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Van de redactie
Deze editie van de Dierbaar is iets later verschenen dan dat u van ons gewend
bent. In plaats van de lente, staat nu de zomer voor de deur. Stiekem denk ik
dat de katten dit weten; de moederpoezen en kittens komen ook vertraagd
binnen; op moment van schrijven verblijven er ‘slechts’ 53 katten bij ons in het
Dierentehuis. Voorgaande jaren zaten we begin juni al op het twee- of zelfs
drievoudige aantal katten.
Wellicht is dit een goed teken; minder katten en kittens in de opvang betekent
misschien dat meer katten gechipt en gesteriliseerd/gecastreerd zijn. Gechipte katten
kunnen snel herenigd worden met de eigenaar (mits de chip goed geregistreerd is).
Gecastreerde katers en gesteriliseerde poezen kunnen geen nestjes met kittens meer
creëren. Wat uiteindelijk resulteert in minder zwerfkatten die in de opvang belanden.
In een ideale wereld zou het heel mooi zijn als wij als dierenopvangcentrum overbodig
zijn. Dit betekent dat er geen zwerfdieren meer in regio Den Bosch zijn. Helaas is dit
moment nog niet aangebroken en zitten we waarschijnlijk gewoon nog in de ‘stilte
voor de storm’. Wij wachten de zomer af en gaan alle binnenkomende dieren met veel
liefde opvangen, verzorgen en uiteindelijk herplaatsen (mits ze niet zijn opgehaald
door de eigenaar).
Deze editie van de Dierbaar
staat eigenlijk spontaan in het
teken van de relatie tussen
Dier en Mens. De bijdrage van
het bestuur gaat over honden
die in staat zijn om emoties te
kunnen herkennen bij mensen.
Ariannes vaste column gaat
over inlevingsvermogen bij
katten. Ook komt er helaas een
tijd dat je afscheid moet nemen
van je beste vriend. Wanneer
weet je dat het tijd is? Dit wordt
beschreven in ‘Dier en Gedrag’.
Andere vaste rubrieken die ook
aan bod komen zijn het wel en
wee in ons senioren- en kattenpaviljoen en Vet’s Facts gaat
deze keer over teken.
Namens het Dierentehuis Den
Bosch wens ik u veel leesplezier
toe,
Yentl Hofwijks – Smets
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Van het beheer
Het is wetenschappelijk aangetoond dat huisdieren een positieve invloed
hebben op de gezondheid en het welzijn van hun baasjes.
Het houden van huisdieren is voor veel mensen dan ook belangrijk in het leven. De
reden van het houden van huisdieren is voor iedereen verschillend. Een huisdier
kan bijvoorbeeld een maatje zijn, ondersteunen in de zorg, je erf bewaken en/of
onderdeel uitmaken van het gezin.
Bij het aaien en spelen met je huisdier komt het ‘knuffelhormoon’ oxytocine vrij.
Mensen met een kat of hond blijken minder vaak naar de huisarts te gaan, hebben
minder vaak medicatie tegen hartklachten en hebben minder slaapproblemen. Ook
nemen mensen met een huisdier meer beweging. Naast deze gezondheidseffecten
lijkt de relatie met huisdieren ook psychologische voordelen te hebben. Mensen met
een huisdier zijn minder onzeker doordat ze meer zelfvertrouwen hebben.
Het is niet verwonderlijk dat huisdiereigenaren zich vaak gaan hechten aan hun
huisdier. Om een goede band te creëren is het nuttig om elkaar goed te begrijpen,
maar een goede band ontstaat niet zomaar.
De band die ontstaat is onder andere afhankelijk van de betekenis die men geeft aan
het huisdier. Hoe belangrijker de rol van het huisdier, des te meer tijd en energie
men erin steekt en des te stabieler het huisdier over het algemeen is. Een band
opbouwen draait om aandacht en respect voor elkaar, elkaar begrijpen en aanvoelen.
Een voorwaarde voor een goede band is vertrouwen en veiligheid. Als deze veiligheid
ervaren wordt, kan men zich kwetsbaar opstellen zonder dat er een oordeel geveld
wordt.
Tenslotte is een belangrijke
factor voor een hechte relatie,
communicatie en duidelijkheid. Een hechte band kan niet
ontstaan als er geen communicatie en interactie is.
Helaas belanden er ook dieren
in ons Dierentehuis waarvan
de eigenaar ervan overtuigd is
dat huisdieren gebaat zijn bij
ferm leiderschap. De eigenaar
stelt zich op als baas, een
duidelijke, harde leider van het
huisdier. Deze dieren zijn over
het algemeen minder stabiel en vinden in ons Dierentehuis minder snel een nieuwe
eigenaar dan de dieren waarmee op een positieve manier een band is ontstaan.
Door het op een positieve manier te benaderen en op een leuke manier te overtuigen
bereikt men doorgaans meer resultaat!
Jolanda van Daalen
Beheerder
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Emoties herkennen
Hond in staat menselijke emoties te herkennen

De hond die het baasje peilend lijkt aan te kijken, doet dat misschien ook
wel echt. Honden blijken in staat menselijke emoties af te lezen van iemands
gezicht, zo suggereert een ingenieus experiment. Ook van mensen die ze nog
niet eerder hebben gezien, kunnen de viervoeters met succes inschatten of ze
kwaad of vrolijk zijn.

Dat honden dit kunnen aflezen door alleen te kijken naar een deel van het gezicht,
vind ik spectaculair. Is hiermee voor het eerst aangetoond dat een dier emotionele
gelaatsuitdrukkingen bij een andere soort kan onderscheiden? Waanzinnig interessant. Verklaart dit waarom de hond zo'n geslaagd huisdier is? En waarom ze zulke
goede therapiedieren zijn die mensen troost kunnen bieden.

Reukontwikkeling en reacties op spiercontracties

We weten dat de hond een heel sterk ontwikkeld reukorgaan heeft en sterk is in
aflezen van lichaamstaal. Jullie kennen misschien de Stichting Hulphond die hulphonden opleidt. Dat kan zijn voor stress signalering (epilepsie, PTST) of hulp bij lichamelijke activiteiten. Maar ook voor kinderen die met een ontwikkeling achtergrond of
psychische stoornissen en zelfs pestproblematiek.

EN, onze honden?

Zijn de honden die in het Dierentehuis
kort of lang wonen ook in staat menselijke emoties, lichaamstaal, stress
of pestproblematiek te herkennen?
Iemand die zich daar druk over maakt
of dat het geval is?
Voor mij maar één conclusie: De
dieren komen niet tekort in ONS
Dierentehuis, en zijn blij met wat hen
geboden wordt. Emotioneel maar ook
qua voorziening. Zij blijven kwispelende trouwe vrienden.
Dank daarvoor ook aan de (vele) vrijwilligers die zich in groten getale en
met (enige) regelmaat en veelal belangeloos voor de dieren en het Dierentehuis inzetten.

Veel leesplezier met deze nieuwe DIERBAAR.
Diederik Mollinger,
Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch eo
Penningmeester en Voorzitter a.i.
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Nieuws
Mooie vlindertuin dankzij NLDOET

Op 10 en 11 maart 2017 zijn 9.511 klussen
geklaard door 350.000 vrijwilligers met de
actie NLdoet van het Oranjefonds. Ook bij
het Dierentehuis zijn op 10 maart vrijwilligers actief geweest. 11 leerlingen van
het Piersoncollege legden een vlindertuin
aan onder leiding van Dymph, Fabienne en
Wendy. De keuze voor dit project is door
het Dierentehuis gemaakt om de katten in
het kattenverblijf, en natuurlijk ook de medewerkers en vrijwilligers, een natuurlijker
en mooier zicht op de omgeving te geven.

Nieuwe huiskat Moesnie

Bij het Dierentehuis zijn eigenlijk altijd drie
huiskatten aanwezig in het hoofdgebouw. Dit zijn
Jopie, Snorrie en Tom. Helaas is Tom afgelopen
november overleden. Ongeveer drie maanden na
zijn overlijden was de tijd aangebroken voor een
nieuwe huiskat. De 10 jaar oude poes genaamd
Moesnie is de gelukkige geworden. Moesnie blijkt
last te hebben van een stressblaas en dit uit zich
in onzindelijkheid.
Omdat ze het hier goed naar haar zin heeft en
weinig stress ervaart, is besloten dat Moesnie hier
permanent mag komen wonen. In het begin vond
ze het erg spannend, maar langzaamaan is ze de
boel gaan verkennen. Enkele weken geleden heeft
ze het kattenluikje ontdekt en maakt ze regelmatig uitstapjes naar buiten.
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Open Dag bij het Dierentehuis

Traditiegetrouw is het de laatste zondag van september weer tijd voor onze jaarlijkse
Open Dag! Dit jaar bent u van harte welkom op zondag 24 september, tussen 12.00 uur
& 16.00 uur. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen.
Ook zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden voor kinderen.

Pleeggezinnen gezocht

Katten
Het kittenseizoen is weer in aantocht en
daarom zijn wij op zoek naar de volgende
pleeggezinnen:
-- Voor moederpoezen met kittens;
-- Voor moederloze kittens;
-- Voor moederloze kittens die nog de fles
moeten krijgen (flessenkittens).
Voordat u pleeggezin kan worden, is er een aantal voorwaarden waar u aan moet
voldoen, namelijk:
• U bent minimaal halve dagen thuis;
• Als u kinderen heeft, zijn deze minimaal 8 jaar oud;
• Indien u zelf katten heeft, dient u te beschikken over een aparte kamer;
• U beschikt over een eigen auto en bent bereid om de dierenarts op het Dierentehuis te bezoeken.
Honden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ook zijn we op zoek naar pleeggezinnen voor
honden. In het Dierentehuis verblijven regelmatig
honden die extra zorg nodig hebben. Dit kan
medische zorg zijn, maar ook zijn er honden die
extra begeleiding kunnen gebruiken bij het
behandelen van gedragsproblemen. Als pleeggezin biedt u de hond zeer waardevolle hulp en
vergroot u de kansen op een succesvolle plaatsing
bij een fijne, nieuwe baas.

U woont in omgeving ’s-Hertogenbosch;
U bent in staat te wandelen met de hond;
U bent in het bezit van een auto;
U bent bereid mee te werken aan de training van de hond;
U bent in staat om op de spreekuren van de dierenarts langs te komen (maandag
en donderdagochtend);
U bent bereid, waar nodig, met de aan ons Dierentehuis verbonden medewerkers
en gedragsdeskundige samen te werken;
U bent bereid de hond vanuit het pleeggezin te plaatsen;
U bent alle dagen thuis (hond max. 2 a 3 uur alleen thuis);
Eigen huisdieren is geen probleem mits deze sociaal zijn richting andere dieren.
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Heeft u nog vragen of wilt u pleegouder worden? Bel voor meer informatie naar het
Dierentehuis: 073-6412417 en vraag naar Wendy van der Togt (coördinator pleeggezinnen) of stuur een e-mail naar info@dierentehuisdenbosch.nl t.a.v. Wendy.

Hondenpension bij het Dierentehuis

In 2016 zijn we van start
gegaan met een pilot m.b.t.
het aanbieden van een
hondenpension. Deze pilot is
goed verlopen dus het is vanaf
nu mogelijk om uw hond bij
ons te laten verblijven tijdens
uw vakantie! Als u meer informatie wilt over ons pension
en over de mogelijkheden
voor uw hond, neem gerust
contact met ons op. Dit kan
via telefoonnummer 073-641 24 17 of via de mail info@dierentehuisdenbosch.nl.

Eerste kitten geplaatst

Onze eerste kitten van het seizoen is alweer geplaatst. Ze gaat nu door het leven als
Clyde (en wordt later vergezeld door Bonnie). Mocht u ook graag een kitten willen
van het Dierentehuis, houdt onze website in de gaten. Hier verschijnen alle op dat
moment beschikbare kittens op.
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Even voorstellen
Eveline Poelman
Al vier jaar loop ik met mijn videocamera in de hand de katten (en tegenwoordig ook
de honden) van het Dierentehuis te filmen. Thuis bewerk ik deze beelden, zet er een
mooi muziekje onder en zet de filmpjes op internet. Daarnaast help ik ook de katten
met wat ze verder ook nodig hebben: aandacht, spelen, knuffelen, socialisatie en ik
probeer ook het gedrag van de wat moeilijkere katten te analyseren.
Ik ben erg blij met deze taken omdat ik op deze manier de katten mijn hulp kan
bieden. Katten hebben altijd al een bijzondere betekenis voor mij gehad en het is
mijn roeping om bij te dragen aan hun welzijn.
Ook buiten op straat controleer
ik iedere kat of hij wel gezond
is en toevallig niet vermist.
En op vakantie neem ik altijd
brokjes mee in mijn koffer voor
de dieren. En als mijn koffer
te zwaar is, dan gaat dat dikke
boek maar niet mee op reis.
De brokjes moeten mee! Vorig
jaar was ik in Lanzarote en
heb daar de katten verzorgd
die zeer verspreid van elkaar
leefden. De blaren stonden
op mijn voeten van het vele
lopen, maar ze moesten van
mij allemaal gegeten hebben
en verzorgd worden. Dat was
mijn missie. De titel crazy cat
lady heb ik wel verdiend, denk
ik. Maar het is een titel waar ik
bijzonder trots op ben!
Groetjes,
Eveline
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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.

Wanneer euthanasie? Ben ik niet te vroeg?
Wat zou ik het fijn gevonden hebben als mijn hond Raya uit zichzelf was overleden.
Gewoon in haar slaap overleden, maar helaas is dat niet gebeurd.
De dierenarts is gekomen om haar in te laten slapen. Ze is twaalf jaar en heeft al een
lange tijd last van artrose, spondylose en reuma. Ook houdt ze haar hoofd de laatste
tijd wat scheef. Het lijkt wel of haar hoofd erg zwaar is de laatste weken.
Maar wat is het moeilijk de knoop door te hakken. Wat is nu een ‘goed’ moment? Ben
ik niet te vroeg? Ik lees nog maar eens het boekje dat ik onlangs van de dierenarts heb
meegenomen. De titel van het boekje is ‘Ben ik niet te vroeg?’
De vier basisbehoeften die normaal in het leven van een huisdier moeten verlopen zijn:
Ze moet normaal kunnen eten;
Ze moet normaal kunnen drinken;
Ze moet op normale wijze kunnen poepen;
En ze moet op een normale wijze kunnen plassen.
Ja dat kan ze nog wel! Alhoewel ze bijna
niet meer kan opstaan. Het gaat niet soepel
en ze hijgt nogal, we moeten steeds meer
pijnstilling geven. Gisteren gaf ze een
duidelijk signaal van pijn en kon bijna niet
meer door haar poten zakken om te gaan
liggen. Ze bleef rondjes lopen en ik zag
lichte paniek in haar ogen. Meteen maar
een extra tabletje tegen de pijn gegeven,
en daarna werd ze rustig en ging liggen om
te slapen.
Dan de vijfde en hele belangrijke basisbehoefte: Ze moet er nog wel zin in hebben en
zich normaal kunnen voortbewegen.
Dit is helaas niet meer het geval: Raya heeft moeite met opstaan en lopen.
Ja en dan vandaag wordt de knoop doorgehakt. Er zit dan ook een grote knoop in
mijn maag.
Maar sinds gisterenavond heeft ze al drie keer pijnstilling gehad.
Ik wil haar niet laten lijden en straks komt de dierenarts om haar te euthanaseren.
Vaarwel Raya, een behouden vaart en tot later.
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Sponsorbedankjes
Via deze weg willen wij graag mevrouw Heesbeen bedanken. Ze was
onlangs 25 jaar in dienst bij het Willem 1 College en heeft €1000,gedoneerd aan het Dierentehuis. Dank u wel mevrouw Heesbeen!
John de Mol ontfermt zich met zijn Stichting Talpa over het welzijn
van kinderen en dieren. Dhr Notermans heeft ons Dierentehuis bezocht
namens stichting Talpa en ook wij hebben een prachtig bedrag gedoneerd
gekregen. Van dit bedrag zal de beveiliging op ons terrein uitgebreid
worden. Door middel van camerabeveiliging hopen wij ongenode gasten
te weren.
Deze twee basisschoolkinderen kwamen een
leuke donatie voor het
Dierentehuis brengen;
een tas vol lekkers en
speeltjes voor onze
honden & katten. Dank
jullie wel!

Van v/d Broek schoonmaakservices hebben
we een tafel vol met
spullen
voor
onze
honden
&
katten
gedoneerd gekregen.
Dit kunnen wij altijd
goed gebruiken! Ook
zijn onze ramen geheel
kosteloos gewassen, dit
was hard nodig.
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Dankjewel
Pets
Place / Boerenbond
Berlicum
voor
de
donatie van een hele
zak met hondenhalsbanden!

Biocomp
Industries
te
Vught heeft twee stofzuigers
gedoneerd. Dit kwam goed
van pas want onze oude
vertrouwde stofzuiger deed
het niet meer. Nu kunnen
we het hoofdgebouw en de
honden- en kattenpaviljoens
weer goed bijhouden.

Patrica Ziegler heeft van haar werkgever €700,aan donatiepunten gekregen omdat ze in haar vrije
tijd vrijwilligerswerk doet. Deze punten doneert ze
graag aan ons en wij zijn heel blij met deze donatie.
Dankjewel Patricia!

In een korte periode zijn helaas vier van onze
dieren overleden; huiskat Tom en senioren Marco,
Tjico & Lady. Dierencrematorium Maashorst te Uden
(Majesta) heeft geheel kosteloos de individuele
crematies van de dieren uitgevoerd.
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Afgelopen mei was het tijd voor de
Rabobank Clubkas Campagne. Wij
mochten op dinsdagavond 16 mei,
€1573,42 in ontvangst nemen.
Dank aan iedereen die op ons
gestemd heeft en aan de Rabobank!

Iedere dinsdag mogen wij bij XPO Logistics te Oss spullen op komen halen voor onze
dieren. Hier zitten veel bruikbare spullen voor ons tussen, zoals bijvoorbeeld blikvoer
voor katten. Nu het kittenseizoen in aantocht is kunnen wij dit héél goed gebruiken.
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Dit wordt gebruikt als extra
voer zodat moederpoes en
kittens goed eten.
Kay, Frederique & Mandy
hebben in januari 2017
deelgenomen
aan
een
goede
doelen
project
van het Koning Willem I
College. Hierbij hebben
ze het Dierentehuis uitgekozen als goed doel. De
drie studenten hebben
zakken vol met spullen voor
ons ingezameld èn ook nog
nieuwe spullen voor ons
geregeld bij Beest, een dierenzaak te Son. Dankjewel dames!
Ook willen we
graag iedereen
bedanken
die
oude
kleren
aan ons heeft
gedoneerd. Op
het terrein staat
namelijk
een
kledingcontainer
van
stichting
Dierenlot.
De
netto opbrengst
wordt vervolgens
gedoneerd aan het Dierentehuis. Onze kledingcontainer zat zo vol, dat we nu de
kleding opslaan in een van onze kennels. Zoals u ziet zit deze ook weer aardig vol!
Deze twee meisjes kwamen naar het
Dierentehuis toe met een met geld
gevuld blikje. Op geheel eigen initiatief hebben ze ruim €13 opgehaald
voor het Dierentehuis. O
nze dieren zijn er heel blij mee!
Dankjewel Flen Smeters en Marijn
de Raad.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die hier spontaan
spullen komen brengen en geld doneren, wij zijn hier heel blij
mee en dankbaar voor!
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Column - De empathische kat
Laatst had ik mijn twee
nichtjes op bezoek en de
jongste was wat verdrietig.
Ze lag opgekruld op de
bank, stilletjes voor zich
uit te staren. Terwijl ik nog
zat te bedenken wat ik zou
kunnen doen of zeggen om
haar op te vrolijken, sprong
onze rode held Roderick bij
haar op de bank. Hij begon
fanatiek kopjes te geven
en om knuffels te vragen.
En zowaar: enkele minuten
later had ik weer een glimlachend nichtje in huis.
Mooi vind ik dat, hoe dieren
Roderick
troost kunnen bieden. Ook
ik heb mij regelmatig tot mijn katten gewend voor troost. De vraag die mij wel eens
bezig houdt: voelen katten eigenlijk aan dat je hun hulp nodig hebt? Van honden weet
ik dat zij over een vorm van empathie beschikken; zij willen hun mensen troosten,
beschermen en helpen. Over katten twijfel ik nog een beetje. Wij mensen staan
immers in dienst van hen, niet andersom.
Toch houd ik mezelf graag voor dat de liefde
die ik voel voor mijn viervoeters geheel wederzijds is en dat zij mij graag bijstaan met al hun
wijsheid en vaardigheden. Zo herinner ik mij
een situatie, een jaar of 16 terug. Ik deelde
mijn huis en leven destijds met Midas, een
stoere cyperse kater. Op een avond genoot ik
echter ook het gezelschap van een mensenman
met amoureuze intenties. Deze man boog zich
voorover om mij te kussen en… Midas nam een
aanloop, sprong en belandde met de nagels
van alle vier zijn pootjes voluit in de rug van
deze manspersoon. Een wat pijnlijke ervaring,
meen ik me te herinneren.
Nu bleek deze man achteraf niet het meest
betrouwbare exemplaar op aarde. Kortom:
kater Midas bleek mensenkennis te hebben.
Sindsdien ging hij door het leven als mijn
mannentester. Zo trof Midas enkele jaren later
mijn huidige geliefde op de bank en vertoonde
geen enkele vorm van agressie.
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Wel wurmde de kater zich tussen ons in op de bank, zodat hij van aandacht verzekerd
was en door ons beiden aangehaald kon worden. Midas had geoordeeld: deze man
mocht blijven.
Er was nog één obstakeltje te nemen: deze man had zelf op dat moment niet zoveel
met katten. Dat is gelukkig helemaal goed gekomen. Ruim 12 jaar na zijn ontmoeting
met Midas, ziet ook hij wat een kat kan bieden. Op dit moment is de man in mijn leven
verdrietig, vanwege een groot verlies in zijn familie. Toen hij van de week de vraag
kreeg hoe het met hem ging, was zijn antwoord: “Ik red me wel. Ik heb Arianne en de
katten en daar heb ik veel troost aan.” Hij zei het echt. Ook hij vindt troost bij onze
beestjes en dat vind ik mooi. En dan interesseert het me helemaal niks of die dieren
dat nou wel of niet aanvoelen!
Arianne Gelderblom

1980

2017
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Baasje gezocht
Dena – Rottweiler

Dit lieve Rotweilerteefje heet
Dena. Zij is via een ander asiel bij
ons in de seniorenopvang terecht
gekomen. Dena is een lieve, vriendelijke knuffelkont, maar ze moet
je wel eerst even leren kennen. In
het begin is ze wat afwachtend en
afstandelijk. Gelukkig verdwijnt
dit snel, zeker als er haar iets
lekkers wordt aangeboden. Vervolgens begroet ze je vrolijk en word
je bedolven onder de knuffels. Het
liefst kruipt ze ook nog op je schoot. Dena heeft voor haar leeftijd nog een prima
conditie en geniet met volle teugen van haar wandeling. Het valt ons hier op hoe goed
zij luistert. De basiscommando’s kent ze en voert ze direct uit. Dena is hier ook erg
vriendelijk naar de andere honden, al hoewel ze natuurlijk wel haar voorkeuren heeft.
Wij zijn voor Dena op zoek naar een rustig huis zonder kinderen. Wij denken dat zij
gezien haar leeftijd niet echt meer zin heeft in veel herrie en drukte om haar heen.
Voldoet u aan di

Rosie – Europese Korthaar

Rosie (nr. 12560)
is een heel lieve,
leuke
poes.
Optillen is geen
probleem, ze is
niet eenkennig en
lief voor iedereen.
Hoewel Rosie dol
is op mensen, komt
ze toch liever niet
op schoot. Daarentegen komt ze wel
graag naar je toe
om aaitjes te halen.
Ook is ze fanatiek
met spelen. Vooral
het laserlampje is
favoriet en rent ze enthousiast de hele kamer door om het lampje te volgen. Heeft u
een eigen plekje voor dit lieve meisje? (Ze krijgt sensitivity-dieetvoer).
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Make over
Pientje

Pientje is begin 2017 als zwerver bij het Dierentehuis binnengekomen. Haar vacht was
dusdanig onverzorgd en in de klit, dat besloten is om haar te voorzien van een nieuwe
look. Eenmaal voorzien van haar nieuwe look ging Pientje (met succes) op zoek naar
een nieuw mandje.
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Charlie & Chaplin
Charlie (zwart/wit) & Chaplin
(zwart) zijn eind maart 2017
zwaar verwaarloosd bij het
Dierentehuis
binnengekomen.
Hun eigenaar bleek te zijn
overleden. Zwaar verwaarloosd
kwamen ze hier binnen, bang,
vies en onder de vlooien.
Charlie was een heel eind kaal
door de vlooien en Chaplin’s vacht
was zo erg in de klit en vervild dat
het moeilijk te zien was waar een oor begon en eindigde. Na een controle van de
dierenarts zijn ze direct naar trimsalon Samowoets gegaan en die heeft er weer twee
mooie hondjes van gemaakt.
Ondanks alles wat ze
hebben
meegemaakt
zijn het twee ontzettend
lieve honden gebleven,
inmiddels hebben Charlie
& Chaplin hun intrek
genomen in seniorenopvang ‘de Oude Kwispelaar’.
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COLUMN - Kattenpaviljoen
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn
kattenpaviljoen.

Meet Your Match

Sinds 2011 werkt het Dierentehuis met
het MYM (Meet Your Match) systeem.
Het doel van het MYM systeem is om
het gedrag van een kat wanneer deze
in een nieuwe situatie komt in kaart te
brengen. Dit zorgt ervoor dat we onze
katten met meer voorkennis kunnen
herplaatsen bij de juiste match. Sinds
het Dierentehuis dit systeem gebruikt
is het aantal katten dat na een
herplaatsing wordt teruggebracht erg
gereduceerd.

De tester

Al vier jaar ben ik de vaste tester
van de katten in het Dierentehuis. De
Kater George – Kameraad
gedragstesten worden altijd op een
rustige middag gedaan. Het is altijd weer leuk om via deze testen de katten op een
andere manier te leren kennen. Daarnaast geeft het ook veel voldoening te weten dat
via de test het karakter van de kat vast wordt gesteld waardoor er een grotere kans
is op het sneller vinden van een goede match.

Twee onderdelen

Het MYM systeem bestaat uit twee
onderdelen. Het eerste onderdeel is
het doen van de test waardoor het
karakter van de kat bekend wordt.
Het tweede onderdeel het laten
invullen van een vragenlijst door
klanten die een kat komen uitzoeken.
Via de vragenlijst komt de kleur van
het karakter dat bij de situatie en
wensen van die klant past, naar voren.
Poes Moesnie – Spion

Er zijn drie kleuren die de dapperheid van een kat aangeven. Elke kleur heeft drie
karakters met verschillende aanhankelijkheidsniveaus (in totaal zijn er dus negen
verschillende karakters). Afgaande van de kleur die er uit de vragenlijst komt word er
een passende match gezocht.
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Niet 9 maar 10 karakters

Elke kat die getest
wordt krijgt een van
de 10 karakters. De
eerste negen karakters
zijn in drie kleuren
verdeeld. Paars voor
de wat bange of
afstandelijke katten.
Oranje voor erg sociale
knuffelbare katten die
ook veel tijd zelf nodig
hebben. En Groen voor
de super aanhalige
katten die het liefste
het grootste deel van
de dag iemand om zich
heen hebben. Het 10e
karakter is niet echt een karakter. Dit karakter krijgt de kleur Roze. Hier vallen alle
katten onder die niet getest kunnen worden doordat ze, of veel te bang zijn, of
agressie vertonen. Deze katten hebben in de meeste gevallen een baasje nodig die
veel ervaring en inzicht heeft in dit soort van gedragsproblemen bij katten. Ook
blijven deze katten om die reden vaak wat langer in het Dierentehuis zitten omdat
het vinden van een juiste situatie (match) hierdoor moeilijker is.

De gedragstest

De gedragstest bestaat uit acht losse testen die na elkaar
worden uitgevoerd in een prikkelarme ruimte die nieuw
is voor de kat. Tijdens deze testen kan de kat per test
punten halen voor gedrag dat hij laat zien. Aan het einde
van deze test worden al deze punten bij elkaar opgeteld en
zo wordt het karakter van de kat bepaald. Via deze testen
wordt onder andere gekeken hoe de kat reageert op een
nieuwe ruimte, hoe en of hij speelt, hoe hij reageert op
worden opgepakt, en hoe hij eventueel op kleine kinderen
reageert. Voorafgaande aan de gedrags-test wordt er de
eerste twee dagen dat een kat in het Dierentehuis zit een
lijst bijgehouden van hoe zijn gedrag is. Ook op deze lijst
kan de kat plus of min punten behalen die worden meegerekend in de uitslag van de test.
Heeft u in het verleden een kat bij het Dierentehuis gehaald die getest is vanuit het
MYM principe? Dan kunt u meedoen met een vragenlijst. Voor ieder ingevulde vragenlijst wordt door Arches €2,50 gedoneerd aan de Dierenbescherming.
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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.

Het was even rustig in het senioren paviljoen, vijf hondjes waren er nog maar over
om verzorgd en vertroeteld te worden. Onze chihuahua’s Mini & Rakker, Boerenfoxjes
Lady en haar zoon Henkie en Maltezer Nikki, die na vier maanden weer bij ons is
teruggekomen.
Niet alle hondjes hebben een nieuwe baas gevonden. Helaas ging Marco plotseling zo
hard achteruit, dat wij hem in hebben moet laten slapen. Ook Tjico hebben we moeten
laten gaan. Tjico had duidelijk geen plezier meer in het leven. Het was moeilijk om
hem aan te lijnen zonder gebeten te worden. Knuffelen kon je hem ook niet. Wij
hoopten dat het beter zou gaan als hij bij mensen thuis zou wonen, maar helaas was
dat niet het geval. Na twee dagen werd hij weer teruggebracht. Na heel veel voors
en tegens hebben wij besloten dat het beter was om hem in te laten slapen. En dan
onze Lady, de moeder van Henkie, zij kreeg vorige week op 16 jarige leeftijd een
hersenbloeding en daar was niets meer aan te doen. Lady was al lang dementerend en
daardoor heel onzeker. Zo viel ze Henkie wel eens aan en Henkie worstelde dan even
terug. Om die reden hebben we ze ieder een apart verblijf gegeven en is Henkie veel
rustiger geworden. Als er nou ergens een baasje rondloopt die hem vaak uit kan laten
of een fijne tuin heeft en af en toe een ongelukje op de koop toe neemt, dan treft hij
het met deze lieverd, hij verdient het zo!
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Gelukkig zijn er ook hondjes geplaatst. Even waren we bang dat we de Tervuerense
herder Ringo ook zouden verliezen. Door langdurige diarree woog hij nog maar 17,5
kg, maar gelukkig na veel onderzoeken, de juiste voeding en rust bij ons op het
kantoor kwam hij langzaam maar zeker weer aan en vond hij een baas die ons ieder
aangekomen kilootje wekelijks meldde. We hadden ook nog Max, Wallie, Bikkel, Trix,
Snoopy en Dollar, Rocky, Laika, Buffie en Zora. Allemaal hebben ze een nieuwe mand
gevonden. En niet te vergeten Mini en Rakker de Chihuahua’s, die op dit moment
naast mij liggen op mijn bank. Zo naderen we langzaam maar zeker de 250e! plaatsing
van een senior. Inmiddels zitten er al weer een paar te wachten.
Namelijk de twee Cocker Spaniels Charlie & Chaplin, zij kwamen zwaar verwaarloosd
bij ons binnen en moeten nu nog wel even blijven tot ze helemaal opgeknapt zijn.
Dan onze dikke dame Dena, een superlieve Rottweiler, de Husky Panco, de Golden
Retriever Lars, Nikki de Maltezer, een klein maar pittig Boomertje genaamd Buddy,
en natuurlijk onze Henkie. Hopelijk zit je er bij Henk en ben jij misschien wel de 250e
! Ik zal je wel missen!

Vlak voordat de Dierbaar gedrukt werd is Henkie, na een verblijf van bijna een jaar,
geplaatst! En ook Panco, Lars, Nikki & Buddy zijn geplaatst.
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Vet’s Facts
Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer ruim 30 jaar onder zijn hoede.
De lente is begonnen, het weer wordt
zachter. Dan gaan we weer lekker met onze
honden naar buiten en sommige katten
vinden het dan ook heerlijk om buiten te
zijn. Heerlijk maar met één groot nadeel…
TEKEN. Zodra de temperatuur boven de 5
graden komt worden teken actief.
Teken zijn geleedpotige parasieten die
behoren tot de klassen der spinachtigen.
Ze leven van het bloed van gewervelde
dieren. Teken bijten zich vast in de huid
van hun gastheer en doen zich te goed aan hun bloed. Als de teek volgezogen is zal
hij los laten, dit gebeurt meestal na zo’n 3 tot 10 dagen.
Teken leven vooral in hoog gras, struiken en bosrijke omgevingen. Ze kunnen jaren
overleven zonder maaltijd. Ze kunnen vervelende ziektes met zich meedragen zoals;
de ziekte van Lyme, tekenkoorts en Borreliae. De meeste teek gerelateerde ziektes
hebben een aantal uur nodig om te worden overgedragen. Het is dan ook van belang
om de teek zo snel mogelijk te verwijderen. Controleer daarom na elke wandeling uw
huisdier op teken. Houd ook de struiken en het gras in uw eigen tuin kort, zodat dit
minder aantrekkelijk wordt voor teken. Ook is het aan te raden uw huisdier preventief
te behandelen tegen teken, dit kan met druppels of een tekenband.
Mocht u toch een teek bij uw huisdier vinden, verwijder deze dan op de juiste
manier. Het is van belang dat de gehele teek verwijderd wordt. Let daar vooral op
dat het kopje ook mee komt. Het verwijderen van een teek gaat gemakkelijk met een
tekenhaak of tekenpincet. Desinfecteer daarna even het wondje en houd
deze even in de gaten. Mocht het
wondje er na een paar dagen nog niet
rustig uitzien, neem dan even contact
op met de dierenarts. Maar let ook
op de volgende symptomen; koorts,
lusteloosheid, kreupel en gezwollen
gewrichten.
Deze
symptomen
kunnen zich na dagen, weken en
soms maanden na een tekenbeet
openbaren. Uiteraard is niet elke
tekenbeet besmettelijk, gelukkig is
dat maar een klein percentage.
Dus houd deze informatie in uw
achterhoofd en ga samen met uw
trouwe viervoeter vooral genieten van
een geweldige zomer.
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Succesverhaal – Ringo
Ringo is ex-bewoner van seniorenpaviljoen ‘de
Oude Kwispelaar’. Begin februari is hij geplaatst,
en nu woont hij in Capelle aan de IJsel. Hier in
het Dierentehuis kon hij niet goed aarden en van
de stress was hij heel veel afgevallen. Sinds zijn
plaatsing gaat het super met hem en volgens de
laatste geruchten weegt hij nu rond de 28 kilo.
Eind goed al goed voor Ringo!
“Hier wat bijpraten over Ringo oftewel apekop,
liefie, dondersteen, boefie en wat hij verder
voor koosnaampjes heeft. Wij hebben Ringo nu
vanaf 1 februari en het gaat boven alle verwachting goed. Ringo was de eerste dagen zeer
nerveus, soms ook wel agressief naar personen,
honden maar ook wel naar ons. Spelen met een
balletje: onbekend, spelen met piepbeesten en
ander speelgoed: onbekend, stoeien met Marc,
onze zoon onbekend; grommen en tandjes bloot,
kauwstaaf: onbekend, maar goed het beestje moet wennen. Wij waren door Wendy
goed op de hoogte gebracht van de problemen die Ringo had, hij was met zijn zus bij
zijn vorige eigenaar in beslag genomen, zijn zus was in oktober al geplaatst, dan is
het wel moeilijk om daar niets aan over te houden.
Onze vorige hond Pumba, kruising herder/wolf, was ook een probleemhond. Pumba
was zwaar ziek (lever, huidklachten enz.) en zou nog maar een maand of vier leven.
Uiteindelijk hebben wij hem nog vier jaar een mooi leven mogen geven, dus met
Ringo zou het ook wel goed komen. Om te beginnen; om 7 uur uitgelaten worden
was snel afgewend, meneer slaapt nu tot een uur of negen, gaat dan naar buiten met
mij voor circa 1½ uur. ’s Middags gaat hij met het vrouwtje mee wandelen en rond
17 uur met onze zoon. Om een uur of 12 ’s avonds gaat hij nog een keer met mee
mij. Het aanblaffen met andere honden gaat ook langzaam beter, hij heeft inmiddels
twee Collies als vriendjes. Hiermee loopt hij los buiten en ook in hun huis gaat het
goed. Wij wonen in een hondrijke buurt en het gaat met diverse honden steeds beter.
Ook spelen met andere honden is bij Ringo volkomen onbekend. Ringo is wel erg gek
met kinderen, wij hebben vlakbij een speeltuin, daar moet hij altijd naar toe als er
kinderen zijn en ook kinderen in kinderwagens hebben zijn volle aandacht.
Ringo heeft een eigen woordenboekje gekregen: daarin staat Nee = mag niet en dit
gaat hij steeds beter begrijpen. Pumba werd tijdens het uitlaten altijd geknuffeld
door kinderen in de schoolpauze, hij was dan ook tot schoolhond gebombardeerd.
Deze taak is nu overgenomen door Ringo. Het was even wennen voor de kinderen
maar hij toch wel erg lief. Toen we Ringo meenamen uit het Dierentehuis had hij al
lange tijd problemen met zijn ontlasting. Qua geluid leek het af en toe wel of je met
een Senseo apparaat buiten liep (qua geluid en dikte). We hebben veel soorten eten
geprobeerd; rijst, boontjes, mager gehakt, andere brokken, kipfiletjes, soepvlees,
vis: het beestje had beter te eten dan wij. Maar helaas, niets hielp voldoende.
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Ringo staat nu op Yami brokken en krijgt vlo-zaad poeder: het gaat nu beter tot goed.
Hij is inmiddels aangekomen tot ruim 28 kilo, het ras is dan ook vreetwolf.
Thuis is het inmiddels de perfecte hond; lief, aanhankelijk, een ontzettende bedelaar
en snoepkont, op je voeten gaan liggen slapen. . ‘s Nachts slaapt hij bij ons in de
slaapkamer, aan mijn kant op zijn dekbed. Aan de kant van mijn halve trouwboek
hebben we een tapijtje gekocht, dan ligt hij daar ook lekker warm. Naar bed gaan is
een feest, dan komen de lekkere dingen. Deze worden op bed, tussen mijn vrouw en
mij in verorberd (gedroogde eendenfiletjes, kauwstaafjes/matjes). Dan nog even tijd
om te kroelen en dan de keuze waar gaat hij liggen, links of rechts van het bed het is
allebei even lekker, maar hij heeft de oplossing gevonden: gewoon afwisselen tijdens
de nacht.
Wat we nu aan het proberen zijn is alleen thuis blijven, is de eerste keer niet helemaal
goed gegaan, dus de voordeur heeft een nieuw verfje nodig. Het gaat wel steeds
beter. Ringo is voor een oud baasje nog steeds uitermate alert. Wij zijn namelijk twee
‘ouwe zakken’, beiden ruim 70+, maar hij ziet dingen beter dan ik. De medicijnen die
we meekregen zijn inmiddels afgebouwd; sinds enkele weken krijgt hij nog wel glucosemine voor de soepelheid van zijn gewrichten. Trap af naar beneden(zeven treedjes)
gaat wat moeilijker. We gaan dus met de lift eerst naar boven, dan naar beneden en
dan naar buiten, simpel toch.
Ook het uitlaten is wel heel erg leuk met het vrouwtje; alleen bij haar bijt hij in de
riem en laat niet los. Zo gaat het omdoen van de riem wel heel erg moeilijk, maar dat
geeft niet want Ringo vindt het leuk.
Ringo is nu begonnen met zijn winterjas uit te trekken, hij lijkt nu wel op een kameel.
Daarom wordt hij lekker geborsteld en nog fijner, gaat hij lekker liggen en wordt hij
gestofzuigd. Af en toe speelt hij ook voor struisvogel, verstopt zijn hoofd onder zijn
poten (zien ze me niet?). Lachen met ontblote tanden doet hij ook nog steeds met de
daar bijhorende wapperende staart. Ook thuiskomen na regen is heerlijk, dan wordt
hij eerst afgedroogd met micro vezeldoeken en daarna geföhnd, heerlijk. Kortom het
is een heerlijk aanhankelijk beestje geworden liever kan bijna niet.”
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Donatieknipcoupon

IBAN:NL72RABO121913694
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