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Dierbare lezers
Wat een bizar jaar… Niemand had kunnen bevroeden dat bij het uitgeven van
het vorige nummer, de Corona-pandemie al op de loer lag. En wat voor impact
heeft dat gehad, ook op ons. Intussen hebben we ons allemaal aangepast aan de
veranderende regels, maar we willen jullie even meenemen hoe dat er bij het
Dierentehuis uit heeft gezien.
Wij moesten op een gegeven moment ook ‘op slot’, maar de zorg voor dieren kan
natuurlijk niet vanuit huis èn gaat 7 dagen per week door. Al waren we gesloten
voor bezoekers, zwervende of gedumpte dieren moeten altijd opgevangen worden. In
enkele, uitzonderlijke situaties hebben we ook afstandsdieren aangenomen omdat de
situatie thuis te gevaarlijk werd, of het baasje overleed en hij niet bij familie terecht
kon.
Deze werkelijkheid kon simpelweg niet doorgaan zonder de geweldige inzet van onze
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft een enorme verantwoordelijkheid gevoeld.
Zo zorgden ze er onderling voor (en nog steeds) dat er een absoluut minimum aan
bezetting was om voor de dieren te zorgen, ook al was dat extra hard werken.
Sommigen kwamen bijna dagelijks om het werk op te vangen. Anderen namen hun
verantwoordelijkheid door weg te blijven, soms door hun kwetsbare gezondheid. Wij
weten dat het hen verdriet doet dat zij al maandenlang niet bij hun geliefde, harige
vrienden kunnen komen. En sommige staken op
andere manieren hun handen uit de mouwen
en maakten bijvoorbeeld schermen voor onze
receptie en werkplekken. Een heel groot
DANKJEWEL voor jullie, lieve vrijwilligers!
Ook de medewerkers hebben de impact van
het virus in hun persoonlijke leven gevoeld.
Ondanks dat hebben zij ook de schouders
eronder gezet en het Dierentehuis draaiende
weten te houden. Positief is wel dat, toen we
weer op afspraak open mochten, we in razend
tempo de perfecte matches voor onze honden
en katten vonden.
Er is in deze editie uiteraard meer te lezen dan
Corona. We gaan bijvoorbeeld wat dieper in
op het gedrag van uw huisdier, worden er een
aantal mooie verhalen verteld en valt er ook
nog eens een prijs te winnen!
Dus lees snel verder!
Arine Severijn en Bernadette Dufort
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Van het Bestuur
In de vorige editie schreef ik dat er een spannend jaar met veel uitdagingen
voor de deur stond. We hadden allen niet kunnen vermoeden hoe spannend en
uitdagend dit jaar al snel werd door de Corona-pandemie.

Virussen en de dierenwereld

In de dierenwereld komen heel veel virussen voor. Daarom proberen wij besmettingen
te voorkomen. Zwerfdieren gaan eerst in een quarantaine en krijgen een behandeling
en een vaccin toegediend. Een tweetal jaar geleden hadden wij nog een uitbraak van
de kattenziekte. Virussen zijn van alle tijd, maar de gevolgen van besmetting zijn heel
verschillend. Gelukkig zijn bij het Dierentehuis het aantal besmettingen door de jaren
heen slechts incidenteel gebleven. Maar helaas is een intensieve teelt van nertsen
wel een bron van verspreiding gebleken. Voor ons blijft het zaak alert te blijven bij,
met name, de zwerfdieren. Ook werken wij mee aan een onderzoek van de faculteit
diergeneeskunde naar mogelijke verspreiding onder dieren.

Opvang zwerfdieren uit gemeente Sint-Michielsgestel

We zijn verheugd met het besluit van de gemeente Sint-Michielsgestel om haar zwerfdieren per 1 september 2020 weer door ons Dierentehuis te laten opvangen.

Gevolgen van de lockdown en RIVM-maatregelen voor ons Dierentehuis

Thuiswerken is voor ons geen optie. Dieren dienen opgevangen en verzorgd te worden
en zo snel mogelijk terug te komen bij hun baasje of een nieuw baasje te vinden.
Doordat men bij elke verkoudheid niet mocht werken is dat niet zonder slag of stoot
gegaan. Zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers hebben hun schouders er nog
eens extra onder gezet om continuïteit te garanderen. Dank daarvoor.
Echter moesten wij tijdelijk stoppen met het opvangen van afstandsdieren en het
plaatsen van dieren. Ook viel de vraag naar Hondenpension volledig weg. Een behoorlijke slag in de inkomsten. En hoe lang ging dit duren? Naast hulp vanuit de overheid
kwam er ook een mooie respons op onze oproep om extra donaties om de schade te
beperken. Dank voor jullie ruimhartige bijdragen in deze uitdagende tijd.
Tijdens de lockdown ontstond er een grotere vraag naar een huisdier dan normaal.
Maar een huisdier mag geen impulsaankoop zijn en voor de medewerkers dus de
taak hier extra alert op te zijn. Doordat we geen potentiële adoptanten mochten
ontvangen op ons kantoor werden er kandidatenlijsten aangelegd, voor het moment
dat we weer ‘open’ konden gaan. Na de nodige aanpassingen aan de nieuwe 1.5 meter
samenleving, zoals de herinrichting van ons kantoorgebouw, zijn we voorzichtig weer
begonnen met het plaatsen van dieren. Eerst enkel op de zondagen. Dat werd extra
bemoeilijkt omdat de gemeente de Oosterplas afsloot voor de voertuigen van de vele
recreanten en we daardoor moeilijk bereikbaar waren.
In juli is het Hondenpension ook weer aangetrokken. Mensen gingen weer van huis
weg en op reis en vertrouwden ons hun huisdieren weer toe.
Het virus is helaas nog niet klaar met ons. Wij doen er alles aan om ons aan de richtlijnen te houden en vertrouwen erop dat bezoekers dat ook doen.
#BESAFE! Dank voor jullie steun en belangstelling, die blijven van grote waarde voor
ons.
Diederik Mollinger, Voorzitter ai/penningmeester
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Tot ziens en Welkom!
Afscheid

Sinds de vorige editie hebben we afscheid genomen van Dagmar Smit; de klus als
“Vervangend dierenartsassistente” liep ten einde.

Welkom terug!

En een welkom terug aan Floor van Pagée, onze vaste Dierenartsassistente, die sinds
1 april terug is na de zwangerschap en bevalling van haar zoon Pepijn.

Hoe is het dan nu met Floor?
Hallo Floor!
Fijn dat je er weer bent!
-Hoe gaat het met jou en de baby?
Het gaat heel erg goed met ons. Ik heb heerlijk een
half jaar kunnen genieten van mijn verlof en zo lekker
rustig kunnen wennen een ons kleine, nieuwe gezinslid.
Ondertussen ben ik ook alweer een half jaar aan het
werk, de tijd vliegt! Eind deze maand wordt Pepijn
alweer 1 jaar. Het is aanpoten met drie kids, maar er is
altijd gezelligheid in huis!
-Hoe heb jij de lockdown ervaren en hoe was het voor jou om bij het Dierentehuis
te moeten starten met al die maatregelen?
De start na mijn verlof viel samen met de lockdown. Dat was, zoals voor iedereen,
een vreemde gewaarwording en vroeg wat flexibiliteit van alle kanten.
Met enige aanpassingen konden de spreekuren en operaties gewoon doorgaan.
Gelukkig, want zo stagneerden de onderzoeken voorafgaand aan de opvang van de
zwerfdieren niet. Om het ook thuis ‘op te vangen’ met de gesloten scholen en kinderdagverblijven kon ik de administratie vaak vanuit huis doen.
-We zitten nu in de herfst; heb je nog tips en opmerkingen voor onze huisdieren
waar we in dit prachtige jaargetijde rekening mee moeten houden?
Ik houd zelf erg van de herfst. Het is vaak heerlijk wandelweer en het bos is erg mooi
met alle herfstkleuren. Ook honden vinden dit jaargetijde vaak heerlijk om lekker
te wandelen; niet te warm en niet te koud. Perfect dus voor lange boswandelingen
samen. Let er wel op dat de hond niet gaat kauwen op de gevallen eikels, deze zijn
voor honden namelijk giftig.
In de herfst wisselen onze huisdieren ook de zomervacht voor de wintervacht. Tijd
dus voor wat extra vachtverzorging en vergeet daarbij ook de parasiet-behandelingen
niet. Ook in de herfst zijn er namelijk nog vlooien en teken.
Bedankt voor je inzet en fijn dat je er voor onze dieren bent!
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Engelen bestaan!

En één daarvan heeft Mieke als naam
Soms kruist een heel bijzonder persoon je pad, waardoor je voelt dat toeval niet
bestaat. Lees het hartverwarmende verhaal over deze onbaatzuchtige vrouw en
haar grijze snuitjes. Aan de tafel des levens heeft Mieke zelf ook het nodige op
haar bordje gehad. Toch weerhoudt dit haar er niet van om voor senior hondjes
te zorgen. Het is Mieke’s missie geworden om steeds een roedeltje van 3 te
verzorgen.
In de lente van 2019 was Mieke op zoek naar een nieuwe hond. Mieke koos altijd voor
senior honden omdat het haar zo aan het hart gaat dat deze een leven lang onderdeel
van een gezin uitmaken en in de herfst van hun leven om welke reden dan ook, ineens
hun thuis verliezen. Mieke had geen beschikking over internet, maar vrienden van
haar hadden voor haar wat rondgesnuffeld op internet. Zo stuitten ze op het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en zagen dat wij gespecialiseerd waren in senior honden.
Mieke had geen vervoer, maar een vriend bood aan om de één uur durende rit enkele
reis (!) met haar af te leggen. Zo stond deze man met Mieke plots op de stoep van het
Dierentehuis. Zij spraken daar met Arine. Mieke legde uit waarom ze zo graag senior
hondjes wilde adopteren. Ze besefte zich dat de oudere honden vaak wat kwaaltjes
gingen krijgen en dat maakte haar niets uit. Nee, sterker nog, het was totaal geen
probleem als de hond nu al medische kwalen had. Dat vond Arine natuurlijk hartverwarmend. In gesprek kreeg Arine heel sterk het gevoel dat Roos wel eens een ‘match
made in Heaven’ zou kunnen zijn. Dat vertelde Arine aan Mieke en noemde Roos.
Alleen al de naam was mooi…

Kennismaking

Mieke en Arine liepen samen naar het Seniorenpaviljoen. Roos deelde een kennel met Trippel.
Ze waren apart van elkaar binnen gekomen en
hoefden ook niet samen geplaatst te worden,
maar het was een leuk duo samen. Roos was
namelijk een beetje blind en Trippel was juist
een beetje doof.
Mieke zag Roos en was meteen verliefd; die
mooie, blonde Labrador die heel blij, kwispelend en enthousiast op haar af kwam. En Trippel
trippelde daar even enthousiast achteraan om
kennis te maken. Mieke begreep direct wat Arine
had aangevoeld: de klik was er meteen aan beide
kanten.
Maar niet alleen aan twee kanten, ook Trippel
(een Bretonse Spaniël) had duidelijk interesse in
Mieke. En Mieke vond Roos en Trippel zo’n leuk
stel samen dat ze het verschrikkelijk vond om
ze uit elkaar te halen. Ze kwam dan eigenlijk

Roos
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wel voor één hondje, maar dat
maakte met het zien van dit
vrolijke stel niets meer uit: ze
ging naar huis met maar liefst
2 seniortjes. Die ook nog eens
doof en zo goed als helemaal
blind waren.
Deze onbaatzuchtige, liefdevolle daad heeft iedereen bij
het Dierentehuis geïnspireerd
en we hebben het er vaak en
nog lang daarna met elkaar over
gehad.

Trippel

Speciale band

Ondertussen was er nog regelmatig contact tussen Mieke en het Dierentehuis om
allerlei updates te geven. Toen Trippel ingeslapen moest worden, belde Mieke met
Arine om dit treurige nieuws te vertellen. Een paar dagen later belde Mieke weer met
Arine om aan te geven dat Roos echt van slag was en zich heel eenzaam voelde. Of
ze niet toevallig 1 of 2 kleinere, senior hondjes kende die bij Roos en natuurlijk Mieke
zouden passen.
We hadden Dribbel zitten, een kruising Terriër, en een Boomer, Chico met diabetes en
die dus dagelijks insuline-prikken moest krijgen. Waarop Mieke meteen riep: “Oh doe
die alletwee maar, ik ben dat prikken wel gewend en anders duurt het zo lang voordat
Chico een nieuw thuis gaat vinden.” Door de klik met Arine was een beschrijving aan
de telefoon voor Mieke voldoende om een keus te maken. Hoe lief en geweldig is
dat?!! Echt een Engel, die Mieke!

Dribbel
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Chico / Nico

Welkom thuis!

We wisten dat Mieke geen beschikking had over een auto en we wilden haar goede
daad tegemoet komen. De chauffeurs van het Dierentehuis hebben een huisbezoek
gecombineerd met het brengen van Dribbel en Chico. De chauffeurs werden hartelijk
ontvangen door Mieke (en Roos natuurlijk!) en ze zijn een uurtje gebleven om te
kijken of Roos, Chico en Dribbel het goed met elkaar konden vinden. Dat was zeker
het geval en Mieke kon niet blijer zijn met de harige aanvullingen! Ook Dribbel en
Chico (omgedoopt tot Nico) hebben hun gouden mandje bij haar gevonden.
We werden regelmatig op de hoogte gehouden, met telefoontjes en foto’s per post,
hoe het ze verging en genoten daar iedere keer van.
Mieke nam weer contact op om aan te geven dat Chico / Nico ingeslapen moest
worden. Een tijdje later was er weer plek voor een 3e senior bij Mieke.
Dit werd een ruwharige Jack Russel, met de bijnaam ‘Hundje’, met meerdere tumoren.
Ook dit schrok Mieke natuurlijk niet af! Mieke vond de naam Lady wel beter bij haar
passen, omdat mevrouw zo haar eigen maniertjes had.

Hundje / Lady
Engel-Waardig

Hoe bijzonder is het, Mieke heeft (tot nu toe) al 5 senioren van Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch een heerlijk thuis geboden. Zij geeft ze het warme mandje waar ze recht op
hebben en vertroetelt ze maar al te graag. Zo heeft ze haar woonkamer omgetoverd
tot een soort van bejaardentehuis voor deze grijze snuitjes. Heerlijke zachte banken
vol kussentjes en warme dekens waar ze op mogen liggen. Smakelijke hapjes over de
dag verspreidt en een fijne tuin waar ze nog lekker van zich mogen laten horen. En
natuurlijk worden ze dagelijks overladen met kusjes, knuffels en aaitjes.
Lieve Mieke, je bent een Engel en een inspiratie voor ons allemaal! We zijn zo dankbaar
dat het lot destijds had bepaald dat wij elkaar mochten ontmoeten. Wat zijn we blij
met jou!
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ALARMLIJN: 073 - 644 58 57 (24-uurs service)
Alarmopvolging
Winkel- & mobiele
surveillance
Objectbeveiliging
Beveiliging van evenementen
Receptiediensten &
special deliveries
Collectieve beveiligingsprojecten
Hondenbewaking

FSS Security
Tuinstraat 8a, 5241 AA Rosmalen
T 073 - 644 02 73 / E info@fssbv.nl

www.fssbv.nl

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

BMS
Business Mail Services

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

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

Kattenpaviljoen
In ons vaste item over het Kattenpaviljoen vertelt vaste verzorger Erik van der
Putten iedere Dierbaar over het reilen en zeilen bij onze katten. Tja, en wat is er
nou een leuker onderwerp dan kittens?

Kittens!

Drinken bij moeder is niet alleen belangrijk voor de groei en de opbouw van een goed
werkend immuunsysteem, maar is ook erg belangrijk voor het ontwikkelen van een
band tussen moeder en kitten. Kittens drinken voor het ontwikkelen van deze band
wel een half jaar tot een jaar (en soms zelfs langer) melk bij hun moeder.

Drinken bij mama

Samen spelen!		

Spelen met nestgenootjes is niet alleen erg leuk, maar kittens leren hier ook nog eens
veel van. Zoals het verkennen van hun eigen grenzen en die van een ander. Ook het
op tijd intrekken van nagels omdat dit soms pijnlijk kan zijn. Verder bouwen ze door
te samen te spelen een erg hechte band op met elkaar. 				

Samen chillen na het spelen

Zintuigen

Kittens zijn de eerste twee weken nog doof en blind. Wel hebben ze al een volledig
ontwikkeld reukvermogen dat ze nodig hebben om de tepel bij de moederpoes te
vinden.
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Fysiek contact met mensen

Dit contact hebben kittens nodig omdat in week 2 tot 7 hun zenuwstelsel volop in
ontwikkeling is. Ze leren in deze tijd wat ze als normaal moeten beschouwen. Om
kittens optimaal te kunnen socialiseren met mensen hebben ze van week 2 tot week
7 een uur per dag (fysiek) contact nodig. Na de zevende week kan je namelijk een
kitten niet meer socialiseren met mensen. Wel kan er dan nog een gewenning naar
personen ontstaan. Belangrijk is om dit op een voor de kitten ontspannen en positieve
manier te doen. Daarnaast het liefste met minimaal 5 verschillende mensen om te
voorkomen dat kittens zich voornamelijk aan enkele mensen gaan hechten.

Apenkooien

Het is geen geheim dat katten van
hoogte houden. Leren klimmen is
dus erg belangrijk voor kittens.
Dit jonge kittentje is er alleen
wel heel erg vroeg bij. Gelukkig
houdt moeder goed een oogje in
het zeil vanuit de hoek.
Het leven van een kitten is één
grote ontdekkingsreis. Zoals
hieronder op de foto te zien is:
even stoppen met spelen om
eens grondig te onderzoeken wie
deze vreemde kat is!

Erik van der Putten, Kattenpaviljoen
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Uitgelicht:

Gedragstherapeut Marieke van der Burgt
Als Dierentehuis krijgen wij te maken met dieren met uiteenlopende geschiedenissen. Sommige geschiedenissen zijn allesbehalve mooi, soms kennen we de
geschiedenis zelfs helemaal niet en soms is de combinatie tussen hond en eerdere
eigenaar niet de beste geweest, waardoor de hond ‘verkeerde’ gewoonten heeft
kunnen aanleren. In dit soort gevallen schakelen we professionele en objectieve
hulp in van een gedragstherapeut. Ook is een onderzoek door een gedragstherapeut een voorwaarde van het Dierentehuis bij het doen van afstand bij de hoogrisico-rassen en bij honden waarbij er sprake is geweest van bijtincidenten.
Marieke van der Burgt is gedragstherapeut voor onder andere honden, aangesloten
bij Tinley en helpt ons regelmatig. Zij maakt een gedegen assessment van de hond en
geeft ons advies in benadering, plaatsingskansen en -voorwaarden en geeft eventuele
trainingsadviezen voor begeleiding in het Dierentehuis. We willen haar graag bij jullie
onder de aandacht brengen als dank voor de jarenlange prettige en goede samenwerking!
Marieke aan het woord:
Ik ben Marieke van der Burgt en ben als gediplomeerd gedragstherapeut voor honden,
katten en konijnen, dagelijks bezig met het gedrag van dieren. Jaren geleden nam ik
zelf een hond mee uit het asiel die de titel ‘probleemhond’ kreeg. De liefde voor het
dier en de wil om de hond te helpen waren de redenen waarom ik juist deze hond een
goed thuis wilde bieden. Ik wilde graag advies in de heropvoeding van mijn hond en
vond het erg moeilijk om hier een goed adres voor te vinden. Goed bedoelde adviezen
waren er genoeg, maar waren deze ook wetenschappelijk onderbouwd?
Steeds meer raakte ik geïnteresseerd in de leerprincipes en de ‘taal’ van de hond.
Uiteindelijk heeft dit me doen besluiten om zelf de opleiding tot Kynologisch gedragstherapeut bij DogVision te gaan volgen. Mijn doel was eerst mijn eigen hond te helpen
en daarna mijzelf in te zetten voor andere hondeneigenaren. Omdat mijn liefde voor
dieren niet ophoudt bij honden, heb ik me later ook gespecialiseerd in gedragstherapie bij katten en konijnen. Voor beide opleidingen heb ik mijn diploma behaald bij
Tinley Academie.
Ik ben aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren en verzorg in de omgeving
van Den Bosch gedragsconsulten voor zowel hond, kat als konijn. Ik ben ook regelmatig in Dierentehuis ’s-Hertogenbosch te vinden om de honden te helpen. Ik test
de honden en probeer hierna een goed profiel te maken, waardoor de honden beter
plaatsbaar zijn. Indien nodig stel ik een trainingsschema op, wat door de trainers en
verzorgers van de honden uitgevoerd kan worden. De meeste honden zijn inmiddels
succesvol herplaatst en ik hoop dat er nog heel veel volgen.
Wil je nog meer weten over mij of mijn werk? Neem dan een kijkje op mijn website:
www.mariekevanderburgt.nl
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Marieke van der Burgt,
Tinley-gedragstherapeut voor dieren

En we kregen zelfs gratis tips van Marieke om met jullie
te delen!

Trekken aan de lijn

Ongetwijfeld kent u ze wel, of misschien heeft u zelf wel een look-a-like sledehond:
een hond die zich tijdens het uitlaten letterlijk en figuurlijk ophangt aan zijn eigen
lijn. Om het trekken aan de lijn af te leren, moet eerst bekeken worden wat voor
voordeel het de hond oplevert als hij trekt aan de lijn. Als het de hond namelijk geen
voordeel oplevert, zal hij het gedrag niet blijven vertonen. Levert het de hond wel
een voordeel op, dan ontstaat dus het trekken aan de lijn. Het voordeel wat hij in
zicht heeft, is op dat moment belangrijker dan het eventuele ongemak van pijn in zijn
nek. Een hond loopt van nature sneller dan een mens. Het einde van de lijn is dan ook
snel bereikt. De belangrijkste motivatie voor uw hond om te blijven trekken, en zelfs
steeds harder te gaan trekken, is dat uw hond met zijn getrek keer op keer geweldige
resultaten boekt. Uw hond ziet bijvoorbeeld op afstand een andere hond. “Hé, gezellig
een speelkameraadje!” “Daar wil ik heen!” U heeft eigenlijk ook wel even zin om met
de andere hondeneigenaar te kletsen en u laat u dus gewillig meetrekken. Door het
trekken, leert uw hond dat hij komt waar hij wil komen, namelijk bij zijn speelkameraadje. Het eerste succes, en daarmee de versterking van het trekgedrag, is behaald!

Tip 1: Trekken = Stil staan

Het uitgangspunt is dat de hond de strakte van de lijn regelt en niet u. Zodra uw hond
trekt, gaat u stil staan. Op het moment dat de spanning van de lijn af is, vervolgt
u weer de wandeling. Probeer in het begin uw wandeltempo aan te passen aan het
tempo van de hond, zodat het voor uw hond iets makkelijker wordt om niet te trekken
aan de lijn. Beloon uw hond wanneer de hond netjes met u meeloopt.

Tip 2: Trekken = Omdraaien

Een andere methode is de methode trekken = omdraaien. Op het moment dat de hond
trekt draait u meteen om en zorgt u ervoor dat uw hond niet komt waar hij naar toe
wilde trekken. U mag de beide methodes door elkaar gebruiken. Het zal best even
duren voordat uw hond door heeft wat de bedoeling is. Maar, als hij de oefening
eenmaal door heeft, zult u zien dat de vorderingen snel gaan.

Tip 3: Consequent

In het begin zult u waarschijnlijk geen stap verzetten of de lijn staat al weer strak.
Blijf heel consequent en geduldig en ga stil staan of draai om. Laat iedereen die de
hond uitlaat, zich aan de gestelde regels houden! Op het moment dat de spanning
van de lijn af is, beloont u uw hond. Gebruik een lijn met een lengte van ongeveer
1.50 meter. Zorg dat u de lijn altijd even lang hebt. Hierdoor zal uw hond uiteindelijk
leren, hoeveel ruimte hij heeft tijdens het wandelen.
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Marieke van der Burgt onderzoekt niet alleen honden, maar kan u ook ondersteunen
met gerichte training of zelfs therapie. Dit kan van grote waarde zijn bij gedragsproblemen bij uw hond of wanneer u zich bijvoorbeeld afvraagt of het gedrag van
uw hond zorgelijk is. Ons advies is: schroom vooral niet om contact met haar op te
nemen, want soms is ‘lastig’ gedrag heel simpel of met enige moeite op te lossen.

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.

Poetser

Als je van poetsen houdt ben je bij ons helemaal aan het goede
adres. Zoals je op de foto’s kunt zien, is dat ook al een veelzijdige
taak. 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…
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!
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Succesverhaal Balou / Loetje
Het verhaal van onze langzitter Balou, nu Loetje,
verteld vanuit 3 perspectieven.
Balou in het Dierentehuis – Verzorger Sabine

Toen ik bij het seniorenpaviljoen begon te werken, zat Balou er al. Een Border Collie
met een eigen willetje. Balou was eerder dat jaar even geadopteerd geweest, maar
helaas teruggebracht. In totaal heeft hij ruim een jaar in ons Dierentehuis doorgebracht.
Ik kan me de eerste keer dat ik hem uitliet nog goed herinneren. We liepen een
heerlijk rondje bij het Dierentehuis en het ging supergoed. Totdat we weer richting
het Dierentehuis liepen en hij ineens op auto’s af sprong. Gelukkig had ik hem kort
aan de lijn en gebeurde er niks, maar dat was natuurlijk wel even schrikken na zo’n
rustige wandeling. Nadat ik hem vaker had uitgelaten, merkte ik dat het vooral auto’s
betrof die hem van voren naderden. Ik vond manieren om hem rustig te houden op
dat soort momenten.
Ik leerde hem steeds beter kennen en als een echte Border Collie dreef hij je het liefst
weg of hapte hij in je broekspijp, als hij zijn zin niet kreeg. Het happen was zeker niet
bedoeld om schade aan te richten, maar past bij het drijf-gedrag van Border Collies;
dat doen ze namelijk bij de schapen ook als die niet snel genoeg de juiste richting op
gaan. En op zich kun je dat happen, als meneer zijn zin niet kreeg, ook wel zien als
passend bij een Border Collie; het is namelijk een slim ras dat gefokt is om zelfstandig
te werken. Dus hun zin doordrijven (ja, deze woordspeling is zo bedoeld - red.) past
ze wel als er weinig leiderschap is. Gaandeweg merkte ik ook, dat hij redelijk snel
overprikkeld kon raken en als je dat voor hem oploste en liet zien dat je de ‘baas’
was, Balou het drijven en happen niet of nauwelijks meer deed. Wanneer dit wel
dreigde te gebeuren, zag ik dat snel aankomen en met een duidelijke ‘nee’ stopte hij
ook.
Balou liet in zijn asiel-tijd zien wat voor een geweldige hond het was, hij werd één
van mijn beste hondenmaatjes. We deelden dan ook dezelfde hobby’s: vol overgave
knuffelen en kusjes geven en met een bal spelen deed hij het liefst elke dag en de
hele dag!
Er kwam maar geen reactie voor hem, iets wat ik niet helemaal snapte. Ik wist dat het
niet de allermakkelijkste hond was, maar als hij je vertrouwde en begreep, had je een
vriend voor het leven. Na zo’n lange tijd in het Dierentehuis kwam er dan eindelijk
een reactie! En dat ook nog eens toevallig op een moment dat ik op kantoor zat! Ik
werk eigenlijk altijd ‘achter’ bij de honden en zelden viel ik in op kantoor; het had zo
moeten zijn denk ik. Deze mevrouw vertelde dat ze eerder een Border Collie hebben
gehad en dat ze die helaas in hadden moeten laten slapen. Na een periode zonder
hond, begon het weer te kriebelen en keken ze wat rond op internet. Daar kwamen
ze Balou tegen. In zijn beschrijving lazen ze over het happen en vroegen hoe erg dat
was. Ik vertelde hen dat hij dit deed wanneer er teveel prikkels waren, maar wanneer
je liet zien dat je de baas was en hij je eenmaal vertrouwde, hij dit veel minder vaak
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deed. Na een uitgebreid telefoongesprek hebben we een afspraak gemaakt. En weer
toevallig (en gelukkig!) op één van mijn werkdagen. Ik vond het heel fijn dat ik mijn
goede vriend Balou aan hen kon voorstellen. Ze zagen wat voor mooie en leuke hond
het was. Ook hebben ze de beweegredenen voor afstand van de vorige eigenaars van
Balou gelezen. Hierop reageerden ze al snel met ‘typisch Border Collie’. Ze zijn met
hem gaan wandelen en kwamen terug met de mededeling dat ze hem graag wilden
adopteren. Hij kreeg EINDELIJK zijn liefdevolle huisje! En hoe erg ik mijn grote vriend
ook zou gaan missen na zo’n lange tijd met hem te hebben samengewerkt, was ik
natuurlijk ook heel blij voor hem! En een beter plekje kon hij niet krijgen. Gelukkig
sturen ze regelmatig een update met leuke foto’s en zo nu en dan bellen ze om te
vertellen hoe goed hij het doet en hoe fit hij nog steeds is voor zijn 14 jaar. Nog bijna
elke dag denk ik aan hem, hoe geweldig hij het nu heeft en hoe erg hij het verdiende
om een eigen huisje te hebben.
Lieve Balou (nu Loetje), hopelijk mag je nog heel vele jaren genieten en wie weet zie
ik je ooit weer een keer. Ik geniet elke keer van de foto’s en je geweldige verhaaltjes.

Een pensionado als opvolger – Baasje Jarma

Na thuiskomst van onze zomervakantie 2019, raakte het gemis van onze Border Collie,
die we vanaf 8 weken groot brachten en in het voorjaar plotseling dodelijk ziek was
geworden, ons opnieuw keihard. Wat te doen? Voor het opvoeden van een pup hadden
we voorlopig geen tijd genoeg. Uit ervaring wisten we dat vooral de eerste twee jaar,
maar ook daarna, het leven met een Border Collie heel intensief is. Zo’n energiek dier
is feitelijk een ‘personal trainer’.
Wie schetste onze verbazing, toen we op internet bij toeval stuitten op “charmante
heer Balou”, die sinds ruim een jaar verbleef in het seniorenverblijf van Dierentehuis
Den Bosch! Zijn gelijkenis met onze eerste en enige Border Collie, kortharig, trof ons
en zou onze dierenarts, anderhalve week later, zelfs kippenvel bezorgen.
We hebben direct gebeld met de vaste verzorger van Balou, Sabine. We hadden
‘goeie papieren’, zogezegd. Spannend was het, om elkaar te gaan ontmoeten. Balou
bleek stevig van postuur, zelfstandig en geobsedeerd speels met ons meegebrachte
balletje. De eerste wandeling, door het groen en langs een plas, verliep als vanzelf.
Sabine had ons terecht voorbereid op Balou’s moeite met andere honden, kinderen en
katten. Zijn gehoorzaamheid woog daar gunstig tegenop. Zijn inborst is vriendelijk en
levenslustig, lerend ook, ondanks zijn leeftijd: 14 jaar intussen. Beetje grijs om z’n
snoet, beetje slechthorend. Aangelijnd lossen we situaties voor hem op. Los lopend,
nou ja, rennend, in de uiterwaarden langs de IJssel, of in bosrijk Salland, reageert
hij direct op klappen in onze handen en als we dicht bij elkaar zijn, reageert hij goed
op gebaren en enkele woorden. Maar we hebben zijn naam veranderd in Loetje, van
linke Loetje, om onszelf eraan te herinneren dat we moeten opletten als we honden
of kinderen tegenkomen. Vooral in menigten, al heeft Loet 11 jaar in de drukte van
Rotterdam geleefd.
Thuis, op 14 september 2019, ontdekte hij enthousiast de mand met speeltjes.
Ondanks onze wederzijdse onwennigheid ging hij rustig slapen, rustiger dan wij zelf.
De volgende ochtend gedroeg hij zich blij en fantastisch meegaand, totdat we in het
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bos een andere hond tegenkwamen natuurlijk. Loet laat zijn soortgenoten duidelijk
weten dat hij niet van plan is om zijn plaats bij ons op te geven. We nemen z’n maffe
trekjes voor lief en zijn die meestal al voor. Zo eigent hij zich voorwerpen toe, die we
per ongeluk laten vallen, of hapt hij in je broekspijpen als je niet opschiet – gelukkig
niet in blote benen! Hij is fit, communicatiever en socialer dan een jaar geleden.
Zoals het een Border Collie betaamt: snel van begrip, uitdagend en trouw. Loetje is
zo flexibel, dat hij met ons heeft gekampeerd alsof hij het vanzelfsprekend vond. We
zijn heel gek met hem!

En dit is wat ik erover te zeggen heb – Loetje
Ik
ben
natuurlijk
slim genoeg om te
schrijven, maar ik
heb het veeeel te
druk om een hele lap
tekst te tikken. Hier
mijn kijk op de zaak:
een paar selfies (ja,
ik mag dan wel al 14
zijn, maar ik ben nog
lang niet uitgeleerd).

‘Ik in het asiel:
gaan we nou?!’

‘Ook bij mijn nieuwe
baasjes: Hop hop, Tjop
tjop, Gas d’r op!’

‘Personal trainer, maar
zelf ook een Fitboy’

‘Buutvrij!!!’

‘Lokale delicatesse
op vakantie’

‘Dacht je nou écht dat je
dit stiekem kon doen?!!’

‘Helemaal blij, want mijn
baasjes snappen mij’

‘Kortom, ik heb het
heerlijk naar mijn zin!’
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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

Café

‘t Leeuwke

Dierenkliniek
Vught
DIERENKLINIEK
VUGHT
Kempenlandstraat 33 • 5262 GK Vught
Tel: 073-6563631
info@dierenartsenoisterwijk.nl

www.dierenartsenoisterwijk.nl

Arjan Donkersteeg

a-donkersteeg@hotmail.nl
06-21840502

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

Hinthamerstraat 150
5211 MT ‘s-Hertogenbosch

Lockdown tips van onze katten

Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal waarbij het een uitdaging is om in
balans te blijven. Gelukkig hebben onze katten gouden tips…

‘We
zitten
allemaal
verplicht thuis…’

‘Zo wordt zelfs boodschappen doen een uitje’

‘Start de dag rustig, ga
lekker uitgebreid in bad’

‘Zeker niet te lang naar je
scherm staren hoor!’

‘En doe gerust een lekker
middagdutje’

‘Ga
lekker
buiten
bewegen,
onze
tip:
Downward Facing Cat’

‘En daarna goed strekken
en dat mag gerust met je
ogen dicht’

‘Trek je op tijd even terug
van je huisgenoten…’

‘…zodat je het samen
gezellig kunt houden!’
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Star Wars Trio zorgt voor Tumult
Ook in Nederland worden er dieren gedumpt. Maar voor ons is dat de praktijk.
Ons werk is het niet om daarover te oordelen, maar om ze op te vangen en een
passend thuis voor hen te vinden. Maar dit trio heeft de hele omgeving op stelten
gezet!
Op een druilerige dag, zo tegen sluitingstijd van het Dierentehuis, springt Bernadette
op de fiets om naar huis te rijden. Tot haar verbazing ziet ze vlakbij het Dierentehuis
een auto staan waar op dat moment 3 hondjes worden uitgezet. De auto scheurt
daarna hard weg.
Omdat alle drie de honden alle kanten opstoven, gingen Bernadette, Dagmar en Laura
bewapend met vangstokken en dekentjes, richting de honden. Één van de hondjes
was erg bang en kon snel worden ingesloten en gevangen worden. Een ander hondje
was minder bang, maar bleef op afstand iedereen wegblaffen. Ondertussen liet hij
ook flink z’n tanden zien. Toch rende hij niet weg.
Het derde hondje, een Teckel, zagen ze nog in de verte staan en toen ze hem benaderden trok hij een sprint in de richting waar de auto naartoe was gereden. Hij was
het spoor even bijster en bleef toen maar rennen.
Gelukkig werd hondje 2 ondertussen ook gevangen, maar was er van de Teckel geen
spoor meer te zien.

File

Op een gegeven moment zagen ze een rij van koplampen op een weg waar nooit
files staan. Het kon niet anders dan dat daar de Teckel liep. Ondertussen probeerden
andere mensen de Teckel te vangen, maar dit mislukte steeds. Het enige geluk was
dat de mensen konden bevestigen dat hij zich inmiddels weer aan de juiste kant van
de tussenliggende sloot bevond. Na ruim 2 uur zoeken moest de zoektocht gestaakt
worden, omdat het inmiddels te donker was geworden.
Omdat de inmiddels 2 gevangen hondjes echt het uiterlijk van Chewbacca uit Star
Wars hadden, werden ze omgedoopt tot Chewy en Bacca. U begrijpt dat degene met
zijn bek vol tanden de naam Chewy kreeg.
Aangezien de Teckel nog steeds solo aan het vliegen was, moest zijn naam uiteraard
Han Solo worden.

Buurtspeurtocht

Na een onrustige nacht voor de medewerkers, werd de zoektocht de volgende
ochtend vervolgd. Zo gingen ze eerst bij de naaste buren (volkstuinen, hockey-en
tennisclub) langs om te vragen of zij iets gesignaleerd hadden. Tevens mochten zij
het terrein afspeuren en voer bij de ingang leggen. Terwijl het zoekteam onderweg
was naar Kinderboerderij Oosterhoeve, kwamen ze er via een wandelaar achter dat
Han heerlijk op het strandje had gespeeld met een andere hond, alsof er niets aan
de HANd was…
Intussen stond bij het Dierentehuis de telefoon roodgloeiend en meldden zich diverse
buurtbewoners, die Han hadden gespot en ook al uren aan het zoeken waren. Wat
lief!
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In de loop van de middag hebben de medewerkers hem
regelmatig gezien en ging hij er telkens als een haas
vandoor. Jammer genoeg kwam het einde van de dag weer
in zicht, maar ze waren gerustgesteld dat hij in ieder geval
ongedeerd was en in de buurt verbleef. De medewerkers van
het Dierentehuis hadden daarom een vangkooi met lekkers
op een beschutte plek gezet. Omdat het koud was hadden
ze er ook een lekkere warme deken overheen gehangen.

Chewy bij binnenkomst

Verlossing

De volgende ochtend gingen ze hoopvol naar de vangkooi,
maar troffen helaas geen Han aan. De zoektocht werd weer
vervolgd, terwijl in de tussentijd op het Dierentehuis het
verlossende telefoontje kwam. Han had het zich gemakkelijk gemaakt in een achtertuin in de buurt!
Later op het Dierentehuis werd er naar een chip gezocht,
maar die bleek er niet te zijn. Ook hij werd door de dierenarts onderzocht.
Tijdens hun quarantaine werden klittenbolletjes Chewy
& Bacca door Sabine gewassen en lekker getrimd. Hierna
waren ze alle drie klaar voor een nieuw en liefdevol leven.
Chewy was in de tussentijd uit haar schulp gekropen en
begon mensen weer te vertrouwen. Het bleek dat al dat
tandjes-tonen tijdens de eerste paar dagen gewoon uit
angst en overleving voortkwam.
Bacca was daarentegen vol vertrouwen naar mensen en
genoot van alle aandacht. Chewy en Bacca verbleven samen
in een kennel, waardoor Chewy kon zien dat het allemaal
goed was. Chewy trok zich op aan Bacca en ontdooide zo
vrij snel.

Bacca bij binnenkomst

Han Solo bij binnenkomst

Transformatie! Chewy chewde
niet meer, ze is klaar voor adoptie

Eind goed, al goed

We zijn blij te vermelden dat alle drie de gedumpte hondjes,
na al deze tumult, een nieuw thuis hebben gevonden.
Het Dottige Duo werd snel samen geadopteerd. En dankzij
Han zijn tamtam had ook hij razendsnel zijn nieuwe thuis.
Wat een mankracht heeft dit tumult gekost; talloze medewerkers en vrijwilligers zijn 2 volle dagen op de been
geweest om de honden in veiligheid te brengen. Maar ook
zeker alle lieve bewoners en verenigingen uit de buurt
hebben zo hun best gedaan. Wat ontzettend mooi is het
dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Hoe
hartverwarmend en verbindend is de Dierenliefde!
Lieve Chewy, Bacca en Han: May the Force be with You!
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Bacca klaar voor adoptie

Han Solo klaar voor adoptie

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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Hersenwerk
Beheerder Wendy van der Togt heeft net voor de Corona-uitbraak een cursus
gevolgd, die voor iedere hondenbezitter (en hond!) interessant kan zijn en we dan
ook graag met jullie delen. Het heet: Hersenwerk voor honden.
We horen je al denken: Wat? Sudoko’s en cryptogrammen voor honden? Ja, daar komt
het ongeveer op neer. Het is een manier om je hond mentaal uit te dagen, lekker
zijn/ haar hersens te laten kraken. Je kunt puzzels kopen, maar ook zelf van allerlei
huishoudelijk materiaal puzzels maken.

Voor wie is het?

Heb je een drukke hond (zo één waarbij complete vreemden je tijdens het wandelen
toeroepen: “je moet fietsen met die hond!”)? Heb je een gespannen en zenuwachtige,
misschien zelfs bange hond? Of heb je een oudere hond die niet meer zo goed ter
been is? Of moet je hond het een tijdje rustig aan doen om goed te herstellen van een
ingreep? Dan is Hersenwerk iets voor je hond. Natuurlijk kan het ook altijd gebruikt
worden om lekker wat afwisseling in activiteiten aan te bieden. Of wanneer je zelf
herstellende bent en je je hond daardoor minder zijn energie kwijt kunt laten raken…
Bij puppy’s zou je Hersenwerk kunnen introduceren, maar het is al gauw teveel
gevraagd voor je pup. Het beste is om dit onder professionele begeleiding te doen.
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Geen goed of fout

Het belangrijkste om te onthouden is dat je hond niets goed of fout kan doen, bij
welke activiteit dan ook bij Hersenwerk. Let dus goed op of je hond niet gefrustreerd
raakt doordat de gekozen activiteit te moeilijk blijkt of niet bij hem past. Dat maakt
het ook zo prettig voor je hond, hij moet immers al de hele dag van alles (bijvoorbeeld zitten, in de mand, rustig doen wanneer hij blij is, aandacht voor jou hebben).
Je hond gaat dus eigenlijk vooral doen waar hij zin in heeft! Zo leer je hem nog beter
kennen en kun je de hersenspelletjes aanbieden die hem het meest aanspreken!

Ideeën

Een activiteit: Neem een lange lijn mee en vindt een veldje waar weinig kans op
afleiding is. Lijn daar je hond aan en laat hem doen waar hij zin in heeft. Stel jezelf
neutraal en ‘onzichtbaar’ op; je hond hoeft namelijk niet bezig te zijn met jou en
ook zeker niet uit te vogelen wat jij misschien van hem zou willen. In het begin zul je
waarschijnlijk zien dat hij het nog even niet snapt; moet ik een tak pakken om mijn
baasje te vermaken? Waar blijft dat balletje nou, baasje? Waarom gaan we nou niet
samen spelen? Maar je gaat vanzelf zien dat je hond zijn eigen plan gaat trekken.
En wat dat dan is, zegt veel over wat je hond leuk vindt. Één en ander hangt vaak
samen met het ras of de rasgroep, maar dat hoeft niet. De ene hond zoekt een tak,
gaat lekker liggen en erop kauwen, de andere volgt zijn neus, weer een andere graaft
een tunnel naar China, de volgende speelt zijn eigen versie van ‘Wie is de Mol?’ (als
er bijvoorbeeld molshopen zijn op het veld) en weer een andere doet aan ‘Expeditie
Robinson’ en onderzoekt ieder hoekje van het veld (om iets te eten misschien?).
Een andere activiteit: Spaar je wc-rolletjes op, doe er een brokje in en druk de
uiteinden in of sluit die uiteinden af met proppen keukenrol. Stop een aantal gevulde
wc-rollen in een doos of tas en laat je hond lekker zijn neus volgen en uitvogelen hoe
hij bij de snoepjes kan komen. Dit oplossen van ‘problemen’ is supergoed voor zijn
zelfvertrouwen.
En nog een activiteit: In huisdierwinkels zie je vaak ‘hondenpuzzels’ liggen; een plank
met schuifjes, blokjes, kleppers, waar je snoepjes of brokjes onder kunt verstoppen
en je harige vriend moet uitvogelen hoe hij dat lekkers bemachtigd krijgt. Ook zie je
wel eens snuffelmatten. Dit kun je ook zelf maken van stof. Je neemt bijvoorbeeld
een rubber buitenmat en een fleecedeken welke je in repen knipt (fleece gaat niet
rafelen en komt niet in de maag terecht). Je kunt de repen door de gaatjes halen en
aan één kant aan elkaar knopen. Je kunt zo creatief zijn als je handig bent, want je
kunt ook bijvoorbeeld envelopjes of zakjes naaien die je in de mat verwerkt.
Enne… mocht je nou deze winter geen genoeg krijgen van het maken van snuffelmatten, zouden wij er natuurlijk heel blij mee zijn!
www.hersenwerkvoorhonden.nl
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De Oude Kwispelaar – Yvonne blikt terug
In 2011 selecteerde de Koninklijke Hondenbescherming ons Dierentehuis, als enige
asiel in het land, om een samenwerking aan te gaan voor de opvang van senior
honden. Zo opende in dat jaar de deuren van het seniorenpaviljoen “De oude
Kwispelaar”. Een speciaal paviljoen voor honden van 10 jaar of ouder welke om
hun ouderdomskwalen vaak wat extra verzorging nodig hebben. Op het moment
van publiceren is de definitieve datum nog niet bekend, maar in 2021 stopt de
samenwerking tussen de Hondenbescherming en ons Dierentehuis, omdat zij een
eigen locatie, geheel gebouwd volgens de nieuwste inzichten, voor de opvang van
senioren gaan realiseren.
Onze dierenverzorgster van de senioren, Yvonne, vertelt:
Als vrijwilligster heb ik bij het eenjarig bestaan
“honden”-taart aangesneden en in 2013 werd ik vaste
dierenverzorgster van de grijze snuitjes in de ‘Oude
Kwispelaar’.
Vele hondjes heb ik mogen verwelkomen, verzorgen en
knuffelen en ook weer uit mogen zwaaien als ze een
nieuw baasje kregen. Soms al na een paar weken en een
enkele na een paar maanden tot soms wel een jaar.
Ik kan ze niet allemaal meer herinneren jammer genoeg,
maar er zijn er velen die ik nooit meer zal vergeten.
Zoals bijvoorbeeld hondjes die verwaarloosd binnenkwamen en wij weer helemaal hebben opgeknapt,
honden die veeeel te lang bij ons verbleven en natuurlijk
de enkele honden die we, tot ons groot verdriet, toch
hebben moeten laten inslapen omdat ze te ziek waren.
Ik heb genoten van al die verschillende karaktertjes, ik heb me zorgen gemaakt als ze
niet wilden eten, ik heb opgelucht ademgehaald als ze eindelijk die pil doorslikten die
ze alsmaar weer uitspuugden, ik heb gehuild als er één ziek werd en moest worden
ingeslapen, ik had vaak gemengde gevoelens als ze werden geadopteerd want je gaat
je toch aan ze hechten, maar ik ben vooral dankbaar dat ik dat allemaal heb mogen
beleven.
Bij deze wil ik ook graag al die mensen bedanken die onze oude moppies met of
zonder kwaaltjes nog een fijn huisje hebben geboden en het in de toekomst zeker
nog gaan doen!
Ik ga ze verschrikkelijk missen!
Yvonne van Gorp, Dierenverzorgster Senioren
Bij deze willen wij namens het hele Dierentehuis de Koninklijke Hondenbescherming
alvast bedanken voor de prettige samenwerking en wij wensen jullie veel succes én
plezier met die schattige grijze snuitjes!
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Bedankjes

Zelfgemaakte mezenhuisjes voor het
Dierentehuis

Ron Hattenberg, de beheerder van het PieterBrueghelHuis in Veghel heeft 20 mezenkastjes aan
het Dierentehuis geschonken. Ron heeft deze zelf
gemaakt! Wat een ontzettend lief! Het bleek ook
erg effectief: door de intrek van de mezen, hebben
we nauwelijks last van de processierups gehad.

Gulle gift van Ruben en Huisdiervoordeelshop

Toen Ruben onze oproep voor hulp voorbij zag komen, kwam hij
meteen in actie. Het Dierentehuis maakte namelijk een moeilijke
tijd door, toen het door de lockdown moest sluiten. Het gevolg
was dat er geen adopties plaats konden vinden en er dus ook
geen inkomsten waren. Ruben had een mooie donatie aan ons
overgemaakt voor de medische zorg en verzorging van de dieren
én heeft in samenwerking met Huisdiervoordeelshop Den Bosch
100 kilo honden- en kattenvoer gedoneerd. Fantastisch! Wat fijn
om in deze tijd te merken dat de dieren niet worden vergeten
en dat er mooie initiatieven ontstaan om voor elkaar te zorgen.
Bedankt Ruben en Huisdiervoordeelshop Den Bosch!

Help Ons Zorgen-actie

Wij zijn heel dankbaar voor de steun die we afgelopen maanden in allerlei vormen
hebben ontvangen. Onze ‘Help Ons Zorgen’-actie heeft tot nu toe het fantastische
bedrag van € 7.500 opgeleverd! Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel liefde
er voor ‘onze’ dieren is.

Hele lieve gift van Make or Buy

Make or Buy heeft ons 25 heerlijke fluffy manden geschonden. Onze dieren liggen er
prinsheerlijk in! Zie kaft.

Pets Place Maaspoort, Schijndel en hun klanten

Onze honden en katten zijn meerdere keren door jullie verwend!
Niet alleen heerlijk voer en lekkere knabbels, maar ook: voerbakken, riemen, halsbanden en speeltjes. Wij kunnen mooi vooruit!

Boerenbond bedankt voor jullie donatie

Ook de Boerenbond had voor ons een mooie en lekkere donatie; heerlijk voer en
koekjes.

Bedankt lieve klanten van Albert Heijn Arena

Van de klanten van de Albert Heijn Arena Den Bosch ontvingen wij een mooi geldbedrag: maar liefst € 220,95! Namens de dieren hartstikke bedankt!

Anonieme giften

Dank ook aan alle lieve donateurs, sponsors en lieve mensen die ons steunen met hun
giften, maar liever anoniem willen blijven. Hartelijk dank!!!
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Draaideur-stagiaires
Wij hebben regelmatig stagiaires die niet zijn weg te slaan… Het lijkt wel of zij
zich in een draaideur bevinden: hun stage is nog niet afgelopen, of ze komen
alweer terug voor vrijwilligerswerk of nóg een stage! We vragen deze keer Lisa
om ons dat uit te leggen.

Lisa vertelt:

Het eerste wat mij opviel toen ik bij het Dierentehuis binnen kwam, is de goede sfeer
die er hangt. Je voelt je er vrijwel meteen thuis. Iedereen is heel open en gezellig en
je mag er gewoon zijn wie je bent. Er moet natuurlijk gewoon gewerkt worden, maar
als je een keer een baaldag hebt dan geef je dat aan en dan wordt daar rekening mee
gehouden.
Aan het begin liep ik mee met een van de vaste hondenverzorgers. Hij heeft mij
uitgelegd hoe alles werkt, waar ik alles kan vinden en bij wie ik terecht kan met
vragen. Na eerst een aantal keren samen honden uitgelaten te hebben, mocht ik al
vrij snel zelfstandig met honden lopen. Dit was fijn, want dan kan je ook gewoon
lekker zelf je ding doen in plaats van dat je de hele dag maar achter iemand aanloopt.
Op de verblijven van de honden hangen kleurcodes. Dit is handig, want zo weet je
precies welke hond je zonder zorgen mee kan nemen, welke hond een gebruiksaanwijzing heeft en welke hond misschien beter door iemand anders gepakt kan worden.
Zo is het voor iedereen veilig.
Iets anders wat mij opviel, is de rust die er heerst. Maar heel af en toe hoor je een
hond blaffen. Bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg als ze heel nodig moeten plassen, of
als ze horen dat hun eten er aan komt. Maar verder is het gewoon stil. Iets wat ik
zeker niet per se gewend ben van andere stageplekken. Ik denk dat dat komt door de
indeling van de kennels, maar zeker ook door de rust die alle medewerkers uitstralen.
Natuurlijk is het ook wel eens een beetje chaotisch, maar er wordt voor gezorgd dat
de dieren hier geen last van hebben.
Opgegeven moment heb ik een best wel nare
ervaring gehad met een hond. Hierdoor vond
ik honden in het algemeen ineens best wel
spannend. Vooral met hele grote honden en
honden die springen had ik veel moeite. Gelukkig
kon ik hier goed over praten met mijn stagebegeleider. Samen hebben we toen besproken
hoe we dit aan gingen pakken. Ook alle andere
medewerkers waren heel begripvol. Ik kreeg
de tijd en ruimte om op mijn eigen tempo mijn
angsten te overwinnen. En als ik ergens hulp bij
nodig had, bijvoorbeeld door samen met iemand
een hond uit te laten in plaats van alleen, of
gewoon even te praten, dan was er altijd iemand
die mij hierbij wilde helpen.
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Je leert steeds meer over de honden die er zitten. Hoe zij qua gedrag soms verschillen
van de gemiddelde huishond maar zeker ook de overeenkomsten. Ten slotte kiezen
zij er ook niet voor om in het asiel terecht te komen en verdienen ze net als iedereen
ook een liefdevol huisje. Gelukkig worden ze hier super goed verzorgd en krijgen ze
alle aandacht die ze nodig hebben.
Ik heb een super leerzame stage gehad. Nu mijn stage voorbij is blijf ik ook gewoon
nog langskomen. Het is leuk om af en toe even bij te kletsen met alle lieve mensen
die er werken en natuurlijk kan ik ook de hondjes gewoon niet missen!

Dierbaar afscheid
Mocht een van onze dieren onverhoopt
komen te overlijden, dan is daar Dierencrematorium Majesta Maashorst in Uden
die voor ons klaarstaat. Zij zorgen al
jaren voor de waardige crematie van
deze lieve dieren en wij krijgen ze ook
altijd weer in een mooie koker of urn bij
ons terug. Overigens doen zij dit geheel
kosteloos en wij vinden dit mooie gebaar
dan ook het vermelden waard. Wij willen
jullie graag laten weten welke mooie
dienst zij bieden, en wie kan daar beter
over vertellen dan de medewerkers van
dit Dierencrematorium zelf.

Ieder dier verdient een respectvol afscheid

Als een huisdier overlijdt, dan brengt dit vaak veel verdriet met zich mee. De medewerkers van Dierencrematorium Majesta Maashorst in Uden zien dit iedere dag weer.
“Om te kunnen werken op een dierencrematorium moet je veel inlevingsvermogen
hebben en goed kunnen luisteren” zo zegt Fay, één van de medewerksters. “Mensen
voelen zich gesteund wanneer hun verdriet serieus wordt genomen. Ik probeer het
afscheid van hun huisdier zo mooi mogelijk te maken. Dat helpt bij het verwerken van
het verlies”.

Troost

Tom vertelt dat er altijd zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met persoonlijke
wensen. “Soms wil een gezin bijvoorbeeld op het crematorium afscheid nemen, in
alle rust, met mooie muziek op de achtergrond. Daarbij zijn ook achterblijvende huisdieren en kinderen van harte welkom. Kinderen krijgen als troost een klein knuffeldiertje van Stichting Dierenlot mee. Zo doen we ook nog wat voor dieren die het
minder goed hebben dan onze huisdieren”.
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Dierbare samenwerking

Jacqueline weet nog hoe de samenwerking met Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch tot stand is gekomen. “Eén van
hun vrijwilligers kwam een overleden
kat brengen om te laten cremeren. We
raakten aan de praat en hij vertelde
dat hij gewoon werkte voor zijn eigen
bedrijf, maar dat hij daarnaast vrijwilliger was bij het dierentehuis. Ook ging
hij dagelijks zwerfkatten voeren. Als het
nodig was ving hij ze om ermee naar de
dierenarts te gaan. Als één van ‘zijn’
katten overleed, dan liet hij ze cremeren en verstrooide hun as. Sindsdien worden
alle overleden dieren van het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch bij Majesta Maashorst
gecremeerd. Als het nodig is kunnen we ook een beroep op het Dierentehuis doen om
een overleden dier voor ons op te halen. Bijvoorbeeld bij de dierenarts of de eigenaar.
Ik vind het heel mooi dat deze dieren, die meestal niet zoveel geluk hebben gehad in
hun leven, toch een respectvol afscheid krijgen!”
Dierencrematorium Maashorst Uden
Hockeyweg 4
5405 NC Uden
0413-262914
info@dierencrematorium-maashorst.nl

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een mooi, waardig afscheid van je geliefde kameraadje het verdriet draaglijker maakt. De persoonlijke zorg en service van Dierencrematorium Maashorst biedt een dierbare herinnering voor het leven.
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Communicatie van
kop tot staart
De kattentaal is een taal apart.
Zoveel unieke miauwtjes, zoveel
verschillend gespin. Maar ook het
blazen en het gebruik van de staart
zijn een vorm van communicatie.
Ook is de lichaamstaal van een kat
zeer divers en uiteenlopend. Aan het
woord is Isabel, die haar opleiding
tot kattengedragstherapeut bijna
heeft afgerond.

Poezenbaas

Ik ben Isabel en werk al bijna 5 jaar als vrijwilliger in het dierentehuis. Elke vrijdagmiddag ben ik in het kattenpaviljoen te vinden, om met de katten te knuffelen, te
spelen en ze te observeren.
Ik heb nu zelf 3 katten, maar ben ook met honden opgegroeid. Op jonge leeftijd
was ik al gek op dieren. Ik wilde later als ik groot zou zijn dan ook zeker dierenarts
worden, tot ik erachter kwam dat een dierenarts lang niet alle dieren kan redden.
Na het overlijden van mijn 2 eerste katten ben ik bij het dierentehuis vrijwilligerswerk
gaan doen. Op deze manier kon ik iets terug geven aan de dieren, omdat mijn eigen
katten me zoveel hadden gegeven in al die jaren. Ik had me voorgenomen om nooit
meer dieren aan te schaffen, omdat het verdriet van het verlies onmenselijk is. Maar
zoals je hierboven al kunt lezen heb ik nu weer 3 katten, waarvan 2 uit het Dierentehuis en 1 van een opvang uit Spanje. Wellicht komt daar over een tijd nog een hond
bij, ook van de opvang uit Spanje.

Zen

Het vrijwilligerswerk bij Dierentehuis ’s-Hertogenbosch heeft me tot nu toe al enorm
veel gebracht. Zeker de dieren die het extra hard nodig hadden! Juist zij hebben mij
geleerd om beter om te gaan met afscheid en heftige verwondingen en/of ziekten.
Zij hielpen mij met het verwerken van het overlijden van mijn eerste 2 katten en me
daarin te berusten. Elke vrijdagmiddag als ik bij de katten ben, vergeet ik de wereld
om me heen. Ik ben er voor de katten en de katten zijn er voor mij en alles daaromheen valt dan even weg. Na elke vrijdagmiddag ben ik weer helemaal Zen!

Roeping

Door dat sterke gevoel (van jongs af aan) realiseerde ik me dat ik echt met dieren
moest gaan werken en daar mijn beroep van moest maken.
Aan die weg ben ik nu hard aan het timmeren en zal ik eind dit jaar afstuderen als
kattengedragstherapeut. Ik zit nu middenin de laatste module waarin ik in totaal 9
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consulten moet afnemen, lesdagen moet volgen, een mondeling examen krijg en een
afstudeeronderzoek moet doen. Ik weet inmiddels al aardig wat over kattengedrag,
maar er is ook nog steeds heel wat te leren.

Wat zegt ‘ie nou?

Wist je bijvoorbeeld dat hetzelfde gedrag in een andere context iets heel anders
betekent?
Ik zal eens een paar voorbeelden geven:
Gapen
Katten kunnen gapen als ze net wakker zijn, maar gapen kan ook een stresssignaal
zijn.
Bekje aflikken
Ook dit kan net als gapen een uiting zijn van acute stress, maar als ze net gegeten
hebben of iets lekkers op hebben, zullen ze hun bekje ook aflikken.
Spinnen (het prrrr geluidje wat katten maken)
Katten spinnen vaak als ze iets fijn vinden, als je ze bijvoorbeeld aait of als ze iets
lekkers krijgen. Echter spinnen katten ook wel eens als ze lichamelijke pijn ervaren,
zoals tijdens het bevallen of bij verwondingen.
Bekje open
Het bekje van een kat gaat open bij gapen, eten en o.a. blazen. Maar bij warm weer
kan het bekje ook openstaan, dit betekent dan dat ze het heel/te warm hebben.
Soms staat het bekje ook open als ze ergens aan geroken hebben, dit heet flehmen.
Ze nemen dan de feromonen van een andere kat op. (Zie vorige editie voor meer
informatie over feromonen bij katten.)
Kijk dus altijd goed naar de context, want het kan zomaar iets anders betekenen!
Veel plezier met uw taalcursus gewenst!
Isabel Reyes ter Heide
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… en ze leefden samen
nog lang en gelukkig
Vanuit het Dierentehuis zien we natuurlijk voornamelijk de mis-matches tussen
mens en dier binnenkomen (en gelukkig de goede matches weer vertrekken). We
delen daarom graag onze kennis en ervaring om mis-matches zoveel mogelijk
te voorkomen. Vrijwilligster Heleen Hordijk volgt de opleiding tot Kynologisch
Gedragstherapeut. Dit doet zij vanuit een interesse om beter te begrijpen wat er
nodig is om honden met hun baasjes een goed leven te bieden. Om jullie mee te
nemen in de wereld van de hond combineren we haar kennis vanuit de opleiding
met de kennis en ervaring die wij in het Dierentehuis opgedaan hebben. Deze
keer: hoe kies je nou eigenlijk een hond die goed bij jou en jouw situatie past?

Zomaar een zonnige dag bij Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch

(King) Kong Max

Nico laat zich halverwege de wandeling languit
op het zand ploffen en leeft zich uit in een
uitgebreide rolsessie. In zijn eigen bubbel, heeft
ie even niemand bij nodig. Speedy komt op
datzelfde moment net de Oosterplas weer uit maar natuurlijk pas na veel overredingskracht in
de vorm van de allerlekkerste snoepjes. Tinus
heeft ondertussen op het veld zijn 20e balletje
geapporteerd en smeekt met een schuin koppie
om meer! Max zie of hoor je even niet. Dat komt
omdat ie net een Kong heeft leeg gepeuzeld.
Nu ligt hij moe en voldaan na te hijgen van zijn
prestatie….

Als rechtgeaard ‘hondenmens’ kun je deze lijst vast aanvullen met momenten waarop
je zelf meegeniet van het onbekommerde plezier van een hond bij een spel, inspanning of juist ontspanning. Daarin is natuurlijk niet elke hond hetzelfde. Zo heeft de
Jack Russell Tinus niet heel veel met water. Waterrat Speedy daarentegen vindt het
apporteren van ballen echt verspilde moeite. En Bulldog Max? Die doe je een veel
groter plezier met een uitgebreide aai- en knuffelsessie dan met een lange wandeling.
Hoe wordt jouw hond nou een echte ‘happy chappy’ die de inspanning, ontspanning
en aandacht krijgt, waar hij behoefte aan heeft? En jij als baasje zelf ook blij mee
bent.

Hondtypes en -rassen

Hoewel honden individueel verschillen, geeft het hondtype of ras al veel informatie
over wat de hond graag doet en wat hij nodig heeft om goed in zijn vel te zitten. De
huidige honden zijn meestal gezelschapshonden. Dat was vroeger wel anders: honden
moesten werken voor de kost! Het oorspronkelijk gebruiksdoel van een hondtype - of
kruising - bepaalt dan ook heel sterk, wat voor genetisch bepaalde eigenschappen
Dierbaar - Winter 20/21   31

een type of ras - ook nu nog - heeft. Zo moest bijvoorbeeld een kleinere terriër - die
zelfstandig op ongedierte en klein wild joeg - heel goed kunnen graven, energiek en
erg vasthoudend zijn, veel eigen initiatief tonen en voor de duvel niet bang zijn. Ook
het vele blaffen van kleinere terriërs had een functie; zo kon namelijk de hond gelocaliseerd worden in een ondergronds ‘gangenstelsel’ tijdens zijn jacht.

Reële verwachtingen

Deze eigenschappen zijn eeuwenlang in deze rasgroep doorgefokt en zie je nu nog
steeds terug in de gezelschapshonden. Het is dan ook irreëel om te verwachten dat
je dat rasgebonden gedrag er wel even ‘uit’ kunt ‘trainen’, hoeveel ervaring je dan
ook hebt met honden. Een terriër die niet mag blaffen, die zijn energie niet kwijt
kan en nooit mag graven, zal een ongelukkige en ‘lastige’ hond worden. (Hoe je dat
kunt herkennen, bespreken we een volgende keer.) En zo hebben alle rasgroepen nog
steeds bepalende eigenschappen vanuit hun oorspronkelijke gebruiksdoel. Daarnaast
verschillen individuele honden
van een bepaald ras onderling.
De een is haantje de voorste, de
ander kijkt altijd ‘de kat uit de
boom’. De herder die je uit het
asiel haalt, kan dus echt anders
zijn dan die van de buren of van
je ouders vroeger thuis. Ook
maakt het uit of honden uit een
zogeheten ‘werklijn’ of ‘showlijn’
komen. Die uit een werklijn zijn
de ‘topsporters’ en gefokt op
hun kwaliteiten voor het werk.
De meeste honden die als gezelschapshonden gehouden worden,
Rollende Nico
komen uit een ‘showlijn’.

Wensen en verwachtingen verhelderen

Om te beginnen is het bij het uitkiezen van een hond verstandig om goed en realistisch na te denken over wat jouw eigen wensen en verwachtingen zijn. En dat gaat
vast verder dan mooi en lief. Zoek je bijvoorbeeld een echte gezinshond die (bijna)
overal mee naar toe gaat? Verheug je je erop om samen met je hond aan Agility te
gaan doen? Woon je in het buitengebied en mag de hond wel wat ‘waaks’ zijn? Houd je
zelf erg van knuffelen? Moet hij (ook) met andere dieren overweg kunnen? Enzovoort…
En, zeker zo belangrijk: wat heb jij de hond te bieden? Denk daarbij aan zaken als:
hoeveel dagelijkse tijd en aandacht kan en wil je beschikbaar stellen? Hoeveel en
wat voor training wil je doen? Een hondenleven lang samen leren en -werken of vind
je basis-gehoorzaamheid genoeg? Wat voor ruimte heb je (een klein appartement
of juist een royale vrijstaande woning)? En zijn bewegingsmogelijkheden (loslopen,
spelen) in de directe omgeving of wat verder weg? Vind je het leuk om je hond op
mentaal gebied uit te dagen? (Kijk dan zeker ook eens naar ons artikel over Hersenwerk voor honden!) Ook niet onbelangrijk: moet de hond goed kunnen samenleven
met kinderen?
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Achtergrondinformatie

Raadzaam vinden wij het om je, voorafgaand aan je
keuze, in te lezen in de verschillende rasgroepen.
Natuurlijk zijn er ook grote individuele verschillen, maar
als leidraad bij de keuze voor een bepaald hondtype
is een overzicht van de 10 bestaande rasgroepen heel
behulpzaam. Websites die wij kunnen aanbevelen zijn:
www.houdenvanhonden.nl van de Raad van Beheer en
www.licg.nl. Hier vind je meer informatie over eigenschappen en behoeften van de verschillende rasgroepen
en in veel gevallen ook de specifieke kenmerken van
individuele rassen. Nog een tip: vergelijk op de website
van LICG de beschrijvingen van 2 of meer rassen waarin
je mogelijk geïnteresseerd bent en zoek bewust naar de
verschillen in de teksten. Soms lijken de beschrijvingen
globaal erg op elkaar (zeker bij honden binnen dezelfde
rasgroep), maar in de kleine verschillen zit veel waardevolle informatie voor je keuze. Kijk bijvoorbeeld
ook maar eens bij een ras dat jou eigenlijk totaal niet
aanspreekt. Door juist te zien wat je niet aanspreekt,
ontdek je sneller wat je wèl zoekt.

Waterrat Speedy

Ballenkanon Tinus

Hulp en advies vanuit een asiel

Als je een hond aanschaft uit een asiel, krijg je vanzelfsprekend ook hulp en advies
bij het kiezen van een hond die goed past bij jou, jouw wensen en wat je te bieden
hebt. Ook krijg je de geschiedenis (indien beschikbaar) en achtergrondinformatie van
de hond toegelicht. In de volgende Dierbaar zullen we dieper ingaan op hoe wij vanuit
het Dierentehuis de match maken tussen een geïnteresseerde partij en één van ‘onze’
hondjes. Ook behandelen we hoe je kunt herkennen of een hond ‘goed in zijn vel zit’.
Heleen Hordijk

De kantinekat vertelt
In deze editie van “De kantinekat vertelt”…
… wil ik jullie graag voorstellen aan mijn meissie.
Ik had haar al eventjes vermeld in de vorige editie, maar dit schatje verdient het om
even de spotlights met mij te delen.

Mijn meissie en ik

Mijn meissie, oftewel Dropje, oftewel Kleintje, woont al heel lang op het Dierentehuis.
Zij is één van de verwilderde katten die het terrein muisvrij moeten houden.
Zij woont niet achter bij het kattenpaviljoen, maar voor bij het kantoor.
Daar heeft mijn meissie een eigen huisje staan, weg van de drukte achter.
Wij 2 katten latten eigenlijk.
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Elke ochtend en elke middag eten wij samen gezellig ons hapje.
Ik vind haar zo ontzettend lief, meestal wacht ik op haar voordat ik ga eten. Behalve
wanneer ik echt honger heb, want dan begin ik alvast hoor.
We kunnen natuurlijk niet de gehele dag samen doorbrengen, want ik heb uiteraard
wel een drukke baan. Iemand moet hier de boel in de gaten houden.
Tussen mijn drukke schema door zoek ik haar altijd een paar keer op om even “Hoi”
te zeggen. Ze houdt wel van een attent heerschap en dat is ze waard ook.

Mijn mensen

Mijn mensen vinden mijn meissie ook heel speciaal, daarom mag zij in de winter
lekker warm in het washok liggen. Ze heeft daar haar eigen kattenbakje, voer en
water staan. Dat heb ik voor haar geregeld.
Een aai van mijn mensen kan ze wel waarderen, zeker tijdens etenstijd. En ook alle
complimentjes die krijgt vindt ze geweldig.
En omdat ik zo veel van haar hou,
mag zij van mij mijn mensen wel wat
rond-commanderen. In de liefde is
het nou eenmaal geven en nemen.
Met deze wijze woorden sluit ik af,
ik ga mijn meissie maar weer eens
opzoeken.
Snorrie
(geïnterviewd door Wendy van der
Togt – Beheer)

In Memoriam - Bruno
Op dinsdag 24 november 2020 heeft Laura Quist (beheer Dierentehuis) haar lieve
vriend Bruno in moeten laten slapen.
Bruno is in de zomer van 2019 al zwervende gevonden en bij ons gebracht. We wisten
niet hoe oud hij was, maar wel dat hij al op leeftijd was. Hij was flink vervuild (wie
weet hoe lang hij al dakloos was?), liep erg slecht en had veel pijn. Maar dat deed
niets af aan zijn vriendelijkheid naar mensen. Na een bezoek aan onze kapster en
dierenarts, was hij weer fris en fruitig en pijnvrij. Zo kon hij zijn nieuwe kamers
betrekken in ‘De Oude Kwispelaar’.
Bruno had het naar zijn zin in zijn hoekwoning; daar kon hij lekker alles in de gaten
houden. En iedereen die passeerde werd begroet met zijn onmiskenbare blaf; net
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een zeehond! Dat geblaf was zeker niet om weg te jagen, integendeel. Hij zei: “Kom
hiiieeerrr, aaaiiiuhhh”. Omdat hij zo dol was op aandacht, en wij het hem maar al te
graag gaven, zat hij vaak op kantoor. Daar kon hij zich volop laten aaien en zich lekker
met iedereen bemoeien, tussen zijn dutjes door. Daar ontdekten wij ook dat hij een
directeur moest zijn geweest. Helemaal met pensioen gaan lukte hem niet, hij stak
namelijk nog al te graag zijn neus in andermans zaken.
Bruno zat best lang in het Dierentehuis en werd maar niet geadopteerd, voornamelijk
omdat hij het alleenrecht wilde behouden op knuffels en aaitjes. Laura had vanaf het
eerste moment een diepe klik met Bruno. Toen zij de woning naast het Dierentehuis
betrok, kon zij eindelijk Bruno zijn welverdiende thuis geven. En wát een plek voor
hem; een tuin rondom waar hij heer en meester was over zijn landerij. De aandacht
delen met zijn nieuwe huisgenoot, Kat Eric, ging overigens goed.
Hoe fijn was het dat geliefde Bruno onze buurman was geworden en we hem nog
vaak konden zien. Bijna dagelijks mocht hij mee naar het Dierentehuis. Er is zelfs
een aparte kantoorruimte naar hem vernoemd, waar hij regelmatig in alle rust zijn
schoonheidsslaapjes deed.
Bruno heeft nog bijna een jaar van zijn heerlijke thuis en allerlei verwennerijtjes
kunnen genieten. Zijn ouderdomskwaaltjes staken nu en dan de kop op, maar pas in
de laatste paar dagen van zijn leven, eiste dit zijn tol. Uiteindelijk heeft Laura het
moeilijke, maar liefdevolle besluit moeten nemen om Bruno te laten gaan.
Wij willen Laura bedanken voor het fijne thuis, de mooie tijd en de liefde die ze Bruno
heeft gegeven, in de wetenschap dat bij deze oude man de pijn van een afscheid
altijd nabij zou zijn en het geleende tijd was.
Bruno, je wordt gemist lieve (allemans)vriend!
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Corona
Donateurs
Dropje
Facebook
Helponszorgen
Hondenpension
Hondenvoer
Kattenmandje
Kattenvoer

Kittenseizoen
Liefde
Meissie
Mezenhuisjes
Mondkapje
Snorrie
Stitch
Vrienden
Vrijwilligers

Oplossing:

?
Stuur uw oplossing vóór 01 maart 2021 naar info@dierentehuisdenbosch.nl. Vermeld daarbij uw
contactgegevens en of u een hond en/of kat als huisdier heeft. Onder de juiste inzendingen verloten
we een mooie prijs voor uw huisdier(en)!
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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

Beauty Centre Jolanda

Speldenmakerstraat 8, 5232BG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 -642 64 19

www.beautycentre-jolanda.nl

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

CURSUSSEN
NEN 2580
MEETINSTRUCTIES
FLOORPLANNER

Veel kleurplezier!

