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Amivedi, voor het opgeven van
vermiste en gevonden huisdieren
T 088-0064683
Koninklijke Hondenbescherming
T 070 - 3388942
(van maandag t/m donderdag
van 9.30 - 15.30 uur)

Internet:

www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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Van de redactie
De jaarlijkse Open Dag op de laatste zondag van september, betekent altijd weer
het einde van de zomerperiode en het begin van de herfst. Ook dit jaar hadden
we weer prachtig weer en een groot aantal bezoekers, zij het minder dan de
voorgaande jaren.
Wellicht de crisis of de nu wekelijkse koopzondag in ’s-Hertogenbosch? Wie zal het
zeggen. Hoe dan ook, we hebben er mede dankzij onze vrijwilligers en sponsoren
weer een hele leuke dag van gemaakt! De huifkar bracht bezoekers heen en weer en
de demonstratie ‘Ganzen hoeden’ was een lust voor het oog. En door de inzet van
een groep Canon medewerkers zag het terrein van het Dierentehuis eruit om door een
ringetje te halen.
In deze Dierbaar meer over deze en andere mensen die ons en onze dieren een warm
hart toedragen.
Dit keer stellen Ruud Jansen en Joris van de Laar zich aan u voor. In juni van dit
jaar heeft Joris de functie van Pia de Monchy overgenomen als Coördinator. Afscheid
hebben we ook moeten nemen van Annemarijke Biljard. Zij gaat aan de slag op een
manege. We wensen haar en Pia veel succes.
Van een groot deel van de kittens,
die door ons en de pleeggezinnen
afgelopen voorjaar en zomer zijn
verzorgd, hebben we inmiddels ook
afscheid genomen; zij hebben een
fijn thuis gevonden. Eén van hen zelfs
bij onze receptioniste Esther en haar
gezin!
Verder ontbreken onze vaste columns
en rubrieken niet. De vet’s facts gaat
dit keer over kattenziekte en spelen
een hond en een kat de hoofdrollen
in onze succesverhalen. Bovendien
hebben we heel speciale make-overs
in deze editie.
Ik wens u veel plezier toe met het
lezen van onze Dierbaar.
Eileen Essenburg
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Van het bestuur
WAT BETEKENT DE CRISIS VOOR HET DIERENTEHUIS?
Iedereen wordt geraakt door de crisis. Mensen, bedrijven, gemeenten etc. Ook
het Dierentehuis ontkomt daar niet aan. Het heeft in ons geval wel twee kanten.
De eigenaren zijn blijkbaar niet alleen zuinig met geld, doch ook zuiniger op
hun huisdieren. Als ik het aantal weglopers t/m september 2013 vergelijk met de
cijfers van 2011 dan zijn er 30% minder honden en 5% minder katten dus in totaal
15% minder dieren aangekomen in het tehuis.
Op zichzelf beschouwd is dat voor de dieren een goede zaak. Voor
de inkomstenkant is de daling natuurlijk niet goed doch dat is in
eerste instantie de verantwoording van het bestuur en het beheer
om daar actie in te nemen en de tering naar de nering te zetten.
Het bestuur heeft de gemeenten in de Meijerij benaderd om
niet alleen politiek samen te werken, doch ook de dierenopvang
te bundelen. Dat kan in de toekomst een belangrijke bijdrage
betekenen.
Er zijn momenteel 3 asielen actief in de Meijerij. Je zou je kunnen afvragen of er
niet teveel kleinschalige asielen zijn met vaak geldproblemen en achterhaalde faciliteiten. Concentratie in de grotere steden met meer draagvlak ligt voor de hand.
Ook de Dierenbescherming kan daar een rol in spelen door het combineren met het
opzetten en beheren van dierenambulances, stellen van minimumeisen voor huisvesting en verzorging etc.
Op korte termijn worden wij geconfronteerd met wegvallen van werksubsidies,
stijgende energiekosten, dalende collecte opbrengsten, kosteninflatie, minder
opbrengsten dieren etc. Door de moeilijke arbeidsmarkt is er ook een tendens meer
vrijwilligerswerk te doen. Er is dan ook geen gebrek aan aanbod, doch in de praktijk
ontdekt men dat het hard werken is in het Dierentehuis en dat er ook een veeleisende
emotionele betrokkenheid met de dieren ontstaat. Eens te meer reden om de vrijwilligers te bedanken voor hun niet aflatende ijver om het steeds maar vol te houden.
Rest mij nog te wijzen op het succesvolle seniorenproject samen met de Koninklijke
Hondenbescherming waarbij inmiddels de 100ste plaatsing is overschreden en dat
in 30 maanden tijd. Dat betekent dat bijna elke week een seniorenhond een nieuw
baasje krijgt.
Ik wens de dieren een zachte winter.
De dieren rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Wim Jansen
Voorzitter
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Nieuws
Community Week

Van 21 mei tot en met 24 mei 2013 organiseerde het Koning Willem I College
voor de achtste keer een Community
Week, om hun talenten in opleiding te
delen met de lokale maatschappij. Ook
dit jaar kwamen er weer 8 studenten
helpen op het Dierentehuis. We hadden
weer diverse klussen voor de dames en
heren, zoals het kattenpaviljoen 'pimpen'
met stickers, plantenbakken voorzien
van planten, schoffelen en de deuren van
het hondenpaviljoen schilderen.

Jaarlijkse BBQ

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet van het afgelopen jaar, vond op zondag 4
augustus 2013 wederom de jaarlijkse BBQ van het
Dierentehuis plaats. Tevens werden die dag de
lustra van een aantal vrijwilligers gevierd. Onder
ideale omstandigheden genoten de vrijwilligers
en medewerkers van een verfrissend drankje en
een lekker stukje vlees. Uiteraard was er ook aan
de vegetariërs gedacht.
Namens het bestuur en de vaste medewerkers,
bedanken wij allen voor hun inzet en de aanwezigheid bij deze gezellige avond.
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Prijs voor Dierentehuis

Op 16 september jongstleden hebben
Jolanda van Daalen (beheerder) en alle
medewerkers van Dierentehuis 's-Hertogenbosch een prijs ontvangen voor de
jaarlijkse opvang en verzorging van vele
dieren.
De prijs is toegekend door Sheila Fields,
auteur van het boek Smarty Pants en
oprichtster van The Smarty Pants Society.
Het betreft een glazen vlinder die
ontworpen en gemaakt is door de Nederlandse glaskunstenaar Alwin Overwater.
The Smarty Pants Society betreft een
groep honden die zich via facebook
inzetten om hun soortgenoten een
waardig bestaan te bezorgen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op:
https://www.facebook.com/SmartyPantsSociety

Nieuwe kantoorkat Dick.

Open Dag 2013

Sinds september hebben wij een nieuwe kat in
het hoofdgebouw rondlopen. Zijn naam is Dick
en hij is voor de duivel nog niet bang. Vol zelfvertrouwen loopt hij mensen, andere katten én
zelfs honden tegemoet. Dick krabt sinds zijn
binnenkomst aan zijn oren. Medische behandelingen mochten niet baten. Wellicht zal zijn
vrijheid hem goed doen.

Op zondag 29 september vond de
jaarlijkse Open Dag van het Dierentehuis plaats. Tijdens deze zonnige dag
bezochten 432 mensen het Dierentehuis. Bezoekers die met de auto
waren, werden vanaf de parkeer6   Dierbaar - november 2013
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plaats met een huifkar naar het terrein
gebracht. Naast een rondleiding langs de
dierenpaviljoens, was er een demonstratie
van een ganzenhoeder met Border Collies
te bewonderen.
Tevens waren er diverse stands, waaronder
de Dierenbescherming Nijmegen / 's-Hertogenbosch, knaagdierenopvang Maxi Paxi,
hondengedragsdeskundige José Leenders
(Sirius), kattengedragsdeskundige Corine
Vos (K.A.T), onze buren van de tuintjes en
schrijfster Sheila Fields (oprichtster van
Smarty Pants Society).
Uiteraard was het Dierentehuis vertegenwoordigd met informatie over vrijwilligerswerk, pleeggezinnen en nazorgconsulenten. Voor de kinderen was er een
springkussen en ze konden zich als een
hond of kat laten schminken. En dankzij
de vele sponsoren was er wederom een
loterij, waardoor vele bezoekers met een
leuke prijs naar huis zijn gegaan. Kortom
weer een zeer geslaagde dag!
Ook was er een pot gevuld met hondenkoekjes. Iedereen die wilde mocht raden
hoeveel koekjes erin zaten en degene
die er het dichtst bijkwam kon een hele
mooie knuffel winnen.
Veel bezoekers deden een gok, maar
Roosje van Vught uit Rosmalen zat er
uiteindelijk het dichtst bij. Zij dacht 200
koekjes en het werkelijke aantal was
167.
Van harte gefeliciteerd met je mooie
konijnenknuffel!
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Gewijzigde openingstijden per 1 oktober 2013
Onze openingstijden voor bezoekers zijn:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

12.30 - 16.00 uur
gesloten
12.30 - 16.00 uur
09.00 - 12.00 uur
gesloten

Onze telefonische openingstijden zijn:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

10.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
gesloten
10.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
10.00 - 12.00 uur
gesloten

Hartjesdag 2013

Op zondag 6 oktober was het al weer de
5e Hartjesdag. Een dag voor vermaak in de
binnenstad van ’s-Hertogenbosch, waarbij
de bezoeker centraal staat. Het Dierentehuis
stond er ook met een goed gevulde kraam.

Aanpassingen voor de dieren

Rondom het kattenpaviljoen is de bestrating vernieuwd. De huidige bestrating was
verzakt, waardoor water in de dierverblijven liep. Nu is dat probleem verleden tijd.
Voor katten die om medische redenen geobserveerd
moeten worden en daardoor langer in ons Dierentehuis
moeten verblijven, zijn de huidige verblijven vervangen
door een hangkooi. Deze hangkooi heeft de mogelijkheid om van drie verschillende compartimenten één
kooi te maken. Op die manier kan een kat meer leefruimte krijgen.
Nieuwe kleine poort voor de seniorenhonden met bijbehorend straatwerk: door de nieuwe poort hoeft men
niet meer langs de moeilijke honden op paviljoen B en
langs de honden op paviljoen A en C. Ieder paviljoen
heeft nu zijn eigen uitgang voor het wandelen, hierdoor
ontstaan minder lastige situaties, welke de veiligheid
van mens en dier verhoogt.

8   Dierbaar - november 2013

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

Afscheid Henk van Kemenade, coördinator collecte
"Ik heb een niet alledaagse vraag aan u... " zo begon ieder telefoongesprek van Henk
om jaarlijks de ongeveer 300 collectanten die voor ons Dierentehuis de collecte lopen
te werven.
In onze administratie staat een kopje “opbrengst collectes”. Daar zou moeten staan
“opbrengst activiteiten Henk”. Hiermee willen we Henks inbreng, om de collectes
ieder jaar weer succesvol in te vullen, tot uitdrukking brengen.
Na zich ruim 11 jaar voor ons Dierentehuis te hebben ingezet, heeft Henk van
Kemenade afscheid van ons genomen. We willen Henk danken voor zijn enorme inzet,
zijn humor, opgeruimde karakter en collegialiteit.
We wensen Henk veel succes en hopen dat hij van harte geniet van zijn welverdiend
pensioen. Het Dierentehuis is Henk heel veel dank verschuldigd.

Het Dierentehuis collecteert in 2014
van 20 t/m 26 april:
Vught, Cromvoirt
van 25 t/m 31 mei:
Boxtel, Liempde, Esch, Schijndel, Sint Michielsgestel,
Gemonde, Den Dungen, Maaskantje , Berlicum, Middelrode, Maasdonk, Nuland, Vinkel, Geffen
van 24 t/m 30 augustus:
`s-Hertogenbosch, Engelen, Bokhoven, Empel,
Rosmalen, Hintham, Maliskamp, Kruisstraat

100ste Senior hond geplaatst!

Net op de valreep van deze uitgave is de 100ste seniorenhond, Sambo, geplaatst bij
vrijwilligster Karen en haar man Ruud, onze klusjesman! Meer over dit heugelijke feit
in onze volgende editie.
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Even Voorstellen – Joris van de Laar
Per 1 juni 2013 ben ik, Joris van de Laar, de nieuwe Coördinator van het Dierentehuis. Mijn carrière bij het Dierentehuis is in 2002 begonnen. In dat jaar ben
ik voor het eerst, als vrijwilliger, bij het Dierentehuis aan de slag gegaan. In de
tussentijd heb ik een aantal jaren gewerkt, om vervolgens in 2011 de draad weer
bij het Dierentehuis op te pakken. Inmiddels heb ik mijn rol als vrijwilliger aan
de kapstok gehangen en ben ik als Coördinator van het Dierentehuis in dienst
getreden.
Als Coördinator ben ik verantwoordelijk voor alle vrijwilligers. Dat wil zeggen de
dierenverzorgers, nazorgconsulenten, pleeggezinnen en chauffeurs. Daarnaast richt ik
mij op het project van de Hondenbescherming (seniorenhonden), PR en communicatie
(o.a. onderhoud van de website en het partnerplan) en de financiële administratie.
Zonder vrijwilligers zou het Dierentehuis geen enkel bestaansrecht hebben. Voor mij
heeft het welbevinden van de vrijwilligers dan ook de hoogste prioriteit. Heb je een
vraag, idee of mooi verhaal, dan ben je van harte welkom om dit met mij te delen.
Buiten het Dierentehuis sta ik bekend als een 40 jarige, sportieve Bosschenaar, die op
zijn tijd ook in de kroeg te vinden is. Naast hardlopen en fitness, dans ik de Argentijnse Tango en ik wandel regelmatig door het Bossche Broek. Soms in mijn eentje
en zo nu en dan met iemand die mijn hulp nodig heeft. In mijn vrije tijd begeleid ik
namelijk mensen die op hun manier zijn vastgelopen in het leven. En dat doe ik voornamelijk wandelend als Joris Wandelaar.
Waarschijnlijk vragen jullie je ook af of ik huisdieren heb. Ik zou graag een hond
(Duitse Herder) willen, maar daar heb ik op dit moment geen tijd en ruimte voor.
Gelukkig spelen er zo nu en dan een aantal katten in mijn tuin, verzorg ik regelmatig
de kat van mijn buurvrouw en wandel ik met de hond van een vriendin.
Groet, Joris
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Even Voorstellen – Klusjesman Ruud
Ik ben Ruud Jansen, geboren in Rotterdam en woon sinds 2004 in Brabant. Toen
mijn echtgenote Karen vrijwilligerswerk wilde gaan doen, kwam ze in contact met
het Dierentehuis in Den Bosch en na een gesprek ging zij aan de slag. Al pratende
bleek dat er een klusjesman werd gezocht en zei Karen, “oh mijn man is heel
handig.”
Als jongen van 3 stond ik samen met mijn vader in de schuur spijkers in een plank te
slaan. In de jaren daarna heb ik veel van mijn vader geleerd, het “doe-het-zelven”
gaf en geeft mij nog steeds veel voldoening. Maar ja, op een gegeven moment ben je
thuis uitgeklust, dus bij vrienden en familie aan de slag; iedereen wist me te vinden.
Langzamerhand was ik naast mijn werk (ziekenhuis apparatuur verkopen) iedere avond
en weekend aan de slag; badkamertje, keukentje en complete huizen verbouwen. Als
laatste grote project: ons huis in Drunen uit 1922 met aangebouwde keuken, schuur
en garage. Het oude huis werd gestript en de aanbouw vervangen. De aannemer deed
het grove werk. Samen met Karen en af en toe met wat hulp van vrienden, hebben
we ons paleis gecreëerd. En daar genieten we iedere dag van met onze honden Appie
en Ascha; Laekense herders, broer en zus van 8 jaar oud.
De honden hebben we als pup gekregen in ons vorige huis, waar de rode kater Toby de
scepter zwaaide op de leuning van de bank, zoals in Jan Jans en de kinderen.
Zelf heb ik al mijn hele leven lang honden gehad. Dus iets doen voor honden, die
iets missen, is fijn. Het combineren van mijn liefde voor honden en katten en mijn 2
rechter handen resulteerde in de functie klusjesman in het Dierentehuis.
Karen en ik zijn regelmatig in het Dierentehuis en waren al snel verliefd op Sambo.
We hebben hem geadopteerd en hopen hem nog een paar fijne jaren te geven samen
met Appie en Ascha.

12
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Dier en gedrag
Door is werkzaam als dierverzorger op het Dierentehuis en heeft daarnaast haar
eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook het eerste deel van een cursus over kattengedrag
succesvol afgerond.

Verschijnselen en gedragingen bij de oudere hond:
Vanwege hun leeftijd kunnen oudere honden specifiek gedrag gaan vertonen.
Dit geldt dus ook voor onze senioren honden. Aan dit gedrag, dat zich door ouderdom
ontwikkeld, is niets tot weinig te doen. Voorbeelden hiervan zijn:
•
�
�
�
�
•
�
�
�
�
•
�
�
�
�
•
�
�

�

�

•

Soms raakt de hond gedesoriënteerd
De hond loopt weg zonder enig doel
De hond kan de weg naar huis niet meer vinden
De hond vergist zich in de openingsrichting van deuren
De hond slaapt op ongebruikelijke plaatsen
Relationele stoornissen
De hond herkent bekende mensen niet meer
De hond reageert niet meer op geluidsprikkels
De hond kan niet meer alleen zijn (ook ‘s nachts)
De hond vraagt niet meer om aandacht, wil niet meer spelen of bedelen aan tafel
Verlies van aangeleerd gedrag
De hond wordt onzindelijk
De hond verwart dag en nacht
De hond reageert niet meer op commando’s
De hond verlies van sociale omgangsvormen met andere honden
Geen ontplooiing van nieuw gedrag
De hond verdraagt zeer slecht veranderingen
De hond kan zich niet meer aanpassen
Verlies van motivatie
De hond is niet meer waaks
De hond wil niet meer wandelen
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•
�
�
�
�
�
•
�
�
�
�
�
•
�
�
�
�
�
�

Slaapstoornissen
De hond slaapt veel meer
De hond kan plotseling wakker schrikken
De hond kan onrustig liggen
De hond kan heel diep slapen
De hond kan overdag heel diep en ‘s nachts onrustig slapen
Emotionele stoornissen
De hond lijkt niet meer bang
De hond is angstiger en heeft meer hersteltijd nodig
De hond kan niet meer alleen zijn
De hond reageert extreem gevoelig op prikkels
De hond raakt sneller geïrriteerd
Bijzondere gedragingen
De hond kan dwangmatig bepaalde lichaamsdelen likken
De hond wil alles in de bek pakken
De hond vertoont regelmatig verstoorde eetlust
De hond heeft momenten van staren
De hond doet poging om doorgangen te forceren
De hond kan een algemene remming hebben in het vertonen van bepaald gedrag

Door Jagers

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.
Graag willen we mevrouw Connie Hernhof uit Vlijmen heel hartelijk danken voor de
donatie van krabpalen en mandjes.
Dankzij Marianne Raster en haar
gasten kunnen ook onze ‘gasten’ een
feestje bouwen!
4 jaar geleden gaf Marianne een feestje
en liet toen haar gasten een donatie
voor het Dierentehuis meenemen. Dit
initiatie gaf ze dit jaar een vervolg!
Hierdoor kregen wij en onze dieren
maar liefst €75 contant en heel veel
blikvoer, snoepjes en lekkere Rodiworsten!
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Graag willen wij Ropa Productions uit Veghel bedanken voor een hele gulle donatie
in mei van dit jaar; maar liefst 200kg Prins worsten! Namens ons allen, en onze honden
in het bijzonder, heel hartelijk bedankt!
Ropa Productions is producent van diepgevroren verse vleesvoedingen voor de hond.
Hun producten zijn, dankzij hun samenstelling en kwaliteit, uniek in de markt. Het
zijn volledig uitgebalanceerde maaltijden, samengesteld door nutritionisten en
dierenartsen, die uw hond alles bieden wat het nodig heeft.
Prins Petfood uit Veenendaal is producent van 100 % natuurlijke diervoeding en hun
producten bestaan uit 100% natuurlijke ingrediënten, zijn tarwe(gluten)vrij, bevatten
geen kleur-, geur- en smaakstoffen en zijn proefdiervrij!
Als blijk van waardering voor hun inzet,
heeft het Dierentehuis aan de vrijwilligers een workshop Ttouch aangeboden.
Dinsdag 11 juni heeft Kathrin Neckermann op het Dierentehuis de workshop
gegeven. Na wat theorielessen was het
tijd voor de praktijk.
TTouch is een onderdeel van TTeam
Tellington TTouch everything animal
awareness. Een methode die nieuwe
mogelijkheden biedt voor training van
dieren, maar vooral ook oplossingen biedt
voor gedragsen
fysieke
problemen.
TTouch stimuleert dieren hun
lichamelijke, geestelijke en emotionele
balans te vinden. Als gevolg neemt bijna
automatisch ook het leervermogen en het
zelfvertrouwen toe en ontstaat er een
betere band tussen mens en dier. TTouch
is een kalmerende, stimulerende, bewustmakende en normaliserende aanraaktechniek. Bij allerhande problemen blijkt
TTouch in de praktijk vaak verbluffende resultaten op te leveren.
De workshop werd goed ontvangen door de aanwezige vrijwilligers! We willen Kathrin
en haar collega hartelijk danken!
Attie-Jan en Marianne Grasso uit Boxtel hebben onlangs hun 40-jarig huwelijk mogen
vieren in het bijzijn van vrienden en familie. In plaats van cadeaus hebben zij hun
relaties in de gelegenheid gesteld hun geschenken aan te bieden in de vorm van een
donatie aan ons Dierentehuis. Dit heeft geresulteerd in het hele mooie bedrag van
€550,00!!! Onze dank is groot!
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Honden krijgen verkoeling via PetCooler mat

Oud bestuurslid van het Dierentehuis, Henk Jansen,
heeft PetCooler matten aan het Dierentehuis gesponsord.
Een PetCooler mat bezorgt honden een aangename
verkoeling tijdens zomerse dagen. Honden zweten niet,
maar door te hijgen reguleren zij hun lichaamstemperatuur. Onder normale omstandigheden werkt dit prima,
maar vanwege het warme weer kost dit erg veel energie
en dat kan een hond uitputten. De PetCooler matten
blijven 3 á 4 dagen koel door een verkoelende gel. Zodra een hond op een mat gaat
liggen wordt zijn/haar lichaamswarmte naar de mat afgevoerd.
Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch is erg blij met de matten en het welzijn van de honden
zal hierdoor een stuk verbeteren. Wij danken Henk Jansen, eigenaar van Communicatie Team, voor dit cadeautje voor onze honden.
Op dinsdag 2 juli hebben 8 medewerkers van de
Provincie Noord-Brabant zich vrijwillig ingezet om
onderhoudswerkzaamheden op het terrein van het
Dierentehuis uit te voeren. Ondanks het warme weer
stroopten zij toch hun mouwen op en hebben een
hoop werk verzet. Namens alle medewerkers en onze
dieren, hartelijk bedankt!
SPAR Rosmalen willen we namens onze katten hartelijk bedanken
voor de Whiskas pakketten.

Collecte 2013

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

Holland Diervoeders doneert 1000 kilo kattenvoer

Graag willen wij Holland Diervoeders uit Dordrecht bedanken voor de donatie van
kattenvoer. Woensdag 4 september werd er 1000 kilo voer, van het merk Eukanuba, op
het Dierentehuis bezorgd. Holland Diervoeders B.V. is als onderdeel van Group Depré
België gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en het vermarkten van hoog
kwalitatieve dierenvoeding voor nuts-, sport- en
gezelschapsdieren. Namens alle medewerkers en
onze katten in het bijzonder, hartelijk bedankt!

Medewerkers Canon spannen zetten zich in voor het Dierentehuis

Op vrijdag 20 september jl. heeft een enthousiast team van maar liefst 18 medewerkers
van Canon ons enorm geholpen met een aantal klussen op en rond het terrein van het
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Dierentehuis. Deze hulp was zeker nu, heel erg welkom
in verband met de jaarlijkse open dag welke plaatsvindt
op 29 september aanstaande. Na het welkom van Door
Jagers is men hard aan de slag gegaan met de klussen
die hard nodig waren om alles weer tip top in orde te
maken. Zo zijn de ramen gewassen, velden geharkt, het
gras gemaaid etc. Juist de klusjes waar we normaliter
minder snel aan toe komen naast het verzorgen van de
dieren. We zijn ontzettend blij met de inzet en het resultaat van deze enthousiaste
groep mensen. Bedankt allemaal!! Laat de open dag maar komen!
Op woensdag 25 september kwamen er nog eens 5 medewerkers van Canon puntjes
op de i zetten.
Ook jullie heel erg bedankt!
Op 25 september kwamen Bas en Marcelle de Zeeuw uit ‘s-Hertogenbosch een
gevonden kat brengen die ze tijdelijk verzorgd hadden. Omdat ze de kat niet konden
adopteren, besloten ze een donatie te geven van maar liefst €100! Hiervoor willen we
ze heel erg hartelijk bedanken!

OPEN DAG 2013

Dankzij de hulp van onze vrijwilligers is de Open Dag wederom succesvol verlopen.
Daarnaast willen wij Albert Heijn Molenhoekpassage Rosmalen bedanken voor het
verzorgen van de lunch en de vele sponsoren die prijzen ter beschikking hebben
gesteld voor de loterij.

SPONSOREN van de LOTERIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant, het Wapen van Rosmalen
Visspecialiteiten Henk Kok & Zn
Stomerij Cristal Cleaning,
Bruna
Karwei
Sligro
Makro
Karwei
Texaco
Bloemisterij `t kleine verschil
Shoeby Shop
Albert Heijn
Robben, boek- en kantoorhandel
Dierenkliniek Hoekstra
Etos
Hoepelman Kappers
Familioso
GJS vd Westelaken automotive
Ruiterman ijzerwaren
Bloemen en planten Purvis
Vermeulen & Den Otter Bakkers

Graafsebaan 5
Molenhoekpassage 12
Molenhoekpassage 3
Marktveldpassage 7-9
De Grote Elst 42
Ruwekampweg 1
Moermanstraat 4
De Schakel 6
Kempenlandstraat 39
Molenhoekpassage 16
Marktveldpassage 28-29
Marktveldpassage 6
Molenhoekpassage 18
Ploegveld 9
Marktveldpassage 25
Mgr v Roosmalenplein 6
Kerkstraat 14
Kempenlandstraat 29
Rivierenplein 3
Rivierenplein 12
Rivierenplein 6

Rosmalen
Rosmalen
Rosmalen
Vught
Hintham
‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
Vught
Vught
Rosmalen
Vught
Vught
Rosmalen
Vught
Vught
‘s-Hertogenbosch
Vught
Vught
‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
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Graag bedanken we de 13-jarige Hannes Brummer uit
‘s-Hertogenbosch voor zijn persoonlijke collecte-actie.
Niet geheel volgens de regels, maar met de beste
bedoelingen en een warm hart voor dieren heeft hij
pennen aan de deur verkocht en de opbrengst hiervan
aan ons Dierentehuis geschonken.
Mede dankzij onze klusjesman Ruud en zijn vrouw
Karen (tevens vrijwilligster in het Dierentehuis) zijn
wij in staat geweest om een goede weegschaal te
kopen voor de dierenartskamer. Heel hartelijk dank
hiervoor!

Dierendag 2013
Om dierendag 2013 te kunnen vieren is het altijd leuk om de dieren eens extra te
kunnen verwennen.
Johnson Pet Trade Consultants uit Rosmalen
besloot ons dit jaar te verrassen: in plaats van
de gebruikelijke zakken voer die ze zo af en toe
eens komen brengen, hebben ze op dierendag
hun transporteur “van Opzeeland” uit Hedel een
pallet laten brengen met daarop een assortiment
Planet Pet snacks voor honden en katten.
Onze honden en katten hebben een hele fijne Dierendag gehad en we willen Johnson
Pet Trade Consultants bedanken voor het warme hart dat ze ons en onze dieren
toedragen!
Graag willen we de Hondenbescherming en Aad
Nachtegaal van Practica Nederland bedanken
voor de Belloo opruimbak. Wij hebben deze
geplaatst op het terrein bij het poortje naar
buiten. Onze vrijwilligers en stagiaires die de
honden uitlaten moeten verplicht een zakje
meenemen en hondenpoep opruimen.
De opruimbak draagt positief bij aan het stimuleringsbeleid!
Bijzonder dank gaat uit naar 2 lieftallige dames
uit Utrecht die een inzameling deden voor onze
Senior hondjes! Bedankt Sanne en Mana!
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COLUMN De rangorde
Wie huisdieren heeft weet dat er in huis een rangorde heerst. Het is mij inmiddels
heel duidelijk hoe die rangorde er bij ons thuis uitziet. En ook wie er onderaan
die pikorde bungelt.
Bovenaan de rangorde prijkt onze ‘directeur’ Tommy. Ons huis is eigenlijk zijn huis.
En alles wat wij doen, doen we voor hem. De lounge set op het balkon. Voor hem. De
dekentjes op de bank. Voor hem. De verse bos bloemen op tafel. Voor hem. Ook de
dingen waar hij eigenlijk niets om geeft zijn voor hem. Het yoghurtschaaltje dat poes
Annabel zo graag uitlikt... hij vindt het niks, maar hij drukt er wel zijn snuit tussen
als we het Annabel gunnen. Om vervolgens zijn neus op te halen en het schaaltje
onaangeraakt achter te laten.
Annabel heeft weinig in te brengen bij Tommy. Soms vind ik dat wel sneu, maar ik
realiseer me ook dat het er bij hoort. We kunnen niet allemaal de belangrijkste zijn.
Zo zie ik ook wie de belangrijkste mens is in huis. Dat is Chef Voederbak. Ik zie het
in de twee paar kattenoogjes die me teleurgesteld aankijken, wanneer ik ‘s morgens
als eerste de slaapkamerdeur open. ‘Oh, is zij het. Daar krijgen we niks van.’ Maar ik
merk het ook aan de hoeveelheid kopjes en knuffels die mijn vriend krijgt. Aan hoe
hij wordt verwelkomd, als hij na een dag werken thuis arriveert. Terwijl de twee
viervoeters voor mij nauwelijks hun kopje optillen.
Soms beklaag ik me om mijn underdog-positie. Ik zet mij immers ook in voor het
welzijn van onze kleine huisgenoten. Telt dat dan niet? Maar eerlijk is eerlijk; een
aanstelling als Chef Kattenbak brengt me niet het aanzien dat mijn vriend – Chef
Voederbak – geniet. ‘Eh, hoezo denk jij aanspraak te kunnen maken op dit hoekje van
de bank? Jij ruimt mijn poep op, weet je nog…?’ Ik zie het Tom gewoon denken.
Laatst probeerde ik mijn positie wat op te vijzelen door een functieroulatie voor te
stellen. Ik werd nog net niet uitgelachen. Mijn vriend laat zich natuurlijk niet naar de
bodem van de rangorde verwijzen. En gelijk heeft hij. Dus er zit niets anders op: ik
accepteer mijn lage positie in ons huis. Ik ben er slechts om te dienen. Dat doe ik met
liefde… dat dan weer wel.
Arianne Gelderblom
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Baasje gezocht
Sheila – kruising boxer Bordeaux Dog
Sheila is een lieve hond die hier als zwerver is binnen
gekomen dus we weten niets van haar verleden. Maar hier
doet zij het erg goed. We zijn allemaal gek op haar. Wie
geeft haar een nieuwe kans?
Doris – Poes
Doris (nr. 9376) is door haar baasje naar het Dierentehuis
gebracht omdat haar vriend allergisch was voor katten.
Doris is ook allergisch: ze kan niet tegen Felix kattenvoer.
Doris is een lieve kat die graag haar eigen weg gaat. Als
ze aandacht wil, komt ze zelf naar je toe. Het moet van
haarzelf uitgaan en ze wil er niet toe gedwongen worden.
Bij vreemden is ze een beetje
afstandelijk. Ze is niet geschikt
om bij kleine kinderen geplaatst te worden.
In ons Dierentehuis zoekt Doris contact met iedereen: als
ze iemand hoort binnenkomen, komt ze gelijk naar het
deurtje. Doris is graag binnen en zit ook graag op schoot.
Ze is het best op haar plaats bij iemand die haar in haar
waarde laat en genoeg ruimte heeft zodat ze haar eigen
gangetje kan gaan.

Make over
Dit keer twee bijzondere katten in de hoofdrol.

Bolleke, de kat die niet kon poepen

Net terug na de operatie

Poepen nog lastig

Bolleke kwam als klein kitten met zijn drie broertjes in
het pleeggezin terecht. De broertjes deden het prima,
maar Bolleke was stil en wilde vrijwel niets eten.
Klaar voor vertrek!
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Toen hij op de bak ging werd duidelijk wat daarvan de oorzaak was: hij kon zijn
ontlasting niet kwijt.
Met een thermometer en wat vaseline er aan werd geprobeerd de anus te “smeren”,
maar de thermometer ging niet naar binnen. Bolleke werd naar Dierenartspraktijk
Bommelerwaard in Hedel gebracht en de dierenarts probeerde het ook met een thermometer, maar met hetzelfde resultaat.
De enige optie was een operatie. Via de darm is het gaatje opengemaakt en Bolleke
moest een paar dagen in Hedel blijven. Terug in het pleeggezin kreeg hij licht verteerbaar voedsel en daarbij paraffine olie zodat de ontlasting makkelijk naar buiten zou
komen. Bolleke groeide nu goed en at ook weer voldoende. Hij bleef wel moeite
houden met zijn ontlasting die vrij hard was. Het waren allemaal kleine stukjes, die
hij soms niet er uit kon krijgen en die uit zijn anus bleven steken. Daarom krijgt hij
nu elke dag wat isogel door zijn eten waardoor de ontlasting soepel blijft en hij het
makkelijk kwijt kan.
Nu is Bolleke een flinke kater die altijd speelt en nergens last van heeft. Op 9 oktober
is hij naar zijn nieuwe baasje gegaan, samen met het zwarte katertje B.Z.N. (Broertje
Zonder naam). Veel geluk!

Rooie, onze buitenkat met een “vlekje”
Rooie is zo’n 8 jaar geleden als verwilderde kitten bij ons gekomen. Omdat socialisering niet lukte is hij op ons op het terrein uitgezet en blijven ‘wonen’. In het begin was
hij heel schichtig en kwam hij alleen voor een droge slaapplek en wat eten. Inmiddels
is hij vriendelijker geworden en laat hij zich af en toe zelfs aanhalen.
Hem als kantoorkat er binnen bij zetten, vond hij niet zo leuk, maar wie weet lukt het
ons de komende jaren nog. Omdat zijn vacht er steeds slechter uit ging zien en vol
met klitten zat, zijn deze een paar weken geleden verwijderd. Omdat het vrij lang
duurt voordat zijn vacht volledig is terug gegroeid, loopt hij voorlopig met een grote
‘vlek’ op zijn rug.
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Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’
Joseﬁen Poelman is paviljoenverzorgster in het Seniorenhuis en vertelt over het wel
& wee van deze oudjes.

Feest voor de senioren honden in Dierentehuis Den Bosch

‘De Oude Kwispelaar’, het paviljoen voor
seniorenhonden, bestaat inmiddels meer
dan twee jaar.
Het tweejarig bestaan hebben we gevierd
met hondentaart, speciaal gemaakt door
lieve vrijwilligers. De honden hebben
héérlijk gesmuld. Alle bordjes waren
blinkend schoon.

Daarnaast is onze langste bewoner Liedje de Jack Russell
van 12 jaar geplaatst. Dat ons Liedje nog maar van een
lang en mooi leven mag genieten bij zijn baasjes!
Het was even stil rondom de senioren Jack Russells,
maar in september betrokken Nina en Stippel een
kamer in het seniorenpaviljoen. De één wat rustig en
de ander redelijk druk. De één is nogal kieskeurig en
de ander vindt alles best. De één is nog kleiner dan de
ander, maar allebei zijn ze super lief! De dames zochten
samen naar een nieuwe baas. Een plek waar de één
lekker op de bank kan slapen, terwijl de ander buiten
een balletje overgooit. Binnen twee weken werden hun
wensen vervuld en verhuisden zij naar Amsterdam.
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Eind september werd het spannend rondom
het Seniorenhuis. Er waren 99 senioren
geplaatst en de 100ste geplaatste hond zat er
dus aan te komen. Wie zou het gaan worden?
Misschien een van de honden met een baard:
Janka en Sambo? Of juist een van onze drie
sneeuwvlokjes: Bobby, Tommie en Cherrie?
Op 27 september was het zover. Vrijwilliger
Karin en onze klusjesman Ruud haalden die
dag Sambo in huis.
Op dit moment hebben we in totaal tien seniorenhonden wonen waaronder drie Maltezers.
Deze sneeuwvlokjes hebben ieder een totaal
eigen karakter. Bobby daarentegen ziet er niet
geheel uit als een Maltezer. Zie zijn foto; is
het geen mupke? Maar voordat je denkt ‘wat
een zielig oud mannetje!’ rent hij je in galop
voorbij en kijkt nog even achterom waar je
nou blijft. Daarna doet hij natuurlijk wel even
een schoonheidsslaapje.
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Vet’s facts
Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op diergeneeskundig gebied inmiddels al weer 28 jaar onder zijn hoede.

Kattenziekte
Wat is kattenziekte ?
Kattenziekte of parvo(virose) is een zeer ernstige infectieuze aandoening. Het parvovirus
infecteert het maag- darmkanaal bij kat-achtigen. Tevens tast het de afweer aan doordat
de meeste witte bloedcellen doodgaan (panleucopenie). Zonder behandeling sterft
meestal meer dan 90% van de besmette dieren. Bij kittens is de sterfte vaak 100%.
Kittens kunnen ook besmet worden in de baarmoeder. Indien ze de besmetting
overleven en niet geaborteerd worden, kunnen ze bij de geboorte zenuwsymptomen
vertonen. Het virus is erg besmettelijk en kan zeer lang in de omgeving overleven.
Symptomen
Kattenziekte wordt gekenmerkt door ernstige symptomen
van het maag- en darmstelsel. Overvloedig braken en
bloederige diarree zijn de typische tekenen. Net als
heftige buikpijn. De dieren verliezen hun eetlust, krijgen
hoge koorts (vaak 40-41 graden) en kunnen zeer snel
uitdrogen. Door de infectie wordt het immuunsysteem
danig overladen en gaat het minder goed werken: andere
ziektes kunnen dan ook de kop opsteken. Panleucopenie is
een andere naam voor kattenziekte en betekent tekort aan
witte bloedcellen. De witte bloedcellen staan in voor de
immuniteit. Het virus kan ook de hersenen aantasten, vooral bij kittens. De ernstige
symptomen leiden vaak tot de dood.
Diagnose
De diagnose van kattenziekte kan vermoed worden aan de hand van de symptomen.
Een definitieve diagnose zal gebeuren door weefselonderzoek van een gestorven dier.
Bij sectie kun je een vermoeden krijgen dat er kattenziekte in het spel is, als het
middelste derde deel van de dunne darm vuurrood ontstoken is. Echter ook andere
aandoeningen kunnen hierop gelijkende beelden geven. De diagnose wordt definitief
gesteld door weefselonderzoek (histologie) van darmen en lymfeklieren of via testen
die het virus rechtstreeks aan tonen in diarree of bij het weefselonderzoek. Deze
rechtstreekse testen zijn 100% betrouwbaar. Het weefselonderzoek kan de vermoedelijke diagnose aannemelijk maken.
Behandeling
De dieren zullen antibiotica moeten krijgen om de verminderde afweer bij te staan.
Agressieve vochttherapie is nodig om de uitdroging tegen te gaan.
Indien de dieren het ergste stadium overleven kan dwang voederen nodig zijn om ze
er terug bovenop te helpen.
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Prognose
De prognose van kattenziekte is altijd gereserveerd: veel dieren sterven uiteindelijk
aan de gevolgen van panleucopenie. Mits tijdige en agressieve behandeling zal een
aantal dieren de infectie overleven.
Als een kat direct naar een dierenkliniek gebracht wordt, ligt de sterfte ondanks een
optimale (langdurige en kostbare) behandeling vaak toch nog op 50-70%. Kattenziekte
is daarbij de meest dodelijke virusinfectie bij de kat. De behandeling bestaat uit anti
braakmiddelen en vocht infusen vanwege de uitdroging door het braken en de diarree.
Daarnaast is het dier zeer vatbaar voor bijkomende infecties en longontstekingen. Ten
eerste omdat het virus bijna alle witte (afweer) bloedcellen doet verdwijnen en ten
tweede omdat het darmslijmvlies zo wordt aangetast dat bacteriën uit de darm heel
makkelijk het lichaam binnendringen.
Hoe wordt de ziekte overgebracht?
De overdracht van het virus gaat via braaksel en diarree. Het virus kan in de buitenwereld vrij lang besmettelijk blijven. Zonlicht doodt het virus. Vooral bij regenachtig
en koud weer kan het virus zich snel over grote oppervlakken (plassen en grasvelden)
verspreiden. Andere katten worden besmet doordat ze door de besmette plekken
lopen en zich daarna wassen, of bijv. aan besmette grassprietjes knabbelen of uit
waterplassen drinken.
Lopen katten die niet buiten komen ook gevaar?
Ook binnenkatten kunnen besmet worden omdat de baas het virus aan de schoenen
meeneemt naar binnen. De besmettingskans voor binnenkatten is wel veel kleiner dan
voor buiten rondlopende katten. Gezien echter de hoge dodelijkheid van een infectie
is het niet erg wijs dit risico bewust te lopen.
Preventie
Vaccinatie tegen parvovirus zit in de standaard vaccinatie voor de kat. Dit vaccin moet
jaarlijks herhaald worden. In de praktijk betekent dit dat de katten meestal om de
2-3 jaar een cocktail enting krijgen van kattenziekte en niesziekte en daar tussendoor
jaarlijks alleen een niesziekte enting. Tegen kattenziekte moet voor het eerst geënt
worden op een leeftijd van 9 weken. Daarvoor slaat een enting vaak niet aan omdat
de afweerstoffen die het kitten van de moeder heeft meegekregen tot de leeftijd van
6 weken nog volop werken en de entstof “neutraliseren”. Daarna verdwijnen deze van
de moeder meegekregen afweerstoffen langzaam. De tweede enting (booster) moet
3-4 weken later plaatsvinden als de kat 12-13 weken oud is. Als de kat een jaar is moet
de cocktail worden herhaald. De enige manier goed onderzochte methode om vaccins
toe te dienen is per injectie. Bij dode vaccins is dit zelfs de enige methode. Kattenziekte entingen induceren, na goede basisvaccinatie, een vrij langdurige (ongeveer 3
jaar) maar geen levenslange bescherming.
Kattenziekte uitbraken?
Vanwege de crisis worden steeds minder dieren gevaccineerd. Als een groter deel van de
kattenpopulatie geen of onvoldoende bescherming heeft, is er meer kans op een uitbraak
van kattenziekte. Helaas zijn er momenteel in de omgeving van Den Helder en Spijkenisse
uitbraken van deze dodelijke ziekte en deze heeft al aan 100 dieren het leven gekost.
Eigenaren daar laten hun dier toch weer vaccineren, maar de uitbraak blijft een feit.
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Succesverhaal Op reis en weer thuiskomen
Hoe het precies kwam, weet ik niet meer, maar op een gegeven moment was ik
de weg kwijt en ben ik een soort zwerver geworden. Om mijn buikje te vullen
ging ik hier en daar zo’n luikje binnen om wat eten te vinden. Dat werd niet zo
gewaardeerd en op een dag kwam er een busje en werd ik meegenomen naar een
soort dierenhotel. Dat was wel wennen, zoveel nieuwe collega’s, maar ja….. je
hebt geen keus en je wacht het maar af. De mensen daar waren trouwens wel heel
erg aardig, hoor!
Gelukkig duurde die periode niet lang, want op een goede dag kreeg ik bezoek van een
mevrouw die mij blijkbaar op de website had gezien en mij graag wilde ontmoeten.
Ik ving iets op van dat ze dol was op rode katers en zo……. we keken elkaar aan en
poef……. de vonk sprong over. Liefde op het eerste gezicht! Een paar dagen later
kwam die mevrouw, die Cathy bleek te heten, mij ophalen. Ik moest in een reiskoffertje gaan zitten en werd toen in de auto gezet. Op naar mijn nieuwe huis!
Nu woon ik ondertussen alweer bijna 8 maanden in Oss en dat bevalt prima! Ik heb
hier in huis verschillende fijne mandjes, goede catering, ik klets heel wat af met Cathy
en word heel veel geaaid. Nog nooit heb ik zoveel aandacht gehad en zoveel complimenten. Iedereen is eigenlijk wel onder de indruk van mij (en terecht natuurlijk) en
dat doet me goed. Cathy noemt mij altijd intens lief en eerlijk gezegd vind ik dat ook
van haar. We zijn gewoon een goede match. Ik hoop dan ook dat we nog heel veel
jaren samen mogen doorbrengen.
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Leest u dit nou en heeft u ook nog ruimte over in uw huis, hart en portemonnee? Ga
eens een kijkje nemen in dat dierenhotel waar ik het over had en kijk of er voor u ook
een maatje is. Alvast bedankt (ook namens mijn baasje).
O ja, ik kan me voorstellen dat jullie benieuwd zijn hoe ik eruit zie. Vandaar een
fotootje, daarop ben ik te zien in de relaxstand, lekker in het zonnetje……
Groeten van Buster (oftewel chèr Bustèr)

Succesverhaal - Igor
Eind maart ben ik op ongelukkigerwijze ten val gekomen met mijn ﬁets en heb
hierbij mijn been gebroken. Helaas zit ik vanaf mijn voet tot aan mijn lies in het
gips en ben ik even uit de running. Nu ik mijn dag grotendeels doorbreng met mijn
been op de bank en de kop van Igor, onze hond op mijn schoot, heb ik wel tijd om
een stukje te schrijven voor het blad van het dierentehuis. Dit had ik vorig jaar al
willen doen maar toen kwam het door tijdgebrek niet van de grond.
Dus nu in de pen geklommen om even te laten horen hoe onze Igor het maakt, een
jaar na het Dierentehuis verlaten te hebben.
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we Igor uit het Dierentehuis gingen
ophalen.
Nadat we van onze Joep, een Golden Retriever, ook een asielganger, na 15 mooie
jaren afscheid hadden moeten nemen, hebben we weer aangeklopt bij het Dierentehuis.
Na een goed gesprek met een van de
begeleiders kwamen we uit om een
proefrondje te gaan lopen met Igor, een
4 jaar oude Weimaraner, een reu die er
pas een paar dagen was.
Hij keek me doordringend aan met zijn
amberkleurige ogen en alerte blik. Wat
nerveus, niet wetende wat de toekomst
hem ging brengen
Hij was wel te porren om een wandelingetje langs de Oosterplas te maken.
We waren de poort nog niet uit of hij
liep gedisciplineerd naast me. Toen
we op een bankje gingen zitten, kwam
hij keurig bij me zitten, net alsof hij
bij ons hoorde. Kortom we waren snel
verkocht.
Dat hij levendig was, erg actief en
niet tevreden met een wandelingetje
van een kwartier werd ons ook al snel
duidelijk. Een heel verschil met onze
hoogbejaarde Golden Retriever.
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Uiteraard een dagje proefdraaien en in de loop van de middag was het al duidelijk
dat hij niet meer weg te denken was uit ons gezin. Leuk zo’n alerte, vrolijke hond die
nooit moe lijkt te zijn, altijd wil werken voor je en jou geen ogenblik uit het oog wil
verliezen. Ook goed voor onze lijf en leden, want hij houdt ons in beweging!
Na een jaar kunnen we zeggen dat we het getroffen hebben met onze Igor.
Daarnaast zorgt hij voor permanente aanvoer van openhaardhout, want na elke
wandeling brengt hij een onvoorstelbare grote tak of stam mee en loopt daar paraderend mee naar huis en legt het bij de voordeur.
Is het geen grote tak dan is het wel een petfles, waar hij een fijne neus voor heeft en
uit het niets voor de dag weet te halen uit de bosjes. Deze verdwijnt in een afvalbak
of wordt gedeponeerd voor de deur om vervolgens terecht te komen bij het recyclebaar plastic. Nog even en Igor kan zo starten bij de gemeentelijke reinigingsdienst!
Na het harde weken overdag is het s’ avonds tijd om te chillen. Hij nestelt zich naast
ons op de bank met zijn kop op schoot, helemaal tevreden en ontspannen. Ik hoef
niemand te vertellen hoe het baasje zich dan voelt!
Met dank aan alle medewerkers van het Dierentehuis.
Marie-Jose Lathouwers.

Column – GEZINSUITBREIDING
Onze peuter wordt in januari alweer 3 jaar en dat is ook goed te merken in zijn
gedrag naar dieren. Een half jaar geleden moest ik nog alert zijn en kind en dier
niet zonder begeleiding samen in 1 ruimte laten zijn. Kleine hulp-opdrachtjes
kon ik Taro wel al geven, maar zachtjes aaien was soms toch nog wat moeilijk.
Inmiddels geniet Senna wel volop
van zijn zachtjes aaien. Ook staan
water- en voerbakken van de
katten gewoon weer in de keuken
in plaats van de gang want hij
blijft er netjes van af. En nu Taro
toch alle deuren open krijgt had
iets op de gang zetten toch al
geen nut meer.

Senna geniet zichtbaar

Nu zijn onze katten erg lief, maar
dat geldt niet automatisch voor
andere dieren. En omdat katten

en andere dieren een magnetische
werking hebben op Taro (en op vele andere kinderen), is het dus erg belangrijk dat hij
hun lichaamstaal leert. Vooral omdat er niet altijd (direct) een eigenaar bij is.
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Omdat mijn persoonlijke ervaring met honden erg
lang geleden is, richt ik me dit keer alleen op de
lichaamstaal van katten. Ik onderscheid hier globaal
3 categorieën: agressie & woede, angst & zwakte en
vreugde & vriendelijkheid. De eerste 2 categorieën
kunnen ook gecombineerd voorkomen, aangezien
angst en woede elkaar kunnen afwisselen.
Cavia’s aaien onder begeleiding van eigenaresse

Tekenen van angst & zwakte
• Plat op de kop liggende oren
• Verwijde pupillen
• Wegkijken
• Overeind staand nekhaar
• Zich kleinmakend, lage lichaamshouding
• Snorharen naar achteren of naar
beneden wijzend, dicht naast elkaar
• Spuwen, maar soms ook spinnen

Tekenen van agressie & woede
• Oren rechtop en naar buiten gericht
• Smalle oogspleten
• Aanstaren
• Dreigende ‘bochel’, haren rechtovereind
• Grootse zijwaartse lichaamshouding met stijve poten
• Snorharen naar voren, uitgewaaierd
• Knorren & blazen
• Dikke staart
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Tekenen van vreugde & vriendelijkheid
• Attente, naar voren wijzende oren
• Open of halfgesloten ogen
• Niet-starende blik of slapen
• Haren (vacht) ligt tegen het lichaam
• Ontspannen lichaamshouding
langs je benen strijkend, op schoot springen
• Snorharen zijwaarts, uit elkaar waaierend
• Spinnen, zacht begroetend gemiauw
of krachtig bevelend gemiauw
• Nageltjes uitzetten “soppen”,
kontje omhoog

Lichaamstaal van eigen poes ook buitenshuis leren kennen; is Senna op jacht of loopt ze gezellig
mee?

Maar het blijft oppassen, ook als een kind globale lichaamstaalsignalen kent en
herkent. Gedrag van een dier blijft onvoorspelbaar en kan een vriendelijke kat veranderen in een angstig of agressief dier als het zich (ineens) bedreigt voelt, ziek is of
net kittens heeft gekregen.
Toch kan een kind met deze basis prima samenleven met katten en andere knaagdieren. Zeker als hem of haar geleerd wordt altijd lief te zijn voor een dier en voorzichtig met dieren die het kind niet kent.
Eileen Essenburg
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VACATURE

Coördinator Collecte Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch (vrijwillig)
De coördinator collecte organiseert de collecte voor het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch. Als coördinator bent u de spil van de hele collecte-organisatie, inclusief
de collectebussen op vaste plaatsen. Een goede collecte vergt enige voorbereiding: aanvraag vergunningen, collectanten werven, publiciteit verzorgen, routes
indelen, administratie bijhouden, legitimatiebewijzen gereedmaken, collectemateriaal bestellen en collectebussen verzegelen. Na de collecteweek worden
de collectebussen ingezameld en wordt de opbrengst geteld en naar de bank
gebracht. Ten slotte moet de ﬁnanciële verslaglegging worden verzorgd.
De taken van de collectecoördinator zijn onder andere:
•
•
•
•
•

Coördineren van de verschillende werkzaamheden rondom de jaarlijkse collecte
en collectebussen op vaste plaatsen;
Goed contact hebben en houden met de wijkcoördinatoren. Dat wil zeggen dat
u de wijkcoördinatoren instrueert en tijdig informeert over de gang van zaken
rondom de collecte;
Zorgen dat de collectebussen en –materialen tijdig bij de wijkcoördinatoren zijn;
Verzamelen van de collectebussen en deze naar het regiokantoor brengen na de
collecteweek;
De eigen administratie op orde houden (overzicht van wijkcoördinatoren en
collectanten).

Voor de functie is het nodig dat de kandidaat mensen weet te enthousiasmeren en
motiveren. Ook het kunnen bewaken van belangrijke data (contactgegevens collectanten, nummers van collectebussen, bezetting van straten en wijken) is van belang.
Tijdsinvestering
Er wordt ingeschat dat een collectecoördinator gemiddeld zo’n 10 uur per week bezig
is vanaf januari tot en met september, plus een extra tijdsinvestering gedurende de
drie collecteweken zelf. Beschikbaarheid overdag is van belang.
Functie-eisen
Goede sociale vaardigheden en een goed organisatievermogen zijn de belangrijkste
eisen voor deze functie. Tevens wordt er verwacht dat de collectecoördinator bekend
is met de software programma’s Word en Excel.
Informatie
Sollicitaties voorzien van een Curriculum Vitae richt je aan:
Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch en omstreken of per e-mail aan
beheerder@dierentehuisdenbosch.nl
t.a.v. Jolanda van Daalen
Oosterplasweg 41, 5215 HT ‘s-Hertogenbosch
Het betreft een vrijwillige vacature.
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Donatieknipcoupon

IBAN: NL91 INGB 0674729218
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