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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

Fam. van Kessel
Trimsalon op afspraak: 06 100 596 66
Heikantsehoeve 38
Openingstijden pension:
5258 TS Berlicum
ma. t/m vr. 09:30 - 10:30 uur
Tel. 073 503 24 93
18:00 - 19:00 uur
Mob. 06 511 545 05
za. 09:30 - 10:30 uur
www.achterafhondenpension.nl
17:30 - 18:30 uur

Vanaf december is ook ons nieuwe kattenpension geopend

Belgeren 1
5235AM ’s-Hertogenbosch
073-6416578
www.dierenkliniekmaaspoort.nl
24 uur telefonisch bereikbaar!
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B.D.V.
Bossche Dienst verlening
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Voor al uw vastgoedonderhoud

Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Whiskyslijterij De Koning

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

Maasdijk 7
5321 GP Hedel
Telefoon 06-23 93 59 35
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Inhoud
Van de redactie
Van het bestuur
Nieuws
Even voorstellen...
Dier en Gedrag
Sponsorbedankjes
Column – De Gekte
Baasje gezocht
Make Over
Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’
Vet’s facts
Succesverhaal
Column – Gezinsuitbreiding
Donatieknipcoupon

Colofon

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:
Wim Jansen
Peter den Besten
Emmy Geenen
Ton Meesters
Adviseur:
Henk Bulter
Frans Lathouwers
Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel
Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen
Eileen Essenburg
Arianne Gelderblom
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
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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 nieuwe Dierbaar is alweer een feit! Van een echte winter was dit jaar
weliswaar geen sprake, toch dragen wij iedereen die ons geholpen heeft het
afgelopen seizoen weer een warm hart toe. Zoals gebruikelijk doen wij dit in de
sponsorbedankjes-rubriek.
Wellicht mede omdat het zo warm was deze winter, kwamen de eerste kittens dit
jaar nog eerder dan vorig jaar. Op Carnavalsmaandag 3 maart schonk moederpoes
Akira het leven aan maar liefst vijf kleine viervoetertjes. Liefdevol opgevangen in een
pleeggezin, maakt het gezin het heel goed.
Dit jaar ook weer een aantal wisselingen en daarom stellen Yvonne van Gorp, Suzanne
Wiggen, en Frank Rijnierse zich in deze Dierbaar aan u voor.
NL Doet was ook dit voorjaar weer
een groot succes. Voor het eerst doet
het Dierentehuis Den Bosch mee aan
NLgeeft en de eerste ‘gunbaan’ was
een feit.
Verder ontbreken onze vaste columns
en rubrieken niet. De vet’s facts
gaan dit keer over kennelhoest en de
column Dier & Gedrag over respect
voor dieren en mensen.
Een lieve seniorhond en een oudDutch-Cell-Dog spelen dit keer de
hoofdrollen in het succesverhaal. En
hebben we een speciale make-over.
Ik wens u veel plezier toe met het
lezen van onze Dierbaar.
Eileen Essenburg
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Van het bestuur
Het was in het Dierentehuis een goed jaar voor de dieren. Al onze cijfers liepen
terug. Minder weglopers, minder zwerfdieren etc. Hopelijk is dat een gevolg van
het feit dat mensen beter op hun huisdieren letten en verzorgen. Tegelijkertijd
is het wel een probleem voor het Dierentehuis. Minder inkomsten met hogere
kosten gaan dan hand in hand en dat vereist herijking van het gevoerde beleid.
Het Dierentehuis heeft namelijk het afgelopen jaar geld verloren.
De mogelijkheden om de inkomsten te vergroten zijn echter beperkt.
Wij zijn actief om ons werkgebied te vergroten (gemeenten om ons
heen) doch, daar zijn vaak bestaande afspraken en dit heeft ook
al jaren onze aandacht. Wij ontwikkelen momenteel een gericht
partner(sponsor)plan, ook al om de teruglopende inkomsten uit
collectes/donaties te compenseren. Het ontwikkelen van commerciële activiteiten (bijvoorbeeld pension) met subsidiegeld van de
gemeente ligt niet voor de hand en is vaak niet toegestaan.
Wij willen niet bezuinigen op dierenwelzijn (denk aan voerkosten, veterinaire kosten
etc.). Wel hebben wij, ook al door minder aanbod, een arbeidsplaats laten vervallen.
De andere medewerkers hebben de overblijvende werkzaamheden overgenomen met
als uitgangspunt het werk anders, beter en sneller te doen.
Ons seniorenhuis, in samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming, is een
grandioos succes en heeft een landelijke uitstraling. Inmiddels zijn er sinds de start
122 senioren in een ander gezin geplaatst.
Op alle fronten zijn er vrijwilligers om ons te helpen. In de verzorging, op kantoor,
collectanten, chauffeurs, pleeggezinnen etc. Een groot team met een grote inzet. Wij
kunnen niet zonder.
De zomer moet nog beginnen doch er is al een zomers gevoel. Ook in de natuur. De
eerste kittens zijn 3 maart geboren en ondergebracht bij een pleeggezin.
Met vriendelijke groet,
Wim Jansen
voorzitter
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www.elvedes.nl
Mede mogelijk gemaakt door:

Het hele jaar geopend!

Helftheuvelpassage 374
5224 AR Den Bosch
Tel.: 073-6235787

Tel. 073-5031350
www.dierenvakantieboerderij.nl
Ook wij steunen het Dierentehuis Den Bosch

Spreekuren:
ma t/m vr 13.00-14.00 en
19.00-20.00 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur
Verder behandeling volgens afspraak

Vliertwijksestraat 39
5243 RG, Rosmalen
Telefoon: 073-521 43 77
www.dierenkliniekrosmalenkruisstraat.nl
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Nieuws
Dierbaar Digitaal
Naar aanleiding van de ‘Dierbaar Digitaal’ bijlage, die wij met onze vorige editie van de
Dierbaar hebben meegestuurd, kregen wij zeer veel reacties en vragen. Graag willen
wij u opheldering bieden. Omdat ook het Dierentehuis geraakt wordt door de crisis en
er aan de verspreiding van ons contactblad Dierbaar verzendkosten verbonden zijn,
willen wij graag deze kosten terugdringen, als dat mogelijk is. Wij hebben u daarom in
de bijlage gevraagd of u over zou willen stappen naar de digitale versie (PDF-formaat).
Naast de verzendkosten wordt er op deze manier ook papier bespaard! Het is echter
nooit onze bedoeling geweest u de indruk te geven dat wij de Dierbaar niet meer in
papier-vorm willen versturen.
Aan u de keuze:
O
Dierbaar in papier-vorm
O
Dierbaar Digitaal
O
Geen Dierbaar
U kunt uw keuze eenvoudig doorgeven via email: info@dierentehuisdenbosch.nl
Als u de Dierbaar gewoon in papier-vorm per post wilt ontvangen, hoeft u niets te
doen.

100ste Senior hond geplaatst!
Net op de valreep van de vorige uitgave is de 100ste seniorenhond, Sambo, geplaatst
bij vrijwilligster Karen en haar man Ruud, onze klusjesman! Sambo is een grote
bastaard hond van 13 jaar die in de zomer van 2013 vanuit Rotterdam naar onze Seniorenopvang verhuisde.
Door hun vrijwilligerswerk in het Dierentehuis waren Karen en Ruud regelmatig in het
Dierentehuis en werden al snel verliefd op Sambo. Ze hebben hem geadopteerd en
hopen hem nog een paar fijne jaren te geven samen met hun andere honden Appie en
Ascha.
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Oosterplas doet! Gunbanen voor jongeren (18-28 jaar)
Bewoners uit de wijk en verenigingen aan de Oosterplas willen een bruisend sport- en
recreatiegebied voor iedereen in de wijk. Een gebied waar wijkbewoners en wijkgebonden organisaties een krachtige bijdrage leveren aan, dan wel genot ondervinden bij, de Oosterplas. Wij willen de Oosterplas uit laten groeien tot een actief en
veilig “dorp” met veel gemeenschapszin, burenhulp en solidariteit. Oosterplas Doet!
roept jonge werklozen op zich te melden voor een baan! Begin december 2013 is de
gemeente ‘s-Hertogenbosch akkoord gegaan met een pilot ‘gunbanen’ voor jongeren.
Deze pilot biedt werkloze jongeren de kans om voor een periode van een half jaar aan
de slag te gaan bij één van de verenigingen aan de Oosterplas, waaronder ons Dierentehuis. Lees meer op http://oosterplasdoet.blogspot.nl/ over dit initiatief.

In memoriam: Marion Visser
Op 26 december 2013 hebben wij het droevige
bericht ontvangen, dat vrijwilligster Marion Visser
is komen te overlijden. Sinds 2010 was Marion
voor het Dierentehuis actief als nazorgconsulent
en collectant. Tevens doneerde zij ieder jaar een
vast bedrag aan onze organisatie.
Tijdens het afscheid van Marion is er, op initiatief van haar man en twee dochters, geld voor
het Dierentehuis ingezameld. Met het prachtige
bedrag van 800 euro, zullen alle krabpalen in de
kattenverblijven worden vervangen. De nieuwe
palen zijn van hout en zijn voorzien van een
laklaag, waardoor ze goed schoongemaakt kunnen
worden. Dit zorgt voor een betere hygiëne in de
verblijven en dus een verbetering van het welzijn
van de katten. Daarnaast is van dat bedrag de
buikcorrectie van Schommel (zie metamorfose)
betaald en zijn de plantenbakken opgefleurd.
Namens het Dierentehuis willen wij Marion bedanken voor haar inzet en de nagedachtenis die zij, samen met haar man en dochters, bij ons hebben achtergelaten.

In Memoriam: Karin Kerskes
Tot onze grote ontsteltenis heeft ons het droevige bericht bereikt dat oud voorzitter
Karin Kerskes op 52 jarige leeftijd is overleden. Karin heeft zich jarenlang ingezet
voor ons Dierentehuis en ze is van grote betekenis geweest voor ons Dierentehuis.
Namens het Dierentehuis willen wij Karin bedanken voor haar inzet en wensen haar
familie veel sterkte toe.
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Eerste ‘gunbaan’ bij Dierentehuis Den Bosch
In januari is Kathy Huizinga de eerste deelnemer aan
het project ‘gunbanen’. Zij werkt op vrijwillige basis
bij het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch aan de Oosterplas. Basis van het traject is dat de deelnemer als
medewerker verantwoordelijkheden krijgt om zich
goed voor te bereiden op een eventuele volgende
baan.
Het project ‘gunbanen’ is een initiatief vanuit Burgerwijkteam Oosterplas Doet! In samenwerking met
de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de verenigingen
rondom de Oosterplas zetten zij zich in voor werkloze
jongeren uit ‘s-Hertogenbosch. Door zich vrijwillig in
te zetten voor een van de verenigingen, behouden de
jongeren hun uitkering en hebben ze geen sollicitatieplicht. In ruil voor het geleverde werk en de getoonde
motivatie, gaat Oosterplas Doet! op zoek naar een
betaalde baan. Hiervoor hebben zij een netwerk van
vijfduizend leden tot hun beschikking.

Eerste kittens van het seizoen geboren op het Dierentehuis

Dit jaar waren de kittens er wel heel vroeg bij! Op carnavalsmaandag 3 maart jongstleden, is moederpoes Akira bevallen van maar liefst vijf min of meer zwarte kittens!
Moederpoes en haar kroost verblijven in een pleeggezin, die namens het Dierentehuis
de verzorging van de dieren op zich neemt.
Negen weken later zullen deze kittens, mits ze gezond en op het juiste gewicht zijn,
op zoek gaan naar een eigen huis. Daarnaast is de verwachting dat er op korte termijn
meerdere kittens op het Dierentehuis zullen verblijven. Voor meer informatie en een
overzicht van de beschikbare dieren, kunt u terecht op: www.dierentehuisdenbosch.nl.
Zo klein als ze zijn, ze houden van muisjes!
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Het Dierentehuis collecteert in 2014
van 25 t/m 31 mei:
Vught: Cromvoirt
Boxtel: Liempde
Sint Michielsgestel: Gemonde - Den Dungen –Maaskantje – Berlicum – Middelrode
van 24 t/m 30 augustus:
`s-Hertogenbosch: Engelen-Bokhoven-Empel
Rosmalen: Hintham-Maliskamp-Kruisstraat
Alle gulle gevers van Maasdonk: Nuland- Vinkel- en Geffen Schijndel en Esch
hartelijk dank

NLdoet @ Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
Op 21 en 22 maart jongstleden vond de grootste vrijwilligersactie van Nederland,
NLdoet, wederom plaats. De insteek van deze actie is om mensen kennis te laten maken
met vrijwilligerswerk en daarmee een organisatie te helpen om klussen te klaren.
In dit kader hebben 21 scholieren van het Pierson College zich vrijdag 21 maart vrijwillig
ingezet om werkzaamheden op het Dierentehuis te verrichten. Naast het uitlaten van
de honden, is een van de uitrenvelden omgeploegd, de ramen gewassen en de plantenbakken van nieuwe vulling voorzien.
De scholieren werden begeleid door twee van onze vrijwilligers, Danny Schoemaker en
Stephan Visser.
Namens alle medewerkers en de dieren, hartelijk bedankt voor jullie inzet!
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Dierentehuis 's-Hertogenbosch doet mee aan NLgeeft
Van maandag 24 maart tot en met donderdag 15 mei 2014
organiseert het Oranje Fonds de actie NLgeeft. Een online
platform waarmee maatschappelijke organisaties geld
kunnen inzamelen voor sociale doeleinden. Het Oranje
Fonds steunt sociale organisaties.
De helft van het opgehaalde bedrag wordt aan het Dierentehuis overgemaakt. De andere
helft wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale organisaties in de provincie Noord
Brabant. De volle 100% van de donaties wordt dus besteed aan sociale doeleinden!
Stichting
Dierentehuis
's-Hertogenbosch
heeft zich aangemeld voor NLgeeft en hoopt
hiermee de plaatsing van een extra wasdroger
te kunnen financieren. In verband met het
welzijn van de dieren, dienen alle hokken
dagelijks goed schoongemaakt te worden.
Tijdens het schoonmaken worden er veel handdoeken gebruikt, die uitgewassen en gedroogd
moeten worden. De huidige wasdroger kan dit
niet aan en daarom zouden we graag een extra
droger plaatsen. Als tegenprestatie ontvangt
iedere donateur die €25,00 of meer doneert
een leuke kat van hout (zolang de voorraad
strekt).
Voor meer informatie over deze actie of het
doen van een donatie, kunt u terecht op:
www.nlgeeft.nl
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Hondenpension
Achter het Stadhuis 8
5211 HN ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073-6140922
www.soaphair.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 - 16.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Adriaan Poortersstraat 20
Vught
Tel.: 073 - 6565059

Zandbergen
Maliskampsestraat 1
Rosmalen
073-5212541

BMS
Business Mail Services

Flexibel in postservice & expressdiensten
• www.bmskoeriers.nl • T 073 6132035

Heb je interesse om met je hond een cursus
te komen volgen, dan kun je contact
opnemen met: viola rutten,
( 06-38544132 of per e-mail;
violarutten@hondenschoolvught.nl of

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

desire.van.weert@hondenschoolvucht.nl
Veel meer informatie kun je vinden op onze
homepage; http://hondenschoolvught.nl

Stichting Hondenschool Vught
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EVEN VOORSTELLEN

Suzanne Wiggen
Wegens het vertrek van Henk van Kemenade, Coördinator collecte, hebben we per
1 januari een nieuwe Coördinator aangenomen. Hieronder stelt zij zich voor: Mijn
naam is Suzanne van Wiggen, 51 jaar en woonachtig in Vught. Vorig jaar heb ik
mij gemeld als vrijwilliger bij het Dierentehuis.
Voor die tijd ben ik een lange tijd bezig geweest met het
herstellen van een fikse burn-out. Ik heb jarenlang als HRM-manager in verschillende organisaties gewerkt. Eerst in dienst en
later als zelfstandig ondernemer.
Dit was een gigantisch drukke tijd. Er waren ontzettend veel
mensen die in financiële problemen zaten, waardoor ik op den
duur altijd aan het werk was, ook in de avonden en het weekend.
Omdat ik mij de situatie van mijn cliënten teveel aantrok, werd
ik er zelf ziek van.
Nu, bijna 2 jaar later, gaat het weer een stuk beter met mij. Ik vul mijn dagen vooral
middels het maken van wandelingen met mijn hond Dobby (een Labradoodle). Sinds
medio vorig jaar ben ik ook vrijwilliger bij het Dierentehuis. Ik werk 3 tot 4 middagen
per week, waarbij ik vooral de was doe en allerlei andere klusjes. En sinds kort ben ik
tevens de nieuwe Coördinator collecte. Dit ga ik vooral vanuit huis doen, omdat Dobby
anders teveel alleen is.

EVEN VOORSTELLEN

Frank Rijnierse
Met ingang van 1 februari ga ik mij actief inzetten voor
fondsenwerving ten behoeve van het Dierentehuis, in het
kader van het partnerplan zoals dit is vastgelegd.
Ik ga op zoek naar bedrijven en organisaties die de Stichting
financieel willen ondersteunen, het liefst voor een langere
termijn. In samenwerking met Joris ga ik een en ander
uitvoeren.
In de “nadagen” van mijn actieve carrière als zelfstandig ondernemer, heb ik voldoende
vrije tijd beschikbaar. Tevens heb ik een uitgebreid netwerk van (zakelijke) contacten
die ik hiervoor zal gaan benaderen.
Graag wil ik hiermee een bijdrage leveren aan het goede werk dat door vele medewerkers (vrijwillig) wordt gedaan.
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EVEN VOORSTELLEN

Yvonne van Gorp
Hai, ik ben Yvonne van Gorp en ben geboren in Eindhoven. Na in Helmond en
Veghel te hebben gewoond, woon ik nu al meer dan de helft van mijn leven in
‘s-Hertogenbosch. Mijn zoon Ramon en ik hebben 2 katten: Jip en Jojo en onze
schreeuwlelijk Nelis, een Agapornis.
Ik heb 13,5 jaar op een basisschool gewerkt als klassenassistente met voornamelijk
kleutertjes. Vanwege de crisis hield in 2011 mijn baan op te bestaan.
Het is altijd al een stille wens van mij geweest om met dieren te werken en greep mijn
kans om als vrijwilliger bij het Dierentehuis te gaan werken. Ik begon in het kattenpaviljoen, maar omdat ik ook gek ben op honden en zelf niet in de positie ben om een
hond te nemen, ben ik steeds meer met de honden gaan werken.
Wat me als eerste opviel toen ik
als “leek” binnen kwam, was de
optimale verzorging van alle dieren.
Iedere ochtend een schone kennel
en mand. Liefdevolle aandacht
van vrijwilligers en verzorgers. De
mogelijkheid voor iedere vrijwilliger een cursus bij de gedragsdeskundige te volgen, om ook de wat
moeilijkere honden te verzorgen
en uit te laten. En bij ieder piepje,
kuchje of bultje meteen de mogelijkheid naar de dierenartsassistente te kunnen gaan en naar de
dierenarts, die twee keer per week
bij ons spreekuur heeft. Ook dat
iedere hond of kat weer het juiste
baasje krijgt is erg geruststellend!
Kortom, “dierenasiel, o wat zielig”
was voor mij meteen een fabel.
Het is een heerlijke werkplek om
te zijn. Na een hele tijd als vrijwilliger breed inzetbaar te zijn
geweest, kwam er een vacature
vrij bij de seniorenhondjes en mag
ik nu samen met mijn duo-partner
Hanka en enkele vaste vrijwilligers
zorg dragen voor onze oudjes in het
seniorenpaviljoen “De oude kwispelaar”.
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DIER & GEDRAG
Respect voor elkaar - Hoe ga je met elkaar om?
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger op het Dierentehuis en heeft
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding voor hondengedragsdeskundige. Onlangs heeft ze ook een cursus over kattengedrag succesvol
afgerond.
In het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch staan de dieren en hun welzijn voorop. Zonder
enige terughoudendheid worden alle katten en honden liefdevol en met respect
verzorgd door medewerkers, stagiaires en vele vrijwilligers. Zoveel verschillende
mensen bij elkaar met één en hetzelfde doel. Bijzonder zou je kunnen zeggen, want
iedereen is anders en dat iedereen het altijd met elkaar eens is, is een illusie. Hoe ga
je hier mee om? Of liever, hoe ga je met elkaar om? Respect voor elkaar is belangrijk,
overal en altijd. Maar wat betekent dat?
•
•
•

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt
van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord
betekent oorspronkelijk omzien naar en vandaar rekening houden met.
Respect is het wederzijds in zijn/haar waarde laten van de ander.
Respect is een ander accepteren (dus ook zijn mening)

Vroeger hadden we het over ‘rekening met elkaar houden’. Toen leek ‘respect’ nog
een duidelijke betekenis te hebben en was dat ‘ontzag’ hebben voor iemand. We
hadden toen bijvoorbeeld ‘respect’ voor iemand die jarenlang haar zieke moeder
verzorgde of die vocht voor zijn of haar idealen.
Maar hoe is dat op het Dierentehuis?
We weten dat er algemene gedragsregels zijn op elk moment. Wel, dat is net zo bij
onze honden en onze katten. Katten zijn bijvoorbeeld van nature solitaire dieren.
Tussen katten en honden onderling kunnen vriendschappen groeien, maar kan ook
vijandigheid ontstaan. Komen twee katten of honden per ongeluk te dicht bij elkaar,
dan kan er een langdurig gemiauw of geblaf uitbreken. Soms is het moeilijk om een
conflict tussen uw katten in het territorium van uw katten te herkennen en op te
lossen. Dit geldt ook voor honden en het respect tussen honden en katten onderling.
In de volgende Dierbaar zal hier meer aandacht aan besteed worden.
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SPONSORBEDANKJES
Beaphar doneert 600 doseerspuiten wormpasta

Op 24 oktober 2013 heeft de firma Beaphar uit Hedel 600 doseerspuiten voor wormpasta aan het Dierentehuis geschonken. Deze wormpasta zetten wij
in om worminfecties bij katten te voorkomen en bestaande infecties te behandelen.
Namens alle medewerkers en onze katten in het bijzonder, hartelijk bedankt!

Dierentehuis bij Open Huis Huijbregts

Op zondag 27 oktober organiseerde Huijbregts Notarissen & Adviseurs een Open Huis
in het kader van de themamaand schenken & nalaten. Het besparen van erfbelasting
bij overlijden, het maken van een levenstestament, de nieuwe regels over de eigen
bijdrage in de AWBZ en het schenken aan een goed doel kwamen aan de orde. Ook
ons Dierentehuis was hierbij aanwezig, samen met enkele andere goede doelen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure over nalatenschap.

Deel opbrengst Theeke’s naar Dierentehuis

Theeke’s Kwastwerk zet zich in voor ons Dierentehuis!
Samen met John Sars van Profine Nederland, dragen
ze ons een warm hart toe! Vanaf 11/11 gaat er van elk
verkocht schilderij €11,00 naar de dieren in ons Dierentehuis. Aan het eind van deze actie wordt het bedrag
verdubbeld in de vorm van het merk Profine honden- en
kattenvoeding.

Schone kerstactie

In december 2013 werden wij verrast door een gulle sponsoring van B.S.S. Van den
Broek Schoonmaakservices uit ‘s-Hertogenbosch. Zij hadden voor alle dieren in het
Dierentehuis meer dan €600 gespaard en er heel veel lekkers van gekocht voor onze
dieren. Mede namens de dieren willen wij B.S.S. Van den Broek Schoonmaakservices
erg bedanken voor deze sponsoring en onze dieren zullen hiervan zeker lekker smullen
tijdens de komende feestdagen en nog lang daarna!
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Kerstwandeling 2013

Op zondag 15 december vond de jaarlijkse
Kerstwandeling met onze vrijwilligers
wederom plaats. Na een welkomstdrankje
en een dankwoord van de beheerder,
vertrokken de deelnemers met onze honden
voor een wandeling rondom de Oosterplas.
Halverwege werd iedereen getrakteerd op
een beker warme chocomel of glühwein en
bij terugkomst op het Dierentehuis was er
soep met brood. Voor de afsluiting van de
avond waren er diverse taarten gebakken,
waarmee de avond een feestelijk tintje
kreeg.
De Kerstwandeling werd mede mogelijk gemaakt door het filiaal van Albert Heijn aan
het Mgr. van Roosmalenplein, door het sponsoren van de kerstkransjes, chocolademelk en sinaasappelsap.

Blikvoer senioren

Op woensdag 18 december hebben twee
medewerkers van Smarty Pants Society
een voorraad blikvoer voor onze seniorenhonden gebracht. Namens de honden willen
wij hen hartelijk bedanken voor dit riante
kerstmaal!
Inmiddels is Smarty Pants Society de actie
“Doggie Fund” gestart. Op hun website www.
smartypantssociety.com, vragen zij mensen
om €3,00 te doneren. Dit bedrag staat gelijk
aan één blik voer. Wij zijn erg benieuwd wat
deze actie gaat opleveren.

Bijzondere kerstgroet!

Karin Woltering en Rainaldo Aerts van Linge Management
& Ondersteuning uit Deil stuurden ons een hele bijzondere en zeer welkome
kerstgroet: €500 en
een
tas
speeltjes
en lekkers voor de
honden,
die
Karin
samen met Hummer
kwam brengen! Namens
iedereen heel hartelijk
dank!
Meer
over
Hummer in de rubriek
Succesverhaal.
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ALCATEL ONETOUCH doneert smart Phone

Middels de donatie van een nieuwe ALCATEL ONETOUCH smart
Phone, zijn onze chauffeurs weer in staat om handsfree te bellen.
Op deze manier zijn zij bereikbaar én kunnen ze onze dieren
veilig van A naar B vervoeren.
Bedankt namens de chauffeurs en de dieren!

Personeels-kerstactie Bosch Rexroth

Tijdens de jaarlijkse ‘kerstactie’ heeft het personeel van
Bosch Rexroth een bedrag van €510,00 bijeengebracht. Medewerkers mochten een kerstgeschenk kiezen uit een tijdelijke
online kerstshop. Eén van de keuzemogelijkheden was je kerstbedrag aan een goed
doel schenken. Het Dierentehuis behoorde tot een van de goede doelen. Namens alle
dieren en de medewerkers van het Dierentehuis, hartelijk bedankt!
Jan van Helvoirt bedanken wij voor zijn regelmatige donatie van spullen van het
Jeroen Bosch ziekenhuis, waaronder schoonmaakmiddelen, verbandjes en onderleggers, die in onze dierenartskamer hard nodig zijn.
Het Provinciehuis, en Joop Naaijkens in het bijzonder, willen we heel hartelijk
danken voor het doneren van een kast, kapstok en stoelen voor ons kantoor.
Partner in Pet Food NL B.V. willen we heel hartelijk bedanken voor
hun zeer gulle donatie van maar liefst vier winkelwagentjes bomvol
droogvoer, blikvoer en natvoer in pouches. En seniorhond Zoe heeft
een warm mandje gekregen bij één van hun medewerkers
Dierenkliniek Nuland en dierenarts/
eigenaresse Yvet Hurks willen we graag
bedanken voor de donatie frontline
ontvlooimiddel en verschillende soorten
dieetvoer. Tevens zal Yvet elke maand een
huisdier promoten op de facebookpagina
van Dierenkliniek Nuland. Ook staat er
inmiddels een collectebus voor donaties
voor het Dierentehuis op hun balie.
Een speciaal bedankje gaat uit naar Mirella van Esch en haar Samowoets, Salon
voor Hondenverzorging uit Heesch. Dankzij haar hebben al vele honden een flinke
make-over gehad! In deze editie nam zij vier Shiz Tzu hondjes onder handen. Diewertje
Voets assisteerde.
De heer van Offeren willen we wederom hartelijk bedanken voor zijn gulle donatie
normaal en speciaal blikvoer voor honden en katten.
Ria den Otter en Conny van de Vis uit Vught willen we bedanken voor hun donatie
blikvoer voor honden en katten.
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COLUMN

DE GEKTE
‘Die beesten van ons zijn gek!’ Ik hoor het mijn vriend met regelmaat roepen.
‘Nee joh, het zijn gewoon katten’, is dan meestal mijn antwoord. Want laten we
wel wezen: iedere kat vertoont wel eens gedrag dat wij als mensen niet kunnen
plaatsen. En de echte gekken, zijn we dat niet gewoon zelf?
Zo heeft onze Tommy, zoals zoveel van zijn soortgenoten, een enorme fascinatie
met doosjes. Ieder doosje dat ons huis binnenkomt, krijgt zodoende te maken met
de bevallige billen van onze kater. Ongeacht het formaat van het doosje. Het lijkt
een soort instinctieve reactie. En in Tommy’s blik denk ik dan te lezen: ‘Eh, ik weet
ook niet precies wat ik hier doe... maar ik moet als kat nu eenmaal in dit doosje
kruipen!’ Gek dus. Nu heeft Tommy mazzel, dat zijn mensen een fascinatie hebben
met webshops... dus met de aanvoer van verse doosjes zit het wel goed!
En toen stuitte ik tijdens de kerstinkopen in december in een cadeauwinkel op wel
zoiets leuks! Een doos in de vorm van een huisje, speciaal voor katten. Met voorgevel,
deurtje en raampjes. Ik zag Tom al helemaal zitten. Dus ik tastte diep in de buidel en
hoestte twintig euro (!!!) op voor dit mooie design doosje. Jawel, het grootste cadeau
onder de boom afgelopen kerst was voor onze Tommy.
Wie zelf katten heeft zal geenszins verbaasd
zijn: geen van onze katten heeft naar het
doos-huisje omgekeken. Slechts eenmaal
hebben de billen van onze Tom de bodem
van het doosje geraakt. Dat was toen we hem
na een week maar eens in de doos hadden
gezet, om er meteen een foto van te maken.
Het doosje kampt met leegstand. Net als dat
mooie rieten mandje met kussentje, dat er
naast staat. Kansloos. Koop iets speciaal voor
een kat en je weet zeker dat er geen kat in de
buurt komt.
En toch hebben we design-doosjes, mandjes,
dekentjes, hangmatjes en speeltjes het huis
ingesleept. Tegen beter weten in. We denken
dat die katten denken: ‘Speciaal voor mij? Dan
moet ik er mooi niets van hebben. Lekker puh!’
Zeg nou zelf: wie is hier nu eigenlijk gek?
En tot slot: het toedichten van gedachten en
argumenten aan het brein van een kat.... is dat
uiteindelijk niet de ultieme vorm van gekte?
Arianne Gelderblom
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BAASJE GEZOCHT
Phoebe - kruising
Phoebe is een ontzettend lieve en zachtaardige
dame. Ze heeft het niet heel erg naar haar zin
in het Dierentehuis; ze mist de rust en warmte
van een eigen huisje. Het is een bijzondere
kruising en dat maakt haar ook zo uniek. Ze
gaat graag mee wandelen, maar vindt het ook
heerlijk om lekker te luieren. Ze is graag onder
de mensen, maar kan ook prima af en toe wat
uurtjes alleen zijn. Eigenlijk een ideale hond
dus! Wie geeft Phoebe weer een eigen plekje?

Snoesje - Poes
Snoesje (nr.10145) is door haar eerste baasje wegens een scheiding naar het
Dierentehuis gebracht. Voor bekenden was ze heel knuffelig en bij vreemden
keek ze de kat uit de boom. Ze was geplaatst, maar haar nieuwe baasje heeft
haar teruggebracht omdat ze helemaal niet kon opschieten met de eigen
katten. Snoesje had erg veel last
van stress, was daardoor moeilijk te
hanteren en sliep ook vrijwel niet.
Voor Snoesje zoeken we daarom een
rustige omgeving zonder andere huisdieren bij een baasje die haar de tijd
geeft langzaam te wennen en haar
ook nergens toe dwingt. Dan wordt
ze vast weer de lieve knuffel die ze
vroeger was.
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MAKE-OVER
Deze lieftallige pluizige viervoeters krijgen een
welverdiende trimbeurt. Ze zijn eind november
vorig jaar voor onze poort in een bench door iemand
achtergelaten... Trimster Mirella van Esch laat
samen met Diewertje Voets weer mooie Shiz Tzus
tevoorschijn komen! Jasmijn, Marjolein, Margrietje
en Madelief hebben inmiddels ook allemaal een
nieuw baasje gevonden.

Schommel krijgt een hele bijzondere make-over. Hij heeft namelijk een buikwandcorrectie gekregen!

Schommel voor zijn operatie

Schommel na de operatie
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Schoonmaakdiensten
Piccobello Dienstverlening
06 - 1643 06 02
Ook wij steunen het Dierentehuis Den Bosch

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

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

www.swanjee.nl

Noorderkroon 22 • 5482 XK SCHIJNDEL
Mob.: 06 - 33974494
Email: mailto:info@aurington.nl
Web: www.aurington.nl

Deze uitgave is gesteund
door een sympathieke
Schout van Lijndenstraat 13 5237 SE ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 06 - 24257989 c.alphen@ziggo.nl
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Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’
Josefien Poelman heeft het Seniorenhuis verlaten voor een carrière elders.
Yvonne van Gorp heeft haar vervangen als paviljoenverzorgster en het stokje
overgenomen om over het wel & wee van deze oudjes te berichten.
Inmiddels zijn we weer een half jaartje verder en was het weer een komen en gaan
van allerlei oudjes, groot en klein. Sinds Sambo in september jl. als 100e senior is
geplaatst, staat de teller van geplaatste senioren nu op 124 honden.
We hebben lang van de Beagles Hugo en Tender mogen genieten, terwijl Mona de
Golden Retriever op maandag kwam en vrijdag al weer geplaatst was.
Iedere nieuwe bewoner die bij ons komt, heeft natuurlijk al een heel leven achter
zich en moet eerst even aan zijn nieuwe onderkomen wennen. Sommige zijn erg oud
en zien er wat versleten uit. Na een bezoekje aan de dierenarts die evt. hun tandjes
verzorgt en een goeie knip en wasbeurt kunnen ze aardig opknappen.
Een goed voorbeeld daarvan was Janka, die al enige tijd geleden geplaatst is. Wie het
vorige nummer van Dierbaar gelezen heeft, kan zich haar misschien nog herinneren
met een lange bruine baard. Het was een ware metamorfose toen ze terug kwam van
de trimster en hoewel ze nogal stram van lijf en leden was en niet kon kwispelen,
begroette ze je iedere keer met trappelende voorpootjes als een jonge god(in).
Janka heeft een nieuwe mand gekregen bij een baasje, die gezelschap zocht voor zijn
eigen oude hond. Dit was ook het geval voor Tender en Dommel. Dommel die maar
kort in onze opvang is verbleven mag met recht een senior genoemd worden, gelukkig
zijn er lieve mensen die er juist voor kiezen om een oude hond nog een mooi leven
te geven.
Oudere honden zijn kwetsbaar. Chin de 14 jarige jarige Sharpei en Berend de 14
jarige Jack Russel waren in een slechte conditie bij binnenkomst. Bandit de 12 jarige
Tervuerense herder kwam erg speels, vrolijk en knuffelig binnen, maar niet veel later
veranderde haar gedrag en bleek dat ze een enorm kwaadaardig gezwel had waar ze
veel pijn aan had. Tijdens de operatie bleek dat het verder uitgezaaid was en hebben
we haar in moeten laten slapen. Moeilijke besluiten die door de leden van de euthanasiecommissie worden genomen.
Dan was er nog ons Ricky, een dwerg Keesje van 14 jaar. Een kieskeurig kereltje met
een zwak hartje die al een hele tijd bij ons woonde. Ricky ging plotseling achteruit en
is op een nacht niet meer wakker geworden.
Op dit moment wonen er nog 7 senioren in
ons paviljoen waaronder 2 Mechelse herders.
Cassy, een lieve dame die zich erg snel aan
iemand hecht, en Wodan die het interieur
graag op z’n kop zet en altijd een balletje in
de buurt wil hebben. Dit heerschap moet op
z’n 12e nog een opvoed-cursus krijgen!

Dierbaar - mei 2014   21

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

VET’S FACTS
Frits Janssen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op
diergeneeskundig gebied inmiddels al weer 29 jaar onder zijn hoede.

KENNELHOEST

Kennelhoest of infectieuze tracheobronchitis is een besmettelijke ontsteking van
de voorste luchtwegen van honden. De ziekte kan veroorzaakt worden door een
bacterie of een aantal virussen, ook in combinatie. De meest voorkomende verwekkers van kennelhoest zijn het para-influenzavirus en de bacterie bordetella bronchiseptica, die ook katten kan besmetten. Andere verwekkers zijn onder andere canine
adenovirus en reovirus. Ook stress en hygiëne kunnen een rol spelen. (bordetella
bronchiseptica)
Kennelhoest dankt zijn naam aan de manier waarop
de ziekte zich voornamelijk verspreidt: Besmetting
door een andere hond vindt plaats door aan elkaar
te snuffelen of door de lucht.
Vaak hebben honden een verminderde weerstand op
plaatsen waar veel honden bij elkaar zijn (kennels)
vanwege stress en het vele blaffen. Hierdoor zijn de
honden vatbaarder voor kennelhoest.

Symptomen

De ziekte is erg besmettelijk. Symptomen vooral
tijdens de eerste dagen zijn:
• aanhoudende kriebelhoest, waarbij de hond ook
braakbewegingen maakt. Hierbij geeft de hond
vaak wit slijm op;
• verminderde eetlust;
• koorts.

Verspreiding

Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een hogere infectiedruk (veel honden
bij elkaar waarvan meerdere de aandoening hebben) verhogen de kans op verspreiding en aanslaan van de infectie. De naam kennelhoest is dan ook ontstaan doordat de
ziekte zich vooral laat zien op plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar leven, zoals
bijvoorbeeld in een pension het geval is. Ook kan de infectie op straat en bijvoorbeeld op het trainingsveld van hond tot hond worden doorgegeven. De ziekte wordt
verspreid door deeltjes die bij het hoesten worden rond gesproeid en door opgegeven
slijm. Een hoestende hond moet dus bij andere honden vandaan gehouden worden om
verspreiding te voorkomen. Houd er rekening mee dat besmetting ook via mensenhanden of kleding kan plaats vinden. Ga er altijd van uit dat de infectiekans zeker
blijft bestaan zolang de hond hoest.

Behandelen

Het behandelen van kennelhoest is afhankelijk van de ernst van de besmetting. Een
milde vorm van kennelhoest kan genezen worden met rust en een (kinder)hoestdrank.
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Bij wat ergere hoestklachten, verschijnselen van algemeen ziek zijn, jonge of oude
dieren is het veiliger de keelontsteking met antibiotica te behandelen.
Een besmette hond vertoont een droge schraaphoest. In de meeste gevallen is er
sprake van een milde vorm die vanzelf weer over gaat. In ernstige gevallen kan er ook
een longontsteking optreden. Het is van belang tijdig een dierenarts te raadplegen.
• Een tuigje in plaats van een halsband kan de druk op de luchtpijp verminderen.
• Zorg voor een stof- en rookvrije omgeving
• Laat voldoende verse lucht toe (goede ventilatie in een warme omgeving
• Voorkom voor zover mogelijk het blaffen bij uw hond
• Vermijd intensieve handelingen, alsmede spelen met andere honden
• Stel de hondeneigenaren in uw omgeving op de hoogte van de kennelhoest bij uw
hond en vermijd zoveel mogelijk contact met andere honden
• Stop tijdelijk met een hondentraining, als u die volgt
Het hoesten kan in de loop van enkele weken vanzelf over gaan, maar er kunnen ook
complicaties optreden zoals bronchitis of longontsteking. De keel- en luchtpijpontsteking kan ook chronisch worden en is dan moeilijk te genezen. Bij erg jonge dieren,
oudere dieren of dieren die door een andere ziekte een verminderde weerstand
hebben kan kennelhoest zich al in de beginfase door koorts en stoppen met eten en
drinken tot een ernstig ziektebeeld ontwikkelen.
Afhankelijk van het totale ziektebeeld zal een dierenarts een hond controleren
alvorens een antibioticumkuur voor te schrijven. Controle is vooral nodig bij de dieren
waarbij de kans op complicaties groter is, maar ook als er twijfel is over de oorzaak
van het hoesten. Diverse hart- en longaandoeningen kunnen ook de oorzaak van het
hoesten zijn en dan is het vlot inzetten van een daarop gerichte behandeling van
groot belang.

Preventie

De ziekte is te vergelijken met de menselijke griep. Inenten is dan belangrijk wanneer
de hond in aanraking komt met andere honden. Denk daarbij aan het asiel, de hondenschool en kennels. Bij veel hondenpensions is het verplicht de hond in te enten tegen
kennelhoest.
Het kennelhoestvaccin moet in de neus gedruppeld worden. Het zorgt voor de vorming
van antistoffen in neus en keel, de toegangspoort voor de infectie. De werkingsduur
is ongeveer een jaar.
Er bestaat ook een vaccin dat wordt ingespoten en bescherming geeft door de vorming
van antistoffen in het bloed. De werkingsduur is echter maar heel kort.
Komt je hond niet of nauwelijks in aanraking met andere honden, dan is vaccinatie
niet noodzakelijk. Vaak zorgt het cocktailvaccin ook al voor een degelijk weerstand.
Mocht de hond toch besmet raken, dan is er alleen bij uitzondering kans op een
ernstig verloop.
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SUCCESVERHAAL - DOMMEL
Het verhaal van Dommel, een Labrador van 13, begint niet fraai. Hij werd begin
dit jaar, met een grote tumor en in zeer beroerde conditie, zwervend aangetroffen in de omgeving van Steenwijk. De Koninklijke Hondenbescherming nam
hem op en zo belandde hij eind januari in ons Seniorenhuis.
Dommel, hoewel uitermate goeiig van karakter, was bepaald niet fit en we rekenden
er op dat hij de laatste periode van zijn leven zou doorbrengen in het seniorenhuis.
Maar nee, een klein wonder geschiedde: op Valentijnsdag meldde zich een barmhartige Samaritaan. Een echtpaar, met nog een Labrador en een groot huis en erf, heeft
zich liefdevol over hem ontfermd. Wat een geluk, voor de oude kerel.
Lieve oude Dommel,
Dommel, die naam heb je gekregen in het Dierentehuis, nadat je zwervend en zwaar
verwaarloosd bent gevonden in de omgeving van Steenwijk. Zonder chip, alleen een
tatoeage. Geschatte leeftijd rond 13 jaar, je mankeerde van alles, artrose, gebroken
pols voorpoot gehad, zwaar ontstoken oren en je had een gezwel van ruim 2,5 kilo.
Je bent in het dierentehuis in Steenwijk liefdevol opgevangen. Gezwel weggehaald,
oren behandeld, gewassen en vertroeteld. Zoals het hoort met de beste vriend van de
mens, zeker als ze op hoge leeftijd zijn.
Wat ‘ Dommel ‘ is overkomen? Daar kunnen we alleen maar naar gissen, want zijn
baas heeft Dommel niet meer opgehaald. Moeilijk voor te stellen, want ondanks alle
ellende die deze hond heeft geleden, is het een grote goedzak gebleven die nog steeds
vertrouwen heeft in de mens. Dommel is lief, aanhankelijk en komt je begroeten met
een speeltje in zijn bek. “The will to please” heeft hij, zoals een echte labrador
betaamt, nog steeds. In januari is Dommel overgeplaatst naar de seniorenopvang in
‘s-Hertogenbosch, daar hebben wij hem ook opgehaald.
Wij zagen Dommels verhaal en foto donderdagavond op “ik zoek een baas” staan,
we keken elkaar aan en het was duidelijk dat we de volgende dag 14 februari naar
Dommel wilden kijken. Wij hebben nog een labrador van 5 jaar, ook een reu, dus
het moest wel klikken. Onze hond,
Moos, is opgegroeid met een oudere
labrador reu en wij verwachtten
geen grote problemen, zeker omdat
Moos met wandelen naar iedere
oude lab toe wil en helemaal blij
wordt.
De kennismaking tussen Dommel,
ons en onze Moos verliep naar wens
en wij kregen te horen wat Dommel
allemaal onder de leden had. Tja,
das toch even slikken! De vraag
die rijst is “wat haal je op je nek!”
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Levensverwachting: dagen, weken, maanden en wat doet het weer met onze eigen
hond.
We hebben besloten het een kans te geven en mochten Dommel direct meenemen.
De weg naar huis in Nuenen was heel onrustig, wat begrijpelijk is want Dommel wist
niet dat wij het goed met hem voorhadden. Hij had verdriet omdat hij zijn bekende
terrein verliet.
Doordat Dommel waarschijnlijk maanden heeft gezworven op straat, had hij een
gigantisch ondervacht; mooi zacht maar met een lucht waar je niet blij van wordt.
Dus dat betekende de douche, hij liet alles toe geen probleem. Hij at niet graag zijn
brokken, maar met vlees bij zijn geweekte brokken ging het er wel in. De eerste nacht
en de nachten daarna waren wisselend, hij sliep of hij spookte door het huis, begon te
blaffen, janken en piepen. Om de beurt gingen we naar beneden om Dommel rustig te
krijgen, dat kon wel een paar uurtjes duren voordat je weer naar bed kon.
Op een nacht was ik Dommel kwijt, hij lag niet op zijn kussen in de keuken en ook niet
in een klein kamertje beneden. Na nog een keer het kamertje inlopend lag meneer
prinsheerlijk op de bank. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar vanaf die nacht
ligt er standaard een doek over de bank. Wetende nu dat zijn achterpoten nog wel
wat kracht hebben is er uit voorzorg een plaat voor de trap gezet. Al snel bleek de
plaat niet voldoende te zijn. Moos kruipt rustig in zijn hoekje, maar Dommel ging op
zoek naar ons en is de trap op gegaan. Bij thuiskomst vonden we Dommel piepend
bovenaan de trap. Omhoog was een, maar naar beneden iets anders! We hebben een
traphekje geplaatst maar onze Houdini kreeg ook deze open en we troffen hem aan
in de badkamer en wel in het bad! Zo zie je maar; onderschat een oude hond niet ook
al heeft hij allerlei mankementen.
We verwennen Dommel vreselijk. Hij houdt van knuffelen, boterham met leverworst,
spaghetti met tomatensaus en rollen in het gras. Hij heeft plezier!
Nu, een maand later, merken we dat Dommel rustiger wordt en vertrouwen heeft dat
hij zijn laatste dagen bij ons zal slijten. Nooit meer weg hoeft! Dommel geniet van
zijn oude dag en wij genieten van Dommel. Dommel is thuis, in Nuenen ... een dorp
liggend aan de Dommelvallei. Misschien heeft het zo moeten zijn!
Fam. De Jong, Reagis Moos en Dommel natuurlijk.

HOE IS HET NU MET….. SPIKEY?
De ex-Dutch Cell Dogs die nu als Hummer door het leven gaat? Een kijkje in het
leven van Hummer!
Mag ik me even voorstellen?
Mijn naam is Hummer en ik ben als ik dit schrijf ongeveer 3,5 jaar oud. Misschien
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ken je me wel onder mijn ‘cell-dog’ naam: Spikey. Mijn uiterlijk laat zich het best
omschrijven als ‘zwarte kruising tussen een labrador en een Duitse dog’. Dat bleek
ik later niet te zijn, maar daarover verderop meer. Ik ben in het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch terecht gekomen toen ik zo’n 1 jaar oud was en heb daar een half jaar
gezeten. Ik ben daar heel goed verzorgd door lieve mensen en ze hebben ook goede
baasjes voor me gevonden. Met vlag en wimpel zijn ze volgens mij door de erkenningscontrole van de Dierenbescherming gekomen. En na 2 jaar met ze samen te
wonen kan ik dat wel bevestigen!
Op 30 december 2011 ben ik geadopteerd door mijn huidige baasjes. Dat was wel
even spannend en het kostte me wel een aantal dagen om te wennen aan mijn nieuwe
situatie. Ik heb die eerste dagen weinig gegeten, van de zenuwen heb ik alles onder
gekwijld en was erg druk. Uitlaten was zo goed als onmogelijk: ik had geen rust en
heb mijn baasjes binnen een half uur het hele dorp laten zien. Maar na de eerste paar
dagen zijn ze gelijk met me aan de slag te gaan: ik mocht op gehoorzaamheidscursus.
Daar had ik (of beter: mijn nieuwe baasjes) direct profijt van mijn Dutch cell dog
training. Ik begreep de basisprincipes al. Maar ook ben ik best slim van mezelf, al zeg
ik het zelf. Mijn maatje in het Dutch-cell-dog-programma had een lief dagboekje over
zijn ervaringen met mij bijgehouden. Het klopte wel wat er stond: ik was lief en slim
en trok behoorlijk aan de lijn.
Inmiddels ben ik zover dat ik mijn gehoorzaamheidstrainingen A en B met een diploma
afgerond en half december 2013 ben ik begonnen met C. Daarnaast heb ik ook
meegetraind met de Reddingshondenbrigade en ben ik ook bezig met flyball-training.
Lekker rennen en bezig zijn is echt mijn ding. Gelukkig snappen mijn baasjes dat ook.
Het uitlaten van mij is tegenwoordig een feest: ik trek niet meer aan de lijn, kan ook
heel goed los lopen en breng alle weggegooide balletjes keurig terug.
Omdat mijn baasjes veel vragen kregen over mijn ouders (wie is je vader, wie is je
moeder?) hebben ze een DNA-test laten doen. Beetje kriebelen met van de borsteltjes in mijn wangen en na een paar weken een verrassende uitslag. Niks kruising
Labrador - Duitse Dog, maar Boxer - Duitse herder. Eén ding is zeker: ik lijk in niets op
mijn ouders. Ik ben een grote, slanke, zwart met witte bef, kortharige jongen en, al
zeg ik het zelf, populair bij de
vrouwen.
Ja, ik kan wel zeggen dat ik het
inmiddels aardig voor elkaar
heb. Maar ik en mijn baasjes
zijn nog niet vergeten waar het
allemaal begonnen is: een liefdevolle opvang in het Dierentehuis en mijn eerste training in
het Dutch-cell-dog-programma.
Fijn dat mijn maatje in cel de
opleiding met mij heeft kunnen
volbrengen. Bedankt allemaal!
Ik red me nu wel.
Een warme groet van Hummer
en zijn baasjes!
Dierbaar - mei 2014   27

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

COLUMN – GEZINSUITBREIDING
Wat vliegt de tijd… Taro is inmiddels al weer 3 jaar en onze 2 poezen zijn onlangs
12 geworden. Hiermee vallen ze in de Senioren categorie en omgerekend naar
mensenjaren zijn ze dan inmiddels 64. Bijna met pensioen, zou je zeggen. Niks
is minder waar! Als Senna speelgoed van Taro op de grond vindt, kan ze hier nog
heel actief ‘kat & muis’ mee spelen! En onlangs had zij of haar zus weer een echte
muis te pakken, die heel trots mee naar huis werd genomen… Mama was hier toch
niet zo blij mee. En gezien het feit dat kinderen nou eenmaal veel op de grond
spelen, ook niet bepaald hygiënisch! Wat te doen?
Elke rechtgeaarde dierenvriend zal er alles aan
gelegen zijn de hem toevertrouwde dieren zo goed
mogelijk te verzorgen. Het verzorgen omvat echter
niet alleen een goede huisvesting, voeding, liefde
en aandacht, maar ook hygiëne. Huisdieren kunnen
ziektes met zich meebrengen die voor mensen
gevaarlijk zijn. Maar als je alle mogelijke risico’s zou
opsommen, zou niemand nog een huisdier hebben.
Dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus: gevaren niet
overdrijven of wegwuiven, maar relativeren! Zolang
je je gezond verstand gebruikt en een normale
hygiëne handhaaft, is er geen probleem.
Het lijkt een dooddoener, maar een goede hygiëne
begint bij jezelf. Regelmatig stofzuigen, dweilen
en reguliere schoonmaak van keuken en meubels
vormen een goede basis. Laat kinderen helpen bij
het verzorgen en dus ook het schoonmaken. Geef
zelf aan kinderen het goede voorbeeld door handen
te wassen na een toiletgang, na het aaien van
(bepaalde) dieren en voordat je eten gaat bereiden
of nuttigen.

Helpen het Chinchilla hok
schoonmaken

Knuffelen hoort er ook bij!

Honden en katten staan bovenaan in de lijst van
populaire (huis)dieren, gevolgd door knaagdieren,
vissen en vogels. Hieronder een aantal tips voor
katten en honden.
Katten:
• Katten zijn van zichzelf zeer hygiënisch. Ze houden niet van viezigheid en likken
hun eigen vacht schoon. Toch kunnen zij ziektekiemen oplopen als ze buiten
komen door het eten van besmette dieren als muizen, ratten en vogels. Behandel
katten daarom (preventief) tegen vlooien en wormen.
• Katten kunnen parasieten en bacteriën bij zich dragen. Ze wassen zich de hele
dag, ja, maar ook onder hun staart. De bacteriën uit hun ontlasting komen zo op
hun vacht terecht, die wij dan weer aaien. Handen wassen na het aaien is dus van
belang.
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Om
allergieën
en
besmetting
van
bacteriën te vermijden,
hou je een slaapkamer
zo zuiver mogelijk.
Als de kat vaak op het
bed slaapt en zichzelf
daar proper likt, zal ze
overal huidschilfers en
speekselpartikeltjes
achterlaten die voor
een allergische reactie
kunnen zorgen. Je
lakens kan je genoeg
wassen, maar je matras
Samen spelen
ga je niet elke week
laten stomen. Precies daar kruipen die huidschilfers in. Hoe gezellig het ook is,
hou je kat uit je bed, ook om jezelf tegen vlooien te beschermen. In en rond een
bed ligt altijd stof, iets waar vlooien gek op zijn. Hou de deur van je slaapkamer
dus liever dicht.
Laat een kat niet op het aanrecht en eettafel komen.
Heb je een zandbak in de tuin? Dek die dan altijd af. Zorg dat katten, maar ook
schildpadden, hun behoefte niet doen in hetzelfde zand als waar je kinderen in
spelen.
Koop kussentjes en dekentjes voor je huisdier die je gemakkelijk in de wasmachine kan stoppen.

Honden:
• Met name langharige honden hebben extra vacht-aandacht nodig. Regelmatig
borstelen en trimmen draagt positief bij aan een gezonde hond en daarom ook
aan zijn leefruimte. Blijf met shampoo zoveel mogelijk weg van een gezonde huid.
Een hondenhuid reinigt zichzelf. Honden hebben een dikke talg laag op hun huid
zitten, waardoor het vuil nooit tot in de huid dringt, maar alleen in de haren zit.
De haren goed uitborstelen is dan ook veel belangrijker dan wassen.
• Controleer honden regelmatig op aanwezigheid van teken.
• Ook honden dienen (preventief) behandeld te worden tegen vlooien en wormen.
• Laat de hond niet in het gezicht likken. Dat een hond het gezicht van zijn baasje
likt, is een teken van respect van de hond voor zijn baasje, maar hygiënisch is het
niet. De mondholte van de hond bevat enorm veel bacteriën en daartussen zitten
er soorten die ook bij de mens infecties van (vooral) maag en ingewanden kunnen
veroorzaken.
• De ideale hondenmand? Die is gemaakt uit plastic, zodat je hem gemakkelijk
grondig kan schoonmaken en ontsmetten. Maak gaatjes in de bodem, zeker bij
grote honden, zodat er geen condensatie ontstaat, wat heel onaangenaam is.
• Koop kussentjes en dekentjes voor je huisdier die je gemakkelijk in de wasmachine kan stoppen.
Eileen Essenburg
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06-20647573
Nico Van gaalen
jvangalen@home.nl
Voor alle soorten bestratingen

N Van Gaalen Bestratingen

beveiligingen
telecommunicatie
electrotechnische installaties
de groot elektrotechniek b.v.
Kasteeldreef 17
5236 XK ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 642 14 17
info@degrootelektrotechniek.nl
www.degrootelektrotechniek.nl

Victorialaan 15 – ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627

Kievitsham 7
5331 EK Kerkdriel7
Kievitsham
Telefoon 0418-641899

www.rescop.com

5331 EK Kerkdriel
Telefoon 0418-641899
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Donatieknipcoupon

IBAN: NL91 INGB 0674729218
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Van Randwijkstraat 68
5328 AV Rossum
Tel.: 06-20844727
Contactpersoon: C.M. van Eck

ARCHITECTUURSTUDIO

ZWIJSEN
Vughterstraat 79 Den Bosch 06-20167714
info@studiozwijsen.nl www.studiozwijsen.nl
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Van de Ven
Logistiek
Jacob van Lennepstraat 45
5251 LZ Vlijmen
Tel.: 06 - 46077150

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

schildersbedrijf
buitenkamp
‘s-Hertogenbosch

Zilverlinde 12
5237 HG ‘s-Hertogenbosch
Tel./Fax 073-6424140
06-53703830
BSS
van den Broek
Schoonmaakservices

Kruiskampsingel 116
5224 KP ‘s-Hertogenbosch
Tel./Fax: 073 - 6213278
Autotel: 06 - 52973115
06 - 51152069

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!

It's Cooking Totaal Catering
Goudenheuvel 1 Maaspoort
5234 GA 's-Hertogenbosch
M 06 46 41 71 81
E info@itscooking.nl
www.itscooking.nl

