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Brasserie Onder Ons
Lunch, High Tea, feesten & partijen
en vele andere mogelijkheden

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!

Openingstijden
Maandag 12.00 - 18.00uur
Dinsdag, woensdag & donderdag
9.00 - 18.00uur
Vrijdag 9.00 - 20.00uur
Zaterdag 9.00 - 17.00uur
Knip deze bon uit en u krijgt het
2e kopje koffie/thee GRATIS

Geldig tot 31-12-2016

Moleneindplein 21, 5262 CW Vught
073-6560254
www.brasserieonderons.nl
www.facebook.com/brasserieonderonsvught
GTCleaning staat klaar voor al
uw schoonmaakwerk en ontruimingen

www.woningontruimdienst.nl

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

Een vers getapt pilsje,
Een goed gesprek.
Een haantje van ‘t spit.
Muziekske d’rbij...

Ik zie oe gère bij:
De Rooie Haen

D E R O OI E H A E N

Kerkstraat 83 · ‘s-Hertogenbosch

Voor onze adressen bezoek onze website

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

Woningopruimer GEMINI:
EEN ZORG MINDER!

Tel. 0646178515
WWW. KLUSENMONTAGEBEDRIJFVANDERBEEK.NL
Schilderwerk
Stukadoorswerk
Spuitwerk
Tegelwerk
Sierpleisterwerk

Loodgieterswerk
Keukenmontage
Badkamerverbouwing
Metselwerk
CV Installatie
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Vet’s facts
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Contactgegevens:
Stichting Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch e.o.
Oosterplasweg 41
5215 HT ´s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6412417
E-mail: info@dierentehuisdenbosch.nl
IBAN NL72RABO121913694
www.dierentehuisdenbosch.nl
Openingstijden:
Ma: 13.00 tot 16.00 uur
Di: gesloten
Woe t/m Vrij: 13.00 tot 16.00 uur
Za: 09.00 tot 12.00 uur
Zo: gesloten
Bestuur:
Jacques G.M. Hendrikx
Hans van Herpen
Diederik Mollinger
Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel
Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen
Yentl Hofwijks
Arianne Gelderblom
Marian Loch
Ineke Rijnbeek
Belangrijke telefoonnummers:
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o.
T 073-6146070.
Landelijk meldnummer dierenbescherming
T 0900 2021210 (0,10 p/m).
Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch
T 088-8113400
Amivedi, voor het opgeven van
vermiste en gevonden huisdieren
T 088-0064683
Koninklijke Hondenbescherming
T 070 - 3388942
(van maandag t/m donderdag
van 9.30 - 15.30 uur)
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Internet:

www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel
M. van Roosmalen
Luchthavenweg 81 Unit 41 Eindhoven
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
www.rescop.com

De Bloemendaal 31 • 5221 EB Den Bosch
Tel.: 073 - 6569365

Claudio Belotti

Loodgieterswerkzaamheden
Karel Ensickstraat 6
5246 GM Rosmalen
06-24798455
C.belotti@home.nl

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

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT
Tel.: 073 - 6565059

uur
uur
uur
uur
uur
uur

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Home Care Huisdierverzorging en Huisoppas
De allerbeste oplossing voor huisdierverzorging en huisoppas.
Al meer dan 30 jaar ondersteunt Home Care meerdere organisaties voor dierenwelzijn.

www.homecareoppas.nl
Hans Verhallen

info@homecareoppas.nl
073-521 43 62

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
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Van de redactie
Het is december, dus de feestdagen zijn in aantocht en bovendien is het weer
tijd voor de nieuwe Dierbaar. Ook dit jaar kunnen we met trots zeggen dat veel
honden en katten via ons een nieuw huis gevonden hebben.
Onze geliefde Dierenartsassistente Floor van Pagée is in september met zwangerschapsverlof gegaan en is 20 oktober bevallen van een dochtertje genaamd Janouk.
Floor wordt op dit moment vervangen door Llana Rommers.
In deze Dierbaar stellen wij graag Erik Kroon & Llana Rommers aan u voor. Zoals
gebruikelijk ontbreken de vaste columns en rubrieken niet. Vet’s Facts gaat in deze
editie over het gevaar van chocolade en Yvonne van Gorp heeft weer een nieuwe
update over de inwoners van seniorenopvang ‘De Oude Kwispelaar’.
In succesverhalen komen de nieuwe eigenaren van een drietal bijzondere dieren aan
het woord. Bijzonder, vanwege het feit dat twee van de dieren meer dan een jaar in
het Dierentehuis hebben gezeten, daarnaast is een van de drie een senior.
Wij wensen u veel plezier toe met het lezen van onze Dierbaar.
Yentl Hofwijks
namens team Dierentehuis Den Bosch
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Mede mogelijk gemaakt door:

Loodgietersbedrijf Schriemer

EEN BESCHERMD GEVOEL IN VERTROUWDE HANDEN

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

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

Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten
Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

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

Collectieve beveiligingsprojecten
Hondenbewaking

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

www.fssbv.nl

Vliertwijksestraat 39
5243 RG, Rosmalen
Telefoon: 073-521 43 77
www.dierenkliniekrosmalenkruisstraat.nl
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Van het beheer
Een Dierentehuis heeft elke maand naast de min of meer vaste werkzaamheden
zoals plaatsingen, opvang van zwerf- en afstanddieren, ook andere activiteiten.
Aangezien het aantal honden dat we als Dierentehuis opvangen de afgelopen vijf jaar
is afgenomen, is het Dierentehuis weer gestart met een pension voor honden. Sinds de
vloer van een van de hondenpaviljoens einde van de zomer is vervangen, kunnen we
pension bieden aan 12 honden. Deze honden zullen overwegend in de vakantieperiode
komen logeren.
Het Dierentehuis lanceerde eind september een nieuwe website. De nieuwe website
past beter in de huidige tijd; zo is deze beter te bekijken op mobiele apparaten, zoals
smartphones en tablets. Ook biedt het Dierentehuis sinds eind september de mogelijkheid om online donaties te doen.
Daarnaast draagt het Dierentehuis haar steentje bij aan een onderzoek, uitgevoerd
door Davalon. Davalon is een bedrijf gespecialiseerd in gedragsbegeleiding voor
dieren. Het Ministerie van Economische zaken wil meer zicht krijgen op hondenpopulaties in de Nederlandse opvangcentra. De problematiek van de honden in de opvang
is een belangrijk signaal en het Dierentehuis draagt graag bij aan een oplossing om de
lopende asieldiercampagne van de Dierenbescherming hierin te ondersteunen.
Op initiatief van de Koninklijke Hondenbescherming neemt het Dierentehuis deel
aan een werkgroep voor de ontwikkeling van een 24/7 Animal Welfare workshop
voor honden. In de dierentuinwereld is een dergelijke Animal Welfare workshop reeds
succesvol.
Naast de dagelijkse werkzaamheden zijn er nog tal van andere activiteiten die van
belang zijn voor het reilen en zeilen van ons Dierentehuis en die ervoor zorgen dat het
dierenwelzijn hoog in het vaandel staat.
Onze vrijwilligers, stagiaires en vaste medewerkers zijn elke dag, 7 dagen per week,
actief om alles in goede banen te leiden.
Veel van deze activiteiten kosten geld en zijn
dus alleen maar mogelijk door ondersteuning
van de gemeente, opbrengsten van adopties,
collectes, donaties, erfenissen, etc. Wij zijn
dan ook iedereen erkentelijk voor hun bijdrage
om dit allemaal mogelijk te maken.
Jolanda van Daalen
Beheerder
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Schout van Lijndenstraat 13 5237 SE ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 06 - 24257989 c.alphen@ziggo.nl

BMS
Business Mail Services

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

Taxandriaplein 40
5212 TZ 's-Hertogenbosch

Postbus 3529
5203 DM 's-Hertogenbosch

Tel. 073-6212105 • veerdonkloo@hetnet.nl

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

Het hele jaar geopend!

Baronieweg 3
5321 JV Hedel
Tel.: 073 – 62 32 980
Tel. 073-5031350
www.dierenvakantieboerderij.nl

info@passusadvies.nl
www.passusadvies.nl
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Van het bestuur
Geachte Dierenvriend,
Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel binnen ons Dierentehuis. Met een
beperkt aantal hardwerkende vaste medewerkers én een legioen van gemotiveerde vrijwilligers wordt het welzijn van honden en katten binnen ons Dierentehuis iedere dag gekoesterd. Dat moet zo blijven!
Immers vervoer, opvang, (indien noodzakelijk) medische behandeling, verzorging en
plaatsing van honden en katten gaan binnen ons Dierentehuis naadloos in elkaar over.
Voor dat glijdend proces zet ieder van ons zich met volle overgave in. Die inzet en dat
enthousiasme moeten wij zien vast te houden. Om dat hele proces in al zijn onderdelen voorspoedig te laten verlopen dienen álle betrokkenen met elkaar optimaal
samen te werken en elkaar, daar waar nodig, met respect te ondersteunen.
De politieke partij Groen Links van de Bossche Gemeenteraad heeft in samenwerking
met de Bossche Groenen een Initiatiefvoorstel bij Wethouder Van Son ingediend. Dat
initiatiefvoorstel vormt de basis voor een “breed” Dierenwelzijn-overleg binnen de
Gemeente met als titel “Lokaal Dierenwelzijn”.
’s-Hertogenbosch.
Het Dierentehuis stond aan de wieg van dat overleginitiatief tussen de verschillende
Bossche partijen zoals de Dierenartsen, de Dierenambulance, de Dierenpolitie en
vanzelfsprekend Wethouder Van Son met zijn beleidsmedewerkers.
Zo verlenen wij vanuit het Dierentehuis onze medewerking om de mogelijkheid te
onderzoeken om een Dierentehuis “dependance” te initiëren waar ook andere dieren
dan honden en katten kunnen worden opgevangen. De historische boerderij “Out
Herlaer” gelegen aan de Dommel tussen Vught en St. Michielsgestel zou daarvoor een
prachtige locatie zijn. De weg naar realisatie is nog lang, maar het begin is gemaakt!
Ook is ons ter oren gekomen dat er Bossche stadsgenoten zijn die medische zorg voor
hun honden en katten gaan mijden omdat de financiële middelen daarvoor ontbreken.
Samen met Wethouder Van Son onderzoeken wij de mogelijkheid om deze groep
van mensen financieel tegemoet te komen. Het geheel zou uit de opbrengst van de
hondenbelasting in ’s-Hertogenbosch wellicht kunnen worden gefinancierd.
Verder kijken wij naar de mogelijkheid om basisscholieren uit te nodigen voor een
bezoek aan ons Dierentehuis. Dit om het belang van gevoel voor dierenwelzijn bij
onze jonge stadsgenoten al op jonge leeftijd te laten landen.
Tenslotte bekijken wij de optie om vanuit het Dierentehuis een structurele bijdrage
te leveren aan de bestrijding van het eenzaamheid onder senioren Bosschenaren. Hoe
mooi zou het zijn als wij vanuit het Dierentehuis senioren stadsgenoten aan een senior hond of kat kunnen koppelen.
Allemaal projecten om alle facetten van de Bossche Dierenwelzijn
diamant te polijsten tot een flonkerende Dierenwelzijn briljant.
Jacques G.M. Hendrikx –VoorzitterDierbaar - December 2016   7
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Nieuws
Zonnige open dag groot succes

Zondag 25 september j.l. was onze jaarlijkse
open dag. Wederom was het een groot succes
en hadden we weer geluk met het weer. Ook
dit jaar is de open dag weer druk bezocht.
Natuurlijk hadden we ook leuke demonstraties, zoals een demonstratie behendigheid
en een demonstratie funtraining. Tijdens de
‘Blaffertjes op de Catwalk’ waren er weer

lieve honden die de show stalen. Voor
de kinderen waren er tal van activiteiten waaronder een springkussen en
de mogelijkheid tot schmincken.
Heeft u de open dag gemist? Noteer
dan 24 september 2017 in uw agenda
voor volgend jaar.

Statiegeldactie Albert Heijn Helftheuvel levert megabedrag op

In de periode van 20 augustus tot en met 4
oktober j.l. konden de klanten van de AH hun
statiegeldbonnen doneren aan het Dierentehuis ’s Hertogenbosch. Afgelopen vrijdag heeft
Jacomijn Hendrickx namens het Dierentehuis
het geweldige bedrag van € 938,70 in ontvangst
mogen nemen.
Dierentehuis ’s-Hertogenbosch wil AH Helftheuvel en iedereen die statiegeldbonnen heeft
gedoneerd heel hartelijk danken hiervoor!

Canon team als vrijwilligers aan de slag

Donderdag 22 september en op 4 oktober dierendag hebben medewerkers van Canon
ons Dierentehuis weer ondersteund, door de uitvoering van allerlei klussen. Na
ontvangst met koffie en thee konden onze vrijwilligers aan de slag.
Flinke lijst met klussen
Er lag een flinke lijst aan klusjes klaar, waar
iedereen vol goede moed en met de radio op
hoog volume aan begon. De medewerkers van
Canon hebben o.a. een hondenpaviljoen van
boven tot onder gepoetst, speelweides van mos
en onkruid ontdaan, ramen gelapt, het poezenpaviljoen gepoetst en alle stoepen schoon en
onkruidvrij gemaakt. Na zich de hele dag te
hebben ingezet, hebben de vrijwilligers van
8   Dierbaar - December 2016
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Canon nog even lekker een stukje gewandeld met de honden en geknuffeld met onze
katten. Al met al was het voor de medewerkers van Canon en het Dierentehuis een
dag om met een goed gevoel op terug te kijken!

RTL4 deelt cadeautjes uit

Zondag 23 oktober was het Dierentehuis
op TV bij het lifestyle programma ‘Altijd
Jong’ van RTL4. De aflevering van Altijd
Jong stond ditmaal helemaal in het teken
van huisdieren. Presentatrice Suraya
Baboeram Panday kwam bij het Dierentehuis langs met drie Snuffeldozen; verrassingsdozen voor honden met speeltjes en
lekkernijen. Door Jagers, hoofd dierverzorging bij ons Dierentehuis, heette de
filmploeg welkom en legde uit waar je op
moet letten als je je hond een extraatje wilt geven, zoals deze Snuffeldoos.
Wil je de aflevering terugkijken? Dat kan via RTL XL (het item over het Dierentehuis
begint 10 minuten na aanvang van het programma).

Bestuursmutatie

Govert Weinberg, sinds februari 2015 Vice-Voorzitter van ons Dierentehuis, is op 14
november jl. teruggetreden. Govert beheerde de portefeuilles Personeel & Organisatie en Communicatie & PR. Mede dankzij Govert is onze website totaal vernieuwd.
Wij willen Govert hartelijk danken voor zijn inzet.

Wij zoeken nog collectanten!

Ieder jaar zijn wij op zoek naar collectanten die namens het Dierentehuis met een
collectebus langs de deuren willen gaan. Mede dankzij de opbrengt van de collecte,
kunnen wij de dieren op het Dierentehuis de juiste zorg bieden.
Heeft u zin en tijd om ons mee te helpen? Meld u dan aan middels het versturen van
een e-mail naar: collecte@dierentehuisdenbosch.nl of neem contact met ons op via:
073-6412417
Dierbaar - December 2016   9
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De Collecte data voor 2017 zijn:
4 t/m 10 juni 2017
Berlicum
Den Dungen
Sint Michielsgestel
Gemonde
2 t/m 8 juli 2017
Boxtel
Esch (Haaren)
Nuland
Vinkel
Vught
27 augustus t/m 2 september 2017
’s-Hertogenbosch
Empel
Rosmalen

Dierentehuis verloot Picknickmand onder donateurs

Maandag
21
november
ontvingen Nienke Rijnbeek
en Edith van Oorschot ieder
een rijk gevulde picknickmand uit handen van het
Dierentehuis. Eerder deze
week werden zij als winnaar
getrokken uit een speciaal
hiervoor
georganiseerde
loterij. Aanleiding hiervoor
was de nieuwe website
die het Dierentehuis eind
september lanceerde.

De nieuwe website past
beter in de huidige tijd. Ook
biedt het Dierentehuis sinds eind september de mogelijkheid om online donaties te
doen. Die donaties zijn hard nodig en het Dierentehuis is haar donateurs ontzettend
dankbaar voor ieder bedrag dat zij de dieren gunnen. Om die dankbaarheid te tonen
verlootte het Dierentehuis tweemaal een gevulde picknickmand onder de donateurs.
De te winnen picknicks werden het Dierentehuis aangeboden door The FoodCase.

10   Dierbaar - December 2016
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Afscheid van Tom

24 April 2006-29 november 2016
29 november hebben wij onze kantinekat Tom in laten slapen. Tom is samen met
Jerry in 2006 als zwerfkitten bij ons binnen gekomen. Beide katten werden geplaatst,
maar helaas kwamen beide katten drie jaar later terug in het Dierentehuis; De eigenaresse ging samenwonen en haar vriend had twee honden met wie Tom en Jerry
blijkbaar niet samen gingen.
Enkele maanden later werd Tom en Jerry weer herplaatst in Vught. In mei 2014 kwam
het duo wegens een emigratie weer terug in ons Dierentehuis.
Tom zag er slecht uit en zat onder de kale plekken. Na veel te hebben gedokterd is
besloten Jerry onafhankelijk van Tom te gaan plaatsen. Gezien Tom door de verschillende onderzoeken en medicatie niet opknapte werd besloten Tom meer vrijheid te
geven en zo kwam Tom in juli 2014 in onze kantine.
Tom sloopte de 1e avond het afgesloten kattenluik, zo graag wilde hij naar buiten. De
2e avond wist hij alle barricades voor het kattenluik te omzeilen en ging weer lekker
aan de wandel. Zijn komst in de kantine zorgde voor de nodige onrust bij Jopie en
Snorretje, maar uiteindelijk keerde de rust weder.
Met de gezondheid van Tom ging het niet beter, zijn huid bleef slecht ondanks de vele
onderzoeken en medicatie. Zo rond afgelopen oktober verslechterde ook de toestand
in het gedrag van Tom.
Tom werd suffer, kreeg diarree en braakte. Soms leek het alsof Tom zich niet meer
bewust was van zijn omgeving. Tom viel steeds meer af, bloed en urine onderzoek
wees niets uit. Gezien er voor Tom geen vooruitzicht op verbetering was, is om
onnodig lijden te voorkomen het besluit in samenspraak met de aan ons Dierentehuis
verbonden dierenarts genomen.
Dankzij onze hoofdsponsor Leon van den Broek is een waardig afscheid mogelijk
gemaakt. Voor wie er nog bij stil wil staan: De asresten van de crematie van Tom
staan op onze balie.
Dierbaar - December 2016   11

Ring uit eigen goudsmids atelier

Goldline, Minderbroederstraat 25, Den Bosch
www.gold-line.nl

vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl

100
95
75

Trompstraat 34, 5463 GL Veghel
Telefoon: 06 12232440
www. welte-timmerwerken.nl

Jeannette en Ton van der Heijden

25
5
0
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Even voorstellen
Erik Kroon

Mijn naam is Erik Kroon, ik woon 20 jaar samen met mijn
vriend Ron en sinds november 2015 is onze hond Ylan bij ons
komen wonen. Bij de meeste vrijwilligers is Ylan wel bekend
als bijtgraag rotzakje, maar 1 jaar later is dit al behoorlijk
bijgetrokken. Overdag kan hij gewoon alleen thuis zijn zonder
in een bench te hoeven en ’s-nachts slaapt hij heerlijk bij ons
aan het voeteneind. We zijn er nog niet met Ylan maar het
gaat zeker de goede kant op met hem. Hij mag dan ook tijdens
onze vakanties in pension komen bij het Dierentehuis.
Ron en ik kunnen er samen erg van genieten om verre reizen te
maken en proberen dit ook zo vaak mogelijk te doen. Hierdoor
hebben we al heel wat van de wereld mogen zien samen.

Mijn 2e hobby is toneelspelen en ik doe dit met veel passie bij de Bossche Komeedie.
De Bossche Komeedie is vijf jaar geleden opgericht en sindsdien hebben we veel
bekendheid op mogen bouwen. Hierdoor trekken we jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers.
Sinds mei 2015 ben ik werkzaam bij de honden in het Dierentehuis. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat ik op de maandagochtenden zou komen. Nu, 1½ jaar later, werk
ik van maandag tot en met vrijdag bij de honden en op zaterdag mag ik als gastheer
helpen.
Het uitdagende van het werk vind ik de wat moeilijkere honden, om deze zo ver te
trainen dat ze weer een fijn huisje kunnen krijgen. Soms word ik ook ingedeeld bij de
senioren, wat natuurlijk ook geweldig is om te doen. Op zich maakt het mij niet uit
waar ik ingedeeld wordt want alle hondjes zijn mij dierbaar.

Llana Rommers

Mijn naam is Llana, 25 jaar en afgestudeerd als paraveterinar/dierenartsassistente.
Een jaar lang ben ik actief geweest als vrijwilliger bij de honden en soms bij de
katten, maar nu mag ik tot april werkzaam zijn als dierenartsassistente in verband
met het zwangerschapsverlof van onze dierenartsassistente Floor. Ik vind het erg leuk
dat ik deze taak voorlopig op me mag nemen en ik heb de eerste weken al met veel
plezier gewerkt.
Zelf ben ik de trotse eigenaar van twee Shih-Tzu’s Perrito
en Pablo en ben ik vaak te vinden in het weiland waar mijn
alpaca’s staan. In mijn vrije tijd ben ik actief op de hondenclub en zit ik in het bestuur van een kleine stichting die
verbonden is aan de lokale basisschool. Naast mijn liefde voor
dieren vind ik het heerlijk om verre reizen te maken en lekker
uit eten te gaan.
Graag tot ziens bij het Dierentehuis!
Dierbaar - December 2016   13
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Dier en gedrag
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geffen. Ze volgt een opleiding tot
hondengedragsdeskundige.

Pas op met hoe je je trouwe hond noemt, want hij begrijpt meer dan je
denkt.
Er is onderzoek gedaan of honden woorden
begrijpen. Het onderzoek werd uitgevoerd
door medewerkers van de universiteit van
Boedapest. Zij trainden eerst 13 honden om
stil in een scanner te liggen. Daarna luisterden ze naar de stem van hun eigenaar,
die eerst op prijzende toon een compliment
uitdeelde en daarna op dezelfde manier een
willekeurig woord uitsprak.
Dit onderzoek laat zien dat sommige
woorden echt een betekenis hebben voor
honden. De linkerhelft van de hersenen
reageerde sterk op de prijzende woorden,
en nauwelijks op de woorden zonder
duidelijke betekenis. Wanneer ze dezelfde
woorden hoorden met verschillende intonaties, veranderde alleen de activiteit in de
rechterhersenhelft.
Hierdoor lijkt het er op dat honden de
betekenis van woorden verwerken in hun linkerhersenhelft en de intonatie in hun
rechterhersenhelft. Het menselijk brein verwerkt taal en klanken op dezelfde manier.
,,Dit onderzoek laat zien dat sommige woorden echt een betekenis hebben voor
honden”, verklaart hoofdonderzoeker Atilla Andics. ,,Wat je zegt, is belangrijk.”
Tevens weet ik uit eigen ervaring dat honden woorden verstaan en ook weten wat ze
betekenen. Aangezien ik twee herders heb van 12 jaar en een Golden Retriever van
7 jaar zie ik waar ze elke dag op reageren. Het woordje ‘eten’ snappen ze echt heel
goed ze gaan meteen naar het aanrecht en wachten tot er brokjes in de etensbakken
gedaan wordt.
Verder weten ze als er ‘hoi’ gezegd wordt, er iemand binnenkomt, soms vergissen ze
zich en komen dan bij de deur kijken maar heb ik iemand aan de telefoon waar ik hoi
tegen zeg (komisch). ‘Ga je mee’ is natuurlijk ook een woord dat ze elke dag horen
en wat ze meteen naar de deur brengt om vervolgens met ons mee te gaan wandelen.
Dus ja honden kunnen woorden begrijpen en weten soms echt wat je bedoelt!
Door Jagers
Hoofd Dierverzorger
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Sponsorbedankjes
Wij bedanken Lunenburg Nuland voor de altijd goede service en behulpzaamheid.
Als er problemen zijn met de wasmachine of droger verlenen ze een hele goede
service.
Laatst was de wasmachine van het Dierentehuis kapot en Lunenburg heeft toen
geheel kosteloos een leenmachine beschikbaar gesteld. Uiteindelijk hebben ze het
Dierentehuis bij de aanschaf van nieuwe apparaten een hele flinke korting gegeven.

Dobey Boxtel heeft ons recentelijk mooie nieuwe krabpalen
voor het kattenpaviljoen gesponsord.
Tevens ontvingen wij ook flink veel zakken honden- en kattenvoer.
Namens onze honden en katten bedanken wij Dobey Boxtel
voor dit mooie gebaar.

Tijdens onze jaarlijkse BBQ hadden wij een aantal jubilarissen en deze
hebben wij in de bloemetjes kunnen zetten door de mooie boeketten welke
werden gesponsord door GroenRijk Den Bosch. Tevens heeft Groenrijk ons
Dierentehuis onlangs voorzien van honden en kattenbrokken.
Amy & Marit (op de foto rechts) hebben ruim €55,opgehaald voor het Dierentehuis, met behulp van de
verkoop van zelfgemaakte muffins. Dankjewel meiden!
Mevrouw Cordewener, ontzettend bedankt voor uw
gulle donaties. Onze dieren kunnen het goed gebruiken!
Sheila Fields van ‘Smarty Pants Society’ heeft brokjes
van Royal Canin gedoneerd aan de senior honden.
Dankjewel!
Fam. Versteeg is een zeer trouwe donateur. De
afgelopen maanden hebben ze ons al minimaal drie keer
verrast met een grote donatie aan kattenvoer, hondenvoer en andere benodigdheden
voor hond en kat. Ontzettend bedankt hiervoor!
Dierenkliniek Nuland
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ondersteunt
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Dierenkliniek Nuland het Dierentehuis middels het aanbieden van
gratis gebitsbehandelingen. Gedurende een jaar wordt iedere
maand een hond of kat geholpen zodat ze met een stralend
gebit herplaatst kunnen worden. Dankzij deze hulp bespaart het
Dierentehuis veel medische kosten.
Afgelopen oktober is Yorkie gebit gereinigd (zie foto rechts).
Collecte 2015
Graag willen we ook dit jaar alle collectanten en onze collecte
coördinator weer bedanken voor hun tijd en inzet.
Dankzij u en alle gulle gevers kunnen wij weer datgene doen
waar onze dieren recht op hebben!
Roxpet Diervoeders heeft ruim 100 kilo aan hondenvoer aan ons
gedoneerd. Ontzettend bedankt hiervoor!

Individuele donaties Bijna dagelijks ontvangen wij donaties van diverse bezoekers.
Helaas is het voor ons niet mogelijk iedereen bij naam en toenaam te noemen. Via
deze weg willen wij alle mensen die ons een warm hart toedragen hartelijk danken!
Partnerplan Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch
Sinds begin 2015 is het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch van start gegaan met een
partnerplan. Om onze dienstverlening te waarborgen én te verbeteren, zijn wij op
zoek naar bedrijven, organisaties en particulieren, die zich aan ons willen verbinden
en financieel willen ondersteunen.
Het partnerplan van Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch kent diverse mogelijkheden voor
bedrijven, organisaties en particulieren om ons financieel te ondersteunen. Er bestaan
drie classificaties, met een beperkte beschikbaarheid én een daaraan gekoppeld
bedrag.
Als tegenprestatie bieden wij onze partners en vrienden een pakket met diverse
naamsvermeldingen (inclusief logo). Dit betreft fysieke vermeldingen in de vorm van
borden in het hoofdgebouw, het terrein, de paviljoens, de verblijven.
Daarnaast worden alle
partners en vrienden
op de website van het
Dierentehuis vermeld.
Voor meer informatie
kunt u terecht op onze
website of u kunt contact
opnemen met ons via:
partnerplan@dierentehuisdenbosch.nl
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Column : De nuttige kat
“Tegenwoordig worden we dagelijks blootgesteld aan zo’n 3000 media-uitingen
per dag.” Het zijn de woorden van een gerenommeerd marketinggoeroe tijdens
een congres dat ik bijwoon. Hij bedoelt er mee te zeggen dat je als marketeer
wel heel erg je best moet doen om daartussen op te vallen. Maar ik denk vooral:
‘Jeetje, worden we daar met zijn allen niet ontzettend moe van?!’
Terwijl ik me door de regenachtige
avondspits naar huis manoeuvreer,
laat ik de woorden van de goeroe nog
eens op me inwerken. “Alles gaat nu
sneller dan ooit en tegelijkertijd zal
het nooit meer zo langzaam gaan als
nu.” Goh, Meneer de Goeroe had het
vast niet over het verkeer op de A2!
Zo snel gaat dat helaas niet...
Eenmaal thuis tref ik onze viervoeters Annabel en Roderick, die doen
wat zij het beste kunnen: liggen.
Met zijn tweeën gestrekt voor de
verwarming. “Wat hebben jullie toch
een mazzel! Een beetje de hele dag niks doen en niks moeten.”, spreek ik het tweetal
toe. Roderick tilt zijn kopje iets op, Annabel vindt het draaien van haar oortjes meer
dan voldoende. Ik geef ze beiden een aai over hun bol en begin aan het bereiden van
de avondmaaltijd.
Later die avond zit ik op de bank met mijn tablet op schoot nieuws en social media
te consumeren. Roderick springt op de bank, legt zijn voorpootjes op mijn schoot en
duwt zich tussen mijn tablet en mijn handen. Hij wenst gekroeld te worden. Ik besluit
mijn tablet weg te leggen en wijd mij volledig aan mijn liefkozen van de rode kater.
Van zijn zachte gespin gaat een ontspannende werking uit en de volledige overgave
waarmee Roderick zich op mijn schoot bevindt is ronduit inspirerend.
Dan dringt het tot me door… de ultieme ontstressmethode. Vergeet yoga en meditatie!
Investeer niet langer in mindfulness workshops! Wil je leren hoe je tot ultieme ontspanning komt? Neem je kat als voorbeeld! Die weet als geen ander hoe je ontspanning
tot een belangrijk onderdeel van je dag maakt. Ben je net als ik wel eens moe en
overprikkeld door alles wat je de hele dag moet, doet, ziet en hoort? Schakel TV,
radio, telefoon en computer uit en
knuffel je huisdier!
Heb je geen huisdier? Ook daarvoor
heb ik een oplossing. Zet toch nog
even je computer of smartphone
aan en ga naar: http://dierentehuisdenbosch.nl/onze-dieren/
Arianne Gelderblom
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De Vlaamse Schuur in Kasteren
De locatie voor speciale gelegenheden
Kasterensestraat 4 5298 NV Liempde
0411-631691
www.devlaamseschuurinkasteren.nl

Café

‘t Leeuwke

Dorpsstraat 9
tel: 073-5322806
5391 AS Nuland
06-54327455

DIERENARTSEN
Vanaf 1 juni zijn gefuseerd:
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek
Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught
Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl
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Baasje gezocht
Liesbeth – Europese Korthaar
Liesbeth is een lieve
dame van 10 jaar. Ze
had het in het kattenverblijf niet naar haar
zin, daarom woont ze nu
in de dierenartskamer.
Hier houdt ze onze
diere nar t s a s siste nte
gezelschap. Sinds haar
verhuizing is Liesbeth
helemaal
opgebloeid
en begroet iedereen
die de dierenartskamer
binnenkomt. Dit lieve
dametje verdient een
eigen huis. Wie geeft
haar dit?

Ringo - Tervuerense Herder
Deze lieve schat heet
Ringo. Hij is bij ons
woonachtig in de seniorenopvang ‘de Oude
Kwispelaar’. Ringo vindt
het in zijn kennel niet zo
heel erg leuk en daarom
is hij overdag te vinden
bij ons op kantoor. Hij
geniet daar van alle
aandacht en voelt zich
meer op zijn gemak.
Ringo is dan ook een
hond die niet alleen wil
zijn. We zoeken dan ook
een baasje voor hem die
hem alle aandacht en
tijd kan geven die hij
nodig heeft.
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Make Over
Deze keer staan twee senioren in de spotlight; Lara & Nikki.

Dit is Lara, een Golden Retriever van 11 jaar en een van de bewoners van seniorenopvang de Oude Kwispelaar. Bij binnenkomst bleek dat haar vacht een goede trimen wasbeurt kon gebruiken dus trimsalon Samowoets heeft haar flink onder handen
genomen.

20   Dierbaar - December 2016

DIERENTEHUIS

´S-HERTOGENBOSCH E.O.

En dit is Nikki, een Maltezer van ongeveer 14 jaar oud. Hij is als zwerver bij het
Dierentehuis binnengekomen want zijn eigenaar was overleden. Bij binnenkomst
bleek dat hij naast een slecht onderhouden vacht ook hele slechte tanden had en hele
lange nageltjes. Hij kwam dus bijna letterlijk als een hoopje ellende binnen. Gelukkig
hebben we hem op weten te lappen en is hij als vrolijke senior in oktober geplaatst
bij zijn nieuwe familie.
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Kattenpaviljoen
Hygiëne bij de katten

Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in het kattenpaviljoen. In deze editie van Dierbaar gaat Erik u iets meer vertellen over hoe
er word omgegaan met de hygiëne bij onze katten. Ook vertelt hij meer over het
waarom hiervan.

Wat wordt er bedoeld met ‘goede hygiëne’?

Eigenlijk is er niet één definitie van wat hygiëne is. Dit komt doordat het woord
hygiëne een verzamelnaam is voor alle handelingen die als doel hebben om dieren en
mensen uit de buurt te houden van ziekteverwekkers of door een besmettingsbron
te isoleren.

Hoe houden we een goede hygiëne in het kattenpaviljoen?

Om een goede hygiëne te
creëren en te behouden is
het belangrijk dat alle vrijwilligers en vaste medewerkers
werken via een schoonmaakprotocol. Zo wordt elk verblijf
waar katten in zitten dagelijks
grondig schoongemaakt. Dit
houdt in dat kattenbakken elke
dag worden leeggeschept en
minimaal een keer per week
worden ontsmet met chloor.
Ook worden de kleedjes/
ligplekken van de katten
dagelijks
schoongeborsteld
en minimaal een keer per week vervangen. Daarnaast wordt er met kennelreiniger
dagelijks de vloer gedweild, de planken (waar katten overheen lopen), kattenluiken,
reismandjes en andere plekken waar de katten vaak komen schoongemaakt. Naast dit
protocol is er ook een aantal regels die er voor zorgt dat een goede hygiëne gewaarborgd wordt. Zo mogen er geen spullen in of uit een verblijf zonder dat die eerst
goed zijn ontsmet. Ook moeten de handen worden gewassen wanneer men uit een
hok komt en er wordt er zo veel mogelijk voorkomen dat personen van de ene naar
de andere ruimte gaan.
In de quarantaine word om nog een extra voorzorgsmaatregel te nemen gewerkt met
jassen en overals.

Waarom is hygiëne zo belangrijk op het Dierentehuis?

Het antwoord op deze vraag is erg simpel. Hoe meer ziekteverwekkers er in een
ruimte zijn om zich te verspreiden des te groter is de kans dat katten hier ziek van
worden. Dit is iets dat het Dierentehuis te alle tijden probeert te voorkomen.

22   Dierbaar - December 2016

DIERENTEHUIS

´S-HERTOGENBOSCH E.O.

Ik maak thuis niet elke dag grondig de vloer, ligplekken, ect schoon en mijn katten
worden hier niet ziek van. Waarom is dit op het Dierentehuis dan wel belangrijk?
Deze vraag heeft eigenlijk twee
antwoorden. Antwoord 1: In het Dierentehuis verblijven vaak meer katten in
een verblijf en varieert de groep. Het
aantal katten per verblijf is vaak veel
hoger dan het aantal katten in een
gemiddeld huishouden. Het bij elkaar
houden van katten in een verblijf
heeft voordelen maar ook nadelen.
Een nadeel hiervan is dat katten elkaar
eerder aansteken wanneer ze ziek zijn.
Antwoord twee heeft te doen met het
feit dat katten in een asiel meer stress
ervaren dan katten in een gemiddelde
gezinssituatie. Stress zorgt ervoor dat
het immuunsysteem in kracht afneemt
en dit zorgt er weer voor dat katten
minder weerbaar zijn tegen ziektes.
Dus naast goed schoonmaken doet het
Dierentehuis er zoveel mogelijk aan om het welzijn van de katten zo hoog mogelijk te
houden en het stressniveau op een zo’n normaal mogelijk level.
Twee voorbeelden van ziektes
die ondanks alle voorzorgsmaatregelen
regelmatig
voorkomen in het Dierentehuis zijn, niesziekte (jaarlijks
wel een grote uitbraak) maar
bijvoorbeeld ook blaasontsteking (kan net als niesziekte
stress gerelateerd zijn)
Voor een deel kunnen deze
ziektes niet altijd worden
voorkomen doordat we vooral
in het hoogseizoen vaak veel
katten en minder vrijwilligers
hebben.

kattenwasmachine
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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
Over een kleine maand is het alweer 2017 en inmiddels zitten we bijna bij de 250e
geplaatste senior. Afgelopen half jaar is het minder hard gegaan met de plaatsingen,
slechts zeven grijze snuiten hebben hun weg naar een eigen huis gevonden. Nina was
één van de gelukkigen; na een verblijf van slechts een week is ze verhuisd naar haar
nieuwe eigenaren. Ook Labrador Cindy had net zoveel geluk als Nina, zij was binnen
twee weken geplaatst.
Doerak, een Engelse Cocker Spaniel, is
geplaatst bij mensen waar we een jaar
geleden Hobbit (eveneens een Engelse
Cocker Spaniel) bij geplaatst hebben.
Helaas is Hobbit overleden, maar hij
heeft het ontzettend goed gehad bij die
mensen. Onze senior Fruppie gaat nu
door het leven als Juultje
Wellicht komt het minder aantal plaatsingen doordat we veel duo’s hebben
binnengekregen; Chihuahua’s Mini &
Rakker, Boerenfoxen Lady & Henkie,
Boomers Snoopie & Dollar en Tervuerense
herders Lady & Ringo. Dat senioren wat
langer dan gebruikelijk in de seniorenopvang moeten verblijven is niet erg. De
seniorenopvang is er speciaal op gericht
dat oudere honden nog een geweldige
oude dag krijgen.
Als voorbeeld hebben we Marco. Marco is
een Duitse Staander van 13 jaar oud. Hij
is eind maart 2016 bij ons komen wonen.
Marco werd vroeger van bij de jacht
gebruikt, maar de laatste jaren takelde
hij nogal af en zijn baasje kon ook niet
langer voor hem zorgen. Ondanks zijn hart- en longproblemen en een zeer zwakke
achterhand, gedraagt hij zich als een jonge hond. Hij wil nog zo graag, maar zijn
gezondheid gaat hard achteruit. Toch was en is er nog wel belangstelling voor Marco.
Een mevrouw wilde hem nog graag een goede oude dag bezorgen. We hadden overal
aan gedacht, behalve aan het feit dat mevrouw gladde vloeren in huis heeft. Dit
is toch wel funest voor Marco met zijn zwakke achterhand. Gelukkig hebben twee
nieuwe potentiële baasjes zich inmiddels gemeld!
Tenslotte is het leuk om te melden dat onze Beagles, Spikey en Uniqua, uiteindelijk na
een verblijf van een dik jaar eindelijk een baasje hebben gevonden!
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Vet’s Facts - Het gevaar van chocolade
Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer ruim 30 jaar onder zijn hoede.
De maand december staat in het teken van de feestdagen. En bij de feestdagen horen
lekkernijen als chocolade letters en kerstkransjes. Chocolade iets wat wij mensen
prima kunnen eten maar voor honden en katten is dit een groot probleem.
In chocolade zit de stof Theobromine. Het menselijk lichaam is goed in staat deze stof
af te breken maar honden en katten kunnen dit niet. Zij breken de stof veel langzamer
af ( 6 dagen) waardoor een kleine hoeveelheid al voor problemen kan zorgen.
Hoe donkerder en bitterder de chocolade hoe meer theobromine er in de chocolade
zit. Of een dier vergiftingsverschijnselen krijgt hangt af van de gevoeligheid van het
dier, de grote en de hoeveelheid chocolade dat ze op hebben. Verschijnselen van
vergiftiging kunnen gaan optreden vanaf circa 20 mg theobromine per kg lichaamsgewicht.

Hoeveel Theobromine zit er in chocolade?
•
•
•
•

witte chocolade: 2 mg theobromine per gram chocolade
melkchocolade: 3 mg theobromine per gram chocolade
pure chocolade: 15 mg theobromine per gram chocolade
cacaopoeder: 20 mg theobromine per gram chocolade

Verschijnselen van chocoladevergiftiging

De verschijnselen van chocoladevergiftiging kunnen zeer ernstig zijn. Het eten van
chocolade kan verschijnselen geven van braken, diarree, rusteloosheid, verhoogde
ademhaling, hartslag en temperatuur, meer drinken en plassen, coördinatieproblemen, toevallen, spiertrillingen en in sommige gevallen zelfs dood.

Behandeling

Helaas is er geen antigif tegen theobromine. Het enige
wat er gedaan kan worden is het behandelen van de
symptomen. Het eerste wat er gedaan moet worden is
het dier laten braken. Soms kan er ook gekozen worden
voor een maagspoeling of het geven van geactiveerde
kool om de opname van de stof te verminderen.
Andere symptomen als krampen en hartritmestoornissen worden behandeld met de daarvoor bedoelde
medicatie. Gelukkig is het zo dat bij op tijd en adequaat
ingrijpen de prognose vaak goed is. Dus denkt u dat uw
dier chocolade op heeft neem dan altijd contact op met
de dierenarts.
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Succesverhaal
Koekoek

Koekoek is in de
zomer van 2015 bij
het
Dierentehuis
binnengekomen en is
eind september 2016
geplaatst.
“Wij
hebben
al
bijna 30 jaar een of
meerdere katten in
ons gezin. Toen wij
helaas onze laatste
kat in moesten laten
slapen, werd het toch
wel leeg in huis. Wij
geven er de voorkeur aan een kat met “een rugzakje” een kans te geven. En uit
principe zijn al onze dieren lieve “tweedehandsjes” want het zijn volwassen vaak al
wat oudere katten uit het asiel. Onze eerste kat bijvoorbeeld had maar één oog en
had heel lang in het asiel gezeten. Een andere kat had suikerziekte. Had ook lang in
het asiel gezeten, want tja jong, fris en fruitig heeft meer kans om snel een thuis te
vinden. En al onze katten, niet één uitgezonderd, waren lieve gezellige dieren waar
niets mis mee was.
We keken rond op internet en zochten specifiek op de categorie ‘langzittend’ en wat
ouder. Daar kwam ik Koekoek tegen in het asiel in Den Bosch. Voor ons niet naast de
deur, aangezien we in de buurt van Utrecht wonen. Toch de moeite genomen er heen
te rijden. We merkten meteen, dat Koekoek ‘moeilijk in zijn gedrag’ bevonden werd.
Zat al ruim een jaar te wachten op een nieuw baasje. Maar ja, hoe gaat dat, je kijkt
het dier eens aan en je denkt, we gaan er gewoon voor.
Een week later Koekoek opgehaald want hij moest een antibioticakuur afmaken. In
die week een nieuwe naam bedacht, hij zou Zoefzoef gaan heten. Vanaf het moment
dat Zoefzoef een stap over de drempel zette, wisten we dat we een goede keuze
hadden gemaakt. Het wenproces
duurde ongeveer 5 minuten. Hij
was lief en aanhankelijk. Klom bij
iedereen die het maar waagde te
gaan zitten op schoot en liet zich
eindeloos aaien. Zoef eet enorm
veel, want tja hij is schildklierpatiënt en bij hem werkt blijkbaar
de schildklier heel hard. Hij moet
daar twee tabletjes voor hebben
en dat gaat moeiteloos mee met
zijn eten.
Ik ben gastouder en drie dagen
per week zijn er 0 tot 4-jarigen
over de vloer, 5 kindjes per keer.
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Onze vorige kat vond het gedoe en vooral de herrie die kinderen kunnen produceren,
vervelend en ging boven liggen of naar buiten. Ik was heel benieuwd hoe Zoef zou
reageren. Nou ……. hij vindt het geweldig gezellig. Nooit vertrekt hij naar boven maar
scharrelt gewoon tussen de kinderen door. Natuurlijk ben ik zeer waakzaam dat de
kinderen niet plagen e.d. of dat Zoef vervelend naar de kinderen toe doet. Maar de
liefde is wederzijds en de oudere kindjes helpen graag bij eten en drinken geven en
de deur open en dicht doen als Zoef even naar buiten wil.
Zoef is nu ruim twee maanden bij ons. En zoals katten betaamt, heeft hij nu wel zijn
voorkeur voor één iemand en dat ben ik. Hij is ruim 14 jaar oud en schildklierpatiënt,
dus hoe lang hij bij ons mag zijn weten we niet, maar hij mag bij ons van een welverdiende oude dag genieten.
Maar de bedoeling van mijn verhaal is eigenlijk een lans te breken voor oudere asieldieren. “
Gerie den Boer

Jip

Ook Jip is in de zomer van 2015
binnengekomen als zwerver en
eind september van dit jaar
geplaatst.
“Het gaat nog steeds heel
goed met Jip. Hij lijkt het naar
zijn zin te hebben (hij snurkt
er momenteel weer duchtig op
los).
Af en toe gaan we een stukje
fietsen (hij in zijn fietskar en ik
flink trappen).
Vorige week liep hij met
momenten mank. Na een paar
dagen heb ik toch de dierenarts
maar even laten kijken voor de
zekerheid. Ze heeft hem goed
onderzocht en geconcludeerd
dat het waarschijnlijk een
gevolg is van de grote, onwenselijke, tegennatuurlijke inspanningen uit zijn verleden, die ervoor zorgen dat hij af
en toe last heeft van zijn gewrichten. Ze heeft pijnstillers gegeven, die ik hem kan
geven als hij pijn lijkt te hebben. We hebben afgesproken dat ik dit zo min mogelijk
doe, om gewenning te voorkomen en om hem zijn eigen grenzen te leren herkennen.
We gaan nu gewoon wat vaker wandelen, maar dan minder ver ( twee keer een half
uur in plaats van een uur achter elkaar door), zodat hij niet overbelast raakt en wel
in beweging blijft.
Hij krijgt heel voorzichtig wat meer zelfvertrouwen, waardoor hij ook steeds vaker
met ontspannen oren over straat loopt en niet meer iedere hond als levensbedreigend
lijkt te ervaren. Hij begint te wennen aan de geluiden die hij allemaal hoort, hij kent
steeds beter de weg en schrikt niet meer van iedere auto die wat harder rijdt oid.
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Vuurwerk daarentegen blijft een behoorlijke uitdaging.
Zijn favoriete grapje blijft dat hij zijn kop in de struiken steekt, wacht tot ik hem
voorbij loop en dan ineens uit de struiken springt. Dat ik hem gewoon zie staan en hij
natuurlijk aan de lijn zit, maakt de lol er geen greintje minder om. Hij loopt dan wild
kwispelend en dartelend verder, zo leuk!
Hij heeft voortaan een op maat gemaakte muilkorf en die lijkt te bevallen.
Het gaat dus goed met onze heldhaftige Jip....iets dat nooit gekund had als jullie niet
zo goed voor hem gezorgd hadden! “
Kim van Beers en Jip

Igor

Igor is bij het Dierentehuis binnengekomen als seniorhond. Hij was geplaatst maar hier
bleek dat hij absoluut niet alleen thuis kon zijn. Hierop is hij terug gekomen bij het
Dierentehuis – nu is hij weer geplaatst en hoeft hij nooit meer alleen te zijn.
“Prince Igor - (Rus: Князь Игорь, Knyaz ‘Igor’) is een opera in vier handelingen met
een proloog, geschreven en gecomponeerd door Alexander Borodin. De componist
paste het libretto van de oude Russische epische Het lied van Igor’s Host, die de
campagne van Rus prins Igor Svyatoslavich tegen de binnenvallende Cuman ( “Polovtsian”) stammen in 1185 vertelt.
Igor, de schattige pluizige zwarte poedel die ik eind maart aangenomen heb, is het
meest waarschijnlijk vernoemd naar Prins Igor. Hij is een zeer welgemanierde en
ontzettend intelligente hond die van klassieke muziek houdt.
Hij is via de seniorenopvang ‘de Oude Kwispelaar’ bij mij geplaatst en ik ben helemaal
verliefd op hem, mijn zwarte pluizenbol. We besteden zowat iedere minuut van de
dag met elkaar en ’s nachts slaapt hij op bed. Ik werk als postbode en neem hem
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gezellig mee als ik de post ga bezorgen. Ook heeft hij een eigen kleine bank in mijn
woonkamer. Op 19 oktober jl. is hij 15 jaar oud geworden, we zijn toen samen naar
Hoorn en Alkmaar gegaan. Hij is echt een prachtig dier en helemaal toegewijd aan
zijn eigenaar – welke ook gewijd is aan hem. We hopen in ieder geval nog minstens
een jaar door te brengen in elkaars gezelschap.”
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Donatieknipcoupon
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