tot naast de hare zodat ik bij haar 

Succesverhaal
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kon zijn. Mijn reddende engel!! Nu ben ik 13 jaar. Oké, ik ben wat minder fit als toen, 
maar dat komt niet omdat ik zoveel ouder ben geworden, nee mijn engel verwent me 
gewoon graag en ik heb het verdiend! Ik ben gelukkig!!

Er is er maar één Jack Russel zoals onze Joss. En er is maar één vrijwilliger zoals onze 
Ria. Door regen, wind, hitte en sneeuw staat zij paraat voor de seniorenhonden in het 
Dierentehuis. Zij hebben elkaar gevonden, Joss en Ria voor altijd samen.

Borka (Amerikaanse Staffordshire Terriër, 6 ½ jaar)
Toen ik in februari 2011 begon als vrijwil-
liger bij het Dierentehuis, zat Borka daar 
al te wachten op een baasje.  In het begin 
moest ze niets van mij hebben maar met 
veel geduld en nog meer koekjes, begon ze 
me toch te vertrouwen. Toen we eenmaal 
vriendjes waren geworden was zij de reden 
dat ik me zo vaak mogelijk inschreef zodat 
ik lekker met Borka kon lopen. 
Omdat ze maar weinig mensen vertrouwt 
haalden we haar in de pauze uit haar 
kennel zodat ze contact had met iedereen 
die maar wilde. Ze kreeg dan veel koekjes 
en stukjes brood en vond dan eigenlijk 
iedereen even leuk. Uitlaten was een ander 
verhaal, dat kon alleen met de mensen die 
ze echt vertrouwde en gelukkig was ik er 
daar 1 van. 
Een aantal keer heb ik afscheid van Borka 
moeten nemen omdat ze geplaatst werd, 
helaas kwam ze ook telkens weer terug. 
De laatste keer dacht ik echt dat ze een geweldig baasje had gevonden en daarom 
vond ik het verschrikkelijk dat ze toch na een paar weken weer terug in haar kennel 
zat. 
Toen besloot ik om alles op alles te zetten om haar mee naar huis te kunnen nemen. 
De eerste stap was mijn vriend overhalen en dat ging nog vrij gemakkelijk want Borka 
ging even goed zitten voor een foto en liet haar allerliefste blik zien zoals ze dat 
altijd zo goed kan als ze iemands hartje steelt.  Borka woont nu bijna 3 maanden bij 
ons en gaat ontzettend goed met onze 2 katten Hank en Hugo. Ze wilde in het begin 
niets doen zonder dat ik erbij was maar nu laat mijn vriend haar elke ochtend uit als 
ik al aan het werk ben, en Borka loopt vrolijk mee. We kunnen haar helaas nog niet 
los laten lopen omdat ze niet zo goed gaat met andere honden, maar we gaan lekker 
met haar naar het uitrenveld in de buurt waar ze wel los mag en waar ze heerlijk 
kan uitrazen. Ook geniet ze ervan om een rondje rond de plas met de fiets mee te 
rennen. 
Wij zijn ontzettend blij met haar en ik denk dat ook Borka het enorm naar haar zin 
heeft bij ons!

Liefs Yvonne & Pieter, Borka, Hank & Hugo 
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Isabel (Amerikaanse Staffordshire Terriër, 6 ½ 
jaar)
Half december is Isabel vanuit het Dierentehuis verhuisd 
naar haar eigen warme mandje. Ze zat daar al een 
tijdje zonder dat ze kans maakte op een nieuw thuis, 
in al die tijd waren er nog zeer weinig mensen voor 
haar gekomen. Omdat ik op een bepaald moment zeer 
intensief betrokken raakte bij haar revalidatie na een 
kruisbandoperatie, kon ik haar niet meer laten zitten.
Sinds ze hier in huis is gekomen heeft Isabel haar 
verdiende rust gevonden, ze is echt een heel relaxte 
hond geworden. In tegenstelling tot in het asiel zijn 
vreemde mensen meestal oké en andere hondjes 
negeert ze gewoon. We wandelen samen heel wat af, 
tegenwoordig soms zelfs los, en ook gezellig knuffelen 
of een leuk hersenwerkje doen we vaak. Het is wel te 
merken dat Isabel geen goede socialisatie heeft gehad 
omdat ze voor heel veel dingen erg bang is, maar door 
veel oefenen, belonen en vertrouwen komt ook dat vast 
wel goed.
Isabel krijgt ook regelmatig bezoek van alle lieve 
mensen die ze nog kent uit het Dierentehuis. Dat vindt 
ze erg gezellig. Samen met de katten Elvis en Juanita past ze op het huis als ik werken 
ben en daarbij is hun favoriete hobby gezellig met zijn drieën op de bank in de zon of 
bij de verwarming liggen.
Helaas heeft Isabel nog wel regelmatig last van haar geopereerde pootje. We zijn dus 
nog wel regelmatig bij de dierenarts te vinden maar we hebben het volste vertrouwen 
dat ook dit wel goed zal komen.
Al met al denk ik dat Isabel erg tevreden is met haar nieuwe huisje en ik ben erg trots 
op mijn meisje dat ze het zo supergoed doet!

Bianca Smit 

Diamond (Amerikaanse Bulldog, 4 jaar)
In april 2012 was ik op zoek naar vrijwilligerswerk in ‘s-Hertogenbosch of nabije 
omgeving waarmee ik wat wilde betekenen voor de dieren die het minder getroffen 
hebben in deze samenleving. Samen met mijn man kwamen wij terecht op de site van 
Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch. Nadat we zagen dat ze nog vrijwilligers nodig hadden, 
keken we even naar de dieren die op dat moment nog wachtten op een baasje. Ons 
oog viel direct op Diamond, een teefje, Amerikaanse Bulldog (± 3,5 jaar oud). 
We hebben meteen gebeld om haar verhaal te horen en hebben een afspraak gemaakt 
om haar te komen bekijken. Ze zat er al ruim 1,5 jaar en was al diverse keren geplaatst 
geweest, maar telkens teruggekomen. Mede hierdoor had ze een behoorlijke gebruiks-
aanwijzing: valt uit naar (bepaalde) mensen, ook naar de meeste honden en katten, 
naar scootmobiels en kan niet met iedereen door een deur. 
Ik ben inderdaad aan het werk gegaan als vrijwilliger bij Dierentehuis ‘s-Hertogen-
bosch op de zaterdagochtend (ik werk 36 uur). Mijn man en ik kwamen meerdere 
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weken met haar wandelen om een band op te bouwen en met eigen ogen te zien 
waar bij haar de moeilijkheden lagen. Na elke wandeling ging het toch iets beter, 
dus de gebruiksaanwijzing schrok ons niet af. Nee, ons hart was al gestolen door ons 
Diamantje. 
Eén van mijn collega’s van het Dierentehuis vertelde mij later eens: “Toen ik jullie 
vroeg naar hoe het ging met het wandelen met Diamond en of jullie haar wilden 
nemen, zag ik bij jullie de ogen oplichten en jullie gezichten stralen. Toen wist ik dat 
Diamond een thuis zou vinden bij jullie. Jullie waren verkocht.” En ja, hij had gelijk! 
Wij waren inderdaad verkocht! En Diamond even later ook! 
Natuurlijk was het niet zo gemakkelijk in het begin gezien haar gebruiksaanwijzing 
en moesten wij bij elke wandeling goed opletten: zijn er honden in de buurt, hoe 
ontloop ik die, komen er mensen direct langslopen, schiet er een kat voor je langs 
e.d. ?Moeilijk was het ook wanneer er mensen aan de deur kwamen, dan moest ze 
naar de garage. 
Inmiddels is Diamond ± 8 maanden bij ons in huis en zij is écht een verrijking van 
ons leven. Natuurlijk moeten we nog steeds opletten in bepaalde situaties. Maar we 
stoppen er veel tijd en energie in en ze doet het ook echt uitstekend! We moeten nog 
wel aan een klein aantal dingen werken, maar dat doen we met z’n 3-en. En ook dat 
zal goed komen. Daar hebben we alle vertrouwen in. 
We genieten van haar aanwezigheid, vrolijkheid, grappen en onvoorwaardelijke liefde. 
Ze hangt de clown uit, loopt lekker mee tijdens lange wandelingen, knuffelt aan de 
lopende band en zij vertelt mij om ± 22.30 uur dat het tijd is om te gaan slapen 
waarna we samen naar bed gaan. Ja, ze ligt bij ons op bed te slapen. 
Kortom… Wij zijn ontzettend gelukkig met Diamond en zij met ons! 
Mijn zoektocht naar vrijwilligerswerk, of misschien het lot, heeft ons samengebracht! 
Wat een geluk! 

Elisabeth Kruft-Smit 
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Onze kleine man heeft in januari zijn 2e verjaardag gevierd en mag zich nu 
officieel peuter noemen!

In de vorige column had ik beloofd wat meer te vertellen voer hoe een peuter leren 
omgaan met huisdieren.  Kinderen zijn dol op huisdieren! Taro is gek op onze twee 
katten (ook al ziet hij er meestal maar eentje) en ik ben zelf ook opgegroeid met honden, 
konijnen, hamsters en vogels. In Nederland zijn de hond en de kat veruit de meest 
populaire huisdieren, gevolgd door knaagdieren en vissen. Kinderen zien huisdieren als 
een kameraadje waarmee ze kunnen knuffelen en waartegen ze alles kunnen vertellen. 

Maar in hun (jonge) enthousiasme kunnen ze nog wel eens vergeten dat de hond of 
kat een levend wezen is en geen knuffelbeest waarmee je werkelijk alles kunt doen! 
Bovendien is het karakter van een eigen huisdier niet vanzelfsprekend hetzelfde karakter 
van elk ander vergelijkbaar dier. Dus is het ook erg belangrijk dat een kind leert niet 
zomaar op een vreemde hond of kat af te gaan. 

Met al die sneeuw vond onze anti-heldin Luna het helemaal niet leuk dat ze naar zolder 
moest vluchten of zelfs naar buiten om aan Taro te ontsnappen. Dus voor haar is het 
erg fijn dat er warmere tijden aan zullen breken. Senna daarentegen vindt het heerlijk 
die kou, want dan is de verwarming lekker aan en krult ze zich lekker op in een van 
de poezenmandjes. Of ze ligt languit op de krabpaal. Maar ja, Taro is flink gegroeid en 
kan ook daar nu bij! Gelukkig leert hij langzaamaan ook iets voorzichtiger te zijn, want 
onlangs had hij een flinke kras op zijn hand gekregen en dat deed toch wel au!

Katten, honden en kinderen zijn onderwerp van schattige taferelen, maar ook van 
nare verhalen. Veel van die verhalen hadden niet verteld hoeven worden. Een kat 
krabt of bijt een kind namelijk nooit zomaar. Wel krabt of bijt ze ter verdediging 
als ze zich bedreigd voelt. En ook honden bijten over het algemeen niet zomaar. 

Column – Gezinsuitbreiding

Samen spelen - Senna krijgt ook een ‘kopje thee’ Senna slapend op Taro’s knuffelbeer  .. gelukkig 

weet Taro inmiddels hoe hij zachtjes moet aaien. 

-  maar mama had beter op moeten letten…
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In de meeste gevallen krijgt de kat of de hond de schuld als er iets gebeurt. Toch ligt de 
fout vaker bij de volwassenen: de opvoeders van het dier en de ouders van het kind. Zij 
moeten het kind leren hoe het met het dier moet omgaan. Ook is het hun taak de hond 
of kat in bescherming te nemen tegen kinderen die nog te jong zijn om het wezen van 
een dier te begrijpen.
 
Als een huisdier en kind samen opgroeien raken ze meer en meer op elkaar ingesteld. 
De omgang met de kat kan dan ook een waardevolle aanvulling zijn in de ontwikkeling 
van het kind.  Als een kind een huisdier wat beter leert begrijpen, kan er een gezonde 
relatie tussen de twee ontstaan en bovendien kan het kind zich dan ook leren inleven in 
andere dieren. Maar zelfs al groeien huisdier en kind samen op, toch kunnen zich altijd 
potentieel gevaarlijke situaties voordoen.
 
Kinderen moeten uitleg krijgen, en dus eigenlijk opgevoed worden, als het gaat om het 
houden van een hond of kat. Ze moeten leren samen te leven met een dier. U mag er 
nooit vanuit gaan dat ze zonder meer weten hoe ze verantwoord met een hond of kat 
om moeten gaan. En extra aandacht verdient een dier van iemand anders, omdat niet 
elk dier hetzelfde is!

Breng ze daarom het volgende bij:

• Van jongs af aan respect te hebben voor de hond of kat. Ook een puppy en een 
kitten is een levend wezen en geen speelgoed waarmee je kunt doen wat je wilt.

• Rustig met de hond of kat om te gaan.

• Hoe de hond of kat geaaid moet worden.

Eerst vragen en op afstand de buur-poes 

voeren                       

Taatje is een lieve rustige poes en eet 

graag uit Taro’s hand
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• Het huisdier met rust laten zodra hij ergens rust of slaapt.

• Nooit aan de voerbak komen wanneer het dier eet.

• De dierentaal – bijvoorbeeld: als een kat met zijn staart zwaait is hij boos, dus mag 
hij niet worden aangeraakt; als hij spint is hij blij en mag hij wel (zachtjes) worden 
aangeraakt. Ook moet het kind leren zien wanneer een dier bang is.

• Niet achter dieren aan te rennen en vast te pakken, maar af te wachten totdat het 
huisdier naar hen toekomt.

• De kat zo weinig mogelijk op te tillen en te dragen. Een kat die wordt rond gezeuld 
en te stevig wordt vastgehouden, zal haar nagels en tanden gebruiken om zich te 
verweren. Doe uw kinderen voor hoe de kat goed kan worden opgetild: nooit aan de 
voorpootjes!

• De hond of kat nooit te slaan of te plagen: als een dier pijn heeft, zal ze bijten of 
krabben.

• Niet aan de oren, ogen en bek van een huisdier te komen.

• Dat de hond of kat van de buren in tegenstelling tot die van u misschien niet alles 
even leuk of goed vindt.

• Te genieten van dieren door ze te observeren (zonder ze na te jagen) en te vertellen 
wat hij allemaal doet.

• Dat vreemde honden (of katten) misschien 
wel niet zo lief zijn als die van u en dat ze 
altijd eerst aan hun baasje vragen of ze de 
hond (of kat) mogen aaien.

• Door kinderen de kat of hond af en toe wat 
lekkers te laten geven, kan de aanwezigheid 
van kinderen leuker voor ze maken.

Taro mag de Chinchilla’s Tutti Frutti voeren

• Op een leuke manier te spelen. Bijvoorbeeld door met de hond (waar u zelf bij bent) 
een zoekspelletje te doen: uw kind verstopt de brokjes en de hond mag zoeken. 
Peuters vinden dit geweldig en het is voor de hond niet bedreigend. Dubbel pret!

Iets oudere kinderen kunnen meehelpen de kat te verzorgen. De verzorging moet wel 
begeleid worden door een volwassene: een kind is niet in staat de verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding en de verzorging zelfstandig te dragen. Naarmate het kind ouder 
wordt, kunnen de taken geleidelijk uitbreid worden. Meer hierover een volgende keer.

Eileen Essenburg
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