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De allerbeste zorg voor uw huisdier!
SPREEKUREN
Ma t/m vrij
08.00-12.30 op afspraak
13.30-14.30 vrij spreekuur
14.30-18.00 op afspraak
18.00-19.00 vrij spreekuur
zaterdag 09.00-12.00 op afspraak

Belgeren 1
5235AM ’s-Hertogenbosch
073-6416578
www.dierenkliniekmaaspoort.nl
24 uur telefonisch bereikbaar!

Vanaf 1 juni zijn gefuseerd:
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek.
Adres:
Helvoirtse weg 181A 5263EC Vught,
Telefoonnummer: 073-7370297.
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl

Animal Fresh Foods staat voor vers voedsel:
Hond/Kat : diepvries,kvv,BARF,snacks.
Reptielen/Kikker: levend,diepvries.
Uitgebreid assortiment. Zeer scherpe prijzen.

Floorplanner
NEN 2580
woningfotografie

Lightroom

opleidingen.bonstaete.nl

Kijk voor ons gehele assortiment op:

www.animalfreshfoods.nl

Adviseurs
Joop
Trudy
Edwin
Erin

Onze Showroom is geopend:
Op afspraak en op
Zaterdag van 10.00 t/m 16.00
Adres: Siloweg 3 - Den Bosch
Tel:073-6231404.
mail: info@jtlaven.nl

Kasten met:
schuif, draai en vouwdeuren.
Boekenkasten, Tv meubels.
Interieur en inloopkast systemen.
Glazen en houten deuren.
En natuurlijk, eigen ontwerp
op maat gemaakt
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Contactgegevens:
Stichting Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch e.o.
Oosterplasweg 41
5215 HT ´s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6412417
E-mail: info@dierentehuisdenbosch.nl
IBAN: NL91INGB0674729218
www.dierentehuisdenbosch.nl
Openingstijden:
Ma: 13.00 tot 16.00 uur
Di: gesloten
Woe t/m Vrij: 13.00 tot 16.00 uur
Za: 09.00 tot 12.00 uur
Zo: gesloten
Bestuur:
Jacques G.M. Hendrikx
Govert Weinberg
Hans van Herpen
Diederik Mollinger
Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel
Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen
Yentl Hofwijks
Arianne Gelderblom
Marian Loch
Ineke Rijnbeek
Belangrijke telefoonnummers:
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o.
T 073-6146070.
Landelijk meldnummer dierenbescherming
T 0900 2021210 (0,10 p/m).
Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch
T 088-8113400
Amivedi, voor het opgeven van
vermiste en gevonden huisdieren
T 088-0064683
Koninklijke Hondenbescherming
T 070 - 3388942
(van maandag t/m donderdag
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van 9.30 - 15.30 uur)

Internet:

www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel
M. van Roosmalen
De Bloemendaal 31 • 5221 EB Den Bosch
Tel.: 073 - 6569365

Baronieweg 3
5321 JV Hedel
Tel.: 073 – 62 32 980
info@passusadvies.nl
www.passusadvies.nl

Kozijnen • Gipswanden • Zonwering • Timmerwerk
Gevelbekleding • Laminaat • Isoleren
Gipswanden en plafonds
Wolput 52 b • 5251 CH Vlijmen • Tel.: 06 - 1357 30 83
broekenklusenmontagebedrijf@hotmail.com
www.broek-klus-enzo.nl

Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00
dinsdag:
09.30 - 18.00
woensdag: 09.30 - 18.00
donderdag: 09.30 - 18.00
vrijdag:
09.30 - 18.00
zaterdag: 09.00 - 17.00

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT
Tel.: 073 - 6565059

uur
uur
uur
uur
uur
uur

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

Honden en Kattenpension & Trimsalon

Achteraf: De vakantiebestemming voor uw hond en kat!

BMS
Business Mail Services

Johan Frisostraat 10 • 5246TH Rosmalen (Hintham)
tel.: 073-5996655 b.g.g. 06-55140931
info@kejava-koi.nl • www.kejava-koi.nl

Flexibel in postservice & expressdiensten
• www.bmskoeriers.nl • T 073 6132035
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Van de redactie
Helaas valt de lente qua weer en temperatuur momenteel erg tegen, maar we
hopen dat deze editie van de Dierbaar de lente ècht op gang laat komen. We
hebben in ieder geval ons best gedaan om het te vullen met hartverwarmende
berichtjes.
Ondanks de koude lente zijn de eerste kittens van 2016 extreem vroeg geboren,
namelijk op 22 februari 2016. Moederpoes Mhysa is toen bevallen van vier kittens.
Helaas heeft één kitten het niet gehaald, maar met de drie anderen gaat het uitstekend – deze zijn inmiddels alle drie geplaatst. Echter, dit is pas het begin van het
seizoen… op het moment van samenstellen van deze editie van de Dierbaar verblijven
al ruim 20 kittens in pleeggezinnen. Onder het mom van pleegkittens hebben wij
heugelijk nieuws: Cobi Beulink, pleegmoeder voor flessenkittens (kittens van 0-4
weken oud) zal dit voorjaar haar 1000ste kitten opvangen! Zij is dan ook op 26 april
jl. in de bloemetjes gezet. Daarnaast heeft ze voor haar vrijwilligerswerk dat ze al 15
jaar uitvoert een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Onze nieuwe penningmeester, Diederik Mollinger en telefoniste Esther Schouten van
Krimpen stellen zich graag aan u voor in deze editie van de Dierbaar. Ook ontbreken
de vaste columns en rubrieken niet. Yvonne brengt u op de hoogte van het wel en wee
in Seniorenhuis “De Oude Kwispelaar” en Erik heeft een interessant stuk geschreven
over onzindelijkheid bij katten.
Zoals we u meldden in de uitgave
van mei 2014 werd in december 2013
de 100ste seniorhond geplaatst. Nu
hebben we nog mooier nieuws: in
december 2015 is de 200ste senior
geplaatst! Gelukkig krijgen onze oude
senioren nog steeds een kans op een
liefdevolle oude dag.
De collecte van 2016 staat al weer voor
de deur, en we hopen ook dit jaar weer
op gulle giften voor het Dierentehuis.
We wensen u veel leesplezier met deze
nieuwe Dierbaar.
Marian Loch
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Het hele jaar geopend!

Spreekuren:
ma t/m vr 13.00-14.00 en
19.00-20.00 uur
Tel. 073-5031350

zaterdag 11.00-12.00 uur
Verder behandeling volgens afspraak

Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Vliertwijksestraat 39
5243 RG, Rosmalen
Telefoon: 073-521 43 77
www.dierenkliniekrosmalenkruisstraat.nl

EEN BESCHERMD GEVOEL IN VERTROUWDE HANDEN

Whiskyslijterij De Koning

Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl
Whiskyslijterij
De Koning
Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl

ALARMLIJN: 073 - 644 58 57 (24-uurs service)
Alarmopvolging
Winkel- & mobiele
surveillance
Objectbeveiliging
Beveiliging van evenementen
Receptiediensten &
special deliveries
Collectieve beveiligingsprojecten
Hondenbewaking

FSS Security
Edelweisstraat 3, 5241 AH Rosmalen
T 073 - 644 02 73 / E info@fssbv.nl

www.fssbv.nl
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Van het beheer
Voorjaarkriebels
Overal om ons heen is het zichtbaar en voelbaar; de vogels fluiten alsof hun
leven ervan afhangt, bloemen ontluiken, jong grut vult de weiden en ook rond
de Oosterplas zijn de eerste jonge eendjes op moment van schrijven alweer
gesignaleerd.
Veel eerder dan verwacht, hebben de eerste kittens van 2016 zich op 22 februari op
het Dierentehuis gemeld. Op maandag 22 februari beviel een moederpoes van vier
kittens. Jaarlijks vangen wij rond de 250 kittens op. Dat dit gevolgen heeft weten de
medewerkers en alle vrijwilligers van het Dierentehuis als geen ander. De opvang van
deze kittens vraagt veel aandacht, energie, tijd en vooral veel liefde van iedereen die
hierbij betrokken is: van chauffeur tot pleegmoeder. Vooral onze pleegmoeders staan
vanaf de echte piekperiode bijna 24 uur per dag klaar om deze kittens te verzorgen.
Wanneer de drukke kittenperiode exact start en weer afneemt weten we nooit
precies. Wat we met zekerheid wel weten; de drukke periode gaat beslist komen! Het
belang van sterilisatie en castratie kunnen we dan ook niet genoeg benadrukken. Dit
is dan ook de reden dat alle katten in ons asiel gesteriliseerd of gecastreerd worden.
Als kittens toch ter wereld komen, dan is het Dierentehuis daarop voorbereid en dan
staan onze mensen voor ze klaar. Dit jaar zal bij een zeer toegewijde vrijwilliger zelfs
de 1000e kitten geplaatst worden. Petje af!
Met de start van de lente komen de korte vakanties er ook aan en daarop volgt zonder dat we het vaak door hebben - de zomervakantie. Momenteel zijn we gestart
met een pilot om onze pensionfunctie voor
honden weer op te starten. We hebben maar
een beperkt aantal plaatsen dus men moet
zorgen dat men er op tijd bij is.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar betrokkenheid. Geniet allemaal van een nieuw begin,
geniet van die heerlijke voorjaarszon en alle
andere dingen die zonder er iets voor te doen,
gewoon weer van voren af aan beginnen…
Jolanda van Daalen
Beheerder
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Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten
Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

www.swanjee.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Loodgietersbedrijf Schriemer
Musselstraat 70 5215 HH ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 85 149 67
Vrijwilligers veel succes!

Claudio Belotti

Loodgieterswerkzaamheden
Karel Ensickstraat 6
5246 GM Rosmalen
06-24798455
C.belotti@home.nl
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Van het bestuur
Respect
Als Voorzitter van het Dierentehuis sta je af en toe op afstand te kijken wat
er allemaal aan goeds gebeurt binnen onze dienstverlenende organisatie.
Ja, wij zijn immers een Service-Organisatie voor dieren, die hulp nodig hebben.
Het is mooi om te zien hoeveel mensen zich daar iedere dag -veelal belangeloosvoor inzetten. Alles op basis van respect voor het dier…
Als voorzitter van het Dierentehuis sta je ook af en toe heel dichtbij het wel en wee
van de mensen die de dieren verzorgen. Daarbij komt altijd de “menselijke maat” om
de hoek kijken. Ieder dier is verschillend; evenals de mensen die de dieren liefderijk
verzorgen.
Alles op basis van respect voor de mens…
Ieder kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar de samenwerking van mensen, die dieren een warm hart toedragen.
Dat is heel mooi omdat het Dierentehuis dan een pluriforme, maar wel hecht samenwerkende organisatie blijkt
te zijn.
Alles op basis van respect naar de mensen in de organisatie…
Wij houden ons als Dierentehuis ’s-Hertogenbosch bezig met de opvang, verzorging
en plaatsing van enkel honden en katten. Daarnaast zijn er ook nog tal van andere
dieren, die hulp nodig hebben. Ook voor die dieren willen wij ons gaan inzetten om
ook voor “die andere dieren” een dierenvriendelijk leven te faciliteren.
Alles op basis van respect óók voor andersoortige dieren…
Vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch komen steeds meer signalen dat Dierenwelzijn
ook op de politieke agenda dient te staan. Daar hebben wij vanuit het Dierentehuis
een stevig steentje aan bijgedragen. Ook daar mogen wij trots op zijn. Direct na
de zomervakantie zal de Beleidsnotitie Dierenwelzijn in de Gemeenteraad worden
behandeld.
Alles op basis van respect voor de mening van andere (politieke) partijen…
Als Voorzitter zet ik mij graag in voor het welzijn van mens
én dier; en dat in de meest uitgebreide zin van het woord.
Eenieder mag mij daarop aanspreken!
Alles op basis van respect voor álle stakeholders met betrekking tot dierenwelzijn…
Respect: dient de basis te zijn voor onze samenwerking binnen
het Dierentehuis; in het belang van ieder mens en ieder dier.
Jacques G.M. Hendrikx -Voorzitter-
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Nieuws
Plaatsing van 200ste seniorenhond

Op donderdag 10 december jongstleden werd
er opnieuw een mijlpaal bereikt binnen seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’. Op die dag
wisten we namelijk de 200ste seniorenhond
aan een nieuw baasje te koppelen. Sinds 2011
vangt het Dierentehuis, in samenwerking met
de Koninklijke Hondenbescherming, honden
van 10 jaar en ouder op. In 2013 vierden we
de 100ste geplaatste hond en nu, slecht 2
jaar later, zitten we al aan de 200 honden.
Een prachtig resultaat!
Vorige week donderdag werden de Jack Russels Frodo en Pippie door de familie
Chaigneau geadopteerd. Samen vormden zij de 200ste hond die ‘De Oude Kwispelaar’
verlieten voor een definitief verblijf bij een nieuw baasje. Ondertussen loopt de teller
door en gaan we in 2016 met goede moed van start om van dit project een nog groter
succes te maken.

Kerstviering 2015

Op zondag 13 december 2015 vond de
jaarlijkse Kerstwandeling wederom
plaats.
De
vrijwilligers
werden
ontvangen met dankwoord van de
beheerder én voorzitter, terwijl ze
konden genieten van een welkomstdrankje. Daarna werden de honden
verdeeld en ging de wandeling rond de
Oosterplas van start. Net als ieder jaar
werden de wandelaars halverwege de
plas getrakteerd op een beker warme chocolademelk of Glühwein.
Bij terugkomst kon men genieten van een warme kop erwten- of pompoensoep met
brood. En er was een heus taartenbuffet aanwezig om de avond smaakvol mee af te
sluiten. In combinatie met de vuurkorven was het een geslaagde Kerstviering.

De eerste kittens van 2016

Dit jaar waren de eerste kittens er extreem
vroeg bij. Op 19 februari j.l. werd een hoogzwangere
moederpoes
binnengebracht.
Zij (Mhysa) werd liefdevol opgenomen in
een pleeggezin, waar zij vervolgens op 22
februari beviel van drie kittens. Een van de
kittens heeft het helaas niet gehaald, maar
met de drie anderen; twee poezen en één
katertje, gaat het erg goed. Op het moment
van schrijven zijn ze alle drie al geplaatst.
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Inmiddels zijn er al meer kittens geboren en gevonden, dus houdt onze site goed in de
gaten. Hierop verschijnen alle kittens die klaar zijn voor adoptie.

Tank en Schenk

Sinds kort nemen wij deel aan een nieuwe actie
namelijk Tank en Schenk. Dit houdt het volgende
in:
Je kunt sparen voor de zoveelste handdoek, of
je spaart voor iets wat je een goed gevoel geeft.
Geen moeilijke keuze toch? Voor elk liter
brandstof die je bij onderstaand station tankt
gaat er 1 cent naar een lokaal of landelijk
goed doel. Welke dat is, bepaalt de klant op
het display bij de kassa. Klinkt goed? Voelt nog
beter! Dus mocht je gaan tanken en ben je in de
buurt van onderstaand tankstation, maak dan de
keuze voor een bijdrage aan ons Dierentehuis!
Tankstation Vismale, Vlijmenseweg 1B, ’s-Hertogenbosch

NL doet bij het Dierenthuis

Afgelopen 11 maart was het weer zover. Het jaarlijkse NL doet. We hadden voor
dit jaar een mooie klus
namelijk het plaatsen van
bamboe matten en hedra’s
tegen de hekken van
de hondenvelden en de
hekken rond het terrein.
Net als vorig jaar meldde
het ds. Pierson College
uit Den Bosch zich om die
klus op zich te nemen.
Die ochtend kwamen er
acht jonge heren met hun
leraar. Verdeeld in twee
groepen begonnen zij
vol goede moed aan hun
klus. Er werd gelachen,
gekletst, grappen en lol
gemaakt, maar ook heel hard gewerkt. Halverwege de middag was de klus geklaard.
Voordat iedereen weer vertrok moest er uiteraard een foto gemaakt worden met de
hond die de meeste indruk op de groep had gemaakt, onze Willem. We bedanken deze
groep hard werkende heren voor hun inzet maar vooral ook voor hun gezelligheid.

Oproep:

Wat is er nu prettiger dan het voorjaar te beginnen met een opgeruimde kledingkast!
En dan met al die oude kleding ook nog een goed doel te steunen!
Dierbaar - Juni 2016   9
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Opvang van 1000ste pleegkitten!

“Ik heb 1000 kittens met de fles groot gebracht.” Wie kan dat nou zo snel zeggen?
Nou, dat kan pleegmoeder Cobi Beulink dus zeggen. En zo’n prestatie verdiend het om
eens extra in het zonnetje gezet te worden.
In samenwerking met de pleeggezinnen feestcommissie en de initiatiefnemers van de
aanvraag voor een koninklijk lintje wilden we Cobi een onvergetelijke dag geven. En
dat werd het. Dinsdag 26 April begon voor Cobi met een verrassingsbezoek aan het
stadshuis alwaar zij de Koninklijke onderscheiding kreeg opgespeld.
Daarna werd Cobi feestelijk binnen gehaald bij het
Dierentehuis. Een oranje versierd gebouw, een lied,
bubbels, genodigden, taart en lekker hapjes. “Is dit
niet allemaal een beetje overdreven?“ waren de eerste
woorden van Cobi.
Maar nee hoor, er kwam nog meer. Cobi heeft tussen
de regenbuien door haar eigen pad mogen openen.
Vanaf nu heet het pad van het hoofdgebouw naar het
kattenpaviljoen - het pad wat Cobi al minstens 10.000
keer heeft bewandeld- het Cobi Beulinkpad. Als dit
alles nog niet genoeg was mocht Cobi ook nog de Ida
Zilverschoonprijs in ontvangst nemen. Deze prijs wordt
uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op
positieve wijze heeft onderscheiden op het gebied van
dierenwelzijn. Dat is Cobi dus absoluut, zonder haar hadden 1000 kittens het zeker
niet gered.
Kortom, 26 april was voor Cobi een dag om nooit meer te vergeten.
We willen dan ook iedereen bedanken die zich in hebben gezet om deze dag mogelijk
te maken. Natuurlijk willen we Cobi ook ontzettend bedanken voor al haar inzet en
liefde; Cobi bedankt! Op naar de volgende 1000 kittens!
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De Collectedata voor 2016 zijn:

Van 15 t/m 21 mei:
St. Michielsgestel: Gemonde, Den Dungen, Maaskantje, Middelrode, Schijndel,
Maasdonk
Van 3 t/m 9 juli:
Vught: Cromvoirt
Boxtel: Liempde
Van 28 augustus t/m 3 september:
‘s-Hertogenbosch
Engelen, Bokhoven, Empel, Nuland, Vinkel
Rosmalen
Hintham, Maliskamp, Kruisstraat

Wij zoeken nog collectanten!

Ieder jaar zijn wij op zoek naar collectanten die namens het Dierentehuis met een
collectebus langs de deuren willen gaan. Mede dankzij de opbrengt van de collecte,
kunnen wij de dieren op het Dierentehuis de juiste zorg bieden.
Heeft u zin en tijd om ons mee te helpen?
Meld u dan aan middels het versturen van een e-mail naar: collecte@dierentehuisdenbosch.nl of neem contact met ons op via: 073-6412417

Stichting Vrienden van het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch

Op 29 december 2015 is voornoemde stichting opgericht. De stichting heeft
als voornaamste doel het beheren van de gelden welke voortkomen uit
schenkingen, erfenissen en legaten die ten behoeve zijn van het Dierentehuis
’s-Hertogenbosch e.o.
De stichting onderhoudt een goede band met de moederstichting, maar het
bestuur kan, zover de statuten anders vermelden, zelfstandige besluiten
nemen, ook in het besteden van de gelden.
Het bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één door- en vanuit het bestuur
van de moederstichting is benoemd. Dit zijn:
• Jan Hein Verlinden
• Paul Hilgers
• Govert Weinberg
De vriendenstichting is een door
de belastingdienst erkende ANBI
stichtingen publiceert zijn jaarverslag via de website.
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Heeft U een hond, maar heeft u weinig tijd?
Dan biedt Dogservice de oplossing:
Dagopvang voor uw hond !!
Uw hond speelt de gehele dag in het bos.
Bovendien leert uw hond omgaan met andere
honden. Ideaal voor zowel hond als baas !!
Website: www.dogservice.nl
Email: info@dogservice.nl
Telefoon: 06-54325478

Achter het Stadhuis 8
5211 HN ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073-6140922
www.soaphair.nl

Victorialaan 15 – ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
www.rescop.com

DÉ woningopruimers & Kringloopwinkels
Woningopruimer GEMINI : het adres voor het
vakkundig leegruimen en bezemschoon
opleveren van uw woning.

Voor onze adressen bezoek onze website

www.geminivof.nl
Tel.: Jos 06 - 1509 2434

Woningopruimer GEMINI:
EEN ZORG MINDER!

Het adres voor al uw meubels op maat

Info@enricomaatmeubelen.nl

-Kasten, Tafels, Keukens, Inloopkasten

www.enricomaatmeubelen.nl

-Van design tot realisatie

Tel: 06-21543590
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Even voorstellen – Esther Schouten van
Krimpen
Mijn naam is Esther Schouten van Krimpen,
ik woon samen met Harm en sinds 8,5 jaar
hebben wij een dochter, Linde.
Ik werk al 12 jaar met veel plezier op het
Dierentehuis. Vroeger deed ik zo’n beetje
alles wat de vaste medewerkers ook
deden, nu ben ik telefoniste. Ik kom veel
in contact met mens en dier en dat vind ik
een geweldige combinatie
Wij hebben een poes van twee jaar oud,
Gipsy, waar we veel plezier aan beleven,
het is een echte doerak! En de beste vriend
van Linde.
In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag,
doe ik aan yoga en help bij Linde op school
met lezen en de bibliotheek.
Ik hoop nog heel lang bij het Dierentehuis
te blijven werken, zodat ik de langstwerkende vrijwilliger wordt!

Even voorstellen – Diederik Mollinger
Sinds 1 november 2015 ben ik aangesteld als de penningmeester van het
Dierentehuis en vervang daarmee Jan
Hein Verlinden.
Ik ben in 1954 geboren, getrouwd met
Karin Giebel en we hebben 3 kinderen.
Buiten de goudwindes in de tuinvijver
hebben wij geen huisdieren. Toen
de kinderen nog klein waren hebben
we wel honden gehad. Momenteel
twijfelen we er aan om weer een hond
in huis te nemen, wetende daarmee
een verplichting voor meerdere jaren
aan te gaan.
In mijn vrije tijd geniet ik van balsporten, klussen in huis, de tuin en wandelen met
de hond van de buren. De kennis en vaardigheden die ik middels jarenlange ervaring
in de internationale hotellerie heb opgedaan, wil ik graag ten dienste stellen aan de
continuïteit en waarborging van het welzijn van de dieren in het Dierentehuis.
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Dier en gedrag
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geffen. Ze volgt een opleiding tot
hondengedragsdeskundige.

Dirigeren en zelf leren

Onze leergeschiedenis gaat ervan uit dat wij een leven lang leren. Mijn vader was van
nature linkshandig en hij was als kind op school gedwongen om rechts te schrijven.
Voor de rest van zijn leven hebben we niet kunnen lezen wat hij schreef. Het was een
onleesbaar handschrift, klein en moeilijk te lezen. Mijn zus had hetzelfde probleem
maar mocht gelukkig wel links schrijven. Echter, met een vulpen links schrijven
was niet makkelijk. Handen vol inktvlekken en onleesbare woorden in haar schrift.
De leraar zei dat ze het zelf maar op moest lossen en dat deed ze, ze hield haar
schrift uiterst schuin en haar handschrift werd vloeiend en mooi. Het ene extreem,
gedwongen of gedirigeerd leren is soms nodig, vooral als de veiligheid op het spel
staat. Aan de andere kant moet het mogelijk zijn om dingen zelf te ontdekken. Dit kan
echter onvoorspelbaar gaan en slechte gewoontes in de hand werken.
Normaal zal gedirigeerd leren leiden tot een student die in hoge mate afhankelijk is
van de leraar. Sommige studenten komen van de middelbare school met dit probleem.
Docenten horen dan vaak: “Moeten we dit
opschrijven?” zodra de docent op het bord
begint te schrijven. Na een half jaar kunnen
ze deze vraag vaak zelf beantwoorden. De
student kan echter ook dichtslaan, bang
geworden om zonder directe aanwijzingen
oplossingen te proberen. Als de student
er een is van het type “ik doe het op mijn
manier’’ dan kan dirigerend leren behoorlijk
stressvol zijn. Dit kan leiden tot een vijandige
relatie tussen leraar en student. Echter een
kind een kettingzaag geven en het hem zelf uit laten zoeken, is vragen om problemen.
Er zitten voordelen aan om van de ervaringen van anderen te leren.
We streven ernaar om met het leren aan een hond ergens in het midden te zitten.
Genoeg richting om alles veilig te begeleiden, maar met voldoende ruimte om de hond
zijn eigen stijl te laten ontwikkelen. Soms vragen we het volgende aan de hond: ”Als
de bal in de doos zit, word je beloond’’ Sommige honden lossen dit probleem zelf op,
vangen de bal en leggen die in de doos. Maar een andere hond kan wanhopig worden
en heeft hulp nodig in het begin. Zelf leren kan ertoe leiden dat de hond de bal in
de doos legt, maar deze tegelijkertijd aan stukjes knaagt, een slechte gewoonte.
De gedirigeerde hond zal de bal met precisie in de doos leggen. Maar heeft steeds
commando’s nodig om het te kunnen. De honden die het zelf mochten ontdekken,
zullen het beter onthouden en het de volgende keer weer kunnen.
Als begeleider en trainer moet je trachten de leerprocessen van onze hond te
begrijpen. Honden moeten op hun eigen hondse manier dingen leren, in hun eigen
tempo en met begeleiding en ondersteuning van ons.
Door Jagers
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Sponsorbedankjes
Wij willen Beezteez heel hartelijk bedanken
voor hun donatie voor onze dieren. Op
dierendag heeft Beezteez een doos vol met
spullen gedoneerd, waardoor onze dieren flink
verwend konden worden op deze speciale dag.

Fam. Versteeg verraste onze dieren met een
zeer goed gevuld kerstpakket.
Onze dieren zijn er de feestdagen goed mee
doorgekomen.
Het bedrijf Klomp techniek heeft voor de
medewerkers iets lekkers voor bij de koffie
gebracht. Natuurlijk hoorde daar ook het
royale lekkers voor de dieren bij. Hartelijk
dank hiervoor namens de dieren en onze medewerkers.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ondersteunt Dierenkliniek Nuland het
Dierentehuis middels het aanbieden GRATIS gebitsbehandelingen. Gedurende een jaar wordt iedere maand een
hond of kat geholpen zodat ze met een stralend gebit
herplaatst kunnen worden. Dankzij deze hulp bespaart het
Dierentehuis ruim €2.500 aan medische kosten.
Afgelopen maart was Gijsje de gelukkige!

Fam. Wielink hartelijk voor uw
donatie en tevens lief kaartje!
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Ook dit jaar heeft Leon van den
Broek ook weer een behoorlijke
bijdrage aan het Dierentehuis
gedoneerd. Door maandelijks een
bedrag opzij te leggen en hiervan
voer voor onze honden en katten
te kopen, kunnen onze dieren op
een feestelijk Kerstmaal rekenen.
En zitten ze er de komende
maanden ook warmpjes bij.
Sinds maart hebben we er een vaste sponsor
bij; stichting Dima&Co. De stichting voorziet de
inwoners van seniorenopvang ‘De Oude Kwispelaar’ van prachtige, bovendien handgemaakte
halsbanden. Nu lopen onze senioren er weer hip
en kleurrijk bij.

Het is natuurlijk mogelijk om
uw eigen hond te voorzien van
een halsband van Dima&Co. De
opbrengsten worden verdeeld
onder het Dierentehuis Den Bosch
en het dierenasiel in Novosibirsk,
Rusland. Volgens Dima&Co doen
beide organisaties geweldig werk
op het gebied van dierenwelzijn
en op deze manier wil de stichting een steentje bijdragen.
Tijdens onze jaarlijkse Open Dag in september zal de
stichting ook een stand bekleden. Alles wat op deze
dag verkocht wordt, wordt gedoneerd aan het Dierentehuis.
Langs deze weg bedanken wij Hotel Terminus uit
‘s-Hertogenbosch voor de donatie van het linnengoed,
en voor de acties die zij doen om onze collectebus te
vullen.
Angelina van Diepen heeft op een hondententoonstelling voerzakjes verzameld om te doneren aan het
Dierentehuis.
Angelina heel erg bedankt namens de beestjes!
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Tinus, Jopie, Bep, Valentina, Mik,
Nienke hebben parfum gemaakt en
toen verkocht.
De opbrengst van € 19.90 kwamen ze
met zijn allen brengen.
Meiden en jongens, heel erg bedankt
ook namens de dieren.

Oosterplas doet!

Op donderdag 21 januari namen wij een check van €366,77 in
ontvangst van OosterplasDoet!. Dit bedrag is opgehaald tijdens de
baggerloop van 2015. Wij danken de organisatie van OosterplasDoet! Hartelijk voor hun gulle gebaar.

Dorien Schellekens van zorggroep Elde uit
Boxtel een gul bedrag gedoneerd aan het
Dierentehuis. Hartelijk bedankt!
Op het moment dat
wij het boekje aan het
afronden zijn, kwamen
deze kinderen twee
grote tassen brengen
met
lekkers,
handdoeken en speeltjes voor
de honden en de katten.
Ze hadden bedacht dat
ze iets voor het goede
doel wilde doen, ze
zijn lege flessen op te
gaan halen en van dat
geld hebben ze van alles
gekocht. Het restant ad
€ 15,80 hebben ze gestort in de collectebus op de balie. Heel erg bedankt namens
onze honden en katten.
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Partnerplan Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

Sinds begin 2015 is het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch van start gegaan met een
partnerplan. Om onze dienstverlening te waarborgen én te verbeteren, zijn wij op
zoek naar bedrijven, organisaties en particulieren, die zich aan ons willen verbinden
en financieel willen ondersteunen.
Het partnerplan van Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch kent diverse mogelijkheden voor
bedrijven, organisaties en particulieren om ons financieel te ondersteunen. Er bestaan
drie classificaties, met een beperkte beschikbaarheid én een daaraan gekoppeld
bedrag.
Als tegenprestatie bieden wij onze partners en vrienden een pakket met diverse
naamsvermeldingen (inclusief logo). Dit betreft fysieke vermeldingen in de vorm
van borden in het hoofdgebouw, het terrein, de paviljoens, de verblijven. Daarnaast
worden alle partners en vrienden op de website van het Dierentehuis vermeld.

Partners
•
•

BSS Van den Broek Schoonmaakservices
Patricia Groenewoud (Stichting Bijdrage tot Meer Geluk en Welzijn)

Vrienden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wim Jansen
Ecobility
Lighting Pole Services
Rabobank ‘s-Hertogenbosch
e.o.
Unlimited Vision & Sound BV
Pepijn en Lise Knotter
Certitude Capital
Gemini
Citrus

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of u kunt contact opnemen met
Frank Rijnierse (Coördinator Partnerplan) via: partnerplan@dierentehuisdenbosch.nl

Mooie Donatie!

Via deze weg willen wij heel graag de ouders van vrijwilliger Erik Kroon bedanken. Zij
hebben namelijk héél veel spullen aan ons gedoneerd vanuit hun dierenspeciaalzaak.
We kunnen deze mooie donatie erg goed gebruiken.
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COLUMN - Geduld is een schone zaak
Het was een donderdagmiddag in september toen wij besloten onze kattenpopulatie wederom aan te vullen met een nieuwe asielkat. Wederom inderdaad, want
onze kleine zwarte weduwe Annabel had inmiddels al drie katers versleten. (De
eerste bezweek aan een hartkwaal, de tweede aan ouderdomsverschijnselen en
de derde werd slachtoffer van een tragisch ongeval.
Als trouwe kijker van diverse
misdaadseries, zou ik er bijna
achterdochtig van worden.)
Annabel lijkt ook op het eerste
gezicht niet zo’n sociaal dier.
Toch bleek ze het nodig te
vinden ons nachtenlang wakker
te miauwen, toen zij als enige
viervoeter in ons huis overbleef.
Kortom: het zou voor ons alle
drie gezelliger zijn als wij ons
nogmaals zouden ontfermen
over een kattenkind.
En zo kwam Roderick in ons
leven. Of eigenlijk: in ons huis.
Want het duurde nog even
voordat hij daadwerkelijk deel
ging uitmaken van ons leven.
Wij hebben hem namelijk drie
volle weken niet gezien.

Roderick verried zijn aanwezigheid slechts door
een vermindering van het aantal brokjes in de
voederbakken. Soms ging ik naar hem op zoek
en vond ik hem achterin een kast, weggedoken
tussen schoenen of tasjes. De angst in zijn ogen
deed vermoeden dat ik hem met een slagersmes
achterna zat. Niks was minder waar. Ik wilde hem
slechts knuffelen en gerust stellen. Maar ik realiseerde me dat ik hem maar beter met rust kon
laten.
Na ruim twee weken zag ik hem plots op de
krabpaal in de gang zitten. Oh euforie! Toen ik mij
echter durfde te bewegen, vloog hij alweer weg.
Snel naar zijn schuilplaats in de kast! Mensen zijn
eng! Ondertussen hoopte ik maar dat dit een klein
stapje in de goede richting was... want het idee
dat Roderick de rest van zijn kattenleven onderin
een kast zou doorbrengen vond ik niet zo’n heel
leuk vooruitzicht.
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Enkele dagen later ontdekte ik dat
Roderick in een mandje in de gangkast
lag. Ik greep mijn kans! Ik sloop naar
de kast, met een voorraad kattensnoepjes in mijn hand. Ik paaide hem
met snoepjes en hij liet mijn hand toe.
Ik mocht hem een aai over zijn koppie
geven. Toen ik even stopte met aaien
gaf hij een kopje tegen mijn hand
en spinde zachtjes. Wat een overwinning! Diezelfde avond sloop hij
voor het eerste de woonkamer in en
sprong naast me op de bank. Ik durfde
nauwelijks te bewegen. Toen ik heel
langzaam mijn hand naar hem uitstak
gaf hij een kopje. En een kwartier
later lag hij met zijn voorpootjes op
mijn bovenbenen. Roderick op schoot.
Wauw!
Inmiddels is onze Roderick (Ro voor
vrienden) volledig ingeburgerd in ons
huis. Hij is beste maatjes met Chef
Voederbak, hij plaagt Annabel en hij
denkt – zoals het hoort – dat het hele huis van hem is. Hij schrikt nog altijd van
onverwachte bewegingen, maar verder is er van dat angstige beestje niks meer terug
te zien. En Annabel? Die doet alsof ze weinig van hem moet hebben… maar ’s nachts
huilen? Dat doet ze niet meer. Kortom: ons gezinnetje is weer compleet.
Arianne Gelderblom
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COLUMN - Kattenpaviljoen
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn
kattenpaviljoen. In deze uitgave van de Dierbaar ga ik heb hebben over een
veelvoorkomende reden waarom katten worden afgestaan aan het Dierentehuis.

Onzindelijkheid

Onzindelijkheid is één van de meest
voorkomende
redenen
waarom
eigenaren hun kat naar het Dierentehuis brengen. Soms was de kat sinds
dag een al onzindelijk maar vaak
ontstaat dit gedrag zomaar ineens.
Nu is het natuurlijk erg vervelend om
een kat in huis te hebben die niet
(altijd) op de kattenbak plast en is
het ook heel begrijpelijk dat mensen
zich daar na een tijd geen raad meer mee weten. Nu is het zo dat onzindelijkheid
bij katten in veel gevallen prima te verhelpen is en dat de kennis hierover bij veel
eigenaren ontbreekt. Hierdoor voelen veel eigenaren zich vaak te snel genoodzaakt
om hun kat aan het Dierentehuis af te staan. Veel katten die het Dierentehuis binnen
komen door plasproblemen raken deze problemen tijdens hun verblijf door de juiste
aanpak kwijt. Hieronder licht ik de meest voorkomende redenen, waarom katten
onzindelijk worden, toe. Daarnaast beschrijf ik mogelijke oplossingen.

Markeren en sproeien

Katten communiceren met hun uitwerpselen. Door hun gevoelige neus kunnen zij
uit de urine informatie halen over van welke kat het territorium is waar ze zich in
begeven, wanneer deze kat er voor de laatste keer was en wanneer deze kat waarschijnlijk weer terug gaat komen om het urinespoor te verversen. Daarnaast kunnen
katten ook ruiken of de kat van wie de urine is ziek is (katten gaan er overigens vanuit
dat wij (mensen) dit ook kunnen). Dus naast lichaamstaal en geluiden is urine een heel
belangrijk communicatiemiddel voor katten. Katten die in huis sproeien (markeren)
zijn in sommige gevallen seksueel nog intact en sproeien in dat geval vanuit hormonale
behoefte. Castratie of sterilisatie zou in dat geval een oplossing kunnen bieden. Een
andere oorzaak kan zijn dat er onvoldoende andere plekken zijn waarop katten hun
geur kunnen markeren. Vaak zijn er in dat geval te weinig kattenbakken of krabpalen
aanwezig in de ruimte(s) waarin de kat onzindelijk is. Deze laatste reden heet territoriaal sproeien en komt meestal voor bij katten die al redelijk stressgevoelig zijn.
Markeren geeft de kat immers een gevoel van veiligheid.

De kattenbak

Een te vieze kattenbak kan ook een reden zijn dat katten besluiten om ineens naast
de bak te plassen. Ideaal zou zijn als de kattenbak twee keer per dag uitgeschept zou
worden, maar een minimum van één maal per dag is voor de persoonlijke hygiëne van
de kat een vereiste. Daarnaast is het ook nodig om de kattenbak minimaal een maal
per week te ontsmetten met chloor. Veel mensen hebben als tegenargument dat hun
katten de kattenbak gebruiken ook al maken ze deze twee maal per week schoon.
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Vughterstraat 79 Den Bosch 06-20167714
info@studiozwijsen.nl www.studiozwijsen.nl

Pebble Dogshop
Rodenbachstraat 9
5216 VH Den Bosch

Mede mogelijk gemaakt door:

Daniels Afbouw v.o.f

Pebble Dogshop voor betaalbare hondenkleding,
hondenmanden, halsbanden
en andere leuke accessoires
www.pebbledogshop.com
Gratis bezorging in Den bosch

Jan Steenstraat 3 - 5212 EN Den Bosch
Ring uit eigen goudsmids atelier

Goldline, Minderbroederstraat 25, Den Bosch
www.gold-line.nl
Home Care Huisdierverzorging en Huisoppas
De allerbeste oplossing voor huisdierverzorging en huisoppas.
Al meer dan 30 jaar ondersteunt Home Care meerdere organisaties voor dierenwelzijn.

www.homecareoppas.nl
Hans Verhallen

info@homecareoppas.nl
073-521 43 62
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DIERENVRIEND UIT
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Profundo Autoservice
Graafsebaan 123C
5248NL Rosmalen
06-48355424
www.profundoautoservice.nl

vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl
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De katten van deze eigenaren tolereren dit gedrag van hun baasjes maar het levert
wel ongemak en stress op. Daarnaast word het risico op ziekte aanzienlijk vergroot
door een slechte kattenbakhygiëne. Naast de kattenbakhygiëne maakt ook het aantal
kattenbakken uit. Het echte minimale aantal kattenbakken dat een huishouden nodig
heeft is het aantal katten in het huishouden + 1 bak (n+1). De reden hiervan is in mijn
vorige column van de december 2015-editie van Dierbaar te vinden op de website van
het Dierentehuis.

Stress

Stress is een andere veel voorkomende reden dat katten ineens onzindelijk worden.
Redenen van stress bij katten kunnen zijn:
• Te weinig bronnen beschikbaar N+1 (Denk aan niet voldoende kattenbakken,
krabpalen, lig- en rustplekken, drink en eetplekken enz.)
• Niet naar buiten kunnen
• Honger
• Een andere onbekende kat in het territorium
• Bezoek
• Een vieze kattenbak
• Pijn
• Verveling
• Onprettige geuren
• Veel harde geluiden
• Verbreking van de routine die de kat heeft
• Elke verandering in huis of in het leven van de kat
• Geen of te weinig keuzemogelijkheden over situaties
Bij onzindelijkheid door stress kan het inschakelen van een erkende kattengedragstherapeut helpen het plasprobleem te stoppen.

Blaasontsteking en pijn

Blaasontsteking komt erg vaak voor bij katten en is in veel gevallen stress- of dieet
gerelateerd. Een bezoek aan de dierenarts is een van de eerste dingen die gedaan
moeten worden bij onzindelijkheid zodat blaasontsteking of een andere fysieke
oorzaak zoals pijn (hoeft niet in de blaas te zijn) uitgesloten kunnen worden. Katten
zijn namelijk meesters in het verbergen van hun pijn. Onzindelijkheid is vaak een van
de tekens dat een kat pijn heeft.
Stappenplan bij onzindelijkheid
1. Raadpleeg een dierenarts.
Komt er niets uit onderzoek van de dierenarts, dan
2. Raadpleeg een erkende kattengedragsdeskundige.

Kort samengevat

Katten zijn van nature erg propere dieren die als er niets aan de hand is, vrijwel altijd
zindelijk zijn. Plast of poept je kat naast de bak, dan wil je kat je duidelijk maken
dat er iets met hem/haar aan de hand is en is het zeer raadzaam om hiermee naar
de dierenarts te gaan. Of als dat niets oplevert een erkende gedragstherapeut voor
katten te contacteren. Ook kan het opvolgen van de tips hierboven bijdragen aan de
voorkoming van onzindelijkheid bij uw kat.
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Schout van Lijndenstraat 13 5237 SE ‘s-Hertogenbosch
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Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door een anonieme
sponsor uit ‘s Hertogenbosch

info@alku-bouw.nl
www.alku-bouw.nl

Meulenhoff Koeriersdiensten beschikt over een uitgebreid
wagenpark van kleine bestelwagens tot meubelwagens !!!
Uw goederen worden veilig & vakkundig getransporteerd.

Meulenhoff

-Pallets- Pakketten – Kantoor & Meubel transport
Boxsprings – Verhuisservice – Distributie Routes
Op & Overslag en meer ……..

Afrikalaan 5 5232BD ‘s-Hertogenbosch
T: 073 690 96 34/ M: 06 36 444 996
www.meulenhoff-koeriersdiensten.nl
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Baasje gezocht
Uniqua – Beagle

Uniqua is een mooie Beagle
dame van bijna 10 jaar oud. Ze
heeft mooie reebruine ogen en
hiermee kijkt ze soms treurig
de wereld in. Uniqua verblijft
namelijk al ruim een jaar bij
ons in het Dierentehuis. Ook
al heeft ze het hier goed naar
haar zinnetje, een eigen huisje
zou ze toch het allerleukst
vinden.
Ze is een schat van een meid
en is dol op wandelen. Iedere
zondagmiddag gaat ze gezellig
met een vrijwilligster mee naar
de bossen. Uniqua is een kat
uit de boom kijker maar als ze je eenmaal kent dan zit het wat haar betreft wel snor.
Katten jaagt ze graag weg en met andere honden kan ze niet altijd goed overweg.
Voor Uniqua zijn we dan ook op zoek naar een baasje die naast veel tijd en liefde voor
haar, ook ervaring heeft met honden.

Koekoek – Europese Korthaar

Koekoek is een charmante oudere
heer van 11 jaar. In september
2015 is hij als zwerver bij het
Dierentehuis
binnengekomen.
Helaas heeft nog niemand zich
gemeld voor deze knappe man,
dus nu wordt hij in de spotlight
gezet.
Met Koekoek in huis zal je je
nooit meer eenzaam voelen
of vervelen, hij laat duidelijk
merken dat hij er is. Hij groet
iedereen met luid gemiauw
en komt graag kopjes geven.
Ondanks zijn leeftijd is hij nog
steeds gek op spelen. Koekoek
houdt van gezelschap, maar niet
van opgepakt worden.
Omdat Koekoek als zwerver
gevonden is zijn wij op zoek naar
een baasje die beschikt over een
huis met een tuin. Koekoek krijgt
bij het Dierentehuis nier dieet.
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Make over
Deze keer staat senior Marco in de spotlight.
Marco is eind maart 2016 bij ons in het Dierentehuis komen te wonen omdat zijn
baasje niet meer voor hem kon zorgen. Zijn vacht was erg vervilt, daarom heeft
trimsalon Samowoets zijn vacht onder handen genomen. Nu ziet Marco er weer uit als
een prachtige oude heer, met stralende vacht.
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Seniorenhuis ‘de Oude Kwispelaar’
Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het
wel & wee van onze senioren
Wie had dat gedacht…dat de 200e
senior geplaatst zou worden eind 2015?
In 2011 heeft de seniorenopvang voor
het eerst haar deuren bij ons in Den
Bosch geopend. Dit betekent dat sinds
de opening, meer dan 40 seniorhonden
per jaar hun weg naar een eigen huis
hebben gevonden.
De ‘plaatsingsteller’ is echter(gelukkig)
niet stil blijven staan op de 200.
Inmiddels zijn weer een aantal andere
senioren geplaatst. Zo hadden we drie
lieve bruine Labradors zitten; Nino, Bo
en Tassa. Alle drie zijn in een mum van
tijd herplaatst! In januari kwam een
ander trio bij ons binnen, de ‘Chows’
genaamd Trust, Chow en Lion. De
honden zijn in beslag genomen en via
de Koninklijke Hondenbescherming in
ons Dierentehuis opgevangen. Nadat ze flink onder handen genomen waren door
onze dierenarts en door de trimsalon heeft de Chow Club ons geholpen met het
vinden van geschikte eigenaren. Na een verblijf van een klein maandje zijn ze alle
drie herplaatst. Trust en Chow zijn zelfs samen geplaatst. Om helemaal precies te zijn
staat de teller inmiddels alweer op 217.
De ene hond blijf wat langer in je gedachten hangen dan de andere hond, vooral
als ze wat langer bij ons verblijven. De 18 jarige Jack Russel genaamd Ascha heeft
hier bijvoorbeeld een hele poos gezeten voordat ze geplaatst werd. Ze heeft een
poosje met haar gezondheid (ze heeft slechte oogjes) lopen kwakkelen. Toen ze
eenmaal weg mocht, meldden oude
bekenden van ons zich... de
eigenaren van Roselle! Roselle (ook
bekend als Sam) is een oud bewoner
van de seniorenopvang, ze heeft in
2013 bij ons gewoond. Zodoende is
Ascha ook geplaatst bij deze lieve
mensen. Een van de succesverhalen in deze Dierbaar is gewijd
aan Ascha. Door verhalen zoals die
van Ascha blijven we hoop houden
voor onze andere langzitters, zoals
bijvoorbeeld Uniqua en Spikey.
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Vets Facts
Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer ruim 30 jaar onder zijn hoede.

Onze grote zorgen voor kleine diertjes

In 2015 heeft het Dierentehuis 640 katten opgevangen. Bijna de helft van dit aantal
bestond uit kittens. Ieder voorjaar druppelen de kittens en moederpoezen langzaam
bij het Dierentehuis binnen. In juli is de piek; bijna 200 katten verblijven dan bij
pleeggezinnen in huis of in het Dierentehuis zelf. Voordat kittens klaar zijn voor
adoptie hebben ze al een heel socialisatieproces doorlopen en zijn ze op medisch
gebied gekeurd. Vaak krijgt het Dierentehuis te horen: “Waarom kost een kitten uit
het Dierentehuis zo veel geld? Ik kan een kitten elders gratis meekrijgen!”
Waarom een kitten €147,- (en twee kittens €278,-)
kost bij het Dierentehuis ga ik u in deze Vets Facts
uitleggen. Kittens kunnen in verschillende variaties
binnenkomen; via een zwangere moederpoes, zijn
gevonden met moederpoes of zijn gevonden zonder
moederpoes. Daarnaast kunnen ze ook nog in de
leeftijd tussen 0 en 8 weken zijn. Voor het gemak
houden we in dit verhaal een moederpoes aan die
gevonden is met kittens van één dag oud.

Binnenkomst

Bij binnenkomst wordt de moederpoes ontwormd en ontvlooid. De kittens
worden dan indirect via de melk van de
moederpoes ook ontwormd en ontvlooid.
Daarnaast wordt gezocht naar een pleeggezin dat bij de moederpoes past.
Sommige moederpoezen zijn namelijk
héél lief, en sommige moederpoezen zijn
bang of hebben een pittig karakter. In
sommige gevallen is het zelfs beter dat de
moederpoes bij het Dierentehuis blijft – bijvoorbeeld als de kittens ziek of verzwakt zijn.

Eerste medische check

Als de kittens twee weken oud zijn komen ze op controle bij de dierenarts. Hier wordt
gekeken of ze goed groeien, of er complicaties zijn en of deze behandeld moeten
worden. Ook worden ze nogmaals ontwormd en ontvlooid.

Socialisatie

Wat ook heel belangrijk is; de kittens worden gesocialiseerd bij de pleeggezinnen,
zodat ze zullen uitgroeien tot sociale, evenwichtige katten. De moederpoes blijft tot
aan de plaatsing bij de kittens. Als alle kittens geplaatst zijn, komt de moederpoes
terug naar het Dierentehuis. Als ze geen melkgift meer heeft dan wordt ze gesteriliseerd, en hierna kan ze zelf ook herplaatst worden.
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Eerste vaccinatie en chip

Wanneer de kittens 9 weken oud zijn en
minimaal 850 gram wegen, mogen ze
voor de 1e keer gevaccineerd worden.
Ook wordt er een microchip geplaatst,
welke op naam van de nieuwe eigenaar
wordt gezet bij plaatsing. De kittens
verblijven dan nog minimaal 1 week
bij het pleeggezin voordat ze geplaatst
mogen worden. Kittens afkomstig van
het Dierentehuis zijn dus minimaal 10
week oud voordat ze geplaatst worden.

Tweede vaccinatie

De kittens worden voor de 2e keer gevaccineerd, drie weken na de 1e vaccinatie. Na
de 2e vaccinatie is de kitten voor een heel jaar goed gevaccineerd.

Medische nazorg

Ieder dier wordt in principe met twee weken medische nazorg geplaatst (mits het
geen chronische ziekte is dat bij plaatsing al bekend was). Tijdens deze periode
mogen de families waar de kittens geplaatst zijn kosteloos op het spreekuur langskomen bij het Dierentehuis.

Sterilisatie/Castratie

Als de kittens zes maanden oud zijn dan moeten ze worden gecastreerd of gesteriliseerd. Dit is ter voorkoming van nieuwe nestjes kittens. Dit wordt ook bij het Dierentehuis uitgevoerd door de dierenarts.
Hoeveel zou een kitten kosten, als we alle handelingen in rekening zouden brengen?
Behandeling
Ontwormen
Ontvlooien
Plaatsen van microchip
Vaccinatie
Chipregistratie
Sterilisatie/castratie

Aantal keer
2
2
1
2
1
1
Totaal

Totaal prijs*
€10,- (€5,- per keer)
€12,- (€6,- per keer)
€26,€74,- (€37,- per stuk)
€6,95
€59,- (poes) €25,- (kater)
€187,95 (poes) €153,95 (kater)

*Let op: consultkosten zijn er niet bijgerekend, enkel de behandelingsprijzen. Evenals de voerkosten
en eventuele andere gemaakte kosten, in geval van bijvoorbeeld ziekte.

Niet geheel onbelangrijk; ook de tijd die in het socialiseren wordt gestopt wordt niet
gerekend. Zoals u in het tabel kunt zien, verkoopt het Dierentehuis haar kittens met
€7,- tot €40,- verlies. Het bedrag dat door u wordt betaald bij plaatsing wordt dan ook
gezien als een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
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Succesverhaal-Aagje
Aagje is in het voorjaar van 2015 als zwerver bij het
Dierentehuis binnengekomen. Ze was er erg slecht aan toe.
Zo was ze erg uitgedroogd, mager en zakte ze door haar
poten. Gelukkig heeft haar vindster besloten om Aagje te
helpen, anders had ze het hoogstwaarschijnlijk niet gered.
Helaas heeft ze wel permanente schade overgehouden
aan dit alles; haar nieren zijn slecht, ze heeft een verlamd
teentje en een oude botbreuk bij haar bekken. Daarnaast
heeft haar vertrouwen in mensen een deuk opgelopen.
Ondanks alles is het haar
toch gelukt om in oktober 2015 een eigen huisje te
vinden waar ze lekker zichzelf mag zijn. Hier woont ze
bij een jong stel samen met twee honden en een andere
kat. Aagje blijft een beetje verlegen, het liefst ligt ze in
haar eigen mandje van waaruit ze heel de woonkamer
kan overzien. Nu het voorjaar begonnen is mag ze naar
buiten in de tuin, maar het liefst holt ze direct weer
naar binnen.
Ze houdt echt
van de ‘man des
huizes’. Zodra hij
thuis komt van
werk, springt ze
uit haar mandje en groet ze hem luid miauwend
bij de voordeur. Het liefst wordt ze door hem
opgepakt en flink geknuffeld. Ook komt ze
gezellig bij hem op de bank liggen als hij haar
roept.
Van het vrouwtje wil Aagje weinig weten – als zij Aagje roept dan is Aagje ineens
Oost-Indisch doof en/of spoorloos verdwenen. Wat dan wel weer grappig is, want
het vrouwtje is verliefd op Aagje geworden in het asiel en op haar initiatief is Aagje
geadopteerd uiteindelijk. Zo zie je maar, katten weten precies bij wie ze het hardst
moeten slijmen om geplaatst te worden. Zodat ze daarna verzekerd zijn van een
heerlijk luizenleven.

Succesverhaal –

Beertje

Ex-bewoner Beertje van het Dierentehuis, is afgelopen
maart verhuisd naar het Martinushuis in Nuland. Hier
‘werkt’ hij als therapiekat voor de ouderen die in het
Martinushuis wonen.
Beertje heeft zich inmiddels echt geliefd en onmisbaar
gemaakt bij de bewoners, ze zijn echt dol op hem! Dit
is het verhaal van Beertje, volgens verschillende media
bronnen:
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“Diverse partners in de dierenzorg in Nuland
en omgeving zijn betrokken bij dit project.
Het dierenasiel in Den Bosch levert de kat,
gedragsspecialiste Marieke van den Burght
van Tinley test de kat op zijn gedrag, dierzorgverzekeraar Proteq biedt een jaar gratis
verzekering en topvoederfabrikant Specific
zorgt voor de voeding. Dierenkliniek Nuland
staat in voor zijn jaarlijkse vaccinaties,
ontworming en ontvlooiing. Deze samenwerking is uniek in Nederland.”

Succesverhaal –

Ascha

Ascha was met haar leeftijd van 18 jaar
de oudste bewoner van seniorenopvang
‘de Oude Kwispelaar’. Ondanks haar hoge
leeftijd is ze begin februari geadopteerd
en leeft ze nu een heerlijk leven samen
met haar mensen en twee hondenvrienden
Roselle & Yodan. Overigens is Roselle geen
onbekende voor het Dierentehuis; zij is
ook een ex-bewoner van de seniorenopvang.
“Op 3 februari 2016 haalden we Ascha op.
Een Jack Russell kruising van 18 jaar. Haar
zus Roselle (die verscheen al eerder in de
Dierbaar en is ondertussen 15,5 jaar oud)
en broer Yodan vormen nu samen met
haar een gezellig senior-trio. Toen Ascha
bij ons kwam was het alsof dat altijd al zo
geweest was. Ze voelde zich meteen thuis
en op haar gemak.

Uiteraard heeft Ascha de nodige ouderdomskwaaltjes. Vooral haar slechte beschadigde ogen vragen veel zorg. Minstens 10 x per dag wordt er gezalfd en gedruppeld.
Zij ondergaat dit alsof ze weet dat het voor haar welzijn is.
Ascha maakt samen met Roselle elke dag een wandeling op maat en snuffelt zich te
pletter. Ze speelt graag met haar knuffels, kuiert wat in de tuin, gaat op mollenjacht,
ligt te zonnen van zodra het kan, eet met smaak haar brokjes en snoepjes, ontvangt
veel knuffels en geeft er evenveel terug. Af en toe slaapt ze mee op bed, echte "qualitytime momenten". We koesteren ze allemaal.
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We maken van elke dag een feest want senioren hebben niet veel tijd meer om
dat wat er nog rest van hun leven ten volle te benutten. Dit mogelijk maken voor
die oudjes is het mooiste dat er is!!! Je krijgt er zoveel voor terug, dat is niet te
omschrijven. Misschien kan ons verhaal anderen ertoe aanzetten ook een senioradoptie te overwegen.
Ascha is onze 15e senioradoptie en we hebben al veel
afscheid moeten nemen. Er zijn
al veel tranen gevloeid maar
als een hond zoals Roselle of
Ascha je dan kwispelend troost
komt bieden weet je weer dat
achter elke traan die blinkt een
glimlach van herinnering schuilt.
Ooit zullen we ook van hen
afscheid nemen, eigenlijk doen
we dat nu al, vanaf dag 1,elke
dag een beetje. Dagelijks
genieten ze van hun leventje
hier. Wel, elke seconde is meer
dan de moeite waard!”

Donatieknipcoupon

IBAN: NL91 INGB 0674729218
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Ons motto is warmte, gezelligheid,
samen dingen doen maar ook alleen
kunnen zijn als je daar behoefte aan hebt.
Voorbolst 1, 5469 SE Erp
Tel.::06 141 000 60
info@endvandewereld.nl
www.endvandewereld.nl

B.D.V.
Bossche Dienst verlening
Voor al uw vastgoedonderhoud

Maasdijk 7
5321 GP Hedel
Telefoon 06-23 93 59 35

ALLES KLAAR
VOOR
DE ZOMER?
...we helpen je graag verder!
ICT dienstverlening voor het MKB.
www.link-it.nl

