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Hondentrimsalon

Spa Dogs
Rompertpark 83

52333RK
s-Hertogenbosch
fb pagina
Spa Dogs-Hondentrimsalon

Kliniek:
Mezenweg 1 5321 JR Hedel
Telefoon: 073 - 5994001
Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij:
• overdag behandeling op afspraak
• afhalen medicijnen		 9.00 t/m 16.00 uur
• inloopspreekuur
18.30 t/m 19.30 uur
Dependance:
Mgr. Zwijseplein 7 5331 BE Kerkdriel
Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij
• inloop spreekuur
17.00 t/m 18.00 uur
Telefoon tijdens spreekuur: 0418 - 633590

www.judo-kradolfer.nl

EXAC IMMERWERKEN.NL
Voor verbouwing, renovatie en al uw
timmer- en schilderwerkzaamheden
Alles is bespreekbaar. Interesse?
06 - 419 402 28
info@exacttimmerwerken.nl
HIPPISCH CENTRUM DE PEPERD

PENSIONSTALLING,TRAINING, HANDEL, PRIVELES, RUITERSHOP
VOOR INFORM ATIE: NATASJA CURMA, TEL: 06-53342204
HONDSTRAAT 39
5334JL VELDDRIEL

Artsen:
Ellen van den Heuvel
Patricia Esch
Majella Luiten
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Hondenbezitters opgelet.!!
Heeft u wel eens gedacht aan een hondendagverblijf?
Uw hond geniet van een leuk dagje uit en is s ’avonds lekker moe en voldaan.




Goede omgang, met andere honden door middel van een professionele
socialisatie in een natuurlijke roedel.
Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
omheind privé bos met verwarmde binnenruimte.
Beste service, uw hond hoeft niet meer alleen thuis te zijn en krijgt de
verzorging die hij specifiek nodig heeft.

Hondendagverblijf

De beste Service voor uw hond.
Geen vaste dagen, geen voorwaardes, Service met de hoofdletter S.
Voor een complete dag slechts 13,-

Info:
Zie www.dogservice.nl
of www.facebook.com/DogServiceDenBosch
Email naar: info@dogservice.nl
of bel/App: 06-54325478

St. Josephstraat 6,
5211NJ Den Bosch
Tel.: 06-27048311

Luchthavenweg 81 Unit 41 Eindhoven
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
www.rescop.com

EEN BESCHERMD GEVOEL IN VERTROUWDE HANDEN



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

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

www.fssbv.nl

Dierbare lezers
We waren er al snel uit wie onze omslag zou mogen sieren: moederpoes Moes. Zij
bracht dit voorjaar in een pleeggezin haar kittens groot en verdedigde die met
hand en tand. Maar sinds haar kindjes allemaal een eigen thuis hebben, zien we
ineens een schat van een kat! Dat bewijst maar weer eens dat we niet altijd van
de eerste indruk uit moeten gaan. Zo haalde ik begin 1998 onze Zappa uit een
asiel, een kruising Groenendaler. Hij was bang voor bijna alles en bijna iedereen.
En toch pas een half jaar oud… Gelukkig veranderde hij in de liefste en vrolijkste
hond van de wereld!
Met heel veel geduld
hebben
we
zijn
angsten overwonnen.
Elke dag een beetje
dichter bij een brug
spelen totdat hij er
zelf overheen durfde.
Zelf het water in gaan
om te laten zien dat
zwemmen leuk is.
Over drukke markten
lopen, met de trein
reizen en met de bus,
zelfs bij een boer op
de tractor meerijden;
overal maakten we
de wereld leuk voor
Zappa. En hij heeft ons dat dubbel en dwars terugbetaald. Wat hebben we genoten
van onze kanjer die ruim zestien jaar is geworden!
In deze Dierbaar staan nog veel meer mooie en bijzondere verhalen over honden en
katten. Want dat zijn de dieren die wij in ons Dierentehuis opvangen. Met behulp van
de geweldige inzet van heel veel vrijwilligers en een kleine kern van vaste medewerkers. Twee leden van de oude garde hebben afscheid genomen en een aantal ‘nieuwelingen’ stelt zich verderop aan u voor. Daarnaast worden we ook enorm geholpen
door liefdevolle donaties waarvan er opmerkelijk veel van jongedames komen! Ook
die hebben we een plekje gegeven in dit blad. Verder ontdekt u waarschijnlijk dingen
die u echt nog niet wist en die het weten zeker waard zijn.
U kunt als dierenvriend dus heerlijk rondsnuffelen door deze Dierbaar! Namens alle
medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Den Bosch wens ik u veel leesplezier!
Marie-Louise van Roestel
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Mede mogelijk gemaakt door:

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

Café

‘t Leeuwke ARCHITECTUURSTUDIO

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

ZWIJSEN
Vughterstraat 79 Den Bosch 06-20167714
info@studiozwijsen.nl www.studiozwijsen.nl

Baronieweg 3
5321 JV Hedel
Tel.: 073 – 62 32 980
info@passusadvies.nl
www.passusadvies.nl
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Portret in Opdracht
maakt elk schilderij persoonlijk!

portretten van mensen en dieren
Schilderijen op maat, naar uw stijl en interieur.

www.PortretInOpdracht.com

Van het bestuur
Bewust van verantwoordelijkheid
Dit verbodsplaatje spreekt voor zichzelf: verboden voor honden. De kop komt
overeen met de afbeelding die je ook ziet bij waarschuwingsborden met ‘hier
waakt…’. De tekst geeft aan dat het verbod enkel voor specifieke rassen geldt.
Het verrassende is dat dit al een gemeentelijke verordening is sinds 27 oktober
1997.
Ik trof het plaatje aan in het zuiden
van Frankrijk, op de stoep voor de
uitgang van een lagere school. Zoals
u kunt zien is er mogelijk sprake van
valse schaamte bij de medewerkers
van de lokale plantsoenendienst om
dit bord echt zichtbaar te laten zijn.
De takken groeiden er aardig overheen
en ik kon slechts een foto maken van
vlak onder dit bord.
Veel afwijzingen
In onze landelijke politiek zijn wij al
jaren aan het praten over de groep
Hoog-risicohonden. Deze foto laat
zien dat er wel overheden zijn die een
standpunt durven in te nemen. Ik ga u
geen oordeel geven of ik het eens ben
met verbannen van deze rassen of met
dit bord. In dit geval gaat het over een
kindvriendelijk gebied. Dat bleek ook
uit het 30-km bord dat er stond, maar
dat niet op deze foto staat.
Wij merken in ons Dierentehuis dat deze zogenaamde Hoog-risicohonden hetzelfde
etiket hebben. We krijgen namelijk frequent aanvragen om deze dieren als afstandsdieren op te nemen vanuit heel Nederland en zelfs ook uit België. Dat betekent
mogelijk dat de eigenaren al veel afwijzingen hebben gehad. Ook wij dekken ons
zoveel mogelijk in door een gedragstest af te nemen bij deze dieren. Wij blijven erin
slagen ze (redelijk) succesvol te plaatsen, maar we blijven ons bewust van de verantwoordelijkheid en dragen dat bewustzijn over aan de nieuwe baasjes. Zie hieronder
wat aantallen. En misschien trekt u conclusies?
Met vriendelijke groet
Diederik Mollinger, Voorzitter a.i. en Penningmeester
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Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00
dinsdag:
09.30 - 18.00
woensdag: 09.30 - 18.00
donderdag: 09.30 - 18.00
vrijdag:
09.30 - 18.00
zaterdag: 09.00 - 17.00

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT
Tel.: 073 - 6565059

uur
uur
uur
uur
uur
uur

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

Raymond
Dammers
DAMMERS TIMMERWERKEN

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

Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl

Bijsteren 32
5235 DL ’s-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 641 28 49
Mobiel : 065 - 200 01 23

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

Dierenkliniek Vught

DIERENKLINIEK VUGHT

Kempenlandstraat 33 • 5262 GK Vught
info@dierenartsenoisterwijk.nl

www.dierenartsenoisterwijk.nl

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

Hoe succesvol zijn we over de jaren?
Hoe succesvol zijn we over de jaren?

Risicohonden vanaf 2015 ten opzichte van totaal

Risicohonden vanaf 2015 ten opzichte van totaal

Honden IN
Afstandsdier
In beslag genomen
Seniordier
Teruggebracht
Uitwisseling
Zwerver
Totaal

Honden UIT
2015
2016
2017
2018
2019
55
39
46
43
9
1
57
39
25
58
9
17
14
15
18
1
2
1
149
148
137
126
12
279
242
223
246
31

2015
Anders
Euthanasie
Geplaatst
Overleden
Retour eigenaar
Uitwisseling
Totaal

Risico Honden IN

Risico Honden UIT

2015
2016
2017
2018
2019
Afstandsdier
13
6
12
8
4
Akita Inu
1
1
Am.Staffordshire Terrier
1
1
2
1
Amerikaanse Bulldog
3
1
1
Anatolische Herder
1
Belg. Herder Groenendaeler
1
Bull Terrier
3
1
Duitse Herder
1
4
Engelse Bulldog
2
1
Mechelse herder
3
1
2
2
1
Rottweiler
1
1
Staffordshire Bull Terrier
1
3
2
Seniordier
2
1
3
4
Duitse Herder
1
Engelse Bulldog
1
Mechelse herder
1
1
2
Rottweiler
1
2
Staffordshire Bull Terrier
1
Teruggebracht
5
3
8
2
Akita Inu
1
Am.Staffordshire Terrier
1
Amerikaanse Bulldog
1
Anatolische Herder
1
Belg. Herder Groenendaeler
1
Duitse Herder
1
Engelse Bulldog
2
Mechelse herder
1
1
3
Staffordshire Bull Terrier
2
1
2
Uitwisseling
1
1
Amerikaanse Bulldog
1
1
Zwerver
33
27
27
17
3
Am.Staffordshire Terrier
7
4
11
1
Amerikaanse Bulldog
2
2
3
Anatolische Herder
2
3
Bouvier des Flandres
1
Bull Terrier
1
1
1

Anders
Am.Staffordshire Terrier
Amerikaanse Bulldog
Mechelse herder
Staffordshire Bull Terrier
Euthanasie
Akita Inu
Mechelse herder
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Geplaatst
Akita Inu
Am.Staffordshire Terrier
Amerikaanse Bulldog
Anatolische Herder
Belg. Herder Groenendaeler
Bull Terrier
Duitse Herder
Engelse Bulldog
Mechelse herder
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Retour eigenaar
Am.Staffordshire Terrier
Amerikaanse Bulldog
Anatolische Herder
Bouvier des Flandres
Bull Terrier
Bullmastiff
Dobermann
Duitse Herder
Mechelse herder
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Uitwisseling
Amerikaanse Bulldog

Bullmastiff
Dobermann
Duitse Herder
Engelse Bulldog
Mechelse herder
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Totaal

1
1
5

1

1

4

6
3
7
53

4
3
5
38

2
1
4
2
2
50

1
1
1
8

2

3
32

7

2016
8
3
104

116
4
264

124
3
242

2015

Engelse Bulldog
Mechelse herder
Rottweiler
Staffordshire Bull Terrier
Totaal

2017

5
1
138

2016
2
1
1

2018

2
4
108
1
111
3
229

2017
3

103
3
238

2018
1
1

1
2

1

2019

1
4
127

1
33
11
45

2019
1

1
1

1
1
1

2

1

25
3
3
2
3
2
5
3
4
22
5
1

1
1
1
4
4
5

15
1
1
2

23
1
3

1
1
15

5

2
2

1
1

1
1

5
3
3
22
4
1
1
1
1
1

4
7
2
5
21
8
3

3
2
4
1
1
12
1

2

2

3
1
1

1
1

4
3
3
3
1
1

1
3
2
2
2
1

5

1

2
3
1

1

50

41

48

1
1
33

8
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DIERENARTSEN
Uw dier, onze zorg
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek
Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught
Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl

Kozijnen • Gipswanden • Zonwering • Timmerwerk
Gevelbekleding • Laminaat • Isoleren
Gipswanden en plafonds
Wolput 52 b • 5251 CH Vlijmen • Tel.: 06 - 1357 30 83
broekenklusenmontagebedrijf@hotmail.com
www.broek-klus-enzo.nl

info@alku-bouw.nl
www.alku-bouw.nl

Ons huiselfje Dobby
Ergens net voor kerst kwam er een man aan de balie met een heel klein, vermagerd
en verkleumd hondje. Had hij gevonden op het kerkhof, opgerold onder een
struik. Het hondje kreeg van ons direct eten en een warm mandje. Je zag dat
ze daarvan genoot, maar ze knapte niet
op. Ze kreeg een paar keer een infuus en
is toen met mij mee naar huis gegaan.
Alleen om haar weer beter te krijgen,
althans dat was het plan. Mijn kinderen
vonden haar ontzettend lijken op de
huiself uit Harry Potter en zo kreeg ze dus
haar naam Dobby. Na verder onderzoek
bleek ze een flinke lekkende hartklep te
hebben, melkkliertumoren en een zeer
slecht gebitje.
Aangezien de dierenarts haar op minimaal
een jaar of 16 schatte, hebben we ervoor
gekozen niets meer aan de tumoren te
doen. Wel hebben we haar gebitje gereinigd
– er bleven maar drie tandjes over - en haar
op hartmedicatie gezet.
Onze Dobby met Lily en Golden Retriever
Bindy

Lief dwingelandje
Hier knapte Dobby goed van op. Ze werd weer levendig, at goed en kon heerlijk
snurken in haar mandje. Ondertussen was zij al een tijdje bij mij en was erg aan mij
gehecht geraakt. Als ik maar de kamer uitliep dan zat mevrouw al te blaffen. Om die
reden besloot het hele gezin dan ook dat Dobby haar laatste maandjes bij ons mocht
slijten.
Overal mocht ze mee naar toe. Op visite, naar het werk, uit eten. Wat we ook deden,
ons oudje was er bij. Ook tijdens de wandelingen met onze andere honden, Lily en
Bindy, tippelde ons Dobje vrolijk mee. Tot we op een zondagochtend in de woonkamer
kwamen en we direct zagen dat Dobby niet goed was. Ze wilde niet lopen, niet eten
en wilde alleen maar slapen. Na overleg met de dierenarts hebben we besloten haar
goede pijnstilling te geven en antibiotica. Als ze hiervan op zou knappen, keken we
maandag op het werk verder.
Maar helaas, Dobby knapte niet op. s ’Avonds hebben we dan ook gezamenlijk besloten
dat het goed was. Dobby had nog een geweldig half jaar gehad. Ze was door en door
verwend in die tijd en heeft veel liefde gekregen. Nu was het tijd om haar rustig te
laten gaan. Dobby is in mijn armen ingeslapen en begraven in onze tuin. We hebben
het nog vaak over haar, want wat was het een lief dwingelandje!
Wendy van der Togt, Dierenverzorger
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De Oude Kwispelaar
Tussen november vorig jaar en eind juni van dit jaar zijn er 29 honden
binnengekomen in de Seniorenopvang en daarvan zijn er al 19 geplaatst.
Daaronder maar liefst vier honden van 15 jaar: Buddy, Binky, Dribbel en Trippel!
Superfijn dat ook zij gewoon nog een liefdevol huisje krijgen. Over een paar
honden vertel ik u graag wat meer.
Het perfecte duo

Trippel van 15 jaar kwam in
februari binnen. Dit lieve
opaatje was supermakkelijk en voor zijn leeftijd nog
aardig actief. Soms vergat hij
even dat hij in een lichaam
van een 15-jarige zat. Roos
van 10 jaar kwam in april
binnen, ook zij was supermakkelijk. Roos zag alleen
heel weinig tot niets. Maar
haar neus werkte nog prima.
Vrij snel wisten wij dat
Trippel en Roos het perfecte
duo zou worden. We keken
hoe het ging samen op het
veld, toen dit goed ging mochten ze samen een kennel delen. Ondanks dat ze niet
samen geplaatst hoefden te worden, kwam er in mei een lieve mevrouw. Zij wilde ze
graag allebei en dit gebeurde ook. Roos & Trippel mochten samen naar hun nieuwe
liefdevolle mandje. Op de foto ziet u trouwens Dribbel.
Twee knuffelkontjes
Billie van bijna 11 jaar en Faye van 13 jaar zijn
twee blije knuffelkontjes. Buiten is Billie altijd
supervrolijk en ze heeft ook echt zin om te
wandelen en kan nog best een eind lopen. Faye
is wat ouder en dat merk je ook met lopen. Zij
kan niet zo’n lange wandelingen lopen, maar
wandelt nog wel graag mee. Eenmaal terug
willen de dames lekker knuffelen. Zij zoeken
dan ook een leuk knuffelhuisje.

10   Dierbaar - Zomer 2019

Verdriet en vreugde

Op 14 januari kregen we de 13-jarige
Labrador Lara binnen. Vijf dagen later
had ze haar gouden mandje al gevonden!
Helaas kregen we nog niet zo lang geleden
te horen dat Lara bij haar nieuwe baasjes
is overleden. Ondanks het grote verdriet
dat haar baasjes daarvan hadden, gaven
deze mensen onze 13-jarige Truus ook
nog een liefdevol huisje!
En dan is er nog de andere Lara, onze
13-jarige kruising ruwhaar. Zij is ziekjes
geweest, maar ze laat ook altijd weer
zien hoe sterk ze wel niet is. Knuffelt
lekker verder en geniet van haar leventje!

Sabine Meulendijks, Paviljoenverzorger
Seniorhonden

Succesverhaal-Arnold
Kater Arnold is bij ons als zwerver binnen gebracht en leek in eerste instantie
een verwilderde kat. Zijn linkeroog zag er ontzettend slecht uit. Hij kreeg onder
andere pijnstillers en druppels om het oog te behandelen.
Vanaf het moment dat de pijnstilling werd
ingezet, werd Arnold ineens een ontzettende lieve, aanhankelijke kroelkater en
leek het alsof hij ons enorm dankbaar was.
Helaas moest zijn linkeroog toch geamputeerd worden omdat dit te erg was
aangetast. Ondanks dat Arnold vanaf dat
moment een oog moest missen, bleef hij
nog even nieuwsgierig, ondernemend en
aanhankelijk als voor de amputatie.
Na zijn herstel heeft hij heel snel een fijn
thuis gevonden en hij doet het ontzettend
goed bij zijn nieuwe baasje. Wat fijn dat het
zo goed is afgelopen!
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Vrijwilligers gezocht!
In ons Dierentehuis werken we met een kleine kern van vaste medewerkers en
een heel grote groep vrijwilligers. Samen zorgen ze ervoor dat de dieren goed
verzorgd worden, maar ook dat het terrein er netjes uit ziet, dat de gebouwen
onderhouden worden en dat de klanten vriendelijk ontvangen worden. Er zijn
vrijwilligers die al heel lang bij ons zijn, maar vanzelfsprekend is er ook verloop.
Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Groene duizendpoot
Zo zoeken we voor ons terrein een duizendpoot met groene vingers die ervoor zorgt
dat we hier niet in de wildernis komen te zitten. Gras maaien, hagen knippen, onkruid
wieden, stoepen vegen en blad blazen, het hoort allemaal bij de taak van de tuinman.

Aanspreekpunt
Ook onze telefoniste/receptioniste heeft een veelzijdige baan. Zij is het eerste
aanspreekpunt als mensen ons bellen met uiteenlopende vragen. Ze ontvangt aan
de balie ook de mensen die een huisdier zoeken of juist afstand komen doen. Licht
administratief werk hoort er ook bij, net als een goed humeur.
Dierenverzorger
Dat goede humeur is ook handig als je aan de slag wilt als dierverzorger. De dieren
houden immers van goedgezinde mensen. Hier bestaat het werk onder andere uit het
schoonmaken van de hokken van de honden en katten. Als alles spic en span is, staat
wandelen met honden ook op het lijstje. Daarnaast is er voldoende ruimte om de
dieren aandacht te geven door met ze te spelen, de vacht te verzorgen of eventueel
te trainen.
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Poetser

Als je van poetsen houdt ben je bij ons helemaal aan het
goede adres. Vanzelfsprekend hebben we elke dag een flink
aanbod van honden- en kattenharen. Zelfs op kantoor, waar
bijna altijd wel een seniorhondje verblijft. Verder staan onze
wasmachines zelden stil. Bij het opvouwen van al die dekens,
handdoeken en kleedjes die we voor de dieren gebruiken
komen ook bergen stof vrij…
Pleeggezin
En dan zijn er nog de mensen die in hun eigen huis honden
opvangen die extra zorg nodig hebben of die thuis katten
en kittens verzorgen. Het allerbelangrijkste bij dit werk is
eigenlijk dat je veel tijd voor de dieren hebt. Op onze site
dierentehuisdenbosch.nl lichten we toe wat we allemaal nog
meer verwachten van onze pleeggezinnen.

Al deze vrijwilligersfuncties kunnen vanzelfsprekend zowel door mannen als vrouwen
vervuld worden. Heb je er zin in? Stuur dan even een mailtje naar info@dierentehuisdenbosch.nl en we heten je graag welkom in ons team!

Pas op: Eikenprocessierups!
U heeft er vast al veel over gehoord en misschien ook wel over gelezen: de Eikenprocessierups rukt op in Nederland. Op allerlei plekken wordt veel overlast
gemeld, vooral door mensen die heel veel jeuk hebben en rode bultjes. Minder
bekend is dat de brandharen van de rups ook klachten kunnen veroorzaken bij
huisdieren, vooral bij honden.
De Eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder die oorspronkelijk uit ZuidEuropa komt. Ze gaan kop aan kont van de ene Eikenboom naar de andere, vandaar
hun naam. Je ziet lange haren op de rups, maar dat zijn niet de boosdoeners. De
rupsen hebben ook minuscuul kleine brandhaartjes die ze afschieten als ze in gevaar
zijn. En die brandhaartjes zorgen voor alle ellende.
Honden kunnen last krijgen van hun ogen, van hun lippen en van hun tong. Misselijkheid en braken komen ook voor, evenals moeite met slikken of zelfs heftige allergische reacties. Heeft uw hond last van dergelijke klachten, ga dan naar uw dierenarts.
Die kan een injectie geven om de symptomen te verzachten.
Als u de keuze hebt, laat uw hond dan
niet uit in de buurt van eikenbomen
en blijf er zelf ook uit de buurt. Hebt u
zelf last? Dan zo snel mogelijk spoelen
met water en eventueel behandelen
met een verzachtende zalf. Reageert
u echt allergisch? Bel dan een arts!
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Afscheid van Frits en Door
Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van twee bekende gezichten binnen
ons Dierentehuis. ‘Onze’ Dierenarts Frits ging met pensioen en Hoofd Dierenverzorging Door Jagers vond een nieuwe baan met andere uitdagingen.

Opnieuw Balans

Door Jagers begon in 2008 in het Dierentehuis als Dierenverzorger en groeide door tot
Hoofd Dierenverzorging, Coördinator Vrijwilligers en Assistent-Beheerder. Iedereen
in onze organisatie kende haar. Het aansturen van mensen was ze al gewend in het
Cafetaria dat ze samen met haar vrouw runde voordat ze bij ons solliciteerde. Het
omgaan met honden was haar ook al helemaal eigen: van een opleiding met haar
eigen pup groeide deze hobby uit tot het leiden van een eigen Hondenschool met de
naam Balans.
En nu heeft ze na ruim tien jaar bij ons een
nieuwe uitdaging gevonden als beheerder van
Ontmoetingscentrum… Balans in Uden. Dat kan
toch eigenlijk geen toeval zijn! Ze vertelde ons
in haar afscheidsinterview: “Ik heb hier ruim tien
jaar gewerkt en ik ben nu 58. Als je dan nog iets
anders wilt gaan doen, moet je natuurlijk niet
te lang wachten. Bovendien is mijn nieuwe werk
veel dichter bij ons nieuwe huis en het is fysiek
minder zwaar. Dat telt ook mee. Ik ga bij Balans
ook met heel veel verschillende mensen werken,
dat vind ik prettig.”
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Om daar direct aan toe te voegen: “Maar ik ga het hier wel vreselijk missen. Een
nieuw baasje zoeken voor een dier, dat is toch het mooiste wat er is! En als je kijkt
wat voor dieren we in die jaren allemaal geplaatst hebben. Niet alleen de huisdieren
die iedereen wel wil hebben. Maar ook oude, dove en blinde dieren, zelfs de meest
lastige honden en enorm schichtige katten kregen we geplaatst. Voor bijna elk dier
dat hier binnen kwam, vonden we een nieuwe baas!”

Misschien tot ziens…

Dierenarts Frits Janssen was zo mogelijk
een nog groter begrip in ons Dierentehuis.
Hij ging al langer mee dan het meubilair,
heeft duizenden dieren, honderden vrijwilligers en tientallen vaste medewerkers voorbij zien komen, hij bewoog mee
met bestuurswisselingen en hij verhuisde
mee toen het dierenasiel verhuisde naar
de huidige locatie. Maar hij werd 65 en
ging op 1 januari met pensioen. Na 35
jaar in ons Dierentehuis.
Frits vertelde dat hij geen dierenarts is
geworden om rijk te worden. En dat kun
je je ook wel voorstellen als je weet dat
hij in de jaren tachtig bij ons begon om
voor een zacht prijsje sterilisaties te
komen doen. Hij werkte toen net een
tijdje in de Dierenartspraktijk van Jos
Fransen in de Bommelerwaard en hij
vond zo’n dierenasiel een goed initiatief. “Bovendien hield ik van opereren, dus die
sterilisaties deed ik met plezier”, zo blikte hij terug.
Al snel daarna nam Frits ook de medische zorg voor de asieldieren op zich en kwam
hij drie keer per week in het Dierentehuis. Dat was altijd ’s ochtends na zijn spreekuur
in de eigen praktijk, want in de Bommelerwaard werd hij lid van de maatschap. “Ik
ben echt een dierenarts voor het individuele zieke dier. Daar ligt mijn hart. Niet bij
die grote boeren die met een dierenarts willen overleggen over hoe ze de productie
van een koe met twee liter per dag kunnen verhogen. Maar diezelfde boeren mogen
me rustig bellen voor een spoed-keizersnede. Gelukkig heb ik mij door de jaren heen
steeds meer kunnen toeleggen op de kleine huisdieren. Waaronder ook die van het
Dierentehuis! Ik kijk naar het dier, ik voel en dan weet ik vaak al wat er aan de hand
is zonder dat iemand me iets verteld heeft.”
Gelukkig zullen we Frits waarschijnlijk niet helemaal hoeven te missen. Want al heeft
hij plannen genoeg voor de toekomst, Dierenarts blijft hij ondertussen toch, al is het
dan in ruste. “Misschien zie je mij over een tijdje weer eens invallen op het Dierentehuis. Want ik kan als ZZP-er natuurlijk wel als dierenarts verder als ik dat zou willen.
Daar zit gelukkig geen leeftijdslimiet op.”
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Kattenpaviljoen
Katten ‘praten’ via feromonen!

Wist u dat katten elkaar heel veel vertellen met hun feromonen? Dat zijn
geurstoffen die elke kat kan afgeven en die elke andere kat kan ‘lezen’. Onze
‘KattenErik’ weet er heel veel van en hij deelt zijn informatie graag met u. Zo
kunt u uw eigen kat ook weer beter ‘lezen’!
Erik vertelt: “Er is heel veel meer te vertellen over feromonen en welke rol ze spelen
voor de kat dan ik in een Dierbaar kwijt kan. Dus ik zal trachten me te beperken tot
informatie die relevant is voor het werken met katten in het Dierentehuis.”
Feromoon producerende klieren
GEURklieren bij katten

Ingang oren

Aanzet staart

Mondhoeken

Anus

Voetzolen
Hoor je er bij?
Allereerst wat uitleg over feromonen. Dat zijn chemische stoffen die diersoort-specifiek zijn. Ze worden afgescheiden door dieren binnen een diersoort om zo communicatie met soortgenoten tot stand te brengen. Katten kunnen hun feromonen op
allerlei plaatsen uitscheiden, onder andere via de klieren in de voetzooltjes, de urine,
de anaalklieren en de wangklieren. Tussen de neus en het gehemelte van de kat zit
een orgaan waarmee ze de feromonen kunnen waarnemen, het Vomero Nasaal Orgaan
(VNO). Dat doen ze door lucht te laten stromen over de voorkant van de tong. Daarna
houden ze de tong tegen het VNO aan. Dit wordt ook wel flemen genoemd.
Als een kat de feromonen van een andere kat waarneemt, krijgt het dier direct veel
informatie binnen over de ander. Zo kunnen katten via feromonen opmaken of die
ander in dezelfde kattengroep hoort, wat het geslacht is en of de kat in kwestie
seksueel intact is. Ook kunnen ze uit de geurstof veel informatie halen over de
leeftijd, gezondheidsstatus en de emotionele staat van de kat die de feromonen afgescheiden heeft. Bovendien roepen de feromonen een directe emotionele ervaring op
voor zowel de kat die ze uitscheidt als voor andere katten die ze waarnemen.”
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Goed voor het welzijn
Oké, leuk deze informatie, maar wat zegt
dit over het werken met katten in het
Dierentehuis? Heel veel! Doordat katten
via zoveel klieren en via hun urine hun
feromonen uitscheiden, komen die geurstofjes op allerlei objecten terecht, maar
ook in de lucht. En omdat de feromonen
een directe emotionele ervaring in katten
triggert, is het voor het welzijn van de
katten in het Dierentehuis erg belangrijk om
hier rekening mee te houden. Dat doen we
op verschillende manieren en om verschillende redenen. Ik zal er drie bespreken.
1.

Ontspannen
Het goed schoonmaken en luchten
van het verblijf is niet alleen belangrijk vanwege de hygiëne. We halen er
ook de feromonen van gestreste of
angstige katten mee weg, zodat andere
katten hier zo min mogelijk door
beïnvloed worden. We willen immers
zo veel mogelijk ontspannen katten
in het Dierentehuis. Wanneer een hok
leeg komt, ontsmetten we dit grondig
zodat we zoveel mogelijk feromonen
van vorige bewoners verwijderen.
Dit helpt een nieuwe kat om zich sneller te ontspannen in het nieuwe verblijf.

2.

Veilig voelen
Katten markeren plekken zoals een mandje onder andere met hun feromonen om
zichzelf veilig te voelen en om andere katten te laten weten dat dit hun plek is!
Het is belangrijk om die mandjes zoveel mogelijk op dezelfde plaats in de kennel
te laten staan. Zouden we ze toch verplaatsen dan kan er bij katten verwarring
of stress ontstaan. Soms delen katten zo’n mandje op verschillende momenten
van de dag of op het zelfde moment. Via feromonen worden er dan onderling
afspraken gemaakt over wie waar en wanneer mag liggen. Soms ontstaat er ineens
conflict tussen katten omdat een kat zich niet aan de gemaakte afspraken houdt…

3.

Boodschap doorgeven
We proberen in elk hok hoge krabplekken te maken. Bij voorkeur op plekken waar
katten veel liggen en op plekken waar ze vaak langs lopen. Want waar kan je als
kat nu beter een boodschap doorgeven dan op plekken waar een andere kat vaak
komt. Daarnaast helpen krabplekken een kat om zich te oriënteren in de ruimte
en om het territorium duidelijk te maken aan andere katten.
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Kittentijd en feromonen
Zoals u weet, groeien de kittens bijna allemaal op buiten ons Dierentehuis. We hebben
gelukkig pleeggezinnen die zich ieder jaar met veel liefde en passie over moeders en
kittens ontfermen en die gezamenlijk heel veel kittens opvoeden. Daarom sluit Erik
zijn column af met wat interessante feiten over feromonen in de kittentijd.

•

•
•

•

Nestferomonen van de moederpoes zijn bedoeld om de kittens een veilige
omgeving te laten ervaren om in op te groeien. Het nest bevat feromonen uit
urine, haar, speeksel en uit de markeringen van de moeder (kopjes, tepels, haar).
Kittens herkennen het nest aan de geur als een veilige plek.
Bij de geboorte is de reuk van de kittens al meteen goed ontwikkeld. De oogjes
en motoriek nog niet.
De geurwolk van deze nestferomonen is maximaal 50 centimeter rondom de
moederpoes. Wanneer een kitten uit deze wolk word gehaald, gaat het miauwen
of piepen. Daarmee laat het kitten merken dat het even stress ervaart omdat het
uit de wolk van veiligheid verdwijnt.
De tepelklier van de moederpoes scheidt vanaf 3 tot 4 weken nadat de kittens
geboren zijn ook feromonen uit. Dit gebeurt totdat de kittens ongeveer 2 tot
3 maanden oud zijn. Kittens die nooit moedermelk hebben gehad zullen dit
feromoon niet herkennen omdat ze er nooit mee in aanraking zijn geweest.

Erik van der Putten, Kattenpaviljoen
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Succesverhaal – Mees
In januari kwam bij ons een prachtige Mechelse herder binnen. Ondanks dat hij
gechipt was en een halsband om had, heeft de eigenaar zich nooit gemeld. We
hebben hem Mees genoemd en waren direct verliefd op deze knuffelkont.
Helaas bleek al snel dat het niet goed ging met Mees: hij had veel last van diarree
en was erg mager. Doordat hij zijn ontlasting niet kon ophouden en Mees een erg
beweeglijke hond was, was niet alleen zijn kennel regelmatig bevuild, maar ook zijn
vacht. Alsof deze viezigheid de vloer nog niet glad genoeg maakte, gooide Mees ook
elke keer zijn waterbak om en glibberde vervolgens met de bak in zijn bek rond in
zijn kennel. Wist je niks van de situatie dan zag het er allemaal best grappig uit en
Mees werd dus veelal als komiek gezien. Een komiek die pas tot rust kwam als hij bij
een mens in de buurt kon zijn. Daar kwam hij rustig naast zitten en hij liet zich dan
maar al te graag aaien.
Ingepakte knuffels
Helaas voor Mees bleek na een test dat hij last had van de Giardia lamblia parasiet. Dat
was de veroorzaker van de dunne ontlasting en onzindelijkheid. Het is deze parasiet
om het even wie zijn gastheer is. Daardoor was er niet alleen besmettingsgevaar voor
andere honden, maar ook voor onze vrijwilligers, stagiairs, medewerkers en katten.
Als we in ons Dierentehuis met zieke dieren te maken hebben, worden deze geïsoleerd verzorgd in een quarantaine of ziekenboeg. In dit geval moest er zelfs volgens
een speciaal protocol worden gewerkt, zodat elk risico op besmetting werd beperkt.
Onze geliefde Mees die zo graag geknuffeld werd, kon alleen nog maar aangeraakt,
verzorgd en uitgelaten worden als de verzorger een speciale overall, een haarnetje,
handschoenen en overschoenen droeg. Niet echt de ideale outfit om in te knuffelen.
Alle gebruikte materialen werden na eenmalig gebruik weggegooid of met chloortabletten ontsmet en de kleding van de verzorger moest thuis direct gewassen worden.
Mede dankzij deze maatregelen heeft de parasiet geen
nieuwe slachtoffers kunnen
maken.
Bij het uitlaten van Mees voelde
menigeen zich wat opgelaten
in zijn niet bepaald modieuze
outfit. Bovendien werden we in
februari getrakteerd op twee
uitzonderlijk warme weken wat
een wandeling nogal benauwd
maakte. Maar schaamte bleek
nergens voor nodig te zijn want
de combinatie van het outfit en
de Mechelaar gaf de voorbijganger soms de stoere indruk
van een forensisch onderzoek !
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Liefdevolle roedel
Pas halverwege maart was de ontlasting van Mees onder controle en werd
er geen Giardia meer in zijn ontlasting aangetroffen. De parasiet had
echter zoveel schade aangericht dat
Mees’ spijsvertering erg gevoelig was
en alleen speciaal voer een normale
ontlasting garandeerde.
Vijf weken later vond Mees een nieuw
thuis. En wat voor één! Hij heeft het
in zijn dankbare en liefdevolle roedel
ontzettend naar zijn zin en is volgens
de regelmatige berichtjes die we
ontvangen, een stuk rustiger geworden.
Ook stopte hij al snel na thuiskomst
met het rondgooien van zijn voer- en
waterbak en liep er ook niet meer
rusteloos mee rond in zijn bek.
Hij heeft zich inmiddels ontpopt tot
serieuze terreinbewaker en weet nog
altijd vol overgave te genieten van
knuffels.
Tot onze vreugde heeft hij
sinds kort ook weer een gezond
gewicht: in de afgelopen zes
maanden is hij van een kleine 23
kilo naar ruim 31 kilo gegroeid!
Laura Quist,
medewerkster

administratief

Baasje gezocht
Levensgenieter Balou
Deze charmante heer op leeftijd heet Balou en is onze langzitter. Hij is 12 jaar oud
en is nog steeds op zoek naar dat warme mandje waarin hij nog heerlijk van zijn oude
dag kan genieten. Balou is afgelopen november bij ons teruggekomen op de seniorenafdeling omdat hij wel eens kan happen. Hij raakt namelijk snel geprikkeld tijdens het
wandelen, waardoor hij wel eens in je been wil happen.

Balou komt het beste tot zijn recht in een rustige woonomgeving bij een baas die goed
weet hoe hij met een Border Collie moet omgaan. Hij kan absoluut niet bij katten
geplaatst worden en ook op andere honden kan hij wisselend reageren. Maar hij is dol
op zijn speeltjes en speelt het liefst heel de dag door. Je maakt hem heel gelukkig
door met een balletje te gooien.
Als beloning krijg je heel veel knuffels en
kusjes terug van hem als hij je eenmaal kent.
Balou is zeker niet de hond om al achter de
geraniums te zetten. Hij wil juist nog heerlijk
van het leven genieten met zijn baasje. Bent
u ook zo’n levensgenieter en maakt Balou dit
plaatje compleet? Kom dan snel kennismaken
met deze lieverd want hij is er klaar voor!
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De kantinekat vertelt
“Ik heb twee soorten mensen hier”
Hallo! Ik denk dat ik mezelf niet meer hoef voor te stellen, maar voor de weinigen
die niet weten wie ik ben: ik ben Snorrie en ik woon in de kantine van het
Dierentehuis. Ik woon hier al heel wat jaartjes en in die tijd heb ik heel wat mee
gemaakt. Ik deel mijn kantine met Pescho. Dit was niet mijn keuze hoor, maar de
mensen vonden dat hij wel in de kantine mocht leven. En ja, je moet de mensen
een beetje tevreden houden - dus vooruit dan maar.
Elke ochtend rond acht uur komen de mensen binnen. Ik begroet hen dan in gang,
want ja dat is nou eenmaal mijn werk. Pescho blijft liever in de kantine en kruipt bij
iedereen op schoot en als het even kan in de nek. Nou dat gaat mij een beetje te ver.
Ik lig graag op schoot, maar ik ga me niet zo uitsloven hoor. Als ik iedereen begroet
heb, vind ik het wel tijd dat de mensen aan het werk gaan, een kat wil tenslotte een
schone bak en vers eten.
Kaascontrole
Mijn ontbijt deel ik graag met mijn lieve vriendinnetje Dropje. Zij wacht elke dag op
mij buiten bij het washok. Daarna heb ik de zware taak om in de gaten te houden
of mijn mensen wel werken. Ik doe dit vanuit mijn kantoor, dat om een of andere
reden door de mensen als picknicktafel wordt gebruikt. Wanneer mijn mensen pauze
hebben controleer ik hoogst persoonlijk of de kaas op hun brood nog wel goed is, want
ja ik wil niet dat ze ziek worden.
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Ik heb twee soorten mensen op mijn dierentehuis. De mensen die achter voor de
honden en katten zorgen en mensen die op kantoor werken. Beide mensen zijn wel
een beetje raar hoor.
Neem de mensen die achter werken. Die gaan als het regent gewoon vrolijk met één
van de honden wandelen. Kletsnat zie ik ze dan terug komen. Eenmaal in de kennel
gaat die hond zich ook nog uitschudden, waardoor de mensen ook nog naar natte hond
gaan stinken. En denk je dat die mensen dat erg vinden, nee hoor ze gaan gewoon de
volgende hond weer uitlaten. Kijk de mensen die de katten verzorgen, die snap ik dan
nog wel. Katten zijn leuk en lief. Maar ze hoeven van mij dan tijdens hun pauze niet
zoveel te kletsen over die andere katten. Ze hebben mij om aandacht te geven. Ik red
ze tenslotte van vieze kaas.

Vreemde mensen…
En dan zijn er de mensen op kantoor. Die zijn de hele dag druk in de weer met kletsen
door zo’n telefoon, zitten achter de computers en met grote regelmaat slepen zij nog
meer honden en katten het tehuis binnen. Hoe vaak ik die niet naar achter zie lopen
met een kat in een mand of een hond aan de lijn. En soms brengen ze die dieren
nog de zelfde dag weer naar kantoor, waar een vreemd mens zit te wachten dat dan
helemaal blij is dat dier weer te zien. Ook zorgen deze mensen ervoor dat de dieren
die hier al een tijdje zitten met vreemde mensen mee naar huis mogen. Maar ik krijg
ze maar niet zover dit ook met Pescho te doen.
Aan het eind van de dag moet ik ervoor zorgen dat die kantoormensen het hele asiel
goed afsluiten. Als dat gebeurd is en alle mensen zijn weg dan is er eindelijk rust. Nou
ja, soms zit er een hond nog wat na te blaffen maar daar is het een hond voor.
“En wat ga jij dan doen lieve, geweldige Snorrie?”, hoor ik jullie zeggen. Nou…… dat
vertel ik jullie wel in een volgende Dierbaar. Voor nu sluit ik mijn verhaal af. Vanuit
mijn kantine groet ik een ieder die dit gelezen heeft en zorg goed voor jullie dieren…
…en voor jullie katten een beetje meer.
Snorrie
(geïnterviewd door Wendy van der Togt – Dierenverzorger)
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Mede mogelijk gemaakt door een sympatieke
ondernemer uit Werkendam
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Onze ‘nieuwe’ dierenarts: Janneke!
Jarenlang werkte ze al als vervanger van Frits, maar sinds 1 januari is ze onze
officiële dierenarts: Janneke Schoot-Loeve. Drie keer in de week komt ze na haar
eigen spreekuur naar de Oosterplasweg. Ze blijkt niet alleen enthousiast over
haar werk als dierenarts, maar ook over de mensen in ons Dierentehuis! Tijd voor
een nadere kennismaking.
Oorspronkelijk
komt
ze
uit
Drenthe, ze studeerde in Utrecht
en de liefde bracht haar in 2003
naar Brabant. Inmiddels heeft
Janneke met haar Niels twee
kinderen, Anne van 10 en Julian
van 7 en twee huisdieren, hond
Evy en kat Siepie. Ze woont vlak bij
Hedel, waar ‘Dierenartsenpraktijk
Bommelerwaard-Zuid’ gevestigd
is, de groepspraktijk waar Janneke
in 2005 ging werken. Eén van haar
collega’s daar was Frits Janssen,
onze vorige dierenarts die - zoals
u elders in deze Dierbaar kunt lezen - onlangs met pensioen ging.
Achtergrond
“Frits ging een paar keer per week naar het Dierentehuis in Den Bosch. Hij heeft me
destijds hier ingewerkt en als hij met vakantie ging, mocht ik het van hem overnemen”,
zo blikt Janneke terug. “Ik vond dat in het begin best spannend, want het werken in
een asiel is toch anders dan in een Dierenartsenpraktijk. Daar komen de baasjes mee
met hun huisdier en zij kunnen ons normaal gesproken goed vertellen wat er met ze
aan de hand is. Bovendien zie je de dieren regelmatig, meestal tenminste één keer per jaar, dus
dan ken je de dieren wel. Dat is hier helemaal
anders. Hier heb je te maken met afstandsdieren
en gevonden dieren die - gelukkig - meestal maar
kort in het Dierentehuis wonen.”
“Om ook deze honden en katten goed te behandelen, is het voor mij ontzettend belangrijk
om zoveel mogelijk te weten over hun achtergrond. Hoe lang zitten ze hier, waar komen ze
vandaan, wat voor medicijnen hebben ze gehad,
wat hebben ze gegeten en gedronken, hoe gaat
het met de ontlasting en de urine, hoe gedragen
ze zich, dat zijn belangrijke vragen. Als ik daar
goede antwoorden op krijg, kan ik mijn werk
goed doen.”
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Welzijn voorop
Janneke heeft vanaf het begin ervaren dat de mensen in ons Dierentehuis enorm
betrokken zijn bij de dieren. “Ik krijg mijn informatie van Floor, de dierenartsassistente. En zij wordt goed op de hoogte gehouden door de dierenverzorgers en de
vrijwilligers. Zeker als het druk is, moet dat vloeiend werken. En dat gebeurt hier al
al die jaren. Ik vind het hartstikke leuk om te zien dat het team daar hard voor wil
werken en een goed oog heeft voor wat er met de dieren aan de hand is. Het welzijn
van de dieren staat hier altijd voorop en er is een goede sfeer. Ik werk hier dan ook
met veel plezier!”

Nieuwe medewerkers stellen zich voor
Sinds u de vorige Dierbaar in de bus kreeg, zijn er maar liefst drie nieuwe vaste
medewerkers aan de slag gegaan. Ze stellen zich alle drie even kort aan u voor.
Arine

Jullie hebben mij vast weleens aan de telefoon
gehad of misschien aan de receptie gezien. Ik ben
bijna drie jaar werkzaam geweest als vrijwilliger
bij het Dierentehuis. Ik ben begonnen met het
uitlaten van de honden en werkte op het laatst als
telefoniste. Nu ben ik sinds 1 februari werkzaam in
het vaste team als administratieve kracht. Ik ben
enorm blij en dankbaar dat dit mijn vaste baan
is geworden! Ik heb altijd al een hart voor dieren
gehad, maar honden staan bij mij op nummer 1. Wat
fijn en gezellig dat er dus altijd wel een hond op
kantoor te vinden is!
De eerste dag dat ik bij het Dierentehuis kwam
werken was als een warme deken die om mijn
schouders werd gelegd. Iedereen was attent en
zorgzaam, niet alleen voor de honden en katten,
maar ook voor elkaar. Ik had dat eerlijk gezegd nog
niet eerder meegemaakt bij mijn vorige ‘werkgevers’ en dito oud-collega's. Je wordt ècht opgenomen
in het team en je hebt altijd één zelfde overeenkomst: de liefde voor dieren!!
Overigens ben ik het baasje van Noekie, een bastaardteefje afkomstig uit Spanje en
gered uit een dodingsstation. Zij is de dankbaarheid zelve en het meest gelukkige
en blije hondje dat er momenteel rondloopt. Ik hoop dat we nog jaren van elkaar
mogen genieten! Ook heb ik me enkele jaren geleden ontfermd over twee cavia's,
de broertjes Snoet en Snuggle. Iemand wilde ze plotsklaps wegdoen en dus had ik er
ineens twee beertjes bij.
Ik hoop nog lang bij het Dierentehuis te blijven werken en wil iedereen via deze weg
complimenteren met het prachtige werk dat jullie doen. Keep up the good work!!
P.s. Sinds kort ben ik ook redacteur van Dierbaar geworden en ik geniet er enorm
van om dit prachtige blad samen met Marie-Louise om te toveren tot een wederom
Dierbaar magazine voor onze Dierbare lezers!
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Laura

Ruim drie jaar geleden begon zich bij mij een belangstelling voor honden te ontwikkelen. Best vreemd,
want tot dan toe had ik nooit bijzonder veel interesse
in honden getoond. Een half jaar later was de kriebel
rondom honden nog niet weggeëbd dus leek het me een
goed idee om naar de Open Dag van het Dierentehuis in
Den Bosch te gaan. De sfeer die ik daar proefde, maakte
mij direct gelukkig. Toch duurde het nog tot juni 2017
eer ik op zondagmiddagen begon met het uitlaten van
honden; er kwam namelijk eerst nog een verhuizing
tussendoor (de 11e in mijn leven, ik draai er mijn hand
niet meer voor om ).

De zondagmiddagen werden - naast de fietstochten met Tandemclub Vught - echt een
moment om naar uit te kijken gedurende de werkweek. Ik besloot in goed overleg te
stoppen met mijn voltijdbaan als P&O Manager en ben in 2018 meerdere studies gaan
oppakken, waaronder Ondernemer Asiel, Pension en Kennel. De daarbij behorende
stage mocht ik bij het Dierentehuis uitvoeren. Aansluitend daarop ben ik in de
zomerperiode van 2018 parttime ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten
op kantoor. Sinds die tijd zijn mijn takenpakket en mijn contracturen uitgebreid.
Daarmee is mijn grootste wens al in vervulling gegaan: elke dag honden om me heen!
Sabine
Ik ben Sabine, 26 jaar, geboren in Oss en daar woon ik nu nog. Ruim twee jaar geleden
heb ik mijn stage van 10 weken hier in het Dierentehuis gedaan. Na mijn stage ben ik
nog even teruggekomen als vrijwilliger om op vrijdagmiddag met de honden te komen
wandelen. Helaas duurde dat niet zo lang omdat mijn rooster van school veranderd
werd. Ik heb tijdens mijn stage zoveel geleerd! Onder andere hoe je het beste om
kan gaan met de moeilijkere honden. Ik kwam er achter dat katten toch ook best leuk
zijn… En ik leerde leiding geven toen ik twee weken bij de senioren mocht staan.
Mijn hele leven ben ik al gek op dieren. Bijna alle
dieren vind ik leuk. Maar honden zijn mijn favoriet. Na
een opleiding grafisch vormgeven, heb ik toch gekozen
om voor dierenverzorging te gaan. Hier heb ik geen
moment spijt van gehad. Tijdens de opleiding heb ik
voor het keuzevak honden trimmen gekozen. Eind
vorig jaar ben ik dan ook vaker gevraagd om de honden
van het Dierentehuis te trimmen. In september heb ik
mijn diploma Dierverzorging gehaald. Daarna werd ik
al redelijk snel gebeld of ik hier wilde komen werken
bij de senioren. Natuurlijk wilde ik dat! En nu werk ik
daar 12 uur per week en ben ik ook ingewerkt voor op
kantoor. Verder heb ik nog hobby's zoals schilderen en
fotograferen. Ik heb zelf thuis twee konijnen, twee
valkparkietjes en een hamster. En sinds kort een
mooie 4-jarige buitenlandse hond.
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Voorkom doodgeboren kalfjes!
Hebt u ze al zien staan, de bordjes waarop gevraagd wordt NIET in de wei te
gaan met uw hond? Steeds meer boeren doen een beroep op hondeneigenaren om
daarmee zieke koeien en doodgeboren kalfjes te voorkomen. Hondenpoep blijkt
heel vaak besmet te zijn met een parasiet die bij koeien problemen veroorzaakt,
de Neospora.
Dat koeien gras eten weten we allemaal. Maar dat ze ziek kunnen worden van de
hondenpoep in dat gras, is veel minder bekend. Honden die besmet zijn met Neospora
hebben daar zelden last van. Maar als zij in weilanden poepen kan de parasiet via die
ontlasting in de koe terecht komen.

Geen behandeling

Een koe die besmet is geraakt, kan niet worden genezen. Er bestaat geen behandeling
tegen. Als de koe drachtig is, vergroot de Neospora de kans op doodgeboren kalfjes.
De moederkoe raakt niet alleen haar kalf kwijt, maar kan ook niet meer opnieuw
bevrucht worden omdat de kans op een nieuwe abortus te groot is. Behalve de ellende
voor de dieren veroorzaakt deze parasiet natuurlijk ook veel financiële schade voor
de betreffende boer.

Zoals gezegd is de koe niet te behandelen. De enige mogelijkheid om Neospora terug
te dringen is dus te voorkomen dat de koeien besmet raken. En daar kunnen hondeneigenaren een belangrijke rol in spelen. Melkveehouders vragen daarom aan alle
hondenbezitters om hun hond aan te lijnen als ze langs weilanden wandelen. Laat
de hond in geen geval uit in een weiland. Ook niet als er geen koeien lopen, want
dat gras groeit daar dan om gemaaid en ingekuild te worden om uiteindelijk toch
ook weer door de koeien opgegeten te worden.
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Wilt u meehelpen om doodgeboren kalfjes te voorkomen? Hou dan alstublieft
rekening met de boeren. En mocht uw hond toch een keer in een weiland poepen,
gebruik dan ook daar even het hondenpoepzakje. De boeren en de koeien zullen
u dankbaar zijn!

Kleurplaat
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Nieuws en nieuwtjes
Ons Hondenpension
Wist u al dat wij ook een hondenpension hebben? Als ze u met vakantie gaat, kunt u
uw hond met een gerust hart bij ons achterlaten. Niet alleen in de zomer, maar ook in
de herfst, de winter en in het voorjaar. Want onze medewerkers en vrijwilligers staan
altijd paraat. En het zijn allemaal dierenliefhebbers in hart en nieren! Op onze site www.
dierentehuisdenbosch.nl staat meer informatie. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Donatie
Ieder jaar krijgen wij van drie hele lieve dierenvrienden spullen voor de dieren en voer
gedoneerd. Ook deze keer kwamen ze weer allerlei lekkers brengen, zoals kittenvoeding, vlees en mousse. Wat ontzettend fijn en attent en wat zijn we er weer blij mee!
Ze willen graag anoniem blijven, maar via deze weg willen we ze - mede namens de
dieren - hartelijk dank zeggen!
Kleding welkom!!!
Hebt u nog oude kleding en komt u in de buurt van het Dierentehuis? Dan mag u de
kleding in gesloten zakken in de container gooien die op
onze parkeerplaats staat. We zijn er blij mee, want we
verdienen er elk jaar toch weer een aardig centje mee.
Voor elke kilo die in de Kledingcontainer van Dierenlot
gaat, krijgen wij ook een klein bedrag. Dus hoe meer u
meebrengt, hoe meer we verdienen voor onze dieren!
Is de container vol, dan mag u de zakken in de wachtruimte van ons Dierentehuis zetten. Enne… zegt het
voort, zegt het voort! Elk kilootje meer is mooi meegenomen.
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In memoriam Wallie

Wij kregen op 24 februari het
verdrietige nieuws dat Wallie
die dag was ingeslapen. Hij was
kort daarvoor bij ons terecht
gekomen en het was liefde op
het eerste gezicht bij Marian,
een vrijwilligster die voor onze
honden zorgt. Marian en haar
man Jeroen hebben Wallie
geadopteerd en hebben ruim
twee jaar van deze lieverd
kunnen genieten. Hij had geen
betere baasjes kunnen hebben!
Bedankt voor jullie goede zorg
en liefde Marian en Jeroen! Wij
blijven ons Wallie herinneren
als de vrolijke goedzak die
het heerlijk vond om geknuffeld te worden en die nog
heel ondeugend uit de hoek
kon komen. Wallie is 10,5 jaar
geworden...

Jongelui op bezoek
Op vrijdag 22 maart kregen we bezoek van 4 tot 6-jarige leerlingen van basisschool
Zuiderbos uit Vught. De leerlingen kregen een rondleiding en vroegen honderduit
over de dieren en ons dierentehuis. Het was een heel geslaagd bezoek. Onderstaand
wat reacties van de bezoekertjes, die we – in verband met de privacy – niet bij naam
mogen noemen.
• Fijn dat we mochten komen! Ik vond het kleinste hondje het liefst. Ik vind hem
lief, omdat hij maar drie tanden heeft. (S., 6 jaar)
• Dank je wel dat we mochten komen! Ik vond de kat het leukste, die zwarte, die
in een bakje aan de kachel hing. Hij was lekker zacht! (D., 6 jaar)
• Bedankt dat we mochten komen! Ik vond het kleine hondje ook het leukst, want ik
hou van kleine chiwawa’s. Nog veel plezier met alle honden en katten. (S., 6 jaar)
• Ik vond het leukste dat we een klein hondje mochten aaien. Dat hij even op mijn
schoot mocht zitten. Hij moest wel bibberen. (S., 4 jaar)
• Ik vond dat kleine hondje ook wel het leukste. Die rode kat was ook heel lief. Ik
vond het zo leuk dat we er naar toe zijn gegaan! (E., 5 jaar)
• Ik vond die zwarte hond zo leuk. Een hondje moest bibberen, dat was zielig. Hij had
zijn staart tussen de benen. Ik heb een poes geaaid, die was lekker zacht. (B. 5 jaar)
• Dank jullie wel voor jullie bezoek en voor de lieve reacties.
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Sponsorbedankjes
Het Goede Doel

In de vorige Dierbaar vertelden we u dat we vorig jaar op Dierendag een enorm
bedrag kregen via de Rabobank Clubkas Campagne. Daar waren we superblij mee!
Net voor het ter perse gaan van dit nummer hoorden we van de Rabobank dat
we dit jaar weer mee mogen doen, de naam van de actie is nu veranderd in RABO
Clubsupport.
Wij willen heel graag een sluis
maken voor Hoog-risicohonden.
Die honden kunnen natuurlijk niet
door iedereen uitgelaten worden.
Als we een sluis hebben, kunnen
ze altijd lekker aan hun beweging
komen. Via Rabo Clubsupport
kunnen we opnieuw veel geld
generen. Vanzelfsprekend gaan
we daar campagne voor voeren.
Op www.rabo-clubsupport.nl/shertogenbosch-en-omstreken/deelnemers kunt u op ons stemmen. En u mag natuurlijk ook anderen op deze actie wijzen!
Ook de biljarters uit Vught gaan voor onze dieren aan de slag. Tijdens de Vughtse
Biljart Marathon gaan ze proberen een duurrecord te verbeteren. Wij zijn blij dat ze
ons hebben gekozen als Goede Doel en hopen daarnaast op een verdubbelaar van de
Stichting Dierenlot. Vanzelfsprekend leest u hier in de volgende Dierbaar meer over.
Wilt u liever zelf een donatie doen? Kijk dan even op onze site of achter in deze
Dierbaar. Daar vindt u de Donatieknipcoupon. Wij hopen weer op de goedgevendheid
van velen!

Veel actieve meiden!

Als u onze site regelmatig bezoekt dan weet u het al: we krijgen af en toe bezoek
van kinderen die geld gespaard of verdiend hebben voor ons Dierentehuis of die
onze ruimtes willen opfleuren. Superlief! We hebben ze vanzelfsprekend al hartelijk
bedankt, maar hier willen we ze ook graag nog even in de schijnwerpers zetten
Toen Feline en Luus hun bijdrage kwamen brengen, stond de kerstboom nog in de
hal! Deze jongedames kwamen op een
geweldig idee. Na de feestdagen heeft
iedereen natuurlijk extra veel lege flessen
in huis. Deze twee dames gingen die
flessen verzamelen en leverden ze in bij
de supermarkt.
Het moeten er heeeeel veel geweest zijn
want uit hun gezellige roze spaarvarken
kwam maar liefst € 42,25! Daar hebben
we leuke dingen van gekocht voor onze
dieren!
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Carnaval vieren of leuke dingen
kopen voor de dieren in het Dierentehuis? Emma, Bobbie en Ariëlle
kozen voor het laatste. Ze kochten
alle drie voor 10 euro speeltjes
en lekkers voor de honden en de
katten in onze opvang. Eén van
onze seniorhonden, Swiffer, vond
het helemaal geweldig om zelf te
ontdekken wat de jongedames mee
brachten voor hem!

Romy en Quincy werkten heel hard
om lege flessen in te zamelen voor
ons Dierentehuis. Ze hebben een mooi
bedrag van 100 Euro opgehaald.

Bezoekers van ons Dierentehuis
voelen zich nu wel heel erg WELKOM.
Want dat staat op een groot bord
dat de 10-jarige Kim voor ons heeft
gemaakt in de voorjaarsvakantie. Een
hondje en een poesje houden samen
het bord vast en verwelkomen u dus
gezellig mee.

Haar 8-jarige zusje Liza maakte een gigantisch Dierenkasteel! Verkeersborden wijzen
iedereen de weg, de zon staat stralend aan
de hemel en de vrijwilligers gaan op stap met
reuzehonden…
Wij genieten enorm van deze wandversieringen!
De creatieve dames Linn en Lola hebben zich
ook op unieke wijze ingezet voor het Dierentehuis. Zij hebben zelf mooie kaarten geknut34   Dierbaar - Zomer 2019

seld en verkocht. Dit heeft een mooi bedrag van € 4,40 opgeleverd. Zij hebben dit
afgelopen week zelf langs gebracht bij het Dierentehuis en hebben als dank een dikke
knuffel van huiskat Pescho gekregen!

Enthousiaste schoolklassen

‘De kinderen op onze school hebben
geld opgehaald voor jullie dieren,
mogen ze het komen brengen?’ Die
vraag kregen we van de Herman
Jozefschool
in
Middelrode.
Geweldig leuk, maar tientallen
kinderen tegelijk in ons Dierentehuis, dat is véél te druk voor de
honden en katten die we opvangen…
Gelukkig werd er snel een alternatief
bedacht. Onze chauffeur, Jolanda,
ging in onze schitterende Dierentehuisbus naar de school en ze nam als
extraatje haar kater Pimmetje mee. Inderdaad, geadopteerd uit ons Dierentehuis.
Pimmetje stal de show en vond het geweldig op school. Alle kinderen mochten hem
aaien en zijn miauw klonk als ‘Dank je wel allemaal!!!’ Jammer genoeg mogen we
geen foto’s uit de klas plaatsen, maar natuurlijk wel van Jolanda en de cheque die
we kregen.

Pimmetje alweer verwend!

Op 18 maart ging Jolanda, onze
chauffeur, naar basisschool De
Wijboom in Den Bosch. Daar
vertelde zij de kinderen wat we
hier in het Dierentehuis allemaal
doen voor honden en katten. De
kinderen waren super-geïnteresseerd en luisterden heel goed.
Maar ze vonden het misschien
nog wel leuker dat Jolanda
Pimmetje bij zich had.

Dat is de kater die ze uit het
Dierentehuis geadopteerd heeft.
En Pimmetje vond het geweldig om door zo veel kinderen geknuffeld te worden!
Verder hebben de kinderen ook het Dierentehuis supergoed geholpen. Jolanda kreeg
42 euro mee aan contant geld, opgehaald door de kinderen. En... heel veel zakken
met kleding! Kleding? Ja, die gaat hier in de Kledingcontainer van Stichting Dierenlot
en voor elke kilo krijgt ons Dierentehuis ook een klein bedrag. Jolanda kreeg veel
kilo’s dus dat is dan ook weer een mooi bedrag!
Bedankt leerlingen en leerkrachten van De Wijboom!!!
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Vrolijke dierenkaarten

De Bruna in Vught heeft ons verrast met
vrolijke dierenkaarten voor het Dierentehuis.
We kunnen deze kaarten goed gebruiken
om onze vrijwilligers af en toe in het
zonnetje te zetten of
nieuwe baasjes te bedanken voor het
adopteren van een hond of kat. Bruna,
bedankt voor deze lieve actie!

NL Doet… bloembakken

Op vrijdag 15 maart maakten Bram, Niels
en Sven, drie studenten van het Koning
Willem I college nieuwe bloembakken om
ons Dierentehuis nog verder op te fleuren.
Dit in het kader van NL Doet.
Gelukkig kregen ze bij dit zware werk hulp
van onze vaste vrijwilligers Cees, Remco
en Luc. Met z’n zessen plaatsten ze onverwoestbare bloembakken op de uitrenvelden
van de honden.
Om de bloembakken te kunnen maken hadden ze
goede materialen nodig. En die zijn voor het grootste
deel gedoneerd door De Klinker Sierbestrating. Ook
daar zijn we heel blij mee!

Geld gespaard

Een mevrouw van wie de achternaam met ‘Lief’
begint, is een van onze vaste donateurs. Elke maand
doneert zij vijf euro voor onze dieren en daar zijn we
heel blij mee.
Maar ondertussen heeft ze ook haar klein geld gespaard
en dat bleek al met al een bedrag van € 134,45 te zijn.
Bedankt voor dit gulle, lieve gebaar!

Snuffelen en speuren

Speciaal voor de honden kregen we drie
handgemaakte snuffelkleden van Linn
Herpen. Daarin verstoppen we brokjes of
snoepjes. De honden gaan daarna direct
enthousiast in alle vakjes snuffelen en
speuren. Ze vinden deze hersengymnastiek
fantastisch!
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Tips van de dierenarts
Het is volop zomer; heerlijk genieten van de zonnige dagen. Maar onze katten en
honden kunnen eigenlijk niet zo goed tegen warmte en zon. Ook allerlei insecten
en kriebelbeestjes kunnen overlast geven.

Warmte: overhitting voorkomen!

Honden en katten kunnen
alleen bij hun voetzooltjes
zweten. Ze kunnen zich dus
niet koelen door te zweten
zoals wij dat doen. Alleen
door middel van hijgen kunnen
ze hun warmte kwijtraken. De
normale lichaamstemperatuur
van de hond en kat is tussen
38 en 39° Celsius. In de zon of
in een warme ruimte kan die
temperatuur snel oplopen en
Mijn hond Evy aan het afkoelen in een kinderbadje… kan het dier oververhit raken.
Wanneer de temperatuur boven
de 41 ° Celsius komt, ontstaat er blijvende schade aan de inwendige organen en kan
het dier overlijden. Belangrijk dus om overhitting te herkennen en te voorkomen!
Wanneer een hond of kat het te warm krijgt, zal het dier gaan hijgen. De slijmvliezen
krijgen een rode kleur, het dier voelt warm aan en wordt lusteloos. Bij ernstige oververhitting worden de slijmvliezen bleek, raakt het dier bewusteloos en kan overlijden.
Bij twijfel dus altijd de dierenarts bellen en gaan koelen! Zet de tuinslang erop, zet
het dier onder de douche, in een kinderbadje of emmer; zorg ervoor dat de huid
nat wordt. Door de verdamping van het water koelt het lichaam af. Haal het dier uit
de warme omgeving en uit de zon. Gebruik geen ijswater en geef geen ijs te eten.
IJs geeft een te grote overgang van warm naar koud en maakt het maagdarmkanaal
overstuur (braken en diarree). Het beste is deze situatie te voorkomen door rekening
te houden met de omstandigheden en maatregelen te treffen.

Tips
•
•

•
•
•
•

Zorg dat het dier een plek in de schaduw heeft of kan zoeken (kat) of voor een
koele of gekoelde ruimte.
Laat uw huisdier NOOIT bij warm weer in de auto! De temperatuur kan vreselijk
snel oplopen en het dier zit dan gevangen in een oven. Bij een buitentemperatuur van 24 graden is het in de auto na 10 min. al 34° Celsius en na 30 min. al
43°Celsius!
Zwemmen kan verkoeling geven voor honden. Het zwemwater moet wel veilig
zijn. Let op eventuele blauwalgwaarschuwingen! Ook een kinderbadje, wasteil of
emmer thuis kan voldoen.
Maak de hond eens nat met de tuinslang.
U kunt ook een koelhalsband gebruiken of een koeltematje om op te liggen. Let
op met koelhesjes. Als die eenmaal opgewarmd zijn, gaan ze juist isoleren!
Voorkom dat uw huisdieren gaan rennen en spelen in de volle zon.
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•
•
•
•

Maak lange wandelingen alleen in de avond of de vroege ochtend.
Fiets NIET met de hond bij zonnig weer en temperaturen van 20° Celsius of hoger.
Het asfalt en de stoep worden bij warm weer ook erg heet. Als het te warm is
om de bovenkant van je hand er even op te houden, is het ook te warm voor de
voetzooltjes van je hond.
Gebruik geen muilkorven bij warm weer. Als het echt noodzakelijk is enkel een
waarbij het dier vrij kan hijgen (gazen muilmandjes).

Zon: voorkom verbranding!

Dunbehaarde dieren, dieren met kale plekken en de witte oortjes bij katten zijn erg
gevoelig voor verbranding door de zon.

Tips
•
•

Smeer dunbehaarde huiddelen meerdere malen per dag in met een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor. Voorkom daarnaast dat het dier in de zon
komt tussen 11.00 en 15.00 uur.
Zoek schaduwplekjes uit om te rusten.

Insecten en kriebelbeestjes

Onze kat Siepie in een koele
woonkamer tijdens de zomer…

Insectenbeten van wespen, bijen, dazen, hoornaars
en andere insecten kunnen voor vervelende
situaties zorgen.
Insecten najagen is een erg leuk spelletje tot er
wordt gebeten of gestoken. De plek van de beet
kan flink pijn doen en gaan zwellen. Verwijder met
een pincet de angel of wrijf deze eventueel eruit
met een doekje. Het koelen van de plek is dan vaak
voldoende om de zwelling en de pijn tegen te gaan.
Er kan echter ook een allergische reactie optreden,
waarbij de lippen en de oogleden opzwellen. Beten
in de bek of op de snuit kunnen de keel doen zwellen
en zorgen voor benauwdheid. Er kunnen zwellingen
op het lijf ontstaan die jeuken. In deze gevallen is
het belangrijk snel een dierenarts te bezoeken. Die
zal een injectie geven om deze reactie te stoppen.

Ook teken kunnen vervelend zijn. Als het huisdier
door gras of struiken loopt, laat de teek zich vallen. Teken hechten zich met hun
monddelen vast in de huid en gaan zich vervolgens voeden. De teek kruipt nooit met
z’n lijf onder de huid. Na 2-3 dagen is de teek volgezogen met bloed en laat zich
van het huisdier afvallen. De plek waar de teek zit of gezeten heeft kan even een
kleine ontstekingsreactie geven (roodheid en wat zwelling). Teken kunnen echter ook
ziekten overdragen. Het is daarom van belang dat de teek of snel doodgaat of verwijderd wordt. Teken die verwijderd zijn kunt u insturen naar de universiteit Utrecht
via de Tekenscannerapp. Op de universiteit wordt de teek onderzocht op soort en
levensstadium en vervolgens of het dier ziektekiemen bij zich draagt. De uitslag krijgt
u via de app.
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verwijderd heeft, worden dan snel nadat ze zich aanhechten gedood en kunnen zo
geen ziekten overdragen.

TIPS:
•
•
•
•

Zijn er veel insecten in de buurt, zoek een ander plekje voor uw huisdier.
Controleer uw huisdier dagelijks op teken en verwijder deze met een tekenhaakje of tekentangetje. Bij verwijderen binnen 24 uur is de kans op overdracht
van ziekten erg klein.
Bescherm uw dier met een goede tekenbehandeling.
Stuur de teek eventueel op in via de tekenscannerapp.

Natuurlijk hoop ik
dat deze zomer
nog veel meer mooi
zomerweer brengt
en met deze tips
kunnen ook onze
honden en katten
genieten van de
zomer!
Janneke
SchootLoeve, dierenarts

Kees, je neus
maakt weer van die
fluitgeluiden..
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Donatieknipcoupon
U kunt het Dierentehuis en haar werkzaamheden ondersteunen door middel van een donatie.
Kijk daarvoor op www.dierentehuisdenbosch.nl/steunons/doneren.
Met een paar klikken maakt u duidelijk hoe veel en hoe vaak u wilt doneren.
Maar u kunt natuurlijk ook deze coupon gebruiken. Knip of scheur hem uit en stuur hem in een
envelop naar onderstaand adres. Of gebruik de QR link onderaan de pagina.
Alvast hartelijk bedankt!

IBAN:NL72RABO 0121 9136 94
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Deze kleurplaat is een cadeautje van:

Veel kleurplezier!

🐾🐾

De Kleine
Franciscus
Jacomijn Hendrickx
gedragadvies voor honden, katten, konijnen en knaagdieren
hooipolder 18 5235 vm 's-hertogenbosch
www.dierengedragadvies.nl 073 613 40 20 06 515 797 45
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