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Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Meer dan 1361 soorten whisky!!!
De allerbeste zorg voor uw huisdier!
SPREEKUREN
Ma t/m vrij
08.00-12.30 op afspraak
13.30-14.30 vrij spreekuur
14.30-18.00 op afspraak
18.00-19.00 vrij spreekuur
zaterdag 09.00-12.00 op afspraak

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

Honden en Kattenpension & Trimsalon

Whiskyslijterij De Koning

Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl
Whiskyslijterij
De Koning
Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl
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Achteraf: De vakantiebestemming voor uw hond en kat!

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

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

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

Inhoud
Van de redactie
Van het bestuur
Van het beheer
Nieuws
Dier & Gedrag
Sponsorbedankjes
Baasje gezocht
Column – (A) sociale media
Katten-paviljoen
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:
Harry van de Broek
Peter den Besten
Marco Goyaerts
Annebeth Wilton
Karen Mulder

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
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)

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

Internet:

www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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Van de redactie
We hebben afscheid genomen van de zomer, maar de afgelopen periode stond
vaker in het teken van afscheid. Maar als honden en katten een nieuw baasje
vinden is hun afscheid een fijne aangelegenheid.
Binnen het bestuur hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de afgelopen
maanden. In deze editie stellen de verschillende bestuursleden zich aan u voor.
In deze Dierbaar nemen we ook afscheid van de column Gezinsuitbreiding. Deze gaat
plaats maken voor een vaste rubriek over het wel en wee in ons Kattenpaviljoen. In
deze editie alvast een voorproefje.
Dit jaar waren er extra veel kittens die allen wederom liefdevol zijn opgevangen
door pleeggezinnen. Velen van hen zijn gelukkig ook weer bij fijne baasjes terechtgekomen.
Onze jaarlijkse open dag was wederom een mooie zonnige en geslaagde dag. Mede
door de inzet van een groep Canon medewerkers zag het terrein van het Dierentehuis er weer tip top uit. Dit keer konden bezoekers meedoen met een workshop
‘spiegelen’ en genieten van een demonstratie van en met een assistent-hond.
In deze Dierbaar meer over
deze en andere mensen die ons
en onze dieren een warm hart
toedragen. Verder ontbreken
onze
vaste
columns
en
rubrieken niet. De vet’s facts
gaat dit keer over Giardia en
spelen twee seniorenhondjes
de hoofdrollen in onze succesverhalen.
Ik wens u veel plezier toe met
het lezen van onze Dierbaar.
Eileen Essenburg
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Van het bestuur
Voor het bestuur van Stichting Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch e.o. is de zomer
onverwachts een erg drukke periode geworden. Door verschillende wijzigingen
in het bestuur (mei 2014) zijn we actief op zoek gegaan naar versterking en het
bestuur is vanaf midden augustus gelukkig weer compleet. Met 3 nieuwe bestuursleden waait er ook weer een frisse wind.
De afgelopen periode is door alle bestuursleden benut om een nieuw evenwicht en
een nieuwe structuur te vinden. De feitelijke organisatie (personeel en vrijwilligers)
is gelukkig ongewijzigd gebleven en daarmee ook de dienstverlening van ons dierentehuis in de regio. Het bestuur is trots op het personeel en de vele vrijwilligers die,
ondanks de onzekere tijden, zich blijven inzetten en loyaal zijn.
Bij de samenstelling van het bestuur is zorgvuldig gelet op de eisen die de statuten
van onze stichting stellen aan bestuursleden, met name in het kader van de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn eigenschappen als aantoonbare bestuurlijke ervaring,
aanvullende kennis en netwerken hierbij van doorslaggevend belang geweest. Tot slot
zijn vaktechnische achtergronden van belang om tot een evenwichtige samenstelling
van het bestuur te komen.
De organisatie zelf is op hoofdlijnen prima op orde en daarom kan het bestuur zich
richten op het uitzetten van (strategisch) beleid voor de komende jaren. In eerste
instantie wordt nu gewerkt aan het jaarplan 2015 en het beleidsmatig kader voor de
komende jaren. De structurele veranderingen in de samenleving, met een overheid die
blijft bezuinigen, heeft daarop grote invloed. Beleidsmatig zullen we hierop moeten
vooruit lopen teneinde de toekomst van onze stichting ook op langere termijn veilig te
stellen. Fondsenwerving in brede zin zal ook een steeds grotere rol gaan spelen.
De bestaande samenwerkingsverbanden met de gemeentelijke overheden, Dierenbescherming en de Koninklijke Hondenbescherming krijgen daarbij extra aandacht.
Daarnaast zal de samenwerking binnen de regio met onder andere de Dierenambulance ’s-Hertogenbosch, dierenartsen en andere dierenasiels in de regio worden geïntensiveerd, zodat het proces van binnenkomende zwerfdieren op het Dierentehuis tot
(nieuw)thuis en alle daarbij behorende stappen geoptimaliseerd wordt. Inwoners van
onze regio verwachten immers een naadloze aansluiting van dienst- en hulpverlening
van de diverse organisaties die betrokken zijn bij het proces van kwalitatief hoogwaardige opvang van dieren.

Even voorstellen:
Annebeth Wilton (Bestuurslid, start 13-08-2014)
Achtergrond: Meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van personeelszaken en een paar
jaar intensieve (gemeente)politieke ervaring, betrokken o.a. bij de opzet in Sint-Michielsgestel van een lokaal fonds (Met elkaar voor Mekaar) en een Innovatieschool in Den Bosch.
Baasje van een heel lief “vuilnisbakkie” en achterwacht voor alle honden uit de buurt.
Karen Mulder (Secretaris, start 05-11-2013)
Achtergrond: Bestuurslid sinds november 2013 en benoemd tot secretaris in juli 2014.
Facilitair Management met daarnaast ervaring in diverse bestuurlijke functies binnen
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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
Mede mogelijk gemaakt door:
Helftheuvelpassage 374
5224 AR Den Bosch
Tel.: 073-6235787

Ook wij steunen het Dierentehuis Den Bosch

Openingstijden pension
Maandag t/m zondag tussen
18.00 en 19.00 uur.
(in overleg tussen 10.00 en 11.00 uur
behalve op zondag)
Bezichtiging pension alleen op
afspraak tussen 18.00 en 19.00 uur.

Polderweg 3 • 5256 PT Heusden • 0416 - 79 52 33
dierenpensionannemiek@kpnmail.nl
www.dierenpensionannemiek.nl
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verschillende maatschappelijke stichtingen. Een trots baasje van 2 Laekense Herders
en een geadopteerde hond (van 14 jaar) uit het seniorenpaviljoen van het Dierentehuis.
Marco Goyaerts (Bestuurslid, start 13-08-2014)
Achtergrond: advocaat/ondernemer. Bestuurlijk actief, (voorheen) in politiek, cultuur
(Theaterfestival Boulevard, Hermes cultuurfonds e.d.) en sport (hockeyclub DB en
Sportsupport) en als ondernemer actief in diverse business clubs en netwerkorganisaties. Aanzienlijk netwerk. Grote affiniteit met dieren.
Peter den Besten ( Penningmeester-vicevoorzitter, start 26-03-2012)
Achtergrond: In maart 2012 aangetreden als penningmeester en in oktober 2012
tevens benoemd tot vicevoorzitter. Zelfstandig ondernemer met ruim 30 jaar ervaring
als hoofd administratie bij diverse bedrijven.
Harry van den Broek (Voorzitter, start 22-05-2014)
Achtergrond: (Ex)ondernemer die de afgelopen jaren het merendeel van zijn zakelijke
activiteiten heeft ingewisseld voor een aantal vrijwilligerstaken en bestuursfuncties rond
maatschappelijke vraagstukken, waaronder voorzitter van een landelijke patiëntenorganisatie. Kennis en ervaring met algemeen management, marketing en telecommunicatie.
Op dit moment zijn met name de nieuwe
bestuursleden zich aan het inlezen/
inwerken in de achtergronden van dierenwelzijn en (huis)dierenopvang. Dan is het
toch wel schrikken om vast te stellen dat er
in Nederland slechts een flinterdun beleidskader is rond dierenwelzijn en dierenopvang.
En zelfs dit minimum beleidskader dringt
slechts langzaam door tot lagere overheden.
Samen met de Dierenbescherming gaan wij
dit onderwerp beter op de kaart krijgen bij
de gemeentes in de regio.
In praktische zin is het bestuur momenteel, samen met de medewerkers onder begeleiding van de beheerder, bezig met het uitwerken en vastleggen van een goede
onderlinge taakverdeling. Ons beleid zal daarom gericht zijn op het verder versterken
en ondersteunen van de organisatie (personeel en vrijwilligers), zodat dienstverlening en gespecialiseerde kennis van het Dierentehuis gewaarborgd blijven. Ook kijken
we waar we processen kunnen optimaliseren en efficiency kunnen behalen. waar
mogelijk geoptimaliseerd kan en waar efficiency te behalen is. Natuurlijk worden
bestuursleden afhankelijk van ervaring, netwerk en kennis ingezet om de belangen
van de stichting te behartigen.
Open communicatielijnen zijn voor ons van levensbelang om de dialoog over dierenwelzijn en dierenopvang in een breder kader te brengen. Daarom is het e-mailadres
bestuur@dierentehuisdenbosch.nl beschikbaar voor suggesties ter verbetering van
onze organisatie, onze dienstverlening en onze plaats in de samenleving.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
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VAN HET BEHEER
Beste allemaal,
Bestuurlijk was het een turbulent jaar, maar door de inzet en betrokkenheid van
iedereen hebben we de storm goed doorstaan.
Het bestuur is weer compleet en ons team van medewerkers heeft zich zeer positief
opgesteld om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen.
Het aantal honden dat door ons Dierentehuis tot en met september 2014 is opgevangen
is wederom afgenomen tot het laagste aantal ooit (222). Het aantal katten daarentegen blijft redelijk stabiel (516). Sinds 2007 houden we de cijfers bij en afgelopen
juli hadden we het hoogst aantal katten sinds het begin. Tijdens deze piekbezetting
hadden we maar liefst 204 katten in de opvang, waarvan een groot gedeelte kittens
die zijn opgevangen door onze pleeggezinnen. Veel dieren vragen in een zomerperiode, waarin het aanbod vrijwilligers juist minder is, van iedereen extra inspanning.
Hygiëne is van uiterst belang, want hoe meer dieren in huis hoe hoger de infectiedruk.
In totaal waren er minder zwerfhonden en minder afstandshonden. Dit is natuurlijk een
positieve ontwikkeling. Financieel
heeft het echter ook gevolgen,
aangezien de geldstroom hierdoor
kleiner is geworden. Wij zullen
dus verder moeten onderzoeken
hoe wij onze inkomstenstroom en
uitgavenpatroon beter op elkaar
kunnen afstemmen.
Bij deze doe ik daarom een
uitdrukkelijk verzoek aan iedereen
die ons een warm hart toedraagt
om ons te blijven steunen. Zowel
fysiek als materieel, maar zeker
ook financieel. Gemeentebijdragen staan onder druk. We
hebben uw steun meer dan hard
nodig. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking en steun.
Met vriendelijke groet,
Jolanda van Daalen
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NIEUWS
Dierentehuis neemt deel aan Bosch Parade 2014

Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch werd in oktober 2013
benaderd door Ilse Vermeulen voor deelname aan een
rondvarend hondencircus tijdens de Bosch Parade.
Ilse wil hiermee haar liefde betuigen aan de trouwe viervoeters en mensen er bewust van maken dat sommige
honden wel heel makkelijk ondoordacht aangeschaft
worden en hierdoor in het Dierentehuis belanden. Voorwaarde voor deelname voor het Dierentehuis aan het
circus was dat de deelnemende honden er geen hinder
aan zouden ondervinden. Bij de repetities bleek al snel
dat de honden zeer ontspannen deelnamen en ze er geen
enkele moeite mee hadden op het drijvend ponton te
acteren.
Dus op 19, 21 en 22 juni 2014 dreven een
aantal van onze honden met verzorgers door
de Bossche wateren in het “Circus van Jheronimus Bosch”!
Sinds 2010 worden de Bossche wateren in juni
bevaren door Bosch Parade. Objecten geïnspireerd op het werk en gedachtegoed van
middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch.
Kunstenaars werken samen met groepen
enthousiaste amateurs en vrijwilligers.

Verjaardag

Mopshond Josha is in 2012 geadopteerd door
onze toenmalige voorzitter en zijn vrouw. In
mei jongstleden is Josha 15 jaar geworden!
Zij gaat nog vrolijk kwispelend door het
leven, eet nog prima en is stapel op haar
baasjes Ria en Wim Jansen. Zij hopen haar
nog een hele tijd te kunnen vertroetelen.
Gefeliciteerd en nog vele mooie jaren
gewenst!

Stichting Dierenlot plaatst inzamelcontainer voor kleding

Stichting Dierenlot trekt zich het lot van verwaarloosde, gewonde of verlaten dieren
in nood erg aan en wil hen graag helpen. De Stichting doet dit door 200 lokale en
regionale dierenorganisaties in Nederland te steunen met het goede werk dat zij voor
de dieren verrichten.
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Ook het Dierentehuis wordt ondersteund door Dierenlot. Zij
hebben een inzamelcontainer voor kleding op het parkeerterrein van het Dierentehuis geplaatst. Het is belangrijk dat
deze container goed gevuld wordt met oude kleding. Want
hoe meer kleding, hoe groter de opbrengst.
Dus was jij toch al van plan om je kledingkast op te ruimen?
Doneer deze ze dan aan de het Dierentehuis. De totale
opbrengst van de kleding komt geheel ten goede aan de
dieren van het Dierentehuis.

Jaarlijkse BBQ

Om alle vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet van
het afgelopen jaar, vond op
zondag 29 juni 2014 wederom
de jaarlijkse BBQ van het
Dierentehuis plaats. Dit keer
bij restaurant Metropole in
‘s-Hertogenbosch.
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.
En de WK voetballiefhebbers hoefden niets van
de wedstrijd die avond te
missen.
Namens het bestuur en
de vaste medewerkers,
bedanken wij allen voor
hun inzet en de aanwezigheid bij deze gezellige
avond.
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Honden zwemmen bij Kwekkelstijn

De honden hebben genoten!

In Memoriam - Mimi van Hamond

Mimi was sinds jaar en dag een vast gezicht op het Dierentehuis en zette zich met
hart en ziel in voor onze dieren. We zullen haar missen en wensen haar naasten veel
sterkte met hun verlies.
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Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00
dinsdag:
09.30 - 18.00
woensdag: 09.30 - 18.00
donderdag: 09.30 - 18.00
vrijdag:
09.30 - 18.00
zaterdag: 09.00 - 17.00

Adriaan Poortersstraat 20
Vught
Tel.: 073 - 6565059
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

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

Deze uitgave is gesteund
door een sympathieke
ondernemer uit Den Bosch

06-20647573
Nico Van gaalen
jvangalen@home.nl
Voor alle soorten bestratingen

N Van Gaalen Bestratingen
www.stalzwaluwhoevevught.nl
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Open Dag 2014

Op zondag 28 september vond de jaarlijkse
open dag van het Dierentehuis plaats. Tijdens
deze zonnige dag bezochten 320 mensen het
Dierentehuis. Bezoekers die met de auto
waren, werden vanaf de parkeerplaats met
een huifkar naar het terrein gebracht.
Naast een rondleiding langs de dierenpaviljoens, was er een workshop “spiegelen”
onder begeleiding van Margreet van Dieten
(NLP coach en honden spiegelaar) met enkele
honden van het Dierentehuis en vrijwilligers
uit het publiek. Deze workshop werd afgewisseld met een demonstratie van Maaike Klerkx, van de organisatie BultersMekke
(Assistance Dogs) met haar assistent-hond Mauro.

Tevens waren er diverse stands, waaronder de Koninklijke Hondenbescherming en
Amivedi. En 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 door Katja. 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!

Het Dierentehuis collecteert in 2015
van 24 t/m 30 mei:

Boxtel: Liempde
Esch
Schijndel
Sint Michielsgestel: Gemonde - Den Dungen – Maaskantje – Berlicum – Middelrode
Vught: Cromvoirt

van 30 augustus t/m 5 september:

`s-Hertogenbosch: Engelen - Bokhoven - Empel - Nuland - Vinkel
Rosmalen: Hintham-Maliskamp-Kruisstraat
Dierbaar - November 2014   11
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DIER & GEDRAG
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 Golden Retriever Max (Lax) uit het Dierentehuis geadopteerd.
Negeren van je hond.
Over Max de Golden
Retriever die voortaan als
Lax door het leven gaat en
nu een week bij ons woont.
Wij zijn de vierde baasjes
voor Lax en hij heeft zijn
naam te danken aan zijn
gedrag.
Hij kan namelijk behoorlijk
Laks overkomen en soms
geen kant op willen.
Deze
mooie
Golden
Retriever is vijf en een half
jaar oud en is dus al vier
keer van baas veranderd.
Elke keer dat er afstand
werd gedaan, kwam naar
voren dat er geen klik was
met Lax. En bij de laatste
baasjes ging hij zelfs regelmatig zitten en liggen en
was er geen beweging meer
in hem te krijgen. Of als
ze het huis uit gingen, dan
glipte de hond naar buiten
en kregen ze hem niet meer
naar binnen.
Zo verliep het bij ons op de eerste dag ook. Lax glipte naar buiten en ik kon hem met
geen mogelijkheid meer naar binnen krijgen. Uiteindelijk is hij meegereisd naar mijn
dochter om de kleinkinderen op te halen.
Bij het uitlaten stopte hij steeds bij ons poortje en er was dan echt geen beweging
meer in te krijgen. Waarop ik dacht dat hij liever niet alleen thuis wilde blijven.
Dat zou een groot probleem zijn, want ik kan mijn werk natuurlijk niet opzeggen en
anders zou ik Lax helaas niet kunnen houden. Maar al na een dag was helder dat het
om een ander probleem ging en dat hij echt prima alleen thuis kan zijn.
Hij heeft gebrek aan zelfvertrouwen en zijn blijven zitten en staan gedrag wordt
beloond.
Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om hem weer in beweging te krijgen op de
12   Dierbaar - November 2014
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momenten dat hij stopt en niet meer verder wil. Daardoor heeft hij onbewust veel
aandacht gehad op die momenten en die aandacht wil hij graag houden.
Toen ik dat door had, ben ik hem gaan negeren op de momenten dat hij niet de
goeie kant uit wil of totaal niet mee wil en dan wacht ik gewoon tot er beweging in
hem komt. Daarnaast beloon ik hem op het moment dat hij wel meteen in beweging
komt als je hem dat vraagt. En als hij toch naar buiten wil glippen, kunnen we dat
voorkomen door een andere deur te nemen.
In de moderne opvoeding wordt er vaak gesproken over negeren van ongewenst gedrag
en het belonen van gewenst gedrag.
Negeren is een heel krachtig en vaak een onderschat hulpmiddel in de opvoeding van
je hond. Maar het is ook niet altijd eenvoudig om het toe te passen. Echt negeren is
namelijk helemaal niet reageren: niet praten tegen je hond, hem niet aankijken, niet
zuchten, zelfs niet veranderen van gezichtsuitdrukking.
Bij Lax lijkt het nu al goed te werken. Hij loopt nu al heel vaak mee zonder dat hij
stopt en gaat ook zonder te haperen door ons poortje.
Ook met het belonen van het gewenste gedrag, maak ik al aardig veel contact met
onze Lax. Natuurlijk zijn we nog lang niet klaar met het heropvoeden van Lax. Er zal
namelijk nog veel tijd nodig zijn om zijn vertrouwen te winnen. Want het is een hele
lieve, maar ook onzekere hond die flink wat heeft meegemaakt. Maar ben er wel van
overtuigt dat ik nog veel met hem kan bereiken met een flinke portie geduld.
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SPONSORBEDANKJES
De familie Resselaar uit Vlijmen willen we hartelijk danken voor hun gulle
donatie.

Arne Jansma, OTC Product Manager Benelux van Ceva Santé Animale
Netherlands, bedanken we heel hartelijk voor de Feliway starterset en navullingen.
Onze katten worden er merkbaar rustiger van.

Elektrospecialist P. Lunenburg helpt het Dierentehuis uit de was

Elektrospecialist P. Lunenburg uit Nuland heeft het Dierentehuis geweldig geholpen
door onze wasmachine, die verschillende
mankementen vertoonde, weer gebruiksklaar
te maken. De monteur heeft hiervoor driemaal
een rit moeten maken naar het dierentehuis. Na
afloop werd slechts één onderdeel in rekening
gebracht.
Namens alle medewerkers en de dieren, heel erg bedankt!

Sanne Woppenkamp uit ‘s-Hertogenbosch willen we
heel hartelijk danken voor haar hartverwarmende actie.
Zij heeft op de rommelmarkt geld ingezameld voor onze
dieren!
Tevens is het gezin Woppenkamp al 7 jaar trotse eigenaar
van de uit ons Dierentehuis geadopteerde hond Louk.

Actie pleegouder Dierentehuis

Een pleegouder van het Dierentehuis, heeft maar liefst
€500,00 bij elkaar gebracht door op eigen initiatief een
actie te starten. In overeenstemming met een supermarkt, mocht zij luxe producten ophalen die tegen
de houdbaarheidsdatum aan zaten. Deze producten
verkocht zij binnen haar eigen netwerk en dat heeft een
mooi resultaat opgeleverd.
Namens de bewoners van het Dierentehuis, hartelijk bedankt!
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In Memoriam – Donatie Familie Vesters

Deze ingezonden brief willen wij een gepaste plaats geven in onze Dierbaar.
“Beste Dierentehuis Den Bosch,
Met trots hebben wij een donatie mogen geven namens onze
moeder Nelleke.
Nelleke was een prachtmens die erg op dieren was gesteld. Ze
zette zich in voornamelijk voor dieren en KWF kanker fonds.
Laatst liep ze mee met “loop voor hoop’’ voor diegenen die
door deze rot ziekte waren getroffen. Niet wetend dat ze zelf
deze ziekte bij haar droeg. Dat dit uiteindelijk haar leven
kostte kon niemand begrijpen. Ze was pas 63 jaar.
Verwen de dieren maar en geef ze veel liefde namens ons
NELLEKE.
Fam Vesters “

Dubbelop!

Eveline Poelman is al enige tijd actief als cameravrouw
voor onze katten-sterren en daarnaast zet ze zich voor
het Dierentehuis in al collectant.
Dit jaar liep ze met maar liefst 4 collectebussen en haalde
een record bedrag op van €644,99!
Maar dat is nog niet alles, want via Facebook kwam ze in
contact met iemand van www.dierendroom.nl die haar
ook nog eens 2 pakketten met dierenspeelgoed gaf voor
onze dieren!
Namens ons allemaal heel, heel hartelijk bedankt voor
alles!

Collecte 2014

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!

Lathouwers Den Bosch

Jaarlijks wordt onze auto door Lathouwers Den Bosch onderhouden. Uit waardering
voor onze werkzaamheden, hebben wij een behoorlijke korting op de afgelopen
rekening gekregen.
De auto van het Dierentehuis vormt een belangrijke schakel in onze dienstverlening.
Deze wordt ingezet voor het ophalen van
voer, kattengrit en andere dierenbenodigdheden. Daarnaast schakelen wij de auto in
om gevonden dieren op te halen en zieke
dieren naar onze dierenarts te vervoeren.
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CANON DAG

Donderdag 25 september was de jaarlijkse Canon Dag. Voor ons was de dag in ieder
geval geslaagd!! We hebben niet eerder een groep gehad, die in korte tijd zoveel werk
heeft verzet. Zo zag ons terrein er weer geweldig mooi uit voor onze open dag.
Lieve dames en heren, hartelijk dank!

OPEN DAG 2014

Dankzij de hulp van onze vrijwilligers is de Open Dag wederom succesvol verlopen.
Daarnaast willen wij Albert Heijn Groote Wielen Rosmalen, Jumbo Lokerenpassage en
Bakkerij de Gier Helftheuvelpassage 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
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Marktveldpassage 7-9
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Ruwekampweg 1
Moermanstraat 4
De Schakel 6
Kempenlandstraat 39
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Rosmalen
Rosmalen
Vught
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Den Bosch
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Rosmalen
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Vught
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Meneer van Offeren uit ‘s-Hertogenbosch is

al sinds 2007 vaste donateur van het Dierentehuis. Naast deze financiële bijdrage kunnen we
ook al die jaren al rekenen op diverse donaties
van spullen en lekkernijen voor onze dieren. Dit
keer voor het laatst met de auto met hulp van
zijn nichtje Eugene. De heer Van Offeren is van
plan voortaan op de fiets langs te komen om onze
dieren te trakteren!

BAASJE GEZOCHT
Lars - Kruising Boeren Fox - Reu
Lars is een kruising Boeren Fox met erg veel
energie. Hij vindt het heerlijk om te spelen en te
rennen. Deze gezellige spring-in-het-veld is op zoek
naar een lief baasje die prima overweg kan met
zijn energie. Wie heeft er de tijd en de ruimte om
hem een nieuwe kans te geven?

Speedy – kater

Speedy (nr. 10016) is een lieve kater die in
het Dierentehuis is beland, omdat de mensen
gingen verhuizen. Hij kon goed opschieten met
het kleine hondje van deze mensen. Speedy
is een lieve kater die het fijn vindt om geaaid
te worden. Ook oppakken gaat bij ons zonder
problemen. Hij komt ook uit zichzelf naar je
toe als hij aandacht wil. Speedy heeft blaasgruis-dieet voer nodig.
Speedy zit al bijna 2 jaar te wachten op z’n
nieuwe baasje. Wie wil zich ontfermen over
deze lieve kater?
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COLUMN

(A)sociale media
Enkele weken terug had ik mijn nichtjes te logeren. De twee jongedames zijn dol
op dieren, dus onze kater Tommy draaide weer overuren; kopjes geven, onder
dekens kruipen, op de buik gekriebeld worden en natuurlijk zijn gebruikelijke
gekke houdingen aannemen voor het enthousiaste publiek. “Tommy is echt de
koning van de Crazy Cats!”, riep de jongste van de twee. “Zo, echt wel!”, beaamde
de oudste. Eh... Crazy Cats? Waar moet ik die van kennen?
De generatiekloof werd al snel duidelijk, toen één van de nichtjes me mijn tablet
aangaf en me zei dat ik op YouTube de zoekterm ‘crazy cats’ moest invoeren. Een
verzameling compilaties van amateurbeelden verscheen op mijn scherm. Gekke
katten inderdaad. Katten met spiegels, papieren zakken, speeltjes, andere katten,
doosjes.... hilarisch! Mijn nichtjes en ik lagen met ons drieën dubbel van het lachen.
Katten kunnen zo grappig zijn!
Toch kon ik niet om ieder filmpje lachen. Zo kwamen er beelden voorbij van een kat
op de rand van een bad. Een kind van een jaar of twee zat in het bad en trok de kat
aan de voorpootjes het water in. De kat vond het zichtbaar – en hoorbaar – niet leuk.
“Oh, dat vind ik zielig!”, riep ik uit, “Waarom zeggen die ouders daar niet wat van, in
plaats van door te filmen?!” Gelukkig waren mijn beide nichtjes het roerend met mij
eens, anders had daar zeker een opvoedkundige taak voor mij gelegen.
Terwijl wij ‘doorzapten’ naar het
volgende hilarische filmpje op YouTube,
zat ik mij ondertussen best wat boos
te maken. Niet alleen om dit filmpje,
dat nog relatief onschuldig was. Maar
om zoveel andere ‘grappig bedoelde’
filmpjes op sociale media, waarop te
zien is hoe dieren getreiterd worden.
Met een speedboot over ganzen varen
bijvoorbeeld. Of met een te zwaar
gewicht op een te kleine pony te gaan
zitten. Wat is daar de lol van? Hoe kan het treiteren en mishandelen van dieren zo
grappig zijn, dat je dat ook nog vol trots met de rest van de wereld wilt delen? Ik snap
dat echt niet! En wie bekijkt zoiets dan en heeft daar net zoveel lol om? Sommige
mensen zal ik werkelijk nooit begrijpen.
Ondertussen kijk ik met regelmaat naar het leuke dat sociale media ons te bieden
hebben; schattige, hilarische en ontroerende filmpjes van grote en kleine dieren.
Filmpjes die voorbij komen op mijn FaceBook-pagina of wanneer ik zoek op Crazy
Cats. Of natuurlijk op het kanaal van ons eigen Dierentehuis:
https://www.youtube.com/user/dierentehuisdenbosch. En wat daar het leukste van
is? Deze filmsterren zijn niet alleen om naar te kijken, die zijn ook om te ontmoeten...
en misschien zelfs uiteindelijk live bij u thuis te bekijken.
Arianne Gelderblom
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COLUMN

KATTENPAVILJOEN
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn kattenpaviljoen.

Voedselverrijking

Als Dierentehuis willen we in de toekomst uitsluitend onze katten gaan voeren via
voedselverrijking. Het Dierentehuis wil hiermee het welzijn van de katten binnen het
Dierentehuis aanzienlijk verhogen.
Wat is voedselverrijking? Voedselverrijking is kort gezegd, een dier laten werken voor
zijn voer. Door voedselverrijking geeft men dieren de mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Voorbeelden van voedselverrijking zijn: voedsel verstoppen
en voedsel aanbieden aan een touwtje. Ook zijn er speciale voederballen beschikbaar. Door deze mogelijkheden aan te bieden, is er weinig tot geen sprake meer van
verveling of stress.
Het Dierentehuis biedt al extra voerverrijking aan naast het gebruik van de voerbak.
Dit is echter niet voldoende om katten te voorzien in hun natuurlijke behoefte.
Er zijn vele voordelen aan het uitsluitend voeren via voedselverrijking. Katten zijn
ongeveer 8 uur per dag bezig met jagen. Dit doen ze geheel onafhankelijk van mensen.
Eten uit een voerbak is dus erg saai voor een kat. Door zijn verveling ervaart een kat
stress. Hierdoor bestaat er een verhoogde kans op gedragsproblemen of de ontwikkeling van stress gerelateerde ziektes. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: ruzie met
andere katten, hinderlijk miauwen, blaasontsteking of niesziekte. Door het aanbieden
van voedselverrijking bieden we katten een actiever dagprogramma en verwachten
we de katten eerder te plaatsen. Welke adoptant vind het nou niet leuker om een
actieve kat te adopteren, dan een kat die alleen ergens in een mandje ligt?
Natuurlijk kan je niet beginnen met uitsluitend voeren via voedselverrijking zonder
je goed voor te bereiden. Daarom is het idee opgepakt om samen met een stagiaire
van de Hogere Agrarische School het project te gaan uitwerken en van de grond te
tillen. Hopelijk kunnen wij lokale basisscholen bereid vinden om van doosjes en ander
materiaal leuke dingen te creëren die wij kunnen gebruiken bij de voedselverrijking.
Naast het bovenstaande project wil het Dierentehuis ook het aantal vrijwilligers die
op de middagen met de katten willen spelen uitbreiden. De vrijwilligers die worden
aangenomen, worden goed ingewerkt, zodat het spelen met de katten op een goede
en liefdevolle manier wordt gedaan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de
lichaamstaal van een kat, naar speltechnieken en naar de spelregels van spelen met
katten. Er zijn vele voordelen aan het spelen met katten. Deze zijn grotendeels gelijk
aan de voordelen van het aanbieden van voedselverrijking en dragen dus ook bij aan
het welzijn van de katten.
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Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl

Deze uitgave is gesteund
door een sympathieke
ondernemer uit Den Bosch

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

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

Voor onze adressen bezoek onze website

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

Woningopruimer GEMINI:
EEN ZORG MINDER!

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.swa

Zicht 5 5291 NV Gemonde

Noorderkroon 22 • 5482 XK SCHIJNDEL
Mob.: 06 - 33974494
Email: mailto:info@aurington.nl
Web: www.aurington.nl
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Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’
Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het wel
& wee van onze senioren.
In de verblijven van het senioren paviljoen in samenwerking met de Koninklijke
Hondenbescherming wonen momenteel de allerschattigste oudjes.
De honden verblijven in twee samengestelde kennels. Op deze manier is er de mogelijkheid meerdere hondjes bij elkaar te laten vertoeven als het onderling klikt. De
inrichting is decoratief met wanddecoraties, fijne mandjes en matrasjes en veel
gekleurde dekentjes en speeltjes naar behoefte. Helaas geen woonkamer met
bankstel, eethoek en tv, zoals sommige mensen hadden verwacht - hoewel ik zelf af
en toe wel zou willen dat zelfs mijn bed er zou staan - want dit is hygiëne technisch
niet haalbaar.
Ieder dierverblijf heeft een kleur. Op blauw wonen Hovawart Sammy van 12 jaar en
Jack Russell Ascha van16 jaar. Ze zijn samen opgegroeid en het is een heerlijk stel.
Vrolijk, speels en vol energie; hoezo senior?! Hun vorige baasje was Duits, dus spraken
wij Duits op ons best. Al gauw bleek dat ze ook Nederlands verstonden en gebarentaal
kenden. Ze zijn super slim en gehoorzaam.
Op groen woont Lady, een rustige oude dame van 15 jaar. Een paar weken geleden
woonde Lucky samen met haar. Het grappig uitziende hondje Lucky liet zijn behoefte
lopen en moest met de hand gevoerd worden. Toch was er een aardige mevrouw die
Lucky, ondanks zijn ouderdomskwalen, graag wilde hebben om hem alle zorg te geven
die hij nodig heeft.
Daarna nam Jack Russell Jessy haar intrek bij Lady. Eerst
leek alles goed te gaan, maar na een paar dagen bleek
schattige Jessy een bazige tante te zijn. Ze nam het grote
kussen van Lady in beslag, dus grote (kruising) Mechelse
Herder Lady lag opgepropt in het Jack Russell mandje.
Toen Lady helemaal niet meer van buiten naar binnen
mocht komen, hebben we Jessy weer apart gezet en ligt
ze weer lief te wezen in haar eigen mandje. Ze vindt het
heerlijk als je haar ook nog even onderstopt.
Op geel wonen Beagle mix Angel, 13 jaar en Jack Russell Dribbel, 11 jaar. Angel is al
een hele tijd bij ons en heeft al met heel wat andere hondjes samen gewoond.
Ook is ze al een keer geplaatst geweest, maar bij dat gezin klikte het niet. Ze heeft
tijd nodig om je te leren kennen en prefereert een rustige omgeving zonder kinderen.
Angel heeft ons al heel wat zorgen gebaard de laatste tijd. Ze heeft een gigantische
dikke buik en af en toe leek het alsof ze op springen stond. Verschillende onderzoeken
konden onze angst voor een tumor niet wegnemen, tot ze een baarmoeder ontsteking
kreeg en medicatie niet hielp. We besloten dat ze ondanks haar leeftijd toch onder
het mes moest. Aangezien mijn collega Hanka en ik onze hondjes niet graag alleen
naar de dierenarts laten gaan voor zo’n grote ingreep, heb ik met eigen ogen kunnen
zien dat haar dikke buik louter en alleen veroorzaakt wordt door een dikke laag vet
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en had de dierenarts de gelegenheid om vast te stellen dat ze zeker geen gezwel had.
Angel herstelde snel en is weer helemaal blij en wij ook!
Haar medebewoner is dus Dribbel, ook weer een geval apart. Een pittig heertje mag ik
wel zeggen, maar super leuk en toch wel erg lief, als je eenmaal weet dat hij graag gromt
als je zijn tuigje afdoet of aan zijn speeltjes komt. Hij trekt graag een sprintje op het
veld en weet zelfs Angel uit te dagen om achter hem aan te gaan. Ouwe taaie! Keileuk!!
Als laatste hebben we de rode kamer. Die staat nu leeg want onze Labrador Retriever
Kasper heeft een paar dagen geleden zijn intrek genomen bij een super leuk gezinnetje dat hem volop kan knuffelen. Daar had hij heel veel behoefte aan en wij hadden
daar veel te weinig tijd voor.
Zo hebben we de afgelopen maanden nog heel wat meer hondjes gehad. De een vindt
het wel gezellig bij ons, de ander wil zelfs niet eten tenzij we bij ze gaan zitten en
met de hand voeren. Juist voor die hondjes zijn we extra blij als ze een nieuw baasje
krijgen. Hoewel, altijd met gemengde gevoelens.
PS Ascha & Sammy en Dribbel zijn inmiddels geplaatst!

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.

Heeft uw kat last van chronische diarree? Denkt u dan ook eens aan
Giardia.
Giardia Lamblia is een ééncellige parasiet
die zich in de darmen van de kat vestigt. De
parasiet komt vrijwel over de hele wereld
voor, ook bij andere zoogdieren waaronder
de mens. De dieren kunnen zich besmetten
door het inslikken van eitjes van Giardia, die
met de uitwerpselen naar buiten komen. In
catteries en asielen kan Giardia door zijn
besmettelijkheid dan ook grote problemen
veroorzaken.

Symptomen

Vaak zijn er geen symptomen van Giardia. Katten kunnen besmet zijn en eieren van
Giardia uitscheiden, maar geen ziektetekens vertonen. Giardia veroorzaakt echter
regelmatig (chronische) diarree. Vooral kittens zijn gevoelig, maar ook volwassen
katten kunnen stinkende diarree krijgen, vooral bij verzwakking. Giardia is een zeer
veel voorkomende oorzaak van chronische (langdurige) diarree bij katten. De diarree
is meestal lichtgekleurd, waterig en stinkt. Ook kan het slijm en bloed bevatten.
Veelal ziet men bij Giardia infecties dat de diarree met periodes optreedt. Tussen
deze periodes zijn de dieren volledig symptoomloos. Er treedt geen koorts op. Door
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de verstoring van de spijsvertering groeien jonge dieren slecht en zijn ze gevoeliger
voor luchtweginfecties. Ook zie je vaak dat de katten misselijk zijn en makkelijk
overgeven, maar ze behouden doorgaans wel hun eetlust. In ernstige gevallen kan er
gewichtsverlies en uitdroging plaatsvinden.

Giardia is een Zoonose, het is dus ook voor mensen besmettelijk!

De Giardia parasiet bevindt zich in het maagdarmkanaal van de kat. Het hecht zich
aan het darmslijmvlies en neemt zo voedingsstoffen op. Hierdoor worden de vertering
en de opname van voedsel in de darmen van de kat verstoord. Het darmepitheel
wordt aangetast en diarree is het gevolg. De Giardia parasiet vermeerdert zich in
de darmen door splitsing. Ca. elke twaalf uur vindt er een tweedeling plaats. 1 tot
2 weken na de infectie wordt de parasiet in de vorm van cysten door de kat uitgescheiden met de ontlasting.
Vaak verlopen Giardia infecties, bij gezonde dieren, zonder symptomen, maar scheiden
ze wel periodiek de besmettelijke cysten uit. Echter bij katten met minder weerstand
komt het wel tot ziekte verschijnselen. Jonge katten en katten met een verminderde
weerstand, bv door ziekte of stress, kunnen diarree door Giardia oplopen. Vooral
katten die in een cattery, asiel of pension verblijven of van een boerderij komen
kunnen gemakkelijk met Giardia besmet raken.

De cyclus van Giardia

Giardia komt voor in 2 vormen.
• Het parasietenstadium =
trofozoiet. Toont zich als
een zeer klein meercellig
zweepdiertje, die alleen
met een microscoop met
grote vergroting te zien
is. Vermeerdering vindt
plaats door tweedeling en
daarom kan de vermeerdering explosief gaan.
Uit iedere trofozoziet
ontstaat een cyste.
• Cyste of ook wel oocyste
genoemd. Dit is het zeer
infectieuze stadium. Na
uitscheiding in de ontlasting is de cyste onder
koele en vochtige omstandigheden nog wekentot zelfs maandenlang
besmettelijk.
De incubatietijd, tijd tussen opname en het ontstaan van ziekteverschijnselen,
bedraagt 5-16 dagen. De uitscheiding van de besmettelijke cysten begint 7 dagen na
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opname. En vindt gedurende 4-5 weken met tussenpozen plaats. Deze besmettelijke
periode kan veel langer duren als het dier zich herbesmet

Besmetting

Infectie geschiedt door het opnemen van deze cysten op plekken waar ontlasting
mee in contact is gekomen. Na contact met maagzuur wordt de cyste geactiveerd
en ontwikkeld het zich tot de parasiet die zich aan de darmwand vasthecht. Slechts
10 cysten zijn nodig om een infectie bij een nieuwe gastheer aan te laten slaan. Er
worden bij een infectie tot wel 100.000 cysten per gram ontlasting uitgescheiden!
Overdracht vindt plaats via de fecale-orale weg. Dit houdt in dat het dier de cysten
uitpoept en dat een ander dier of mens zich hiermee door opname via de mond
besmet. Ook via besmet (drink)water kunnen mens en dier de infectie oplopen.
Denk hierbij aan het drinken van water uit een vijver dat in contact is gekomen met
besmette uitwerpselen van een andere kat of dier. Verder kan de kat in contact
komen met besmette uitwerpselen (binnenshuis en buiten) waardoor de cysten door
het zich schoonlikken opgenomen worden.
Ook kan gewoon drinkwater de boosdoener zijn indien de waterzuiveringsinstallaties hun werk niet naar behoren doen. Uit de kraan drinken in Nederland is over het
algemeen geen probleem. In landen buiten west Europa kan dit echter problemen
geven omdat het water o.a. door de eencellige parasiet (protozo) Giardia besmet kan
zijn. Zowel de Rijn als de Maas bevatten de Giardia bacterie door lozingen van afvalwater van huishoudingen. Niet alleen de kat, maar ook andere zoogdieren, en dus ook
de mens kan besmet worden met Giardia.

Diagnose

De diagnose van Giardia wordt gesteld door de parasieten of hun eieren aan te tonen
door microscopisch onderzoek van de stoelgang. Omdat besmette dieren niet continu
parasieten en eieren uitscheiden, kan de diagnose soms moeilijk zijn. De cysten zijn
dus moeilijk op te sporen tenzij speciale kleuringstechnieken worden toegepast. Een
enkele keer wordt in verse diarree met de microscoop nog bewegende parasieten
gevonden vlak voordat deze ingekapseld worden in de vorm van een cyste. Het is
dan ook aan te raden om bij gevallen van chronische diarree de ontlasting van uw kat
specifiek te laten onderzoeken in een laboratorium op Giardia. De beste kans op een
diagnose is ontlasting van meerdere dieren afkomstig van circa drie opeenvolgende
dagen te laten onderzoeken. Een andere mogelijkheid is de kat te behandelen tegen
Giardia ook al heeft men de besmetting niet vast kunnen. Geneest de kat, dan kan
men voorzichtig aannemen dat het inderdaad een besmetting was met de Giardia
parasiet of dat er sprake was van een andere darminfectie waartegen de middelen
voor Giardia ook werkzaam zijn.

Behandeling en preventie

Giardia wordt behandeld door het toedienen van medicatie die de parasieten doodt.
Bij een behandeling tegen een Giardia besmetting is het zaak om alle aanwezige
dieren te behandelen. Ook de dieren zonder symptomen kunnen besmet zijn en de
behandelde dieren achteraf weer herbesmetten.
Het geven van antibiotica is meestal niet nodig. Bovendien kan antibiotica de bacteriën
in de darmen doden die nodig zijn voor een goede darmflora waardoor er weer diarree
kan ontstaan. Afhankelijk van de ernst van de besmetting en de schade aangebracht
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aan de spijsvertering kan het zijn dat de kat na de behandeling tegen Giardia nog
steeds last van diarree heeft. Ook al is de Giardia verdwenen, het darmstelsel heeft
nog tijd nodig om te herstellen. Het is dan ook aan te raden om de kat naast de medicijnen een licht verteerbaar dieet te geven met weinig vet en lactose en een juist
gehalte aan voedingsvezels. Hiervoor kunt u uw dierenarts raadplegen.
Naast het behandelen van alle dieren is het noodzakelijk om een goede hygiëne in
acht te nemen.
Was als eigenaar uw handen na contact met de kat. Het reinigen en ontsmetten van
de omgeving, etensbakjes, ligplaatsen, borstel, kattenbakken, etc. helpen mee in het
voorkomen van een (her)besmetting.

Prognose

Meestal herstellen de dieren goed van een Giardia infectie na de juiste behandeling.

SUCCESVERHAAL -

2 senioren in de hoofdrol

LUCY

Door Yvette en Peter
We hadden nog een plekje voor een derde hond en de keuze was vrij snel gemaakt
om een senior een nieuw huis te geven. Daarna kwam de keuze die een stuk
moeilijker was; welke hond? Welke hond heeft dringend een baasje nodig en
past in onze situatie? Via dierenasiels.com kwamen we bij de seniorenopvang
in Den Bosch terecht en we besloten om naar Lucy te gaan kijken, een kruising
Chihuahua/Jack Russell van ongeveer 14 jaar oud.
Lucy was de kleinste van de groep
en zat er al het langste. Praktisch
doof, staar, hartpatiënt, een rits
aan medicijnen en niet geheel
zindelijk meer. Niet de leukste
‘eigenschappen’ om jezelf mee aan
te moeten prijzen. Misschien stond
Lucy daarom wel vooraan toen we
langskwamen en keek ze enthousiast naar ons op. Eenmaal in de
buitenren, kregen we beiden een
hartelijk welkom door middel van
een klein hoofdje wat tegen onze
benen duwde. Wij waren verkocht
en na het inwinnen van wat meer informatie mochten we haar meteen meenemen.
Al voorzagen we geen problemen, we besloten toch de volgende dag terug te komen
met één van onze honden voor een kennismaking.
Op zondag stond ik met Jindo (Beagle reu uit Korea) voor het asiel. Ziva (Stafford
kruising uit een ander asiel) had ik thuis gelaten bij Peter. Ziva is dol op iedere hond,
maar Jindo is kieskeuriger. Niet heel veel later stonden ze neus aan neus en Jindo
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gaf aan dat de luchtjes om hem heen toch heel wat interessanter waren dan dat
kleine oude dametje. Vertaling: ontmoeting geslaagd! Lucy ging mee naar huis, naar
Ossendrecht.
In de auto ging ze rustig liggen slapen, maar bij aankomst was ze direct wakker. Ze
liep achter Jindo het terrein op waar Ziva aan het stuiteren was omdat er een nieuwe
hond in zicht was. Terwijl we Ziva even aan de riem hielden ging Lucy op verkenning
uit. In een mum van tijd koos ze de grootste schoot uit voor een knuffel en had ze
ook de grootste mand gevonden. Dat was tot ze een grotere en verreweg de beste
slaapplek van allemaal ontdekte, de bank! Veertien of niet, daar springen we gewoon
zelf op. Ziva was inmiddels rustiger geworden en verwelkomde de nieuweling met een
natte neus. Ze maakte zich wel een beetje zorgen over haar persoonlijke aandacht,
maar toen we lieten zien dat als Lucy aandacht krijgt Ziva in de tussentijd gewoon
over haar buik geaaid kan worden, was ook dat in orde.
De eerste week verliep voorspoedig en Lucy
begon langzaamaan te wennen aan haar nieuwe
thuis en het nieuwe ritme. De tweede week werd
ze ziek en zodanig dat we even dachten dat het
erop zat. Maar ze zou niet zover gekomen zijn
zonder over een uitzonderlijk taai karakter te
beschikken en ze knapte dan ook gelukkig weer
helemaal op.
Inmiddels kunnen we zeggen dat Lucy echt thuis is en er volledig bij hoort. Ze loopt,
apart van de andere honden omdat hun tempo te hoog ligt, een paar maal daags
haar rondje in het bos en dat vindt ze echt helemaal fantastisch. Ze volgt je benen
en snuffelt waar ze maar kan. Als het lijkt alsof ze moe is of als het pad vanwege het
slechte weer deels onbegaanbaar is geworden, tillen we haar op. En dan zweren we
een glimlach te zien op dat schattige toetje. Oogjes dicht, neus in de wind en een
buikje dat geaaid wordt. Is dat even genieten!!
En voor wat betreft die onzindelijkheid, ach dat is een kleine moeite. Als ze wakker
wordt of net gedronken heeft moet ze even naar buiten en ’s nachts heeft ze haar
eigen ren in de woonkamer waar puppypadjes in liggen. We hebben vrijwel geen
ongelukjes gehad en anders is het zo opgeruimd.
Lucy geniet iedere dag met volle teugen van de tuin, de wei, de knuffels, haar maatjes,
het bos en natuurlijk de bank. Die fantastische bank, waar je urenlang op kan liggen
slapen en dromen van wandelingen in het bos en knuffels van de baasjes. En het beste
van alles is het wakker worden en iedere keer opnieuw beseffen dat het niet langer
alleen dromen zijn.
Yvette & Peter en natuurlijk Jindo, Ziva & ons kleine meisje Lucy
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ROSELLE / SAM

Door Dirk en Margo
In februari 2013 kwam Roselle (Sam) de Chesapeake Bay Retriever in de
seniorenopvang terecht wegens echtscheiding, tijdsgebrek … en alle andere
“klassiekers”.
We kwamen haar tegen op de website (zo gaat dat tegenwoordig). Er woonden toen
al drie senioren bij ons en er was geen sprake van dat er een vierde zou komen. In
april moesten we tot onze grote spijt en met veel verdriet één van onze senioren
laten gaan. We zouden het bij twee honden laten, dat is toch veel makkelijker in vele
opzichten. Maar al gauw kwam het verlangen toch weer over te gaan tot een volgende
senior-adoptie.
Roselle (Sam) zat nog steeds in het Dierentehuis. In mei namen we contact op om wat
vragen te stellen, maar we zouden in juli nog op vakantie gaan.
Dus was het afwachten of Roselle tegen onze thuiskomst al dan niet een nieuw baasje
had. Op 23 juli, de dag na onze thuiskomst, haalden we haar op. Ze zat al bijna een
half jaar in het Dierentehuis. Onze honden, Sheriff (haar grote broer ,die ondertussen
overleden is) en Swoony maakten kennis met haar en het klikte meteen.
Haar leeftijd, bijna 13, was voor ons geen
probleem. We zijn momenteel meer dan
een jaar verder. Binnenkort wordt ze 14!
En wat hebben we al veel plezier, vriendschap, trouw, gekheid, deugnieterij,
sportiviteit, wandelplezier, zwemplezier, dankbaarheid, gezelschap en zoveel
humor aan haar mogen beleven! Ze doet
ons lachen, elke dag opnieuw.

COLUMN – Gezinsuitbreiding - Afscheid
Weer een mijlpaal in zicht: onze peuter wordt binnenkort kleuter en gaat op de
basisschool een hele nieuwe fase in. Dat geldt ook voor de rest van ons gezin en
hiermee komt er een einde aan mijn column over de gezinsuitbreiding.
Ik vond het erg leuk om mijn ervaringen over kinderen en huisdieren te delen en hoop
op deze manier een positieve bijdrage te hebben kunnen leveren. Uiteraard houdt het
leerproces nooit op en ook naarmate kinderen ouder worden zijn mens en dier gebaat
bij eenvoudige, maar effectieve omgangsregels. Daarom in deze laatste column nog
even de belangrijkste aandachtspunten op een rij.
Het begon voor ons allemaal met het voorbereiden van de kat (of hond) op de komst
van een baby. En met deze tips maakten we een hele goede start.
• Kat / hond toelaten op babykamer als deze nog leeg is en ze laten snuffelen.
• Babyspullen (bv box en wippertje) eerder in de woonkamer zetten zodat ze
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•
•
•
•
•
•
•
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kunnen wennen aan de verandering in de kamer, eraan kunnen snuffelen, maar
vooral ook om ze te leren dat ze er niet in mogen (als de baby er later in ligt)
Biedt extra slaap- en schuilplaatsen. Als een kat of hond ergens niet meer mag
komen, kijk dan of er ergens anders in huis zo’n plek gemaakt kan. Ook een
veilige (hoge) plek is een must om weg te kunnen kruipen als de kat bang is!
Reserveer tijd (als de baby slaapt of rustig in de box ligt) om (extra) aandacht te
geven en behoudt zoveel mogelijk de oude routine.
Laat de kat of hond voorzichtig kennis maken met de baby, maar in zijn tempo
en op zijn manier.
Behandel de kat of hond met zachtheid, begrip en liefde, want een baby is voor
een kat een enorme verandering waar hij zich niet – zoals u – op heeft kunnen
voorbereiden.
Of je baby/kindje nou groot of klein is, probeer er voor te zorgen dat het
dagschema van de kat of hond zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Zo voelt de kat/
hond zich niet benadeeld door het kind.
Geef de kat/hond te eten op zijn vaste tijden en voldoende aandacht, ook als de
baby/kindje in de kamer is.
Zorg ervoor dat je dreumes niet bij de voer- en waterbak van je kat/hond kan.
Als de kat wegvlucht voor de baby, hou hem dan niet tegen. Dit zorgt er
alleen maar voor dat de kat gestrest raakt. Angst kan omslaan in agressie als
de kat denkt dat hij geen kant meer op kan en de situatie niet meer onder
controle heeft. Zorg voor voldoende plekjes in huis waar de kat zich kan
terugtrekken. Uiteraard geldt dit ook voor een hond. Laat een kind nooit
alleen met een kat of hond! Houd je consequent aan deze regel. Dus ook niet
weglopen als je kind door de kamer kruipt en de kat of hond ligt te slapen.
Voorkom mogelijke conflictsituaties. Laat kat/hond en kind bijvoorbeeld niet samen
om je heen drentelen als je bezig bent het eten van de kat/hond klaar te maken.

Als je kind eenmaal gaat kruipen, dan liggen er nieuwe gevaren op de loer. Kleine
kinderen zijn onberekenbaar. Uiteraard begrijpen ze nog niet welke consequenties hun handelingen hebben. Een peuter wil zijn omgeving verkennen en kruipt
graag achter de kat aan. De dreumes vindt het prachtig als de kat steeds wegloopt.
Kinderen moeten uitleg krijgen, en dus eigenlijk opgevoed worden, als het gaat
om het houden van een hond of kat. Ze moeten leren samen te leven met een
dier. Ga er nooit van uit dat ze zonder meer weten hoe ze verantwoord met een
hond of kat om moeten gaan. En extra aandacht verdient een dier van iemand
anders, omdat niet elk dier hetzelfde is! Breng ze daarom het volgende bij:
•
•
•
•
•
•

Van jongs af aan respect te hebben voor de hond of kat. Ook een puppy of een
kitten is een levend wezen en geen speelgoed waarmee je kunt doen wat je wilt.
Rustig met de hond of kat om te gaan.
Hoe de hond of kat geaaid moet worden.
Het huisdier met rust laten zodra hij ergens rust of slaapt.
Nooit aan de voerbak komen wanneer het dier eet.
De dierentaal – bijvoorbeeld: als een kat met zijn staart zwaait is hij boos, dus
mag hij niet worden aangeraakt; als hij spint is hij blij en mag hij wel (zachtjes)
worden aangeraakt. Ook moet het kind leren zien wanneer een dier bang is.
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Mede mogelijk gemaakt
door een sympathieke
onderneemster
uit Den Bosch
Voor al uw schilderwerken
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Jimmy Maat Schilderwerken
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Schout van Lijndenstraat 13 5237 SE ‘s-Hertogenbosch
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schildersbedrijf
buitenkamp
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Tijdelijke secretariaatsinvulling
op hoog niveau.
www.rianvanbommel.nl
Ook ik draag Dierentehuis Den Bosch
een warm hart toe.
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Niet achter dieren aan te rennen en vast te pakken, maar af te wachten totdat
het huisdier naar hen toekomt.
De kat zo weinig mogelijk op te tillen en te dragen. Een kat die rond wordt
gezeuld en te stevig wordt vastgehouden, zal haar nagels en tanden gebruiken
om zich te verweren. Doe uw kinderen voor hoe de kat goed kan worden opgetild:
nooit aan de voorpootjes!
De hond of kat nooit te slaan of te plagen: als een dier pijn heeft, zal ze bijten
of krabben.
Niet aan de oren, ogen en bek van een huisdier te komen.
Dat de hond of kat van de buren niet alles even leuk of goed vindt.
Door kinderen de kat of hond af en toe wat lekkers te laten geven, kan de aanwezigheid van kinderen leuker voor ze maken.
Op een leuke manier te spelen. Bijvoorbeeld door met de hond (waar jezelf bij bent)
een zoekspelletje te doen: het kind verstopt de brokjes en de hond mag zoeken.
Peuters vinden dit geweldig en het is voor de hond niet bedreigend. Dubbel pret!

Tot slot… Het lijkt een dooddoener, maar een goede hygiëne is belangrijk, zeker als
je huisdieren hebt, en begint bij jezelf. Regelmatig stofzuigen, dweilen en reguliere
schoonmaak van keuken en meubels vormen een goede basis. 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.

Andere dieren worden interessant

Luna en Senna hebben eindelijk
hun plekje op schoot terug

Dierbaar - November 2014   31

dierentehuis

´s-Hertogenbosch e.o.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handen wassen na het aaien van huisdieren, kinderboerderijdieren en na het
buiten spelen.
Honden en katten regelmatig ontvlooien en ontwormen.
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.
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.
Controleer honden regelmatig op aanwezigheid van teken.
Laat de hond niet in het gezicht likken, het is niet hygiënisch.
De ideale hondenmand is gemaakt uit plastic, zodat je hem gemakkelijk grondig
kan schoonmaken en ontsmetten.
Koop kussentjes en dekentjes voor je huisdier die je gemakkelijk in de wasmachine kan stoppen.
Om allergieën en besmetting van bacteriën te vermijden, laat de deur van de
slaapkamers liever dicht.

Zo groeien kind en kat of hond liefdevol naast elkaar op in één huishouden!
Eileen Essenburg

Donatieknipcoupon

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

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

Het adres voor al uw meubels op maat

Info@enricomaatmeubelen.nl

-Kasten, Tafels, Keukens, Inloopkasten

www.enricomaatmeubelen.nl

-Van design tot realisatie

Tel: 06-21543590

BSS
van den Broek
Schoonmaakservices

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

Volg ons op
facebook

Als Tomdog bied ik verschillende diensten
aan om het leven van uw hond (en van u) te
veraangenamen. Naast het geven van gedragsadvies, is er de uitlaatservice, een dagelijks
terugkerend feestje voor uw hond waarin ik
ze in kleine groepjes meeneem naar allerlei
leuke wandelgebieden. Tevens geef ik (privé)
trainingen en bied ik praktijkbegeleiding aan.

info@tomdog.nl • 06 - 5374 7726

www.tomdog.nl

