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Van de redactie
De tijd is weer iets sneller dan verwacht voorbij gevlogen. Het is inmiddels 
alweer bijna tijd voor de feestdagen. 

In de juli editie van dit jaar schreef 
ik dat de kittens enigszins op zich 
lieten wachten. Normaal gesproken 
is medio juni het kittenseizoen al 
lang en breed begonnen. Uiteinde-
lijk zijn er wel kittens binnenge-
komen,  en langzaam maar gestaag 
werd het Dierentehuis gevuld met 
moederpoezen en kittens.  Echter, in 
de zomer sloeg het noodlot toe; we 
hadden te maken met het Katten-
ziektevirus. Dit is een dodelijk 
virus, waardoor vooral jonge kittens 
getroffen worden. Het is bijzonder 
pijnlijk voor ons als vaste medewer-
kers en vrijwilligers.  Wij zorgen 
met hart en ziel voor ieder dier 
dat in ons Dierentehuis verblijft 
totdat ze een nieuw thuis hebben 
gevonden. En dan word je uit het 
niets getroffen door een epidemie. 
Onze Vet’s Facts gaat deze keer dan 
ook over de Kattenziekte. 
Seniorenhonden Charlie & Chaplin 
staan veel ‘in the picture’ in deze 
Dierbaar. Dit komt, naast dat ze héél leuk zijn, doordat ze a) zeer ernstig verwaar-
loosd binnen waren gekomen b) vervolgens een hele make over hebben ondergaan c) 
deels gesponsord zijn in hun behandelingen door een gul bedrijf d) en tot slotte eind 
november een huis gevonden hebben!  
Naast Charlie & Chaplin is er natuurlijk nog veel meer te vinden in deze Dierbaar. Zo 
beschrijft Erik van het Kattenpaviljoen hoe het leven van een kat in het Dierentehuis 
er uit ziet, Yvonne van ‘de Oude Kwispelaar’ praat u bij over het reilen en zeilen in 
de seniorenopvang, gaat de column van Arianne over een bijzondere gesprekspartner 
en hoopt Door met haar column een vooroordeel over het Dierentehuis uit de wereld 
te helpen.  
Tot slot, Eileen Essenburg stelt zich opnieuw aan u voor, jarenlang heeft ze zich 
ingezet voor het Dierentehuis en het maken van het blad de Dierbaar. Wij zijn blij 
dat ze weer terug van weggeweest is en ik geef dan ook graag het stokje weer terug 
aan Eileen. 
Namens het Dierentehuis Den Bosch wens ik u veel leesplezier toe,

Yentl Hofwijks – Smets
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Van het beheer
Ruim tien jaar ben ik nu werkzaam voor het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch. De 
afgelopen tien jaar is er veel veranderd, zowel operationeel als beleidsmatig. 
Tien jaar van lief en leed, van wel en wee. Tien jaar waarin we veel dieren (en 
mensen) hebben zien komen en zien gaan.

Het aantal dieren in de opvang is de afgelopen jaren afgenomen. Mensen lijken beter 
op hun huisdier te passen. Tevens lijken er door de komst van Social Media minder 
dieren in de opvang te belanden. Dit betekent echter niet dat er minder werkzaam-
heden zijn. De dieren die we opvangen hebben steeds meer begeleiding nodig. Zowel 
medische als gedragsbegeleiding. Ook de maatstaf voor het houden van dieren en 
dierenwelzijn in het algemeen, wordt steeds hoger.
Dit vergt meer van onze vaste medewerkers, denk aan; administreren, het zorgvuldig 
toedienen van medicatie, het instrueren van medewerkers, het up-to-date houden 
van protocollen. Al deze zaken zorgen voor een kostenstijging en het vraagt tevens 
om een zekere mate van professionaliteit van onze vaste medewerkers.
De meeste dierenopvangcentra hebben een overeenkomst met een gedragsdeskun-
dige die net als onze dierenarts structureel de dieren langsloopt. Deze luxe hebben 
wij niet en helaas moeten we steeds vaker beroep doen op een gedragsdeskun-
dige, die ons tegen gereduceerd tarief helpt. Gedragstherapeute Marieke van der 
Burgt geeft onze vaste medewerkers advies en handvaten. Veelal blijkt het voor ons 
moeilijk om zeven dagen per week even consequent te zijn en het gedrag in goede 
banen te leiden. 
Afgelopen zomer kregen wij helaas te maken met kattenziekte.  De zeer besmet-
telijke virusziekte zorgt met name voor problemen bij jonge katten en vroeg het 
personeel om ultieme waakzaamheid zodat nieuwe insleep voorkomen zou worden. 
In nauw overleg met de aan ons Dierentehuis verbonden dierenarts Frits Jansen en 
zijn collega’s van de faculteit Diergeneeskunde is een protocol opgesteld waarin o.a. 
schoonmaakprotocollen, opvang, vaccinatie en aannamebeleid zijn gewijzigd.  
Het is de eerste keer dat het Dierentehuis door kattenziekte wordt getroffen. Het 
advies van het Dierentehuis is:  neem het zeker voor het onzekere en zorg ervoor dat 
je huisdieren voldoende beschermd zijn, laat ze vaccineren.
Ook klanten stellen steeds hogere eisen als ze zich via ons over een hond of kat 
ontfermen. We dienen zorgvuldig te zijn met de informatie die wij verstrekken. Er 
zijn klanten die onze intake ervaren als een 
sollicitatiegesprek. We vinden het belang-
rijk dat men eerst goed nadenkt voordat 
men een dier in huis neemt. Dit is geen 
beslissing die je zomaar even maakt. 
Zeven dagen per week zijn onze vrijwil-
ligers, stagiaires en vaste medewerkers 
actief om alles in goede banen te leiden. 
Iedereen hartelijk dank voor jullie bijdrage 
om dit alles weer mogelijk te hebben 
gemaakt.

Jolanda van Daalen, beheerder
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Van het bestuur 
Van wie of waarvan je houdt, of: Waaraan je grote waarde hecht. Alle 
betekenissen komen erop neer dat het te maken heeft met na aan het hart 
liggend, geliefd. Dierbaar, dat liefkoos je. Het drukt het begrip van genegenheid 
en gehechtheid zeer sterk uit.

Wat een toepasselijke naam voor ons contactblad, 
waarin wij lief en leed bij de dieren in het 
Dierentehuis met jullie laten delen.

Dit keer aandacht voor wat we doen en hoe we aan 
de middelen komen om dat te doen. Op dit moment 
is het Dierentehuis enkel voor honden en katten.
• Opvang van zwerfdieren. Wie kent niet die foto 

in de krant van een hond die vastgebonden zit 
aan een boom en daar achtergelaten werd. Of 
een met de noorderzon vertrokken huurder 
die een huis vol katten achterlaat. Maar ook 
die diertjes die bij je aan de deur komen en 
gewoon hun baasje kwijt zijn. Wij vangen deze 
dieren liefdevol op, proberen eigenaren te 
traceren en zo niet hen weer een plaats voor rest van hun leven in nieuw gezin 
te vinden. Soms zit er tussen tijdstip van binnenkomst en vertrek maar korte tijd, 
maar het gebeurt ook dat dieren langer bij ons zitten. 

• Opname van afstandsdieren. Door allerlei oorzaken kan het gebeuren dat 
eigenaren afstand moeten doen van hun huisdier. Die dieren vinden dan tijdelijk 
onderkomen bij ons en ook hier is het doel zo snel mogelijk een nieuw dierbaar 
baasje te vinden.

• Pension voor honden. Wij nemen honden in pension voor korte of langere tijd als 
eigenaren moeten werken of met vakantie gaan.

• Seniorenhonden. We hebben een opvang van honden van 10 jaar en ouder. Ook hier 
is het doel voor deze dieren een baasje te vinden voor wie het dier dierbaar is.

Hoe komen we aan de middelen? 
Jaarlijks maken we een jaarverslag op waarin we proberen zo goed mogelijk 
verantwoording af te leggen. Wij publiceren dat op onze site. Daar staat o.a. hoe de 
inkomsten verdeeld zijn. Een conclusie is duidelijk; de exploitatie kan niet sluitend 
gemaakt worden zonder de giften/donaties, legaten en erfenissen die wij mochten en 
mogen ontvangen. HEEL DIERBAAR !
• Zwerfdieren: De gemeenten hebben een wettelijke taak tot opvang van zwerfdieren. 

Het Dierentehuis heeft een overeenkomst met gemeenten die taak over te nemen. 
De afspraken over de vergoeding daarvoor variëren van vast bedrag per inwoner 
tot bedrag per dier. Dit kan en/en zijn of enkel. Gelukkig komt het ook voor dat 
zwerfdieren door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald en deze betaalt 
dan een vergoeding daarvoor. Sommige gemeenten beschouwen de financiële 
vergoeding als subsidie.
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• Geplaatste dieren: als een hond of kat geplaatst wordt, betaald de nieuwe eigenaar 
een vergoeding.

• Afstandsdieren: De eigenaren betalen een vergoeding voor de afstand van hun dier.
• Pensiondieren: Hiervoor wordt de eigenaren een dagprijs in rekening gebracht.
• Seniorenhonden: Deze opvang wordt gedaan voor Koninklijke Hondenbescherming 

en dankzij hun bijdrage is dit project mogelijk.
• Collectes, giften en donaties, legaten en erfenissen. Zoals hierboven gezegd heel 

Dierbaar.

Dierbaar blijven ook onze vele vrijwilligers die zich inzetten voor ONS DIERBAAR 
DIERENTEHUIS.
Diederik Mollinger, 
Voorzitter ai/penningmeester
Stichting Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
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Even voorstellen 
Wederom hallo allemaal! 

Een groot aantal van jullie zal mij nog kennen, maar na een afwezigheid van 
bijna 3 jaar sta ik toch weer in deze rubriek. Ik ben Eileen Essenburg uit Vlijmen. 
Hier woon ik met mijn vriend Anne, onze zoon Taro (bijna 7) en de poezenzusjes 
Luna & Senna (bijna 16).

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in de tuin, doe ik aan BodyBalance en lees ik 
graag een spannend boek. Ik ben vaak creatief bezig; ik haak en maak veel kleding 
zelf. Als gezin maken we lange wandelingen in binnen- en buitenland en genieten we 
van lekker uitgebreid koken. Onlangs ben ik in besmet geraakt met het ‘bakvirus’ en 
komen er regelmatig calorierijke creaties uit mijn oven.
Begin 2006 liep ik voor het eerst het Dierentehuis binnen en na een leuk gesprek 
en rondleiding volgde mijn eerste ‘werkdag’ als vrijwilligster al snel. Drie jaar later 
verruilde ik mijn plek bij de katten voor een bureau op kantoor en achter de balie. 
Ook nam ik toen de redactionele taken van de Dierbaar op me.

Veel lief en leed gedeeld in de afgelopen jaren en ik vond het dan ook erg jammer 
dat ik (tijdelijk) moest stoppen wegens ziekte binnen de familie. “Even stoppen” werd 
uiteindelijk zo’n 3 jaar.

Ondanks de roerige tijden, ben ik blij te kunnen zeggen dat ik er weer ben!
De mensen betrokken bij het Dierentehuis hebben nog altijd hun hart op de juiste 
plaats en doen waar ze goed in zijn: met hart en ziel zorgen voor de honden en katten 
die hen nodig hebben!
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Make over 
Dit keer geen fysieke make-over, maar een 
ware karakter metamorfose!

Piraatje is een oude, zeer bange kater met schild-
klierproblemen. Graatmager werd hij als 14-jarige 
zwerver binnengebracht op 21 april 2017. 
Ondanks de vele pogingen van de lieve medewer-
kers en vrijwilligers blijft Piraatje een angstig dier 
en derhalve niet plaatsbaar.  Om deze reden is hij 
eind mei bij ons buiten op het terrein uitgezet.

Wat niemand echter had verwacht is dat Moesnie, 
onze huispoes, smoorverliefd wordt op Piraatje. 

En laat deze romance nou voor beide ideaal blijken te zijn! 
Piraatje verandert langzaam maar zeker van een oude bange brombeer in een 
‘wannabee – kantoorkat”. Hij krijgt in verband met zijn ziekte tweemaal daags medi-
cijnen en  lekker zacht voer. Hij heeft namelijk ook maar 3 tanden over. Als je iets 
later dan de gebruikelijke tijd begint aan de medicijnenronde, dan komt hij je halen 
en blijft dan al miauwend achter je aanlopen. Deze oude brompot is ook zeker niet 
bang aangelegd; honden en katten gaan hem uit de weg.
Voordat de vonk oversloeg at Moesnie zeer slecht. En nu delen ze zelfs voerbakjes met 
elkaar. Wij zijn dus ontzettend blij met deze nieuwe romance en hopen dat Piraatje 
en Moesnie nog lang en gelukkig hier bij het Dierentehuis rond mogen lopen samen.

“wannabee – kantoorkat’’
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Baasje gezocht 
Ayla – Herder kruising

Deze lieve, jonge druk-
temaker heet Ayla. Zij is 
al zwervend aangetroffen 
en helaas heeft haar 
baasje zich nooit gemeld. 
Nu is ze op zoek naar 
een nieuw thuis. Ayla is 
erg gericht op mensen 
en begroet je dan ook 
enthousiast bij binnen-
komen. Vrolijk springend 
gunt ze je nauwelijks tijd 
om haar aan te lijnen, 
zo’n zin heeft ze in een 
wandeling. Onderweg is 

alles leuk en interessant, maar toch wel jammer dat al die andere honden er ook 
lopen. Met een hoop geblaf en stoer gedrag probeert ze die te verjagen. Maar gelukkig 
zijn snoepjes toch leuker dan blaffen en is ze hierdoor snel afgeleid. Ayla is erg leer-
gierig, wat goed uitkomt, want deze dame moet nog veel leren. Maar bij de juiste 
baas en een goede training wordt dit mooie meisje een gouden hondje. Wie gunt Ayla 
haar eigen mandje?

Billy– Europese korthaar
Billy (nr. 13661) is 
afgestaan omdat hij 
absoluut naar buiten 
moet kunnen. Hij werd nu 
als binnenkat gehouden.  
Voor bekenden is hij 
aanhankelijk en lief, 
bij vreemden kijkt 
hij soms de kat uit de 
boom. Kinderen doet 
hij niets, als hij er geen 
zin meer in heeft loopt 
hij gewoon weg. Billy is 
geen schootkat, wel ligt 
hij graag naast je of bij 
je in de buurt. Luisteren 

doet hij goed. Als je in je handen klapt als hij iets niet mag, dan luistert hij. Deuren 
maakt hij zelf open. Hij houdt van kroelen maar als hij er klaar mee is laat hij het goed 
merken. Dan gaan zijn oren plat, zwiept zijn staart en bijt hij zachtjes, nooit hard. 
In het Dierentehuis toont hij wat wisselend gedrag, maar dat zal met de vreemde, 
drukke en nieuwe omgeving te maken hebben. Bij u thuis zal hij weer zijn oude zelf 
zijn. Heeft u een nieuw huisje met een tuin voor de lieve Billy?
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Column – De gesprekspartner
 ‘Pfff wat een hondenweer buiten! Jij mazzelt maar dat je lekker de hele dag 
thuis voor de verwarming kunt liggen!’ Alsof hij enigszins met me te doen heeft, 
staat hij op van zijn comfortabele ligplek voor de CV en drentelt me tegemoet. 

‘Miauw’, klinkt het vriendelijk, terwijl 
hij om mijn benen draait. ‘Ja, ik vind het 
ook fijn om jou weer te zien.’, antwoord 
ik hem en krabbel hem achter zijn oren. 
‘Heb je het ook zo druk gehad vandaag?’ 
Dat daar – zelfs als hij zou kunnen praten 
– geen zinnig antwoord op bestaat, maakt 
niet uit. Roderick doet alsof hij luistert. 
Dus praat ik met hem. Tegen hem. Zoals 
ik altijd praat tegen dieren en katten in 
het bijzonder. 
Ik voer al gesprekken met katten zolang ik me kan herinneren. Nu kan ik me voor-
stellen dat andere mensen dat een beetje vreemd vinden. Sterker nog; als ik er serieus 
over nadenk vind ik het zelf ook wel een beetje vreemd. Gedurende een aantal jaren 
kon ik het nog een beetje verbloemen en rationaliseren. Ik was geruime tijd vrijgezel 
en mijn katten waren mijn enige huisgenoten. Geen mens die me hoorde en… tegen 
wie moest ik anders praten? Thuiskomen in een huis waar ik enthousiast welkom werd 
geheten door mijn viervoetertjes, maakte dat ik steevast de deur opende met de 
woorden ‘Skatties, ik ben thuis!’
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Het leuke aan katten is dat ze terugpraten. Natuurlijk antwoorden ze niet echt op 
wat ik zeg. Dat maak ik mezelf alleen maar wijs. Maar ze reageren wél echt en dat 
maakt ze voor mij buitengewoon gezellige gesprekspartners. Nu las ik laatst dat ik 
het mezelf niet helemaal inbeeld. Katten leren zichzelf inderdaad om te praten met 
hun mensen. Ze merken namelijk al jong dat mensen niet zo goed zijn in het lezen 
van lichaamstaal. Dus als ze wat van hun mensen gedaan willen krijgen, zetten ze 
een middel in dat wij simpele tweevoeters wel snappen: hun stem. En met succes. Ze 
vragen om het openen van een deur of hun wekelijkse schaaltje brokjes in saus, met 
een ‘miauw’ die ik uit duizenden zou herkennen. Daarnaast vragen ze om aandacht. 
Aandacht die ik met liefde geef en ook ontvang als ik tegen ze praat. 
Tegenwoordig voer ik de meeste gesprekken in huis met een mannetjesmens in plaats 
van met onze twee katten. Dat betekent overigens niet dat ik ben gestopt met mijn 
kat-dialogen. Het idee! Mijn vriend vond het in het begin wel wat vreemd, dat mijn 
gespreksstof met zo’n beestje verder ging dan ‘Annabel, eten!’ (Ha, alsof dàt nodig 
is! Het openen van het desbetreffende kastje is al voldoende om het katvolk aan de 
troggen te krijgen ;-)) Inmiddels babbelt hij er net zo op los als ik. Soms moet ik onze 
kater echter wel even bij de les houden. ‘Roderick, let je op? De baas praat over 
voetbal tegen je!’ Want zeg nou zelf… voor mijn vriend is het toch óók fijn, dat er 
iemand naar hem luistert? 

Arianne Gelderblom

 Maoow!! Crash! Rinkeldekinkel!
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Column – Dier & 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.

Hoe het zit met langzitters 
Regelmatig krijgen wij als Dierentehuis de vraag “Wat gebeurt er met de dieren 
waarvoor geen huis gevonden wordt? Die worden zeker geëuthanaseerd?” Dit is 
gelukkig niet waar en geldt voor het merendeel van de asiels in Nederland. In het 
verleden (we spreken dan over 40-50 jaar geleden) was dit wel het geval. Het is haast 
niet te geloven, maar toentertijd hadden we in heel Nederland te maken met een 
heus zwerfhondenprobleem. Om dit probleem op te lossen, werden honden systema-
tisch van straat gevangen, in asiels geplaatst en als de desbetreffende hond binnen 
een bepaalde tijd niet door de eigenaar op was gehaald of een nieuwe eigenaar 
gevonden had, dan werd deze inderdaad geëuthanaseerd. Nu hebben we in Nederland 
nagenoeg geen zwerfhondenprobleem meer, wel een zwerfkattenprobleem. Ondanks 
het zwerfkattenprobleem is het euthanaseren van langzitters* verleden tijd. Maar 
wat gebeurt er dan met ze? 
Ten opzichte van vroeger verblijven er nu minder dieren in het Dierentehuis. Dit is 
een landelijk fenomeen; er is geen sprake meer van overvolle asiels, er is dus geen 
tijdsdruk om een dier vóór een bepaalde tijd te herplaatsen. 
Voor een langzitter bestaan er diverse mogelijkheden; 
1. Hij/zij blijft hier net zo lang als nodig is 
2. Hij/zij wordt uitgewisseld met een ander asiel 
3. Moeilijk herplaatsbare katten worden (nadat ze gecastreerd/gesteriliseerd zijn) 

overgedragen aan boerderijen of gevangenissen die op zoek zijn naar muizen-
vangers. 

4. Of moeilijk herplaatsbare katten worden op eigen terrein uitgezet, mits we 
hiertoe de mogelijkheid hebben. Zo hebben we een aantal verwilderde katten 
op het terrein rondlopen en drie katten die als ‘huiskatten’ door het leven gaan. 

Een niet geheel onbelangrijk gegeven: voor het 
merendeel van onze dieren wordt binnen een 
mum van tijd al een huis gevonden. De gemiddelde 
verblijfsduur is één dag tot twee- á drie maanden. 
Volwassen katten verblijven in de zomermaanden 
wat langer in het Dierentehuis vanwege het feit dat 
er dan meer belangstelling is voor kittens. 
Als Dierentehuis gaan we er altijd vanuit dat op 
ieder potje wel een dekseltje past, als het maar 
met geduld en beleid gebeurt. Zo was dit ook het 
geval voor de langzitters Henkie (seniorhond), 
Spikey (seniorhond) en Koekoek (kat), alle drie 
hebben inmiddels hun gouden mandje gevonden na 
een verblijf van ruim een jaar bij het Dierentehuis. 

*Langzitters zijn dieren die langer dan gemiddeld in het Dierentehuis verblijven. 
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Column Kattenpaviljoen
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn 
kattenpaviljoen.

Het leven van een asielkat
In het Dierentehuis worden er al jaren katten opgevangen, verzorgd en geplaatst bij 
een nieuwe eigenaar.
Wanneer een kat geplaatst wordt is het enige dat de nieuwe eigenaar ziet van zijn 
nieuwe huisgenoot dat hij alleen, of met andere katten in een hok zit en dat deze 
kat graag een nieuw huisje wil hebben. Dit is echter alleen het eindstadium van het 
avontuur dat een gemiddelde kat in het Dierentehuis beleeft.
Hieronder staat een beschrijving van het avontuur dat de gemiddelde kat meemaakt 
in het Dierentehuis voordat zij een nieuw huisje vindt. 

De binnenkomst
Wanneer een kat word 
binnengebracht komt 
deze terecht in de 
quarantaine. Voor een 
groot aantal katten is 
dit de eerste dagen 
best spannend, omdat 
ze in een nieuwe 
vreemde omgeving 
zitten waarin ze 
nog geen structuur 
en routine hebben 
gevonden. Veel katten 
eten hierdoor de 
eerste dag erg weinig. 
Gelukkig raken de 
meeste katten binnen 
een paar dagen 
redelijk gewend aan 
hun nieuwe situatie. 
In de quarantaine 
worden katten zo snel 
mogelijk na binnenkomst geënt en gechipt door de dierenarts. Ook worden katten 
binnen twee weken gesteriliseerd. Daarnaast wordt er binnen twee weken een 
gedragstest afgenomen bij de kat. Deze test is volgens het Meet Your Match systeem, 
waarover ik in de vorige uitgave van Dierbaar meer heb verteld. Na twee weken mag 
een gezonde kat over naar het verblijf van waaruit ze geplaatst wordt.
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Naar het plaatsingsverblijf 
Katten die in plaatsingsverblijf 
worden gezet komen vaak in een 
groep terecht waarin al andere 
katten zitten. Elke kat moet altijd 
even wennen aan deze nieuwe 
situatie. Gelukkig zien we dat 
in de meeste gevallen de katten 
in de groep elkaar tolereren. 
In sommige gevallen worden er 
zelfs vriendschappen gesloten.  
En in enkele gevallen zien we dat 
een nieuwe kat helemaal niet kan 
wennen binnen de groep waarin 
hij of zij wordt gezet. In dat geval 
wordt de kat of in een andere 
groep gezet, of apart gezet. Er 
wordt een filmpje van iedere kat 
gemaakt als ze in het plaatsings-
verblijf verblijven. Dit filmpje 
wordt op de website geplaatst, 
zodat de kat meer kans heeft om 
gezien te worden door een potentiële nieuwe eigenaar. 

Wachten op een nieuwe 
huisje
Wanneer een kat in het plaat-
singsverblijf zit is deze klaar 
om een nieuw huisje te vinden. 
Een groot aantal katten wordt 
vanuit een plaatsingsverblijf 
binnen een paar dagen tot een 
paar weken geplaatst. Echter 
zijn er ook katten die langer de 
tijd nodig hebben voordat er een 
nieuw huisje gevonden wordt. 
Dit kan verschillende redenen 
hebben zoals het hebben van een 
gedragsprobleem, dieet of een 
ziekte. Gelukkig vindt uiteindelijk 
elke kat een nieuw huisje. 
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Nieuws
HERFST in de zomer?
Op een mooie ochtend eind juli van dit jaar kregen wij een onaangename verrassing. 
Een mooie boom nabij het kattenpaviljoen was spontaan omgevallen! Bij een heftige 
herfststorm zou je een dergelijk tafereel verwachten, maar midden in de zomer was 
het toch wel even schrikken. Gelukkig voor mens en dier viel de schade mee en kwam 
iedereen met de schrik vrij. Aangezien de schade niet wordt vergoed door de verze-
kering heeft onze klusjesman Jan alles picobello gerepareerd.

   
Pension
Gaat u op vakantie, een weekendje weg of is er een andere reden waarom uw hond 
tijdelijk een goed opvangadres nodig heeft? Bij Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch is uw 
hond van harte welkom! Uw hond is hier in goede handen. Tijdens het verblijf worden 
de honden meerdere keren per dag uitgelaten en is er de mogelijkheid tot loslopen 
op een van onze uitrenvelden. 
Alle honden hebben een eigen kennel (binnen en buiten verblijf) maar de kennels 
maken het mogelijk om meerdere honden in een kennel te huisvesten. Dit gebeurd 
echter alleen op verzoek van de eigenaar of bij meerdere honden van 1 eigenaar.
Houd er wel rekening mee dat de vakantieperiodes vaak erg druk zijn. Dus reserveer 
op tijd. 
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Canon Nederland
In september hebben wij weer 
een groep vrijwilligers van Canon 
Nederland mogen verwelkomen. 

Dankzij hun inzet zag ons terrein er 
weer “tip top” uit!

Nieuw intitiatief: Catinder 
Tinder heeft nu ook een kattenversie: Catinder. Het is nu 
mogelijk om al swipend de droomkat te vinden.  Op zoek 
naar een nieuwe kat? Catinder helpt.
Op Dierendag, 4 oktober jl., werd deze nieuwe app voor 
de smartphone gelanceerd. De app is bedacht door Erik 
Kross van het digitale kattenkanaal Catopia.

“Het werkt heel simpel,” legt oprichter Erik Kross 
uit. “In de app kan je – net als in Tinder – naar 
links of naar rechts swipen. Naar links betekend 
geen interesse; een swipe naar rechts en je krijgt 
meer informatie over de kat. Bijvoorbeeld of hij 
goed met kinderen is, vaak muizen vangt en of 
hij bijnamen heeft.”
Catinder is een samenwerking tussen Catopia & 
de Dierenbescherming. Momenteel staan er zo’n 
750 poezen en katers op Catinder. Van knappe 
kitten tot bejaarde bank-kat: de dieren wonen 
nu allemaal in een asiel van de Dierenbescher-
ming totdat ze een nieuw adresje krijgen. Onze 

katten zijn ook op Catinder te vinden, waaronder Rosie & Vlekkie.
De app helpt kattenliefhebber en kat bij elkaar te komen. © Catopia

Een maand van geplaatste duo’s
Van begin september tot medio oktober 
was een geweldige periode qua herplaat-
singen; maar liefst tien duo’s zijn samen 
geplaatst bij nieuwe eigenaren en hiervan 
was merendeel volwassen. Het komt 
regelmatig voor dat kittens in duo’s 
geplaatst worden (soms met zijn drietjes 
zelfs), maar bij volwassen katten gebeurt 
dit niet zo heel vaak. Blackie & Boaz
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Dit waren de gelukkigen;
• Charley & Edgar (moeder & zoon)
• Whiskey & Mojito (zussen)
• Pina & Mai (zussen)
• Colada & Tai (broers)
• Holly & Hummel (zussen)
• Laurel & Hardy (broers)
• Hippy & Martini (hebben elkaar ontmoet in het kattenverblijf)
• Blackie & Boaz (moeder & zoon)
• Sem & Jane (broer en zus)
• Henkie & Tijgertje (zusjes)
 
Wij zijn hier ontzettend blij mee en hopen dat het doorzet in de toekomst! 

 
Puppy’s bij het Dierentehuis 
Begin september kregen wij een lief hondje 
binnen. Zij was door haar Spaanse baasjes 
achter gelaten nadat die weer vertrokken 
waren naar Spanje. Vlinder, zoals deze 
lieverd heet, is toen bij ons terecht gekomen 
en voor ons was meteen duidelijk, deze 
dame is zwanger. Nog geen twee weken later 
is zij bevallen van 7 mooie pups. Moeder en 
kinderen wonen bij een pleeggezin en de 

Henkie & Tijgertje
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pups groeien dus in huiselijke kring op. Het zijn zeven vrolijke, lieve en gezellige pups. 
Met 8 weken zijn ze verhuisd naar het Dierentehuis. Wij zijn voor hen en voor mama 
Vlinder op zoek naar nieuwe baasjes. Op moment van schrijven zijn drie van de zeven 
pups geplaatst (en waarschijnlijk op moment dat de Dierbaar gedrukt is allemaal)

Koning Willem I 
Ook in november mochten we rekenen op 
hulp op en rondom ons terrein. Maar liefst 10 
leerlingen van het Koning Willem I College uit 
Den Bosch kwamen ons helpen.

250ste seniorhond geplaatst

Al vanaf het begin van onze seniorenopvang “de Oude Kwispelaar” is dit een groot 
succes. Zoveel mensen die deze oude hondjes een warm hart toedragen en hun ook 

op bejaarde leeftijd een warm nest 
gunden. In april 2011 was de officiële 
opening van dit landelijk opvang-
centrum van seniorhonden van de 
Hondenbescherming. In ruim 6 jaar 
tijd zijn er veel honden bij ons opge-
vangen en recent is de 250ste seni-
orhond geplaatst! De 12,5 jaar oude 
Husky Panco was de gelukkige. En op 
het moment van drukken, zijn er al 
270 seniorhonden geplaatst!
 

15 jaar Oosterplas
Het alweer 15 jaar geleden dat het Dierentehuis haar intrek nam in het huidige pand 
aan de Oosterplas
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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.

Als ik morgen “De Oude Kwispelaar” binnenloop zal ik maar door één bewonertje 
kwispelend begroet worden. Ons Maltezertje Nielsje. Gisteren zijn SharPei Nino en 
de Cocker Spaniels Charlie en Chaplin vertrokken maar hun nieuwe baasjes. Nino 
heeft maar een paar weken bij ons gewoond en hoewel hij zeker in het begin nogal 
eenkennig was, is hij inmiddels aardig ontdooid.
Charlie en Chaplin waren meer dan een half jaar bij ons. Samen kwamen ze zwaar 
verwaarloosd binnen. Hun baasje was al drie dagen dood voordat ze werden gevonden. 
Ze zaten samen in een bench zonder eten en drinken in hun eigen uitwerpselen en de 
vlooien sprongen tegen de muur omhoog. Charlie was bijna helemaal kaal en Chaplin 
zat zwaar onder de klitten. Beide hebben ze een oogziekte en is Charlie blind. Chaplin 
heeft ook een chronische oorontsteking en Engelse ziekte waardoor hij vergroeide 
botten heeft. Daardoor kan hij maar heel moeilijk lopen, vandaar hun namen; Charlie 
en Chaplin omdat wij hun eigen naam niet wisten. Ondanks hun vervelende verleden, 
zijn ze alleen maar lief, liever, liefst en vooral Chaplin kwispelt met heel zijn lijf van 
blijdschap en wil het liefst de hele dag geknuffeld worden. Daarom doet het afscheid 
wel een beetje pijn, maar ik ben hun nieuwe baasje ontzettend dankbaar dat ze 
deze twee jongens nog een fijn thuis willen geven, ze hebben het dubbel en dwars 
verdiend.
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Charlie en Chaplin zijn gisteren niet alleen geplaatst, maar ze zijn ook op T.V. geweest 
bij het SBS6 programma “Beestengeluk”. In dit programma werd ons Meisje uitge-
kozen uit drie (of eigenlijk vier) van onze hondjes door een gezin die er nog graag 
een seniorhondje bij wilde hebben om hun gezin compleet te maken. Meisje is een 
13-jarige vrolijke teckel, die via een ander asiel bij ons kwam, omdat ze nogal het 
een en ander mankeerde. Ze had een rij tumoren rond haar tepels en een wel heel 
sterk riekend gebit. Gelukkig heeft ze de risicovolle operatie overleefd en sprong ze 
de volgende dag al weer vrolijk rond. Zo is onze T.V.-ster met een inmiddels bijna 
onzichtbare ritssluiting van voor tot achter en zonder tandjes vertrokken. 
Ook stuiterbal Jack is even in beeld geweest. Jack, een Jack Russell, is maar liefst 3x 
in één week op proef geweest. De eerste 2x was het te druk bij de mensen thuis, maar 
bij het derde gezin kwam hij helemaal tot rust en mocht hij blijven.
Verder hadden we het laatste half jaar nog: Mitch, Billy, Bink, Boogy, Nonja, Panco, 
Laika terug van weggeweest, maar ook weer geplaatst.
Gizmo, Harrie, Lucky, Chica en last-but-not-least, onze Sammy zijn allemaal, behalve 
Sammy, maar een paar weken bij ons geweest voor ze weer een nieuw baasje hadden.
Dus voor mensen die nog steeds denken dat niemand nog een oud hondje wil, het 
tegendeel is waar. Sinds 2011 hebben al bijna 270 grijze snuitjes, met of zonder 
ouderdomkwaaltjes, via ons Dierentehuis een nieuw baasje gevonden! 
Zelfs onze Henkie uit het vorige nummer van mei 2017, die meer dan 1 jaar bij ons 
was.
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Succesverhaal – Janneke
Janneke is begin september 2016 samen met haar moeder en broertje als 
zwerver bij ons in het Dierentehuis binnengekomen. Toentertijd waren zij en 
haar broertje ongeveer een maand oud. De vinders, Karin en Andre, troffen toen 
ze terug kwamen van vakantie de moederpoes en haar kittens in hun achtertuin 
aan. 

Het drietal is vervolgens vanuit het Dieren-
tehuis naar een pleeggezin gegaan. Janneke 
bleek o.a. een groeiachterstand te hebben; 
ze was zeker twee keer zo klein in vergelijking 
met haar broer. Toen ze bijna vier maanden 
oud was, was ze kleiner dan een kitten van 
8 weken oud. Naast de groeiachterstand had 
Janneke nog andere problemen; o.a. darm-
problemen, kon slecht tot niet zien, at niet 
goed, blaasontsteking. Een poosje hebben 
we ons zelfs afgevraagd of Janneke het ging 
redden. Nergens voor nodig bleek achteraf. 
Janneke is uiteindelijk alsnog geplaatst bij 
haar vinders en is getransformeerd in een 

hele mooie poes van normaal formaat. Vindster Karin over Janneke: 
“Eind augustus 2016 kwamen we thuis na een heerlijke vakantie. Altijd heerlijk om onze 
beesten weer te zien en te knuffelen; drie poezen, een kater en een konijn. De katten 
zaten al snel op de vensterbank te mauwen en we vroegen ons af wat er aan de hand 
was. We keken uit het raam en wat zagen we daar: een moederpoes met drie kittens. 
We waren op slag verliefd. Dat we dat bij ons in de tuin mogen meemaken. We hadden 
de kittens al namen gegeven, Janneke, Elsa en 
Stan. Al snel kwam het besef dat iemand zijn 
poes zou missen en we plaatsten een berichtje 
op de Facebook pagina van de wijk. Het was een 
hele lieve moederpoes, maar helaas reageerde 
er niemand. Onze eigen katten komen nooit 
buiten dus het leek ons leuk om de kittens 
buiten groot te brengen tot ze naar een ander 
gezin konden. Onze katten zouden er dan geen 
last van hebben, maar dat was mooier bedacht 
dan het in werkelijkheid ging. De kittens gingen 
toch al snel lopen en liepen door de heg naar de 
buren. Het was helaas niet te doen. 
Met pijn in ons hart hebben we het Dierentehuis 
gebeld of we ze daar mochten brengen. Een kitten, Elsa, was helaas al overleden. 
Als de moederpoes niet verwilderd was, mochten we ze brengen. Dat was ze zeker 
niet en die middag hebben we ze afgegeven. Erg vonden we het en we wilden graag 
een kitten, Janneke, terug als ze groot genoeg was. Als zo’n beestje bij je in de tuin 
geboren is, verdient ze daar ook een thuis, vonden we. We konden haar niet reser-
veren, maar als we af en toe belden dat we nog steeds geïnteresseerd waren, konden 
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we de eerste zijn als het tijd was om 
haar te plaatsen. Elke week belden we 
om te vragen hoe het met ze ging. Helaas 
hadden ze veel kwaaltjes en Janneke had 
een flinke groeiachterstand. Janneke had 
ook veel darmproblemen en uiteindelijk 
werden ze bij een pleeggezin onderge-
bracht. Met dit pleeggezin had ik af en 
toe contact over de vorderingen. 
De plaatsing naar ons was al twee keer 
uitgesteld en uiteindelijk kregen we te 
horen dat Janneke te zwak was, waar-
schijnlijk niet ouder zou worden dan 
een jaar en niet geplaatst ging worden. 
Heel erg jammer, maar het was helaas 
niet anders. Twee maanden later belde 
het Dierentehuis op met het nieuws dat 
het beter ging en dat ze toch geplaatst 
mocht gaan worden. Of we nog interesse 
hadden. Zeker wel, ze was nog steeds van 
harte welkom. Het zou altijd een zwakker 
beestje blijven, maar dat vonden we niet 
erg. Laat maar komen. In het begin was het erg wennen, voor haar, maar ook voor 
onze katten. Inmiddels is ze bijna anderhalf en het gaat hartstikke goed, ook samen 
met onze andere katten. Ze is speels en energiek. Hopelijk mogen we nog jaren van 
haar genieten.”

Succesverhaal – Charlie & Chaplin 
Toen Charlie (zwart/wit) & Chaplin (zwart) eerder dit jaar zwaar verwaarloosd 
bij het Dierentehuis binnenkwamen zag het leven er niet rooskleurig uit voor 
deze 2 bejaarde Cocker Spaniels. 

Deze twee mannetjes zijn 
gevonden naast hun overleden 
baasje. De honden zaten opge-
sloten in een bench. Ze werden 
zwaar verwaarloosd aangetroffen. 
Deze arme stakkers kwamen bang, 
vies en onder de vlooien binnen 
bij Dierentehuis Den Bosch. De 
ene hond was kaal aan het worden 
door de vlooien en de ander zo erg 
in de klit en vervilt dat het zelfs 
moeilijk te zien was waar het oor 
begon en eindigde. Na de controle van de dierenarts zijn ze direct naar de trimster 
gegaan en die heeft er weer twee prachtige hondjes van gemaakt!   
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Helaas wisten we helemaal niets van hun achtergrond en dus hebben ze een nieuwe 
naam gekregen. Omdat ze wel wat vrolijkheid verdienden hebben ze de naam ‘Charlie’ 
en ‘Chaplin’ gekregen en namen zij hun intrek genomen in seniorenopvang ‘de Oude 
Kwispelaar’.
In de loop van de tijd kwamen we erachter dat Charlie zeer slecht tot niets ziet 
en Chaplin veel moeite heeft met lopen. Dit komt waarschijnlijk door vergroeide 
gewrichten. Het is afgeraden om Chaplin te opereren. Hij heeft bijna geen heup-
kommen meer bij zijn achterpoten en hij zou dan een hele zware heupoperatie met 
revalidatie moeten ondergaan. Dus omdat we dit Chaplin niet willen aandoen en toch 
de pijn voor hem willen verzachten, krijgt hij hydrotherapie. Dit is een soort zwem-
therapie voor honden en zal zijn spierkracht verbeteren in zijn achterpoten zodat 
de pijn minder zal worden. Stichting Smarty Pants Society heeft de kosten voor alle 
zwemlessen voor hun rekening genomen!

Gelukkig genieten Charlie en Chaplin wel met volle teugen van de aandacht en wande-
lingetjes. Voor Chaplin hebben we een wagentje zodat hij ook mee kan gaan naar 
buiten! 
Wat een geluk voor deze mannen dat een lieve vrouw zich bij ons meldde om hen te 
adopteren. Zelfs toen bekend werd dat Chaplin ook een tumor aan zijn keel heeft, 
mochten ze allebei mee naar het dorpje Wolphaartsdijk in de gemeente Goes. Als dat 
geen succesverhaal is!
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Sponsorbedankjes
Trimsalon Elite
Bert van de Luytgaarden van Trimsalon Elite komt op 
zondagen geheel kosteloos onze dieren voorzien van een 
hoognodige en welverdiende trimbeurt. 

XPO Logistics  Oss
Iedere dinsdag is er voor onze chauf-
feurs Romano of Jolanda een vaste 
rit naar Oss. XPO Logistics heeft 
dan namelijk een grote partij gratis 
honden- en kattenvoer klaar staan 
om naar het Dierentehuis gebracht 
te worden. 
Hier zijn wij heel erg blij mee en 
namens onze bewoners willen wij 
XPO dan ook heel hartelijk bedanken! 
Mede dankzij deze gulle gift zijn we 
het hele drukke kittenseizoen goed 
doorgekomen. 
     

Zwemles
Mede dankzij de inzet van Sheila 
Fields van Smarty Pants Society 
kreeg senior Cocker Spaniel 
Chaplin hydrotherapie bij Aquadog 
Nederland in Bergen. Wij zijn hier 
ontzettend dankbaar voor. Voor 
het volledige verhaal over Chaplin 
verwijzen wij u graag naar blz 26 
van deze Dierbaar. 
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Dierendag verrassing van Snuffelbox 
Op Dierendag werden wij blij verrast door 
Snuffelbox; er zijn maar liefst 13 Dierendag-
boxen afgegeven voor onze honden. Deze 
boxen zijn gevuld met lekkers en speelgoed 
voor honden.
De eerste boxen werden afgegeven bij ons 
bejaard duo Charlie en Chaplin. Nadat ze 
de box grondig geïnspecteerd en besnuffeld 
hadden, gingen ze heerlijk een snack uit de 
box oppeuzelen.
Hierna werd Perrez verrast met eigenlijk twee leuke dingen; eerst de Dierendagbox 
èn haar proefdag was zo succesvol dat ze mocht blijven! 
Dankjewel Snuffelbox en alle donateurs voor  deze mooie en leuke donatie!!
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Dierendokters Den Bosch 
Op 13 november mochten 
wij bij de DierenDokters 
aan de Graafseweg grote 
tassen vol voer voor kat en 
hond ophalen. Hier zijn wij 
en onze dieren heel erg blij 
mee. 

Beestengeluk
SBS6 heeft opnames voor het programma Beestengeluk gemaakt in het Dierentehuis 
en dit is op 25 november uitgezonden! 
Ook kregen we voer en een doos vol speeltjes! Hier zijn wij en onze honden erg blij 
mee! 
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Dierenvriendin 
Fenne uit Rosmalen heeft 
speelgoed en €5 uit eigen spaarpot 
gedoneerd. Wat een topactie van 
deze lieve dierenvriendin!

Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand…
Graag bedanken wij BSS v/d 
Broek schoonmaakservices voor 
de mooie schone ruiten van ons 
kantoor. Het was weer hard nodig.

“Sam Sam”
“Eerlijk zullen we alles delen” heeft de familie Otter uit Almelo vast en zeker gedacht, 
toen ze dit najaar met hun bij ons geadopteerde herder Sam langskwamen om allerlei 
lekkers “Sam Sam” te delen.

“Sam Sam”
“Eerlijk zullen we alles delen” heeft de familie Otter uit Almelo vast en zeker gedacht, 
toen ze dit najaar met hun bij ons geadopteerde herder Sam langskwamen om allerlei 
lekkers “Sam Sam” te delen.
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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. 

Afgelopen zomer had het Dierentehuis voor de 1e keer gedurende haar bestaan, te 
maken met het zeer dodelijke Kattenziekte virus. Het Dierentehuis heeft als asiel 
met name te maken met volwassen katten en kittens die als zwerver binnen komen 
en zeer vermoedelijk is het virus via deze weg het Dierentehuis binnengekomen. Dit 
gezien het feit dat gevaccineerde dieren goed beschermd zijn tegen het virus. 

Wat is kattenziekte 
Het Feline Parvo virus (verwant aan het Parvo virus bij de hond) is de veroorzaker van 
de zeer besmettelijke en dodelijke ziekte. Het virus valt ook witte bloedcellen aan, 
met als gevolg dat de weerstand vermindert en de kat vatbaarder wordt voor andere 
virussen en bacteriën. Katten kunnen besmet worden door indirect of direct contact 
met een besmet dier. Gevaccineerde dieren zijn beschermd tegen het virus, ongevac-
cineerde dieren niet. Vooral kittens tussen de 6 en 8 weken oud zijn erg vatbaar voor 
dit virus.

Symptomen
De symptomen zijn niet een directe aanduiding dat het om de kattenziekte gaat. Dit 
zijn; 
• Braken
• Diarree
• Uitdroging
• Klachten die horen bij niesziekte 
• Hersensverschijnselen
• Uitdroging 

Diagnose 
Aan de hand van de SNAP Parvo test kan de diagnose gesteld worden. 
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Behandeling 
Een geneesmiddel tegen het virus zelf bestaat helaas niet. Hoe hoog de kans op 
herstel is, is afhankelijk van factoren zoals de weerstand van het dier, hoe de algehele 
conditie van het dier is en hoe ernstig de ziekte is. Ondanks dat er geen genees-
middel bestaat is het wel mogelijk om aan symptoombestrijding te doen; het geven 
van infusen, dwangvoeding, antibiotica, antibraakmiddelen, etc. Daarnaast is ter 
voorkoming van verdere verspreiding een zeer goede hygiëne van belang. Verblijven 
moeten grondig schoongemaakt worden aangezien het virus zeer hardnekkig is. Het 
kan namelijk wel maanden tot jaren overleven in omgevingen waar geen sprake is van 
goede hygiëne en verspreid zich met gemak via kleding, handen en dieren. 

Preventie
Omdat er geen geneesmiddel bestaat 
tegen het kattenziekte virus is preventie 
van zeer groot belang hierin. Een uitbraak 
zoals bij het Dierentehuis wijst op het 
belang van vaccinaties. Het advies aan 
particuliere huisdiereigenaren is dan ook: 
neem het zekere voor het onzekere en 
zorg ervoor dat uw huisdieren voldoende 
beschermd zijn, laat ze vaccineren.






