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FLOW
languages

EXAC IMMERWERKEN.NL
Voor verbouwing, renovatie en al uw
timmer- en schilderwerkzaamheden
Alles is bespreekbaar. Interesse?
vertaling | copywriting | ondertiteling
06 - 419
402 28
tolkdiensten
| taaltrainingen

info@exacttimmerwerken.nl

Henk Michelbrink
Adriaan
Poortersstraat 20
Sparringpartner
VUGHT
Tel.: 073 - 6565059

Openingstijden:
info@sparringpartner-ondernemers.nl
maandag: gesloten
dinsdag:
09.30 - 18.00 uur
woensdag: 09.30 - 18.00 uursparringpartner-ondernemers.nl
donderdag: 09.30 - 18.00 uur
Statenkwartier 38
vrijdag:
09.30 - 18.00 uur
5235 KK 's-Hertogenbosch
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

www.flowlanguages.nl | 0416 650320

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

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
Luchthavenweg
Unit 41 Eindhoven
socialisatie
in een natuurlijke81
roedel.
Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
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.

www.rescop.com

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

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

www.fssbv.nl
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Tel: 073 - 234 00 24

zorg voor
gezelschapsdieren
“De beste service voor uw hond”

www.dogservice.nl

Artsen:
Ellen v.d. Heuvel
Majella Luiten
Kim Arts

Hondensocialisatiecentrum
Wij zijn meer dan een hondenopvang, uw hond wordt op een veilige
manier gesocialiseerd met andere honden. Dankzij de kracht van de roedel,
voelt uw hond zich vertrouwd en leert hiermee de normen en waardes.
Hij wordt als het ware opgevoed door zijn ‘familie’
Rehabilitatie
Honden met een trauma of angst, bijvoorbeeld uit het buitenland kunnen
bij dogservice terecht om te rehabiliteren en zo min mogelijk stress te ervaren.
Dit alles door een goede begeleiding met meer dan 15 jaar ervaring.
Training/Coaching
Ook bieden wij training en coaching aan op locatie of in huis om daar waar het
nodig is de gedragsverandering te laten plaatsvinden door middel van een
gediplomeerde coach/trainer van honden en mensen.

Behandeling volgens afspraak op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur
Baliewinkel & apotheek doorlopend geopend van 8.30 - 19.00 uur

C. Kannemansstraat 24, Den Bosch-Hintham. Tel.: 073 - 641 66 66
www.dierenkliniekhoogveld.nl

Dierbare lezers
Deze DIERbaar verschijnt met
een beetje vertraging.
Wij hebben een enerverend jaar
achter de rug waarin het Dierentehuis een nieuw bestuur heeft
gekregen. Het voorstellen van het
bestuur laat ik aan henzelf over.
De afgelopen periode hebben we
weer veel dieren zien komen en
gelukkig ook gaan.
Sommige vonden snel een nieuw
thuis en andere zaten iets langer
voordat zij hun gouden mandje
vonden. Maar alle dieren werden
zoals altijd met veel liefde en
toewijding verzorgd door de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
Dit jaar hebben we wel een hele
mooie mijlpaal hier op het Dierentehuis.
Wij zijn dan 20 jaar gehuisvest aan
de Oosterplas. Uiteraard gaan we
dit niet zomaar voorbij laten gaan.
De volgende DIERbaar zal helemaal
in het teken staan van 20 jaar
Oosterplas.
Verderop in deze DIERbaar meer
hierover. Voor nu heel veel leesplezier met deze editie.
Dierbare groet,
Hanka en Wendy

Een nieuw
bestuur voor
het Dierentehuis
Het Dierentehuis is blij een nieuw
bestuur te verwelkomen. In deze
editie van de Dierbaar stellen zij
zich graag aan u voor.
Op 14 juli 2021 heeft het voormalige
bestuur zijn taken overgedragen
aan een nieuw bestuur bestaande
uit Hans Buddendijk (voorzitter),
Richard Lauffer (secretaris) en Roel
Vriens (penningmeester). Die overdracht vond plaats in het kader
van de uitwerking van het advies
van de door de gemeente ’s-Hertogenbosch ingestelde commissie
Eugster.
De opdracht aan het nieuwe
bestuur was duidelijk: een herstelplan maken en werken aan het
herwinnen van vertrouwen. Daar
zijn al stappen in gemaakt en inmiddels is het voortbestaan van het
Dierentehuis verzekerd; belangrijk daarin is dat de gemeente
’s-Hertogenbosch met terugwerkende kracht de betalingen aan
het Dierentehuis heeft hervat.
Het bestuur streeft ernaar voor 1
april 2022 het jaarverslag 2021 op
de website van het Dierentehuis te
plaatsen waarin u kunt lezen wat
er in dat jaar is voorgevallen.
Begin november heeft de secretaris
laten weten dat hij om persoonlijke redenen graag vervangen wil
worden in het bestuur. In Huib
Smelt hebben we een welkome
vervanger gevonden.
Hierna stellen de bestuursleden
zich kort voor:
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Hans Buddendijk

Mijn achtergrond is bestuurlijk/
juridisch. Ik heb ruim 40 jaar
binnen de Rechtspraak gewerkt.
Na mijn pensionering, nu ruim
acht jaar geleden, ben ik me gaan
verdiepen in het kunst-boekbinden en in het drukkersvak met
loden en houten letters op handbediende persen.
Tussen honden en katten zou ik
moeilijk kunnen kiezen: beide
soorten zijn me even lief.

Roel Vriens

In mijn jeugd hebben we altijd
honden gehad, van Münsterländer, Schnauzer tot Boerenfox.
Met katten heb ik (nog) weinig
ervaring maar Stitch zorgt er wel
voor dat ik dat ga inhalen.
Ik heb bij diverse bedrijven in
binnen- en buitenland ervaring
opgedaan op financieel gebied
en dat komt nu goed van pas als
penningmeester bij het Dierentehuis.

Huib Smelt

Beste mensen,
Leuk dat ik mij op deze manier aan u even mag
voorstellen! Mijn wieg stond in Eindhoven en
na enige omzwervingen ben ik in Den Bosch
beland, waar ik geniet van deze mooie en gezellige stad. Als jurist heb ik altijd met plezier
gewerkt en daarmee mijn dagelijkse boterham
verdiend voor ons gezin met 4 kinderen.
Nou kan je vragen wat een jurist bij het DT
doet?
Het antwoord is simpel. Als medebewoner van
deze aarde vind ik dat iedereen de morele
plicht heeft om niet alleen goed te zijn voor
ons medemens maar ook voor de dieren.
Desgevraagd heb ik 3 jaar geleden dan ook
meteen ja gezegd om een bijdrage te leveren
in het bestuur Dierenambulance Den Bosch e.o.
Het bruggetje van de DAS naar DT is dan snel
gemaakt.
Sinds november vorig jaar mag ik ook als secretaris van dit bestuur een handje helpen. Met
veel bewondering zie ik dat de medewerkers en vrijwilligers van deze mooie club met
veel inzet en passie zorgen voor onze dieren.
Kortom het is fijn om daar deel van te mogen
uitmaken.

Van links naar rechts:
Huib Smelt, Hans Buddendijk, Roel Vriens
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Van het bestuur
LEREN VAN HET VERLEDEN
Het jaar 2021 ligt alweer achter ons; het is opnieuw een opmerkelijk jaar geweest
met vooral veel onzekerheden en oplopende onvrede over tal van onderwerpen.
We moeten elkaar maar toewensen dat 2022 een ommekeer zal brengen en dat
het “oude normaal” in een beter jasje weer terugkomt!
Voor het Dierentehuis is één zekerheid gebleven: de aan ons toevertrouwde dieren
hebben de best mogelijke verzorging gekregen. Dat is alleen mogelijk geweest door
de inzet van medewerkers, vrijwilligers en donateurs.
De belangstelling voor huisdieren en het bezit ervan is in de twee coronajaren spectaculair gegroeid. Het meer op thuis aangewezen zijn, heeft de keuze voor het nemen
van een huisdier natuurlijk beïnvloed en het zal zeker zo zijn dat een deel van deze
dieren weer wordt afgestaan voor herplaatsing. We wachten dat laatste rustig af: het
Dierentehuis is er klaar voor die herplaatsingen verantwoord te doen.
In tijden van verwarring, zoals nu, is het goed eens terug te blikken. De belangstelling
voor dierenwelzijn lijkt betrekkelijk jong. De Partij voor de Dieren is in 2002 opgericht
en het was in 2006 dat die partij met twee zetels in de Tweede Kamer kwam. Zo heeft
Nederland hiermee het dierenwelzijn op de politieke kalender van Europa gezet en
vervult hierin samen met Duitsland een voortrekkersrol.
De Nota Dierenwelzijn van de gemeente ’s-Hertogenbosch is van 2017. Meer dan
1000 jaar terug, rond het jaar 950, is echter al een belangrijke tekst over de relatie
tussen mensen en dieren verschenen. Die tekst is afkomstig van “De zuivere broeders
van Basra”, een groep filosofen uit Basra, die in het Arabisch een vertelling hebben
geschreven met de titel “De zaak van de dieren tegen de mensen”. Die vertelling had
een opvoedend karakter. De dieren in die vertelling hadden een rechtszaak aangespannen tegen de mensen. De argumenten van de dieren waren sterk en de superioriteit van de mens over het dier
stond ter discussie. De uiteindelijke
uitspraak viel uit in het voordeel van
de mens: de mens mocht gebruik
maken van het dier op voorwaarde dat
hij zorgzaam zou zijn voor het dier. De
vertelling is in 2010 in het Nederlands
vertaald en is verschenen bij uitgeverij Bulaaq.
De argumenten van de dieren gelden
ook nu nog, laten we de wijze raad
die in de vertelling besloten ligt als
leidraad nemen: ben zorgzaam voor
dieren en ook voor elkaar!
Hans Buddendijk, voorzitter
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Kattenpaviljoen
Als dierentehuis vangen we jaarlijks erg veel katten op. Zo vangen we katten op
waar mensen afstand van doen omdat ze om wat voor reden dan ook niet meer
voor de beestjes kunnen zorgen, maar met name vangen we kittens en zwerfkatten op. In deze editie van Dierbaar vertel ik over wat er eigenlijk met een
zwerfkat gebeurt en wat wij bij het Dierentehuis doen vanaf het moment van
binnenkomst op het dierentehuis tot een nieuwe eigenaar de kat adopteert. Dit is
waarschijnlijk meer dan u zou denken.
Voordat ik u hierover vertel wil ik u een vraag meegeven om over na te denken terwijl
u het onderstaande leest. Het antwoord op deze vraag zal ik aan het eind van deze
column geven. De vraag die ik ga stellen is niet perse relevant voor het verhaal dat ik
ga vertellen, maar ik kan me voorstellen dat door het lezen van deze tekst de vraag
bij u naar boven komt.

Hoe lang zit een kat gemiddeld in het dierentehuis voordat deze
geadopteerd wordt?

Veel van de zwerfkatten die bij ons binnenkomen zijn geen wilde katten, maar katten
die eigenlijk een eigenaar hebben of hebben gehad. Dit zijn katten die vaak gemeld
worden door buurtbewoners die zich zorgen maken of last van de diertjes hebben,
ook worden door de dierenambulance veel van deze katten binnengebracht. Hier
zitten (binnen) katten bij die ontsnapt zijn (dat gebeurt vaker dan je zou denken) of
katten die gewoon lekker buiten mogen lopen van hun eigenaar maar ook katten die
verwaarloosd op een industrieterrein rondlopen.
Wanneer een zwerfkat bij ons terechtkomt gaan wij volgens een vaste procedure tewerk. Eerst wordt het beestje
met een chiplezer gecontroleerd op een
chip. Heeft het dier een chip dan wordt
gelijk het telefoonnummer dat hieraan
verbonden is gebeld zodat we de
eigenaar kunnen laten weten waar hun
kat is en dat ze die op kunnen komen
ophalen. Heeft het beestje geen chip,
dan wordt het met foto en beschrijving
geplaatst op de website van Amivedi.
nl. Dit is de landelijke website voor
vermiste huisdieren. Het dier komt
vervolgens in onze katten-quarantaine te zitten waarna een eventuele
eigenaar twee weken de tijd heeft om
hun kat te komen ophalen. Is de eventuele eigenaar na twee weken niet bij
ons verschenen, wordt het dierentehuis
wettelijk eigenaar van de kat.
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Eenmaal in onze quarantaine wordt
de kat zo snel mogelijk ontwormd
en ontvlooid. Ook wordt hun verblijf
dagelijks in de ochtend schoongemaakt, krijgt de kat vers water en
vers voer en natuurlijk de krijgt de
kat nodige liefde (en alle andere
katten overigens ook). Al deze dingen
worden verzorgd door een vaste
dierverzorger of door een van onze
onmisbare vrijwilligers, die soms
in de middag komen om de katten
aandacht te geven. Naast deze zorg
krijgt de kat inentingen tegen kattenziekte en niesziekte en wordt de kat
zowel medisch als gedragsmatig in de
gaten gehouden om het welzijn te
controleren. Wanneer nodig wordt er
door de dierenarts en de vaste dierverzorgers medische zorg gegeven.
Wanneer de twee weken die een potentiële eigenaar heeft om diens kat op te komen
halen voorbij zijn wordt de kat gesteriliseerd of gecastreerd. Ook wordt er op dit
moment een chip in de kat gezet om te voorkomen dat deze kat in de toekomst nog
eens langere tijd in het dierentehuis komt te zitten. Als de kat van deze operatie is
hersteld en verder gezond genoeg is, mag deze naar een van onze groepsverblijven.
Onze groepsverblijven zijn de verblijven van waaruit een kat wordt gekoppeld aan
een nieuwe eigenaar. Hier zitten per verblijf, afhankelijk van het seizoen tussen de 1
en 10 katten. Deze groepen worden gemonitord door de dagelijkse verzorgers en zo
nodig wordt actie ondernomen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk stress is
in deze verblijven en dat elke kat gezond blijft. Net zoals in de quarantaine wordt in
de groepsverblijven elke ochtend schoongemaakt en voer en water gegeven en in de
middag komen regelmatig vrijwilligers die de katten aandacht, knuffels, speeltijd en
veel, heel veel liefde geven. Wil je vrijwilliger worden bij het dierentehuis? Kijk dan
even op onze website: www.dierentehuisdenbosch.nl/vrijwilligerswerk.
Overigens hebben we naast groepsverblijven een beperkt aantal individuele verblijven
voor katten die tijdens hun verblijf ziek worden. Hier plaatsen we ook katten die niet
echt samen met andere katten in een verblijf kunnen zitten zonder doodsbang te zijn
of zonder ruzie te zoeken.
Op het moment dat een kat in een groepsverblijf wordt gezet, wordt deze ook samen
met een filmpje en foto’s op onze website geplaatst zodat geïnteresseerde mensen
zich kunnen aanmelden om de kat te adopteren. Natuurlijk wordt per kat gezocht
naar een zo goed mogelijke match tussen de kat diens behoeftes en een nieuwe
eigenaar, de situatie van de eigenaar en diens ervaring met katten. Niet elke situatie
is immers geschikt voor elke kat. Sommige katten kunnen namelijk moeiteloos leven
8   Dierbaar - Voorjaar 2022

in een gezin met een hond, twee goudvissen en drie jonge kinderen terwijl andere
katten de vrijheid en ruimte van een boerderij juist nodig hebben om zich veilig en
fijn te voelen. Om ervoor te zorgen dat deze match een grote slagingskans heeft
wordt elke kat vanaf het moment van binnenkomst tot het moment dat deze weggaat
gemonitord door de vaste verzorgers van de kat. Zo leren we elke kat kennen en
kunnen we het beste inschatten welke situatie echt past bij elke kat.
Wanneer een goede match wordt gevonden,
nodigen we deze uit om kennis te maken met de
kat. Dit doen we om te kijken of er een klik is
tussen de mensen van het gezin en de kat waarvoor
zij komen. Als er inderdaad een klik is, kan de kat
in de meeste gevallen gelijk worden geadopteerd.
De kat en chip in de kat worden dan op naam van
de nieuwe eigenaar gezet. We geven de nieuwe
eigenaar de nodige gegevens van de kat mee, maar
ook wat voer voor de eerste dagen zodat de kat
geleidelijk over kan gaan op het voor dat de nieuwe
eigenaar wil gaan geven. Wanneer al het papierwerk is ingevuld plaatst een vaste dierverzorger de
kat in een door de nieuwe eigenaar meegebracht
reismandje zodat de kat mee kan met de adoptant.
Dit is dus wat wij bij het Dierentehuis doen wanneer wij een zwerfkat binnen krijgen.
En dan nu het antwoord op de vraag die ik bovenaan dit column stelde.
Hoe lang zit een kat gemiddeld in het dierentehuis voordat deze geadopteerd wordt?
In feite hangt het antwoord op deze vraag af van de kat en het gemiddelde cijfer
verschilt ook wat per jaar. Zo zal een pasgeboren kitten minimaal 70 dagen in het
dierentehuis zitten omdat deze eerder nog te jong is om weg te gaan. Een gezonde,
erg sociale volwassen kat kan daarentegen de eerste dag dat deze in een groepsverblijf zit al worden geadopteerd terwijl een kat die erg van zich af bijt of lang ziek is
geweest in sommige gevallen wel maanden in het Dierentehuis kan zitten. Het meest
extreme geval dat ik heb meegemaakt was een erg bange zwarte kat die na 1½ jaar
pas wat loskwam en na bijna twee jaar pas geplaatst werd. Gelukkig komt het weinig
voor dat een kat zo extreem lang bij ons zit: uit onze cijfers van de afgelopen vijf jaar
is gebleken dat een kat gemiddeld 46 dagen in het dierentehuis verblijft voordat deze
geadopteerd wordt.
Dit was het Column over katten. Ik hoop dat u iets nieuws heeft geleerd over katten
in een asiel.
Wilt u meer lezen over het dierentehuis dan kunt u op onze website vorige edities
van Dierbaar teruglezen. https://dierentehuisdenbosch.nl/over-het-dierentehuis/
dierbaar/
Erik van der Putten
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Succesverhaal Rinca
Toen ik haar kwam bezoeken in het dierentehuis, was ze erg schichtig, matchend
met de vertederende omschrijving in haar profiel, en kreeg ik 5 mepjes van haar
pootje omdat ze het zo spannend vond. Aaien lukte nog niet, maar ik nam haar mee,
omdat ik een klik voelde en er vertrouwen in had. Een project, dit lieve poesje...
De eerste twee etmalen bracht ze in de hal door in haar reismandje, en keek met
interesse naar wat er achter het raam in de huiskamer allemaal gebeurde, en liet zich
na een half etmaal aaien waarbij ze net als een motorbootje klonk. Maar ze vond
alles nog reuze spannend en kwam alleen heel even uit haar mandje voor toiletbezoek of wat slokjes water. Na twee dagen begon ze haar ontdekkingstocht door het
huis. Langzaamaan ontspande ze en begon ze te 'praten'. Het leukste van Rinca is een
pruttelend geluidje dat ze maakt tijdens het wassen van haar vacht. Dan sproeit ze
speeksel in haar vacht, als stylingtechniek, vast van haar moeder geleerd, ik moet er
altijd weer om lachen, het klinkt zo grappig en schattig! Op wacht zitten bij de kier
onder de voordeur heeft haar al twee salamandertjes opgeleverd, waarvan ze er een
dankbaar heeft opgepeuzeld, 's nachts luid mauwend in mijn slaapkamer (dat was best
spannend want ik kon in het schemerdonker en zonder bril nauwelijks zien wat het
was en of het nog leefde), en de ander kon ik gelukkig vrijlaten in het bos een paar
stappen van de voordeur vandaan.
Sinds anderhalve week is ze op ontdekkingstocht buiten, in bomen en hoog in de heg,
op de schutting, op de schuur en natuurlijk
ook op jacht! Daar leent haar nieuwe territorium, voor de helft woonerf en voor de
andere helft bos en hei, zich goed voor.
De eerste volle dag samen buiten kwam ze
met twee muizen thuis, de dooie gooide ze
veelvuldig een meter de lucht in, en een
levende die ze alleen maar heen en weer
schoof, als levend speeltje die arme ziel, ik
kon die weer vrijlaten, maar dat wordt nog
wat met alle muizen hier buiten!
En het fijnste, is dat ze zich sinds 2 weken
heeft ontpopt tot een schootpoes pur sang!
Als het maar even kan komt ze op schoot
liggen. Soms zit ze klaar en zodra ik maar
naar de bank loop en ga zitten komt ze
aanrennen en nestelt zich binnen luttele
seconden op mijn schoot. Heerlijk. Rinca
verwelkomen is de beste beslissing die ik
me kan heugen. Heel blij met haar, ze is
een schat!
Liesbet Wind
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Aan het woord:

Gedragstherapeut Marieke
van der Burgt
Marieke van der Burgt is als gedragstherapeut voor
honden, katten en konijnen aangesloten bij Tinley.
Regelmatig schakelen wij haar hulp in bij het testen
van honden om zo met de juiste aanpak en training de
perfecte baas te vinden. Graag deelt zij haar kennis
over de dieren met de lezers van de Dierbaar. Deze
keer deelt zij wat kennis over het negeren van het
gedrag van uw huisdier.

Negeren is moeilijker dan het lijkt

“Negeert u het gedrag maar” is een veel gegeven advies aan mensen die een dier
hebben met gedragsproblemen. Negeren is het dier niet aankijken, niets zeggen en
hem niet aanraken. Het probleem is vaak dat hetgeen negeren precies inhoudt niet
goed wordt uitgelegd. Dit niet goed of onvolledig uitleggen kan verregaande gevolgen
hebben. De eigenaar van het dier denkt dat het gedrag afneemt maar door de onvolledige uitleg en/of het niet goed opvolgen van het advies verergert het gedrag juist.

Negeren maakt het erger

Een aandachtspunt is dat het belangrijk is om te weten of het probleemgedrag wat
je wil gaan negeren vóór die tijd altijd of juist onregelmatig beloond werd. Werd het
altijd beloond dan heeft het advies van negeren een betere kans van slagen dan bij
gedrag wat vóór die tijd onregelmatig werd beloond. Een kat die gewend is om iedere
keer beloond te worden voor bepaald gedrag zal bij negeren gelijk merken dat zijn
gedrag geen succes meer oplevert. Al snel zal deze kat gefrustreerd raken.
Vanuit die spanning zal de kat overgaan tot het harder en beter laten zien van het
ongewenste gedrag. De kat kan als het ware niet geloven dat zijn gedrag niet meer de
gewenste beloning oplevert.
De eerste uren, dagen of nog meer zal het probleemgedrag meer vertoond worden,
hier moet je verdacht op zijn. Kijk dan vooral niet naar de kat. Als je je wanhopig
voelt mag je mij zeker even bellen. Je gaat dan immers ervaren dat het gedrag erger
wordt in plaats van afneemt. Je zal je dan kunnen afvragen of je met de juiste
therapie bezig bent. Bij twijfel bellen!
Uitdovingsweerstand (Extinction Burst)
Als je consequent blijft negeren zal het gedrag, dat niet zelf belonend is (zoals
bijvoorbeeld najagen, uit de prullenbak jatten), uiteindelijk verdwijnen. Belangrijk
is dat je weet wat de zogeheten extinction burst precies inhoudt, dit is tijdens het
consult uitgelegd. De heftige uiting van het ongewenste gedrag zie je vaak net op
een moment dat je, moe bent van het negeren, je denkt de situatie onder controle
te hebben. Door de onverwachte heftige aanzet van het probleemgedrag kan je
zelf ook spontaan terugvallen in gewoontegedrag en dus de kat toch weer aandacht
geven. Als echter deze extinction burst en de eventuele ‘spontane oplevingen’ van
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het probleem gedrag ook consequent genegeerd worden zal het gedrag uiteindelijk
definitief verdwijnen.

Onregelmatige interval beloning

Onderzoek heeft aangetoond dat het beste beloningssysteem om eenmaal aangeleerd
gedrag te versterken bestaat uit het onregelmatig en voor de kat niet voorspelbaar
belonen. Dus in plaats van iedere keer aandacht geven aan het miauwen is een aantal
keren negeren en dan ‘zomaar’ ineens een stemcorrectie geven of wegduwen van de
kat een prima manier om het gedrag in stand te houden. Deze manier van belonen
wordt interval beloning genoemd. Dit interval belonen is ook uitgelegd tijdens het
consult. Je moet dus consequent blijven met het negeren. Voorbeeld; wij mensen
zijn geneigd om getallen en hoeveelheden te vergelijken. Dat betekent dat wij 8 keer
negeren en 2 keer belonen als positief zien, immers 8 is meer dan 2. Dat dit systeem
voor de kat juist aanleiding is om het gedrag te blijven vertonen, immers er zit 2 keer
een beloning tussen.
Marieke van der Burgt, gedragstherapeut

20 jaar Dierentehuis
aan de Oosterplasweg
In ons volgende nummer van Dierbaar willen we uitgebreid terugblikken op het
feit dat we alweer bijna 20 jaar op de huidige locatie zitten met ons Dierentehuis.
Wat is de tijd omgevlogen! We hebben allemaal geweldige herinneringen opgedaan
in deze tijd en sommigen kunnen zich zelfs nog goed herinneren hoe het was in ons
vorige onderkomen aan de Vliertsesteeg.
Graag vragen we aan jullie
allen om eens na te denken
over indrukken, voorvallen
en gebeurtenissen die jullie
bij zijn gebleven tijdens deze
20 jaar. Het zou leuk zijn om
die te delen. Daarom vragen
wij jullie om dit op de mail te
zetten, zodat we jullie stukjes
in de volgende Dierbaar
kunnen publiceren. De mail
mag je richten aan Wendy.
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Helden van ons Dierentehuis
Ons Dierentehuis draait voor een groot deel op de inzet van onze vrijwilligers.
Elke dag weer zetten zij zich belangeloos in om al onze vierpotige bewoners te
verzorgen en het Dierentehuis draaiende te houden. Ieder doet dat op zijn eigen
manier. In deze editie vertelt Cees Hendriks, die al weer ruim vier jaar vrijwilliger bij het dierentehuis is, op welke manier hij zich tot een “held” van ons
dierentehuis maakt.
Na mijn Militaire Dienst tijd heb ik ruim 8 jaar voor een Technisch Installatie bedrijf
gewerkt als elektromonteur en technisch tekenaar, daarna ruim 30 jaar bij Frieslandcampina als allround storings-/onderhoudsmonteur en werkvoorbereider.
Toen ik in Juni 2017 met (pre)pensioen ging was het al snel duidelijk dat ik op zoek
moest naar een zinvolle opvulling van al die vrije tijd die ik opeens had. Tevens miste
ik de sociale contacten.
Nu wilde het toeval dat ik tijdens een fietstochtje langs de Oosterplas een kennis
tegenkwam die, in het rode hesje van het Dierentehuis, bezig was met het uitlaten
van hondjes. Kort daarna kwam ik haar weer tegen op een verjaardag en kwam het
vrijwilligerswerk ter sprake. Ik werd steeds enthousiaster en nam het besluit om dat
ook te gaan doen. Na een positief sollicitatiegesprek bij de beheerster kon ik op 26
Oktober 2017 als vrijwilliger bij het Dierentehuis beginnen.
De eerste jaren op de dinsdagochtend en de donderdagmiddag.
Ik hielp op de dinsdagochtenden met het schoonmaken van de kennels en het uitlaten
van de honden en op de middagen alleen met het uitlaten. Het schoonmaken werd mij
na anderhalf jaar wat te veel en ik wilde liever wat klussen gaan doen. Helaas voor mij
was er al een klusjesman bij het Dierentehuis.
Ik las toen in het Stadsblad
een artikel over “Wij gaan
Fietsen”.
Dat is een groepje vrijwilligers dat in de kelder
van het Cementrum aan
de Rompertsebaan in Den
Bosch fietsen opknapt. Deze
fietsen zijn gedoneerd door
de gemeente, particulieren
en verkregen door een grote
actie die op touw gezet was
samen met Memisa.
Na een grote opknapbeurt zijn de fietsen vooral
bestemd voor vluchtelingen
uit oorlogsgebieden, die eerst
fietsles krijgen en de belangrijkste verkeersregels onder
de knie moeten krijgen.
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Na het behalen van een certificaat mogen ze dan gratis een fiets komen uitzoeken. Ik
ben daar in november 2018 als vrijwilliger begonnen, heb daar inmiddels al heel wat
fietsen in orde gemaakt en doe het nog met veel plezier.
Omdat de “vaste” klusjesman bij het Dierentehuis er plotseling mee ophield en er
behoefte was aan een vervanger besloot ik dat ook op mij te nemen. Ik heb een Excel
lijstje gemaakt, waar de medewerkers de klusjes op kunnen vermelden. Na overleg
plan ik ze dan in. Inmiddels zijn er al heel wat kranen vervangen, planken vastgezet,
sloten gerepareerd, naden gekit, lampen vervangen en nog veel meer klussen afgewerkt. Het uitlaten van de honden doe ik nog steeds met veel plezier op de dinsdagmiddag en soms ook op de donderdag middag. Ook kom ik regelmatig een hondje
lenen om met mijn vrouw en/of kleinkind een rondje Oosterplas te lopen.
Ik hoop dat nog lang te kunnen doen, want voor achter de Geraniums te zitten, voel
ik mij nog veel te jong.
Cees Hendriks

Dierenarts van het Dierentehuis
De coronatijd is voor ons allemaal een tijd van aanpassen, rekeninghouden met
maatregelen en zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft. Dit geldt niet alleen
voor ons op het Dierentehuis, maar ook voor onze vaste dierenarts Janneke.
Het was weer een uitdagend jaar! Corona bleef iedereen in z’n greep houden. Van
bijna geen maatregelen meer in de zomer, naar opnieuw een lockdown. Steeds
moeten het Dierentehuis en wij als praktijk, weer oplossingen verzinnen en maatregelen nemen om een werkbare situatie te houden. Want zorg voor dieren blijft nodig,
ook en juist in corona-tijd. Het Dierentehuis heeft dit geweldig gedaan, waardoor we
eigenlijk het hele jaar de noodzakelijke werkzaamheden veilig konden doen.
Extra uitdagend werd het deze zomer toen we kattenziekte in het Dierentehuis
bleken te hebben. Kattenziekte is een ziekte veroorzaakt door het Feline Parvo virus.
Het is een zeer besmettelijke ziekte die diarree, braken, koorts, ernstige uitdroging
en plotselinge sterfte kan geven. Vooral bij jonge dieren is de sterfte vaak hoog. Bij
drachtige poezen kan het abortus geven en hersenschade bij de kittens. Het virus valt
ook de witte bloedcellen aan waardoor de weerstand vermindert. De dieren worden
hierdoor extra bevattelijk voor andere virussen of bacteriën.
Besmette dieren verspreiden het virus via hun ontlasting. Katten kunnen zich
besmetten door contact te hebben met een besmet dier, via een besmette ruimte
(hokje/ kattenbak). Daarnaast kan het virus ook via kleding en handen van bijvoorbeeld verzorgers worden overgebracht. Goede hygiëne is hier dus echt van levensbelang!
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Daarnaast is vaccinatie heel belangrijk. Volwassen katten die goed zijn gevaccineerd, zijn beschermd. Kittens worden op het asiel al jong gevaccineerd om zo snel
mogelijk afweer op te kunnen bouwen. Er worden 3 vaccinaties gegeven om het gat
tussen wegvallen van eigen afweer en opbouwen van de afweer na vaccinatie zo klein
mogelijk te houden. Maar is er is dus altijd een periode dat het kitten niet beschermd
is en vandaar dat bij jonge dieren de ziekte vaker voorkomt. Na plaatsing adviseren
wij de nieuwe baasjes de vaccinaties te blijven boosteren om een goede en beschermende afweer op peil te houden.
Helaas is de groep goed gevaccineerde katten in Nederland aan het afnemen. Hierdoor
is de groepsimmuniteit te laag en zien we veel vaker dan voorheen toch uitbraken van
Kattenziekte verspreid door het land. Uitbraken met soms veel sterfgevallen: onder
kittens en on(volledig) gevaccineerde dieren. Nu het virus steeds meer rondgaat, is
het nog meer van belang dat katteneigenaren hun dieren goed vaccineren om niet
voor onaangename verassingen te komen staan.
De uitbraak van Kattenziekte deze zomer hadden we gelukkig snel in de gaten. Door
middel van isolatie, heel strenge hygiëne en quarantaine protocollen hadden we de
infectie heel snel weer onder controle. Dat vergt veel van het personeel van het
Dierentehuis, maar ze hebben het fantastisch gedaan! We moeten altijd op ons hoede
zijn voor infectieziekten en ze in de kiem smoren. Bij (zwerf)dieren kan er altijd wat
meegebracht worden, wat niet meteen zichtbaar is. Daar moet ik als dierenarts alert
op zijn en dat houdt mijn werk ook zo uitdagend!
Janneke Schoot-Loeve
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Voor & Na
Sabine ziet de schoonheid in ieder dier. Ook de afgelopen tijd heeft Sabine er
weer voor gezorgd dat menig hond zijn zelfvertrouwen en schoonheid weer
wat terugvond. Kijk toch eens hoe vieze hoopjes ellende transformeren in ware
schoonheden onder de bekwame handen van Sabine.
Xitha: Xitha was 1 van onze seniortjes. Ze had veel last van
overtollig wol en een dikke vacht. Normaal zou ik zo’n vacht
wassen & föhnen met een krachtige föhn. Omdat Xitha al
op leeftijd was & zij niet heel lang meer kon blijven staan
en zij een hele behandeling niet vol zou houden, heb ik
gekozen om haar alleen te borstelen en met de krachtige
föhn te föhnen zonder dat ze nat was. Zo blaas ik toch de
losse wol eruit en met een borstel ook. Ze was toch aardig
opgeknapt toen!
Rakker: Rakkertje kwam met veel klitten/ vilt binnen en
was vies. Uiteindelijk heb ik hem een korte coupe gegeven
en de klitten / vilt eraf geschoren. Mooi is iets anders, maar
dit is de meest diervriendelijke manier van trimmen. Als ik
alle klitten & vilt eruit moest borstelen, zou dat teveel pijn
opleveren voor Rakker. Meneer was weer happy & dan ben
ik ook happy!

Molly: Molly was 1 van de honden uit Rusland. Molly was in
het begin heel bang. Na eerst haar vertrouwen te winnen,
heb ik haar uiteindelijk geborsteld. Ook Molly had last van
overtollig wol. Molly wassen zou niet helpen in haar angst,
dus borstelen was voor haar op dat moment de beste keuze.
Grote klitten heb ik weggeschoren, maar gelukkig zag je
hier niks van. Heel duidelijk is het verschil op de foto niet.
Maar ik had van al het haar bijna 2 nieuwe Molly’s kunnen
maken.
Boris: Boris is een Bouvier. Hij kwam binnen als een echte
Bouvier dat wil zeggen, met een echte lok voor zijn ogen.
Helaas had Boris best veel last van veel klitten en was het
voor hem fijner een kortere coupe te geven. Daar waar hij
als een stuiterbal door het leven gaat, zo lief en rustig was
hij tijdens het trimmen. Boris kreeg een leuk modelletje
helaas zonder een lok. Zijn klitten waren daar te erg voor
bij zijn ogen. Maar dit maakt hem niet minder schattig &
knap!
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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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Waar is Ylan?
Ook deze keer weer een nieuwe versie van ‘Waar is Ylan?’.
Kan jij deze eigenwijze hond vinden?
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Bedankjes
DONATIES N.A.V. CONCRETE OPROEPEN
Zuurstofapparaat

Eind mei vroegen wij of iemand ons kon helpen aan
een Oxyflow 5 Oxygen Concentrator, oftewel een zuurstofapparaat. Remy Beulink kwam met het adembenemende aanbod om het zuurstofapparaat voor het
Dierentehuis aan te schaffen. Dankzij deze fantastische
donatie kunnen we onze dieren sinds afgelopen zomer
extra zuurstof toedienen tijdens operaties. Hartstikke
bedankt voor deze geweldige donatie Remy!

Airconditioning

Kort voor de zomer begaf de airco van onze bedrijfswagen het. Gelukkig kregen we
binnen een week het benodigde bedrag gedoneerd waarna Carlos van AutoSleutelwerk te Valkenswaard een tweedehands aircopomp heeft geïnstalleerd tegen een
zacht prijsje. Zonder jullie en Carlos' donaties was het ons niet gelukt de airco voor
de zomer te laten repareren.

SPONTANE GIFTEN
Allianz

In augustus belde Iris van Stokkum ons enthousiast
op met de verrassende mededeling dat haar team
een flink sponsorbedrag voor onze opvang bij elkaar
had gelopen en gefietst. Haar werkgever Allianz
wilde zijn medewerkers stimuleren om in coronatijd in beweging te blijven door
punten te geven voor fiets- en loopafstanden van 4 kilometer of meer. Het winnende
team mocht een goed doel kiezen om het gewonnen bedrag van maar liefst € 1.250
aan te doneren. Het in ‘s-Hertogenbosch wonende teamlid Iris dacht gelukkig aan de
thuisloze honden en katten in ons tehuis en verblijdde ons met dit prachtige bedrag.
Lieve teamleden van ’team Iris’ en Allianz: hartelijk dank voor jullie gulle donatie.

Emma en Yfke

Emma en Yfke hebben tijdens een
straatspeeldag cupcakes verkocht voor
het goede doel en driemaal raden wie
het goede doel was.
Na het overhandigen van de vrolijke
enveloppe gevuld met maar liefst € 33,60
hebben ze een rondleiding gekregen
waarbij ze niet alleen onze Snorrie maar
ook kittens hebben geknuffeld.
Hartstikke bedankt voor jullie donatie
Emma en Yfke!
Dierbaar - Voorjaar 2022   19

Via via

Elke zomerperiode gaat een van onze chauffeurs,
Jolanda van der Donk, voor een lange periode naar
Griekenland om daar vrijwilligerswerk te doen.
Afgelopen zomer heeft ze voor Nathalie van Luik
en Anneke Waardenburg het prachtige zwerfpoesje
'Sunny' meegenomen uit Griekenland (de rechter van
de 2 katten op de foto). Nathalie en Anneke waren
zo blij met de komst van Sunny dat ze Jolanda een
donatie hebben gegeven welke ten goede mocht
komen aan ons Dierentehuis. Hartelijk dank dat jullie
zonnestraaltje Sunny een liefdevol thuis bieden en
ook onze dieren een warm hart toedragen!

Yuverta

Sinds de statiegeld is uitgebreid naar kleinere
flesjes verzamelt één van de scholen van
Yuverta lege flessen in van haar studenten.
Slimme zet: dit houdt de schoolomgeving
schoon en de lege flesjes leveren geld op.
Eens in de zoveel tijd mogen we zakken vol
flesjes ophalen die elke keer weer een mooi
bedrag opleveren.

DONATIES VAN WINKELS

Regelmatig ontvangen we donaties van winkels die onze dieren een warm hart
toedragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om voer en spullen die gedoneerd zijn door de
klanten maar ook om artikelen die uit het assortiment gaan. Daarnaast houden enkele
supermarkten trouw statiegeldacties voor ons. Hieronder een overzicht van enkele
van de vele donaties:

Pets Place Boerenbond Vught
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Pets Place XL Schijndel

Janneke’s Beestenboel			

BoerenBond / Pets Place Rosmalen

Albert Heijn Maaspoort

Afgelopen juni werden de statiegeldbonnen
voor onze opvang verzameld. De klanten van
Albert Heijn Maaspoort dragen ons duidelijk
een warm hart toe want de opbrengst aan
statiegeld was ruim 400 euro!

PLUS Mulder

Gedurende de maand december
kregen we van de klanten van PLUS
Mulder het statiegeldbedrag van ruim
€ 170 gedoneerd.
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DONATIES VAN VRIJWILLIGERS

Onlangs verraste één van onze vrijwilligers ons
met allemaal lekkers en speeltjes voor de honden.
Ze deed deze donatie namens haar System Data
Engineering team, werkzaam bij Vanderlande.
Dankjewel Sophia Ara voor deze heerlijke donatie
en je inzet in onze opvang!
Dankzij een gulle bijdrage
van een van onze vrijwilligers hebben we een nieuwe
CV-ketel in één van onze
hondenpaviljoens kunnen laten
installeren. Gelukkig nog net
op tijd voor de herfstkou zijn
intrede deed!
Een andere vrijwilliger wist wel raad met de
zakken filterkoffie die op haar werk over waren. Na
toestemming heeft ze het heerlijks meegenomen
naar onze opvang zodat de koffieliefhebbers een
lekker bakkie kunnen drinken in de pauze. Heel
attent van deze fervente theeleut.

DONATIES VAN DIERENARTSEN
DierenDokters Orthen

Soms hebben dieren wegens uiteenlopende redenen
speciaal voer nodig. Met deze gedoneerde zakken
speciaal voer kunnen we ze een passend dieet
bieden waardoor eventuele klachten verlicht kunnen
worden. Daarnaast ontvingen we nog medicatie en
ontvlooimiddelen. Hartstikke bedankt dat jullie aan
ons gedacht hebben DierenDokters Orthen!

Dierenartsenpraktijk De Meierij

De praktijk had voor deze donatie aan alles gedacht,
zoals speciaal voer, ontvlooimiddelen en zelfs hechtdraad. Dank jullie wel!
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Draaideur Stagiaires
Ook in deze editie van de Dierbaar keert de draaideurstagiaire weer terug. Deze keer vertelt Lisa Rogiers
waarom zij graag met regelmaat bij ons terug komt.

Lisa vertelt:

Ik kwam voor het eerst op dit bedrijf toen ik kwam vragen
om een riem. Ik werd meteen vriendelijk ontvangen en kreeg
een riem mee. We raakten aan de praat. Ik zag een paar
honden heerlijk op het veld spelen, waar ik daarna nog mee
heb geknuffeld. Al snel kwam een stageplek ter sprake. Ik was
toevallig op zoek naar een stageplek maar wist nog niet waar.
Een Dierentehuis was het laatste waar ik aan dacht omdat
ik zo mijn vooroordelen had en ik bang was dat ik het zielig
zou vinden. Ik kreeg hier een heel goede eerste indruk en ik
dacht ‘waarom ook niet, laten we het proberen!’ We hebben
afgesproken dat ik een week later op stagegesprek zou komen
en dit verliep heel goed. We hebben gelijk de formulieren
ingevuld en ik kon aan de slag.
Mijn eerste stage dag was spannend, ik wist niet goed wat ik moest verwachten en
wat te doen. Ik heb veel slechte ervaringen gehad met stageplekken dus was mijn
vertrouwen zo goed als weg. Toch kreeg ik gelijk een vertrouwd gevoel en iedereen
was super sociaal en vriendelijk. Ik kreeg het gevoel alsof ik er nooit alleen voor zou
staan en alles kon vragen, niks was fout.
Na mijn eerste week stage voelde ik mij al helemaal welkom, ik kende de meeste
vrijwilligers en werknemers en kon het goed met hen vinden. Al snel kon ik mijn draai
vinden in het Dierentehuis en wist ik bijna alles te vinden. De honden die ik daar heb
leren kennen zijn geweldig, van Keeshondjes naar Argentijnse doggen. Ze hebben
allemaal een eigen karakter en dit vond ik heel leuk. Ik heb weken lang heerlijke
wandelingen gemaakt en veel knuffels ontvangen.
Het leukste aan deze stage vond ik om een band op te bouwen met honden die er al
wat langer zitten en nog geen huisje hadden gevonden. Om te zien dat deze honden
uiteindelijk toch een thuis hebben gevonden en te weten dat zij het goed gaan
krijgen, is het beste gevoel. Ik mocht al snel meer dingen dan de andere vrijwilligers.
Ik mocht af en toe meekijken met de hondentrimster, ik mocht medicatie toedienen,
ik heb meegekeken met de gedragsdeskundige Marieke van der Burgt en veel vragen
werden aan mij gesteld over de dieren. Ik heb zelfs dieren zelf op de site mogen
zetten waarbij ik er een verhaaltje bij mocht typen en foto’s mocht toevoegen. Dit
was best speciaal voor mij omdat er veel vertrouwen in mij werd gesteld.
Ik heb het hier over de gevonden dieren, verwaarloosde dieren of dieren waar men
afstand van wilde doen. Zij zitten hier om op te knappen en een forever home te
vinden. Er zaten hier ook veel pensionhonden, deze honden krijgen een heerlijke
kennel voor zichzelf en worden veel op velden gezet en uitgelaten. Ook de pensionhonden krijgen natuurlijk alle liefde en aandacht die zij op dat moment niet van hun
baasje krijgen. Ik zou hier met een vertrouwd gevoel mijn hond naartoe brengen!
Ik heb hier tien weken lang een geweldige stage gehad! Dit bedrijf heeft mij echt
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het vertrouwen in stagebedrijven teruggegeven. Daarom wilde ik hier ook graag mijn
examenstage doen, en dat kon!
Mijn vooroordelen over een Dierentehuis/asiel zijn helemaal weg. Ik heb nu zelf de
kans gekregen om mee te maken hoe het er hieraan toe gaat, en ik zou het niet anders
doen. Er wordt goed voor de dieren gezorgd en zij krijgen alle liefde en aandacht die
zij nodig hebben! Alle werknemers en vrijwilligers zijn speciaal en dat maakt het zo
leuk om met ze te werken. Ik heb fantastische ervaringen beleefd bij het Dierentehuis
en ik weet zeker dat ik hier vaak terug zal komen als vrijwilliger. Wie weet, misschien
zelfs ooit als werknemer.
Lisa Rogiers

Woordzoeker
H

O

E

S

R

N

N

K

M

A

S

T

S

A

S

T

R

U

I

A

E

E

O

I

R

W

I

N

N

N

S

H

N

H

T

J

T

S

E

U W

T

E

T

E

N

I

C

N

A

O

R

M

T

I

R

E

E

I

E

E

S

A

A

R

N

R

E

N

A

U

K

U

V

U

E

W N

K

V

A

D

T

T

W

A

K

W

R

W

U

G

A

E

W

E

E

S

B

N

O

H

S

I

P

W

P

J

R

R

R

T

A

C

U

I

A

C

E

O

V

V

O

R

S

T

L

T

D

H

A

W H

S

P

L

O

K

L

E

M

E

D

A

L

O

C

O

H

C

O

L

A

R

U

O

O

O

S

N

T

E

E

E

R

K

A

IJ

T

R

T

E

R

P

R

E

T

N

I

W

P

A

S

E

E

N

I

L

E

S

A

V

E

E

P

L

J

N

V

E

R

S

T

O

P

P

E

N

A

N

S

S

D

A

L

G

T

U

O

Z

L

E

K

E

P

!

ANTIVRIES
MUTS
SNEEUWBAL
VERSTOPPEN
CHOCOLADEMELK
NATTE VACHT
SNEEUWPOP
VORST
GLAD
OORWARMERS
SNEEUWSCHOENEN
WANTEN
HANDSCHOENEN
OREN
SNEEUWVLOK
WINTERJAS
KOUD
PEKELZOUT
SNERT
WINTERPRET
KRUIK
SCHAATSEN
TRUI
WINTERSLAAP
MOTORKAP
SJAAL
VASELINE
IJS

Stuur uw oplossing vóór 1 april 2022 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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Uitgelicht:

Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch
Wat ontzettend verrassend en leuk dat de Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch zich mag voorstellen in jullie blad “Dierbaar”.
Wij werken al 36 jaar als zelfstandige dierenambulance in 7 gemeenten. Een groot
gebied waar wij met 3 dierentehuizen voor honden en katten te maken hebben.
In ons werk is het onderdeel honden en katten een steeds terugkerende activiteit,
maar behelst een relatief klein gedeelte van álle werkzaamheden.
In principe kunnen alle gewonde dieren en dieren in nood bij de dierenambulance
gemeld worden. Dit betekent niet dat er door ons altijd op uitgereden wordt. Melders
van dierenleed worden bevraagd naar de situatie van het dier. Dit is belangrijk om te
weten, omdat het soms beter is het dier in zijn natuurlijke omgeving te laten.
Bijvoorbeeld een watervogel die hinkt maar wel kan zwemmen en aan zijn voedsel
kan komen en kan vliegen.
Als er uitgereden moet worden dan gebeurt dit met 2 vrijwilligers. Zij onderzoeken
ter plaatse hoe ze het dier kunnen vangen en afhankelijk wat er aan de hand is een
dierenarts bezoeken of rechtstreeks naar de opvang brengen om te herstellen. Als
dit goed gelukt is dan kan het dier weer snel de vrijheid gegeven worden en dat is
natuurlijk het allerfijnste.
Het allergrootste deel van het werk van de dierenambulance zijn de meldingen over
(water)vogels en egels, konijnen (tam en in het wild) levend.
Als we te maken krijgen met huisdieren is het heel belangrijk om te onderzoeken
of deze dieren gechipt en geregistreerd zijn. Dan kunnen wij onmiddellijk contact
opnemen met de eigenaren om deze op de hoogte te stellen dat we hun dier gevonden
hebben en wat er aan de hand is.
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Veel katteneigenaren hebben hun huisdier niet gechipt en vooral niet geregistreerd.
Eigenaren denken dat de chip via de dierenarts ook betekent dat het dier geregistreerd is. Dit is niet zo. Na het chippen moet het dier bij een officiële organisatie
gemeld worden en geregistreerd. (Bijvoorbeeld NDG).
Indien een huisdier gevonden wordt en niet geregistreerd is dan brengen wij het
huisdier onder bij het dierentehuis of opvang en melden dit bij Amivedi. Dit is een
organisatie die probeert de eigenaar op te sporen, ook kunnen mensen daar zelf hun
vermiste dier melden.
Natuurlijk is het een feestje als het dier weer terug kan naar zijn of haar baasje.
Je zult begrijpen dat onze werkzaamheden niet altijd prettig zijn. Wij hebben ook te
maken met verkeersslachtoffers die ernstig gewond of overleden zijn. En met overleden dieren die gevonden zijn in openbare ruimtes.
Toch kunnen we ongeacht nare situaties iets betekenen voor de eigenaar van een dier
zodat er een einde kan komen aan zijn of haar onzekerheid over het verblijf en de
toestand van zijn/haar dier.
Tevens zien wij het als onze sociale plicht om:
Mensen te helpen die door omstandigheden geen vervoer hebben om met hun dier
naar b.v. de dierenarts of trimsalon te gaan.
Het geven van presentaties op scholen en organisaties in het kader van bewustmaking
en over het belang van dierenwelzijn in het algemeen en onze bevindingen in het
bijzonder.
Graag wil ik eindigen met een lang gekoesterde wens van het bestuur van de Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch om tot een intensieve samenwerking te
komen met het Dierentehuis te ’s-Hertogenbosch. De eerste stappen zijn hier per 1
januari 2022 voor gezet.
Wij mogen ervan uitgaan dat de toekomst zal uitwijzen dat dit een positieve uitwerking krijgt voor alle dieren waar wij mee te maken krijgen wat immers het ultieme
doel is van onze beide organisaties.
Met vriendelijke groet,
Dorrit Kivits
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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

Dierenkliniek Vught

DIERENKLINIEK VUGHT

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

www.dierenartsenoisterwijk.nl

… En ze leefden nog lang en gelukkig
Vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde hebben we diverse honden gehad
en dus diverse keren meegemaakt dat een hond overleed. Maar nu was het onze
eigen hond die mee opgegroeid is met onze 2 zoons. Dan komt de klap nog harder
aan.
Nadat we haar met zijn allen in de tuin begraven hadden, ging het al snel over het
zoeken naar een nieuwe hond. Na ongeveer 2 weken staren naar een lege mand,
hebben wij met zijn allen besloten dat er toch een nieuwe hond moest komen.
De zoektocht begon. Op het
moment dat je internet opent
en op zoek gaat naar een hond
val je van de ene verbazing in de
andere. Wat een grote hoeveelheid honden zijn er te vinden.
Toch is er niets zo afstandelijk
als internet. Een hond is immers
geen pak melk dat je even bij de
supermarkt gaat halen. Op een
gegeven moment hadden we tig
honden gezien die we misschien
wel leuk vonden.
Op dat moment zagen we door de bomen het bos niet meer. Toen vroeg onze oudste
zoon of het niet mogelijk was om eens bij een asiel te gaan kijken. Dus hebben we
contact opgenomen met het dierenasiel in Den Bosch. Er werd opgenomen door een
vriendelijke dame en een afspraak om te komen kijken was snel gemaakt.
Op zaterdag 26 Juni was het zover. Met zijn allen (een beetje gespannen) togen we
naar het asiel. Daar werden we vriendelijk ontvangen door Wendy. Na een kort gesprek
mochten we een wandeling maken met Morris. Een mooie grote hond. Jammer genoeg
bleek tijdens de wandeling dat er geen klik was tussen ons. We voelden ons wel een
beetje schuldig ten opzichte van hem, maar wij konden hem niet de plek geven die
hij nodig had. Daarna mochten we Archie meenemen. Deze hond paste een stuk
beter bij ons. We twijfelden echter over zijn leeftijd, hij was immers al 8. Toen we
terug kwamen had Wendy nog een hond voor ons. Dit was Luke. Een prachtige 4 jarige
gecastreerde reu. Hij was samen met Archie uit Rusland hiernaartoe gehaald. Onze 2
zoons mochten mee om hem uit de kennel te halen en enkele minuten laten kwamen
ze terug met hem. Beide jongens hadden een glimlach van oor tot oor en dat is wat
we graag wilden zien.
Na enkele minuten wandelen was het voor ons duidelijk. Dit was de hond die ons gezin
weer compleet mocht maken. Een prachtige hond die niets liever doet dan knuffelen.
Na overleg met Wendy mochten we Luke diezelfde dag al mee naar huis nemen. Het
nieuwe leven van Luke begon met een autoreis van ongeveer een half uur. Oh, wat
was dit spannend! Op dat moment veranderde hij van een zelfverzekerde hond in een
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bibberend schoothondje van 25 kilo. Na aankomst thuis was het ongeveer nog een half
uurtje spannend, waarna hij zich weer kon ontspannen. Een paar uur later was het
tijd om te gaan slapen. Dit leek goed te gaan. Maar dat viel toch tegen. De eerste
nacht op een vreemde plek was toch moeilijk. Uiteindelijk besloot onze oudste zoon
om bij Luke op de bank te gaan liggen. Dit hielp en uiteindelijk is hij gaan slapen. Na
ongeveer een week lukte het om helemaal alleen te gaan slapen.
Nu, een half jaar later en verschillende avonturen verder is Luke een heerlijk
ontspannen en relaxte hond geworden met een eigen plekje binnen ons gezin. Hij
gaat zeer graag met ons mee. Zelfs als we met de auto gaan, is meneer de eerste die
erin springt, en ligt dan meestal op de achterbank te slapen.
Hij gaat zo vaak mogelijk met ons mee.
Het allerliefst gaat hij mee wandelen op de dijk of in het bos. Maar hij ligt ook erg
graag languit gestrekt te slapen op de bank.
We hopen nog vele jaren te mogen genieten van deze prachtige hond en mocht het
ooit zover komen dat we afscheid moeten nemen, zal het niet lang duren voor we
weer zo'n parel uit het asiel op gaan halen om hem of haar net zo'n fijn leven te geven
als Luke nu heeft.
Marco Reuvers
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De Kantinekat vertelt:
In deze editie van “De kantinekat vertelt”…
Vorige keer vertelde ik al dat ik het deze keer zou gaan hebben over mijn andere
favoriete tijdsbesteding… en dat is KAAS!!!!
Ik ben een smulaap, dat kan ik niet ontkennen. Brood, kip, worst, brokjes, snoepjes
en blikvoer, alles vind ik lekker.
Alleen laat ik dit allemaal staan voor een overheerlijk stukje kaas.
Kaas ruik ik al van ver af aan. Ik weet precies welke van mijn personeel kaas op het
brood heeft en ik heb zelfs mensen al zover dat zij speciaal voor mij een extra boterhammetje met kaas meenemen.
En niets maakt mij gelukkiger… Niet zeggen tegen haar, maar zelfs Dropje “mijn
liefje” niet.
Mijn obsessie voor kaas begon toen ik voor het eerst door mijn mensen vanuit het
kattenpaviljoen naar de kantine werd gebracht.
Mensen zaten daar aan tafel en aten broodjes met iets dat zo ontzettend lekker rook.
Ik ging mijn neus achterna en al snel had ik door welk van die broodjes belegd was
met dat Goddelijke goedje.
Dat eerste hapje… ahh ik zal het nooit meer vergeten.
En sindsdien doe ik alles voor een stukje kaas.
Al is dat in mijn geval niet zo heel moeilijk.
Wanneer ik een mens zie met een broodje kaas ga ik gewoon op schoot zitten en blijf
dat persoon aanstaren totdat ze mij hun kaas geven.
En uiteraard lukt mij dit altijd…
Snorrie (geïnterviewd door Wendy vd Togt – Beheer)
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Ruru het ontbrekende puzzelstukje voor Anika
Hoe mooi dierenliefde kan zijn bewijzen Ruru & Anika
maar al te goed.
Ruru is 1 van onze honden uit Rusland, een heerlijke stuiterende blije snelle Rus met 3 poten. Ruru heeft in zijn
jonge leventje van alles mee gemaakt in Rusland en is zo
dankbaar hier in Nederland. Hij knuffelt er op los en geniet
van alle aandacht. Rennen is 1 van zijn favoriete bezigheden, want rennen is veel makkelijker op 3 poten dan
zachtjes lopen.
Anika is bij ons gekomen samen met een aantal katten. Anika is een hele bange hond
uit Roemenië, wat zij allemaal meegemaakt heeft willen wij misschien niet weten.
Hoeveel angsten zij heeft en hoe weinig vertrouwen in de mens is gewoon zielig. Met
Anika ben ik al een aantal weken bezig, om te laten zien dat het allemaal niet zo erg
is. Vertrouwen in de mens is nog minimaal, maar ze laat het aan mij af en toe zien
door een vrolijke begroeting. Een riem is meteen dikke paniek. Dus uitlaten is nog
niet mogelijk.
Ruru kwam in hetzelfde stuk te zitten als Anika en toen besloten we, dat het misschien
hielp als Ruru liet zien dat wij niet eng waren, maar juist super leuk.
Dit werkte inderdaad goed en Anika kwam op dag 2 (met Ruru) nieuwsgierig naar
voor in haar kennel en kijken wat er gebeurde. Na een paar dagen durfde ik die 2 wel
samen op het veld te laten.
Ruru liet meteen zien wat voor bijzondere knul hij is en
liet zien hoe hard hij kon rennen over het veld. Anika
schrok en dacht ‘wat is dit?!’ Ruru had dit snel door en
besloot af te remmen en voorzichtig een likje op haar
neus te geven. Daar begon de liefde tussen Anika en
Ruru. Waar Anika zich al snel open stelde aan Ruru en
begon zelfs te spelen! Wij blij, Anika blij & Ruru blij.
Ruru is een grote steun en toeverlaat voor Anika. Anika
vindt het leven al minder eng en overwint in mini stapjes
haar angsten. Lieve Anika komt er wel, al gaat dit een
heeeel lang proces worden. Dat ze deze ‘grote’ stappen
voor haar al laat zien, betekend voor ons al veel!
Zonder lieve Ruru had Anika nog niet zulke stappen
durven te zetten. Ruru is voorlopig beste vriend & lieve
therapiehond voor Anika.
Hoe mooi kan liefde tussen honden zijn!
Dierverzorgster Sabine
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vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl

Nu ook online!
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