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Luchthavenweg 81   Unit 41 Eindhoven 
Telefoon: 073-7506625   ~   Fax: 073-7506627 

www.rescop.com  

FLOW
languages

vertaling | copywriting | ondertiteling
tolkdiensten | taaltrainingen

www.flowlanguages.nl | 0416 650320

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 

Statenkwartier 38
5235 KK 's-Hertogenbosch

Henk Michelbrink
Sparringpartner

info@sparringpartner-ondernemers.nl

sparringpartner-ondernemers.nl
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ALARMLIJN:  073 - 644 58 57  (24-uurs service)

Alarmopvolging

Winkel- & mobiele 
surveillance

Objectbeveiliging

Beveiliging van evenementen

Receptiediensten & 
special deliveries

Collectieve beveiligings-
projecten

Hondenbewaking

FSS Security
Tuinstraat 8a, 5241 AA  Rosmalen

www.fssbv.nl
T 073 - 644 02 73  / E info@fssbv.nl



Dierbare lezers
Alweer een jaar voorbij.
Ook dit jaar is weer druk en enerverend geweest.

Door het einde van de coronaperiode en het duurder wordende levensonderhoud 
merken wij dat het drukker is met zwerf- en afstandsdieren.

Gelukkig blijven de vaste medewerkers en vrijwilligers zich onvermoeibaar inzetten 
voor de verzorging van al deze honden en katten.

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Hanka. Zij gaat leuke en
nieuwe dingen ondernemen en daar wensen wij haar heel veel plezier en geluk mee.
We gaan je wel missen hoor.

De Dierbaar moet toch doorgaan en met toevoeging van Margot Rondel en Katja vd 
Plas hebben wij weer een top redactie voor dit leuke blad.

We wensen jullie dan ook veel leesplezier met deze editie. De volgende editie zal er 
iets anders uit gaan zien.

Volgend jaar bestaat het Dierentehuis 40 jaar en dat gaan we vieren.
De volgende editie zal dan ook een vrolijk feestje worden waarin we dit heugelijke 
feit zullen vieren.

Dierbare groet, 
Margot, Katja en Wendy

Van het bestuur 
“Er lijkt geen eind aan te komen”, is een veelgehoorde verzuchting het afgelopen 
jaar. De crises buitelen over elkaar en strijden met elkaar om voorrang. 
 
Corona lijkt wel weg, omdat de energiecrisis, de stikstofcrisis, de inflatie en de oorlog 
in Oekraïne alle media-aandacht opeisen. We hebben allemaal op enige wijze te 
maken met de gevolgen van deze crises, die nog wel enige tijd zullen voortduren.
De medewerkers en de vrijwilligers van het Dierentehuis (en het Dierentehuis zelf) 
hebben natuurlijk ook met die gevolgen te maken. Desondanks is het ook dit jaar, 
dankzij de gezamenlijke, grote inspanningen, opnieuw mogelijk gebleken onze missie 
-de aan ons toevertrouwde honden en katten de best mogelijke verzorging te bieden- 
waar te maken. Dank aan ieder die daaraan, op welke wijze dan ook, een bijdrage 
heeft geleverd!

Het afgelopen jaar is er op de achtergrond veel bereikt. Er is een jaarrekening gepre-
senteerd met een goedkeurende verklaring van de accountant. De subsidieregeling met 
de gemeente wordt per 1 januari 2023 omgezet in een dienstverleningsovereenkomst. 
De procedure om de erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving (terug) te 
krijgen, is met goed gevolg afgerond; de erkenning wordt nog dit jaar verwacht. De 
noodzakelijke vernieuwing van de automatisering is in de afrondende fase. In januari 
starten twee of drie groepen van Avans studenten met het ontwerpen en bouwen 
van een nieuwe website. Het beleidsplan voor de komende jaren is in concept gereed 
en er is een nieuw sponsorplan. We hebben de groenstrook aan de achterzijde van 
het Dierentehuis van de gemeente in bruikleen gekregen. Deze opsomming is niet 
volledig, maar het geeft een goede indruk van wat er het afgelopen jaar gebeurd is.

Zijn er dan geen zorgen? Natuurlijk wel en die komen nu aan de orde.
We zijn blij met de dienstverleningsovereenkomst die met de gemeente 
’s-Hertogenbosch gesloten is, omdat die ons meer zekerheid biedt dan de eerdere 
subsidierelatie. Ook fiscaal is die overeenkomst gunstiger in verband met het verre-
kenen van de BTW. Maar…, deze overeenkomst biedt, evenmin als de subsidiere-
latie, een kostendekkende vergoeding. De gemeente neemt het standpunt in dat het 
Dierentehuis ook zelf voor een deel van de inkomsten moet zorgen. In de financiering 
door de overheid van organisaties als het Dierentehuis, maar ook bij culturele instel-
lingen is dit de afgelopen jaren gebruikelijk geworden. Voor ons betekent dat wel een 
uitdaging, omdat we naast het verzorgen van honden en katten nu ook aan fondsen-
werving moeten gaan doen. Het inmiddels gevormde sponsorteam heeft daar inmid-
dels goede plannen voor ontwikkeld. 

De tweede zorg gaat over de vrijwilligers. Organisaties die voor een belangrijk deel 
draaien op vrijwilligers hebben te maken met een aanzienlijke terugloop. Dat geldt 
ook voor het Dierentehuis: het is steeds moeilijker de roosters gevuld te krijgen. Bij 
deze dan ook een dringende oproep: bent u bereid een bijdrage te leveren, neem dan 
contact op.

Naast honden en katten zijn er ook nog andere huisdieren (zoals knaagdieren en 
vogels) en in het wild levende dieren in nood (zoals vogels en egels). De Dierenambu-
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lance ’s-Hertogenbosch (de bekende rode ambulance) houdt zich bezig met de hulp 
aan en het vervoer van alle dieren in nood. De honden en katten gaan naar het Dieren-
tehuis en de overige dieren gaan naar een (voor)opvang. De afgelopen periode is een 
aantal van die opvangen gesloten en de overblijvende opvangen kunnen het aanbod 
niet aan. Er zijn provincies en gemeenten die opvangen enige subsidie verlenen, maar 
het overgrote deel doet dat niet. De opvangen zijn dus meestal aangewezen op giften 
van particulieren en bedrijven en ze draaien vrijwel volledig op vrijwilligers. De afge-
lopen weken zijn er in het hele land nieuwsberichten te lezen geweest waarin de 
dreigende sluiting van een opvang werd aangekondigd of mededeling werd gedaan van 
een daadwerkelijke sluiting.

In onze regio is er nog een hoofdopvang in Someren en een (voor)opvang in Oss 
beschikbaar (de laatste nog maar beperkt). De vrijwilligers van de Dierenambulance 

moeten dus veel kilometers 
maken om de opgehaalde 
dieren naar een opvang te 
brengen.

De gemeenten ‘s-Hertogen-
bosch en Oss onderzoeken 
momenteel of er mogelijk-
heden zijn om in de regio een 
(voor)opvang te realiseren, 
liefst ondergebracht bij een 
al bestaande organisatie.

Het Dierentehuis heeft zich 
bereid en in staat verklaard 
een dergelijke opvang in 
te richten; de gesprekken 
daarover zijn gestart. Wij zijn 
tot deze stap bereid omdat 
daardoor het dierenwelzijn, 
onze belangrijkste doelstel-
ling, wordt bevorderd. Zeker 
voor in het wild levende 
dieren in nood is het heen en 
weer rijden stressvol.

Onderzoek heeft uitgewezen 
dat het zorgen voor dieren 

stress verlagend werkt en dat mensen met huisdieren gelukkiger en langer leven. Als 
dat voor de eigen huisdieren zo is, dan zal dat toch zeker ook gelden voor de dieren 
die aan onze zorg worden toevertrouwd. Dat zouden in de toekomst dus ook wel eens 
andere dieren dan katten en honden kunnen zijn.

Hans Buddendijk, voorzitter

Kattenpaviljoen 
Deze column is vanuit het hart geschreven en wat zwaarder dan de columns die 
ik in het verleden heb geschreven.

Op het moment van schrijven is het al maanden erg druk op het Dierentehuis. Het 
is op het moment zelfs zo druk dat het bij elke nieuwe kat die binnenkomt echt 
puzzelen is waar we deze gaan huisvesten.

Grote drukte betekent dat er een grotere dichtheid aan katten is, dit zorgt ervoor 
dat er onderling meer stress voor kan komen en katten sneller ziek kunnen worden 
doordat ziektes zich makkelijker verspreiden.
Al deze dingen zijn ondanks dagelijkse professionele zorg niet helemaal te voorkomen, 
maar zorgen er wel voor dat katten door deze extra stress of ziekte doorgaans langer 
in het Dierentehuis moeten blijven.

Maar hoe komt het nu eigenlijk dat 
het al maanden zo druk is op het Dierentehuis?
Een groot deel van deze drukte is de normale drukte die we tijdens en rond de zomer-
maanden hebben. Dit is omdat er in deze tijd veel kittens worden geboren. 
(Een ander deel is waarschijnlijk te wijten aan COVID-19, maar daar ga ik in deze 
column verder niet over schrijven).
Een deel van deze kittens 
wordt geboren in het 
Dierentehuis of bij een van 
onze pleeggezinnen thuis. 
Een ander deel wordt 
buiten geboren op een 
industrieterrein, in een 
woonwijk, tuin, park of 
gewoon bij iemand thuis.
Als een zwangere poes of 
één die net kittens heeft, 
binnen wordt gebracht op 
het Dierentehuis, dan zou 
die in een ideale situatie 
zo snel mogelijk naar een 
pleeggezin gaan zodat de 
kittens daar in een huise-
lijke situatie hun soci-
alisatie krijgen. Helaas 
hebben we maar een zeer 
beperkt aantal pleeg-
gezinnen en de meeste 
hebben maar ruimte en 
tijd voor één nestje per 
keer. Dus voor heel veel 
kittens is er helaas geen 
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ruimte in een pleeggezin, deze kittens groeien dan op in het Dierentehuis en deze 
omgeving is dan ook alles dat ze kennen. Gelukkig hebben we vrijwilligers en vaste 
medewerkers met een groot hart die deze kittens in ieder geval op een fijne manier 
laten wennen aan mensen. Maar dit is natuurlijk niet het zelfde als wanneer kittens 
op jonge leeftijd gewend raken aan alle huiselijke dingen en geluiden die ze in een 
pleeggezin krijgen.

Omdat een kitten die geboren is in het Dierentehuis, gesocialiseerd moet worden, 
moet deze minimaal 10 weken wachten voordat hij/zij geadopteerd mag worden. 
Maar in de praktijk duurt dit vaak nog wat langer. Naast kittens zitten er natuurlijk 
ook veel volwassen katten in het Dierentehuis te wachten op een nieuw thuis. Eerder 
dit jaar zaten er zo’n 130 katten intern in het Dierentehuis en nog eens 40 in pleeg-
gezinnen (dus 170 katten die uiteindelijk allemaal een nieuw thuis zoeken).

Het Dierentehuis is niet het enige asiel dat uitpuilt van de dieren. We horen van 
andere asielen ook dat deze te kampen hebben met grote drukte en dat ze eigenlijk 
vol zitten.

Hieronder beschrijf ik een situatie die gelukkig niet vaak voor komt maar waar we 
toch mee werden geconfronteerd dit jaar.
Een paar maanden geleden kwamen via de Dierenbescherming een dertigtal katten 
binnen waarvan een aantal kitten waren en een aantal volwassen katten. De meeste 
volwassen katten waren poezen die ook nog eens zwanger bleken te zijn. Wat opviel 
was dat al deze katten zwart of zwart met wit waren, een kleurencombinatie die om 
de een of andere reden vaak het langste in een asiel blijft zitten. Ook waren deze 
katten allemaal niet gecastreerd en gesteriliseerd en kwamen ze allemaal uit een 
huis waar ze niet naar buiten konden. Deze poezen waren dus zwanger van dezelfde 
katers. Dit zorgde dus voor veel inteelt. Helaas hebben een aantal kittens het hierdoor 
niet gered. Situaties zoals deze zijn natuurlijk extreem, maar komen helaas zo hier 
en daar wel voor in Nederland. Ze dragen bij aan overlast in de buurt en uiteindelijk 
voor een overvol Dierentehuis.

Nu komt gelukkig elke gezonde volwassen kat en kitten uiteindelijk wel op een voor 
de kat fijne plek terecht. Maar eigenlijk zouden katten beter af zijn als ze geen weken 
of soms maanden lang hoeven te verblijven in een asiel. Zoals ik hierboven al noemde 
zorgt grotere drukte voor meer stress en meer ziektes die zich ook nog eens sneller 
verspreiden, waardoor katten langer in het asiel zijn. Het omgekeerde is ook waar. 
Hoe minder druk het is, des te minder stress en ziektes er zijn en des te sneller katten 
doorgaans een nieuw thuis vinden. En dit is ook erg goed te merken in de rustigere 
periodes van het jaar.

Hoe zorg je nu eigenlijk voor minder drukte 
op de kattenafdeling van het Dierentehuis?
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel maar blijkt toch ook moeilijk te 
realiseren.

Als elke katteneigenaar zijn kat zou laten castreren of steriliseren dan worden er 
minder kittens geboren en komen de asielen minder vol te zitten. Op het Dierentehuis 

gaat elke kat al gecastreerd of gesteri-
liseerd naar een nieuw thuis wanneer 
ze worden geadopteerd. Natuur-
lijk hoor ik veel mensen al denken: 
“Maar mijn tuin is echt goed afgezet, 
of mijn kat komt nooit buiten”. 
Natuurlijk prima argumenten, maar 
toch komen er jaarlijks veel katten 
zwanger binnen in het Dierentehuis 
die ook nooit buiten kwamen of een 
afgezette tuin hadden waar ze vrij 
en veilig konden rondlopen. In veel 
gevallen zijn deze katten niet gechipt 
en geregistreerd waardoor er niet 
makkelijk een eigenaar te vinden is 
en we maar moeten hopen dat de 
eigenaar zich meldt wanneer we deze 
kat op www.amivedi.nl (landelijke 
website voor vermiste huisdieren) 
zetten.

Als katten echt willen, vinden ze in 
veel gevallen uiteindelijk wel hun weg naar buiten.
Daarnaast zijn er helaas ook nog veel mensen die hun kat gewoon ongecastreerd of 
ongesteriliseerd naar buiten laten. De poezen hiervan worden vaak zwanger en kittens 
daarvan worden dan regelmatig in een asiel gedumpt. Ook mengen deze huiskatten 
zich sneller in groepen zwerfkatten waardoor baasjes hun kat sneller kwijtraken.

Ik schrijf vooral vanuit het perspectief van het asiel maar eigenlijk is dat nog maar 
één kant van een veel groter probleem dat het zwerfkattenprobleem heet. Natuurlijk 
vind ik dat elke kat een goede leefomgeving verdient die bijdraagt aan een gelukkig 
kattenleven. Elke kat heeft ook gewoon een zwerfrecht in Nederland, dus katten 
mogen in Nederland gewoon ongehinderd rondlopen. We zitten in Nederland alleen 
met een groot aantal zwerfkatten dat veel onnodig kattenleed veroorzaakt. Deze 
zwerfkatten leven vaak in groepen en niet altijd op plekken waar mensen ze willen 
hebben, met alle gevolgen van dien.*
Kortom, het helpen terugdringen van onverwacht/ongewenst geboren nestjes en 
drukte in de asielen door middel van castratie of sterilisatie is het beste wat we 
kunnen doen om ook dit probleem te verminderen.

*Wil je meer weten over het zwerfkattenprobleem, en ook wat eraan gedaan wordt?
Kijk dan eens op deze internetpagina’s.
www.sophia-vereeniging.nl/campagnes/huisdierenoverschot/vroegcastratie
www.dier.nu/zwerfkatten

Erik van der Putten 
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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 schrokgedrag van een 
hond. 

MIJN HOND SCHROKT  
Heeft u een hond die binnen een minuut zijn eten op heeft? Kauwt uw hond niet op 
zijn eten, maar slikt hij het zo door? Dit gedrag kan verschillende oorzaken hebben en 
wat kan ik doen om hem ‘normaal’ leren eten? 

Er zijn rassen of type honden die sneller schrokken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 
dat ruim 23 procent van alle labradors een deel mist van een gen dat ervoor zorgt 
dat hongergevoelens na verloop van tijd weer verdwijnen. Het ’altijd’ honger hebben 
zorgt ervoor dat ze snel hun eten naar binnen willen werken, zodat ze klaar staan 
voor de volgende portie. 
Honden die te weinig gestimuleerd worden en weinig afleiding hebben, kunnen ook 
gaan schrokken. Het eten is dan een bijzonder moment van de dag geworden. Een 
andere oorzaak voor schrokken, is eten in groepsverband. Als honden dichtbij elkaar 
hun eten krijgen, kunnen ze leren dat ze snel moeten eten, omdat anders een ander 
er vandoor gaat met hun portie. Soms is dit al op jonge leeftijd geleerd, bijvoorbeeld 
wanneer een puppy moet ‘knokken’ voor zijn eten omdat er bijvoorbeeld maar één 
kleine bak eten wordt neergezet voor meerdere puppies. 
Er zijn overigens ook medische problemen waardoor honden een hongergevoel krijgen 
en meer gaan schrokken. Laat daarom medische oorzaken uitsluiten door uw dieren-
arts. 

Tip 1: Eens gegeven blijft gegeven
Soms speelt de eigenaar een rol, bijvoorbeeld als ze de bak van de hond steeds 
aanraken of weghalen tijdens het eten. Hierdoor kan de hond leren om zijn voer 
steeds sneller op te eten. Een hond die langere tijd op straat heeft geleefd en honger 
heeft gehad zal ook later nog snel zijn eten op willen eten. Het is dan een overlevings-
strategie geworden. Laat je hond daarom altijd met rust als hij staat te eten.

Tip 2: Antischrokbak
Zorg ook dat de grootte van de hond en de grootte van de brok op elkaar afgestemd 
is. Hoe kleiner de brok, hoe sneller hij het kan doorslikken. Hoe groter de brok, hoe 
meer uw hond moet kauwen. Bied het voer ook aan in een antischrokbak. Een derge-
lijke bak bevat opstaande stukken waardoor uw hond moeilijker bij de brokken komt. 

De hond moet de brokken stuk voor stuk uit de bak halen waardoor hij langer met het 
eten bezig is. 

Tip 3: Eten als bezigheid
Er zijn ook allerlei zogenaamde voerpuzzels waarin u het voer kunt doen. Denk aan 
een Kong, een voerbal, een Wobbler. De hond moet dan met neus of poten duwen, 
iets open maken, voordat hij het voer op kan eten. Een hond kan zo wel een half uur 
bezig zijn met zijn eten. En het mooie van dit alles, uw hond vindt het nog leuk ook! 
U kunt er ook een zoekspelletje van maken door de brokken in de tuin uit te strooien. 
Marieke van der Burgt, Tinley-gedragstherapeut voor dieren

Waar is Ylan? 
Ook deze keer weer een nieuwe versie van ‘Waar is Ylan?’. 
Kan jij deze eigenwijze hond vinden?
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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 Margot Rondel – een van onze telefonistes/recep-
tionistes – op welke manier zij zich tot een “held” van ons Dierentehuis maakt. 

Hallo ik ben Margot en sinds enkele jaren als vrijwilliger te vinden achter de balie als 
telefoniste. Mijn vaste dagdelen zijn woensdag- en vrijdagochtend.

Ik ben opgegroeid met dieren. 
Vroeger thuis hadden we altijd een hond.
Jaren later kreeg ik mijn eerste eigen huisdier, een Siamese kater.  En dat was wennen. 
Er is zo’n groot verschil tussen honden en katten. We waren snel gewend aan een kat 
en dat zorgde er voor dat binnen een jaar een tweede Siamees bij ons was. Ze zijn 20 
en 21 jaar geworden. 

Wat een gezelligheid hebben ze ons gebracht. Heel wat katten hebben daarna onze 
revue gepasseerd. Inmiddels heb ik sinds 4 jaar geen katten meer in huis, maar 
gelukkig komt wel regelmatig een kat even kroelen en spelen in de voortuin. 

Het werken in het Dierentehuis is afwisselend en leuk.  De beestenboel op kantoor 
bestaat soms wel uit 5 honden. Dit en de diversiteit aan telefoontjes maken het 
werken aan de balie aantrekkelijk.  Altijd weer leuk om te horen dat een kat of hond 
blij is met zijn nieuwe baasje. Ook trieste verhalen komen voorbij natuurlijk, zoals het 
noodgedwongen afstand doen van een maatje. Dan is het goed even een luisterend 
oor te bieden. 

Heb tussen de bedrijven door ook wel het een en ander opgestoken over gedrag en 
lichaamstaal van honden. Mooi om hierdoor anders te gaan kijken naar dieren. 

Margot Rondel

Dierenarts van het Dierentehuis
We hebben weer een druk kittenseizoen gehad en 
eigenlijk nog steeds. Het seizoen kwam iets later dan 
we verwacht hadden op gang. 

Gelukkig stonden de pleeggezinnen in de startblokken 
en konden we goed de eerste nestjes over de gezinnen 
verdelen. Dit is enorm fijn voor de verzorging en 
aandacht voor de jonge kittens. De verzorging is heel 
intensief en goede socialisatie is van groot belang voor 
het plaatsbaar maken van de kittens. 

Naast het feit dat er veel meer sociaal en huiselijk 
contact mogelijk is voor deze dieren in een pleeggezin, helpt het enorm mee om de 
infectiedruk in het asiel zelf laag te houden. Hoe meer dieren, hoe hoger de infec-
tiedruk. 
Jonge dieren zijn ook nog eens veel vatbaarder en kunnen zo heel snel voor flinke 
uitbraken van bijv. niesziekte zorgen. Goede reiniging en desinfectie en gescheiden 
ruimtes voor nieuwe dieren, zieke dieren en een quarantaine periode voor de nieuw-
komers helpt ook enorm. 

Het is heel knap hoe de medewerkers van het asiel die vaak werken met wisselende 
vrijwilligers dit toch zo goed georganiseerd krijgen. Zeker dit jaar is het een hele 
uitdaging. In de zomer hoopten we steeds maar dat de grote hoeveelheid kittens 
een plekje zouden vinden na terugkomst van vakantie van het publiek, maar dat viel 
helaas wat tegen. Door de onzekere tijden zijn mensen misschien toch wat terughou-
dender om zich aan de zorg voor een dier te verbinden. 

Dat betekent volle pleeggezinnen, volle hokken en erg 
creatief moeten zoeken naar huisvesting voor al deze 
dieren. Juist op die momenten liggen ziekte uitbraken 
op de loer. D.m.v. strakke vaccinatie protocollen, quaran-
taine in acht houden en oplettendheid op de werkvloer 
zijn alle ziekte uitbraken nog snel in de kiem gesmoord 
tot nu toe. Het werk in het asiel is echt anders dan die 
ene kat behandelen uit een gezin die wat mankeert. 

Natuurlijk behandel ik ook zieke dieren op het asiel, 
maar het grotere groepsgeheel speelt altijd op de achter-
grond mee. De groepsgrootte maakt dat je anders moet 
denken en reageren, meer zoals de bedrijfsbegeleiding 
bij veehouders. 

Dat maakt mijn werk op het Dierentehuis ‘s-Hertogen-
bosch erg uitdagend en ik doe dit werk met veel plezier! 

Janneke Schoot-Loeve 
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Donatieknipcoupon

IBAN:NL72RABO 0121 9136 94

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!

Draaideur stagiaires 
Ook in deze editie van de Dierbaar keert de draaideurstagiaire weer terug. Deze 
keer vertelt Kimberley Rijndorp waarom ze graag met regelmaar bij ons terug 
komt. 

KIMBERLEY VERTELT:
Mijn naam is Kimberley Rijndorp en ik ben 19 jaar oud. Op dit moment zit ik in mijn 
eindexamenjaar van de opleiding Dier en Management, op het Yuverta in Helmond. 
Voor mijn eindexamenstage heb ik van Wendy de kans gekregen om nogmaals stage 
te komen lopen bij Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch. Nadat ik in 2020 met veel plezier 
stage heb gelopen bij het Dierentehuis, wist ik al snel dat ik hier graag mijn eindexa-
menstage zou willen gaan doen. 

Tijdens mijn eerste stage bij Dierentehuis ’s-Hertogenbosch heb ik erg veel kennis en 
ervaring op mogen doen over het werken in een asiel. Zo heb ik mee mogen kijken en 
helpen met de dierenarts en heb ik erg veel geleerd over het gedrag en de verzorging 
van de honden en katten die in het asiel verbleven. Tijdens mijn stage was iedereen 
super behulpzaam en was er een hele fijne sfeer. 

Als laatste heb ik ook de adoptieprocedure van dichtbij meegemaakt. Zo hebben wij 
na mijn stage bij het Dierentehuis zelf een hond geadopteerd, genaamd Kinga. Tijdens 
mijn stage heb ik Kinga leren kennen en regelmatig met hem gewerkt. Als gezin 
vonden wij het een mooi idee om een hond een tweede kans te bieden en dit hebben 
we dan ook gedaan. Inmiddels woont Kinga nu 2,5 jaar bij ons en we zijn nog iedere 
dag blij dat we hem deze kans hebben kunnen bieden.  

Ik kijk erg uit naar mijn 
komende stage bij Dierente-
huis ‘s-Hertogenbosch!

Kimberley Rijndorp
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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.

Goofy: Goofy kwam ook via de hondenbescher-
ming binnen bij onze senioren, samen met zijn 
vriendje Idefix. Beide konden wel een trimbeurt 
gebruiken vooral Goofy, zoals je kunt zien. 

Ik heb van Goofy weer een Jack russell kunnen 
maken. Goofy heb ik geplukt met de hand en 
daarna lekker een badje gegeven. Dat wat niet 
meer geplukt kon worden, i.v.m. dat het te vast 
zit en dus pijn zou doen, heb ik geëffileerd met 
een effileerschaar. Goofy is weer een knappe 
heer.

Sarita: Sarita is bij ons binnengekomen via de 
hondenbescherming, dus bij onze senioren. 
Sarita kwam van een man die heel erg op zichzelf 
leefde, het huis was vervuild. Ze kwam binnen 
met een lange vieze vacht, die op veel plekken 
volledig geklit was. Er zat dus niets anders op 
dan haar een kort modelletje geven, i.v.m. de 
klitten. Het was op sommige plekken millimeter 
werk, veel klitten zaten dicht op de huid. 

Het kopje vond Sarita verschrikkelijk maar is 
wel gelukt: alle klitten zijn daar verwijderd!

Onder het lange haar kwam ook een half oortje 
tevoorschijn. Hierna heeft ze een heerlijk badje 
gekregen. En Sarita was uiteindelijk weer een 
vrolijke dame die genoot van een vacht zonder 
klitten. Wij blij en zij blij!
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Idefix: Idefix is via de hondenbescherming bij 
ons binnengekomen. Hij is dus één van onze 
senioren. Hij kwam samen binnen met zijn 
vriendje Goofy. Beide konden ze een trimbeurt 
gebruiken. Idefix vooral vanwege zijn extreem 
dikke vacht. Het was warm toen ze bij ons 
kwamen. Je merkte in alles dat Idefix last had 
van de warmte. 

Buiten dat het gewoon een oudje was, een 
beetje aan de dikke kant, zat zijn vacht ook 
niet mee. Ik heb geplukt wat kon (Idefix had 
geen super goede plukvacht meer), geëffileerd 
wat nodig was. En gewoon een lekker badje en 
geprobeerd nog wat losse haren eruit te blazen 
met een grote blazer. Alle beetjes helpen.

Woekie:  Woekie is bij ons binnengebracht door 
de dierenambulance. Haar eigenaar is overleden 
en er was geen familie die haar op kon vangen. 
Via de chip wisten we dat ze 13 jaar moest zijn 
en ze Woekie heette. Met een verwaarloosde 
vacht kwam ze binnen: klitten in haar vacht en 
smetplekken op verschillende plekken op haar 
huid.

Eerst hebben we haar smetplekken behandeld 
en daarna heb ik haar getrimd. Een lekker kort 
vachtje en ze knapte al goed op. Van verlegen 
dametje naar een vrolijk knuffelkontje. Veel 
pech met haar gezondheid, maar blijft altijd 
vrolijk.
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Bedankjes 
Naast de kostbare tijd waarin onze vrijwil-
ligers bloed, zweet noch tranen sparen om 
het verblijf van onze dieren zo aangenaam 
mogelijk te maken, ontvangen we geregeld 
verrassende, lieve en waardevolle donaties. 
Hieronder volgt een kleine opsomming 
daarvan:

Autotaalglas Den Bosch
Wij werden in februari 2022 aangenaam 
verrast door Autotaalglas Den Bosch. Dit 
bedrijf had het sterretje in de voorruit van 
onze bedrijfswagen vakkundig gerepareerd. Bij 
het indienen van de kosten bij onze verzekeraar bleek 
onze bedrijfsauto ‘op leeftijd’ helaas niet voor deze repa-
ratie gedekt te zijn. Daarom kwam Autotaalglas met het hartverwarmende aanbod 
om de reparatiekosten aan ons te doneren. Dank jullie wel, lieve dierenvrienden van 
Autotaalglas Den Bosch!

Prijzengeld
In februari 2022 was ze voor ons enkel nog een anonieme dierenvriend die in Beat the 
Champions aangaf het prijzengeld te willen doneren aan o.a. Dierentehuis ’s-Herto-
genbosch. We wisten niet wat we hoorden en zaten op het puntje van onze stoel 
toen ze in de laatste seconden nipt won van de slimme koppen tegen wie ze het 
opnam. Wauw, dat had die Anouk Vastert uit Vught met haar stalen zenuwen maar 
mooi gerealiseerd! En niet veel later belde ze om een afspraak te maken voor haar 
donatie van maar liefst € 3.000. Tijdens haar bezoek kreeg ze uiteraard een rondlei-
ding en hadden we een gezellig gesprek waaruit niet veel later een uitbreiding van 
ons bestuur volgde: Anouk zag het enorm zitten om met ons het Dierentehuis weer op 
de kaart te zetten en wilde graag haar bijdrage leveren op het gebied van Marketing 
& Sponsoring. Er zijn al veel voorbereidingen getroffen en we hebben er ontzettend 
veel zin in om onze plannen te realiseren. Neem voor meer informatie eens een 
kijkje in ons beleidsplan 2023-2025, te vinden onder https://dierentehuisdenbosch.
nl/over-het-dierentehuis/organisatie/

Rabobank
In september is er tijdens de Rabo ClubSupport-weken veel gestemd op ons Dieren-
tehuis. Hiermee is € 2.240,99 gedoneerd aan onze opvang wat een zeer welkome 
bijdrage is voor onze nieuwe, semiprofessionele wasstraat.

Kledingcontainer
Sinds april 2022 staat er weer een 
kledingcontainer op onze parkeer-
plaats. Ondanks zijn langdurige 
afwezigheid, weten velen deze 
prachtige magenta bak te vinden. 
Er is t/m oktober al voor € 97,20 
aan kleding ingezameld. Toen we 
Stitch begin mei kwijt waren, 
hebben we zelfs een spoedle-
diging gekregen want het had 
zomaar gekund dat onze stoere 
kat op de een of andere manier 
in de bak was beland. Met een 
dubbel gevoel troffen we enkel 
zakken kleding aan. Gelukkig 
bleek hij eind juli toch gewoon op 
het rechte pad te zijn gebleven en 
werd hij door de vinders thuis gebracht.

Dierenkliniek Nuland
Zie hier prachtige Ezzy. Begin 
augustus 2022 bij ons als 
zwerver binnengekomen en 
sinds oktober bij haar nieuwe 
eigenaar.
  
Aan dit prachtige koppie is 
niet te zien dat Ezzy’s gebit 
erg vies is. Maar op de verge-
lijkende foto zie je hoe haar 
gebit er tot medio september 
uitzag en met wat voor schone 
tanden Ezzy nu door het leven 

gaat. Dierenkliniek Nuland heeft de gebitsreiniging kosteloos uitgevoerd, wat een 
fantastische donatie! Hartelijk dank Dierenkliniek Nuland
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SPONTANE GIFTEN

Fun2Care
Op de Beursvloer ‘s-Hertogen-
bosch van 19 mei 2022 werden 
we verrast door een geweldig 
idee van Fun2Care: er zou een 
gesponsorde wandeling op de 
Loonse en Drunense Duinen 
gemaakt worden door collega’s 
met honden. Voor elke deel-
nemende hond zou het Dieren-
tehuis € 50 ontvangen. Eind 
september was het zover en zie 
hier de 7 kanjers die € 350 bij 
elkaar gewandeld hebben.

Fun2Care is een initiatief 
van Wagemaker voor en door 
collega’s om met plezier (Fun) 
te werken aan goede doelen (Care). In de vorm van teamactiviteiten en financiële 
bijdrages ondersteunen ze organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, 
inclusiviteit, gezondheid, milieu en noodhulp.

Verjaardagsgeld
Begin november kregen onze dieren een verras-
sing van Suze en haar grote zus. Zij hadden van 
hun eigen verjaardagsgeld cadeautjes voor onze 
dieren gekocht. En daar zijn de honden en katten 
ontzettend blij mee!
Ontzettend bedankt lieve meiden!

Uitvaart
Maar liefst tweemaal is er in 2022 voor gekozen 
om geld in te zamelen voor het Dierentehuis 
tijdens een uitvaart. Hartverwarmend dat nabe-
staanden in zo’n verdrietige periode de wens van 
hun dierbare respecteren en geld doneren aan 
een goed doel. 

Pensioenfeest voor de honden
Docent Wim van Nimwegen is gek op honden en zag liever hun genieten van zijn pensi-
oenfeestje dan een groots afscheidsborrel te geven. Daarom heeft zijn werkgever het 
budget hiervoor aan onze opvang geschonken en sindsdien feesten onze honden wat 
af! Weliswaar niet met alcohol maar wel met snacks en (in de zomer) hondenijsjes

Snuffeltuin Q
In Den Dungen is sinds april een snuffeltuin van ongeveer 900 m2 voor honden te 

vinden. Een natuurlijke tuin met elementen die de neus van de hond goed aan het 
werk zetten. De vrijwillige bijdragen komen deels ten goede aan onze opvang en de 
eerste donatie van € 150 is al binnen!
    
Energietoeslag
Mooi, zo’n nieuwe wasstraat, maar de machines moeten wel kunnen draaien! En dat 
kost energie, veel energie! Gelukkig kregen we naast onze eigen energietoeslag ook 
(een deel van) de energietoeslag van dierenliefhebbers die dit extraatje minder hard 
nodig bleken te hebben. Heb jij (een deel van) de energietoeslag ook niet zo hard 
nodig en wil je onze dieren in deze koude tijd letterlijk een warm hart toedragen, 
overweeg dan een donatie. 

Een donatie pinnen
Eind november kwam een dierenvriendin bij ons op bezoek omdat ze graag een donatie 
wilde geven. Nu krijgen we (gelukkig!) geregeld donaties aan de balie en de collec-
tebus die daarop staat, neemt ze gulzig aan. Maar deze mevrouw had het bedrag niet 
contant en wilde het daarom graag pinnen. Prima, een pinapparaat hebben we ook 
op onze locatie. “Welk bedrag mogen we invoeren, mevrouw?” “Duizend euro graag.” 
“D…d…d…duizend euro? Wauw! Mogen we uw gegevens zodat we u nog een passend 
bedankje kunnen sturen?” “Nee hoor, ik blijf liever anoniem.”

Dus bij dezen, aan u en alle andere 
anonieme donateurs: DANKUWEL!

DIERENTEHUIS
´S-HERTOGENBOSCH E.O.

20  Dierbaar - Najaar 2022 Dierbaar - Najaar 2022  21



W
oo

rd
zo

ek
er

BARBECUE
BOSCH PARADE
DAGOPVANG
DE OUDE KWISPELAAR
HIGH FIVE
HONDENPENSION
HONDENVERZORGER
JUBILEUM

KATTENVERZORGER
KERSTWANDELING
MOERBEIBOMEN
NIEUWBOUW
NIEUWJAARSBORREL
OOSTERPLAS
OPEN DAG
PLEEGGEZIN

RECLASSANT
SENIOR HONDEN
TELEFONIST
VEERTIG JAAR
VERBOUWING
VERHUIZING
VOORJAARSSTIEFFEL
ZWERFDIEREN

Stuur uw oplossing vóór 1 maart 2023 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)!

De kantinekat vertelt:
In deze editie van “De kantinekat vertelt”… 

Ah herfst, wat is dat toch een heerlijk jaargetijde.
Ik denk dat dit toch wel mijn favoriete tijd van het jaar is. Tuurlijk lente is heerlijk, 
want alles wordt weer mooi groen, de dagen worden langer en de mooie dames 
poezen komen weer naar buiten.

De zomer heeft van die prachtige warme dagen, waarin ik heel de dag heerlijk in het 
zonnetje kan genieten.
En de winter heeft de gezelligheid van kerst en als we boffen een mooi pak sneeuw.
Maar de herfst dat is toch een seizoen apart hoor. Laat mij het je uitleggen.

Heel de zomer zijn mijn mensen druk in de weer met de verzorging van al die kittens 
en hun moeders.
Door het mooie weer zijn mijn personeelsleden meer buiten, waardoor ik hen minder 
goed in de gaten kan houden.
Ze zijn aan het zwemmen met de honden in de Oosterplas.
Ze zitten in de pauze vaak buiten in MIJN zon.
En ze eten meer ijsjes in plaats van een broodje kaas, waardoor ik veel lekkere hapjes 
misloop.
Soms ben ik wel 10 minuten aan het rondlopen voordat ik iemand vind die mij even 
wil knuffelen of bij wie ik even op schoot mag liggen.
En geloof me dat is op mijn leeftijd een hele opgave.

Maar neem dan de herfst…
Al die drukke en tijdrovende kittens hebben een thuis gevonden, moederpoezen 
kunnen hierdoor ook op zoek naar eigen personeel en ze zijn - nu hun kroost weg 
is - ook een stuk minder fel.
Door het vaak slechte weer zit mijn personeel meer binnen en hoef ik dus minder ver 
te zoeken naar ze.
De ijsjes zijn weer ingeruild voor kaas en 
als klap op de vuurpijl levert de herfst de 
prachtigste kleuren op.

Dus kort samengevat:
Mooie kleuren, geen kittens, geen verve-
lende moederpoezen, meer tijd voor mij 
en meer kaas.

Ik zeg …. LANG LEVE DE HERFST
Snorrie (geïnterviewd door Wendy vd Togt 
– Beheer) 
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In memoriam
Als laatste willen we deze Dierbaar nog even stilstaan bij een heel lieve en
bijzondere hond: Diesel, een van onze pensionhonden.

Althans zo begon onze band met hem. Alleen was 
Diesel zo veel bij ons dat wij hem zijn gaan zien als 
onze eigen hond.

Diesel hield niet van zijn kennel, maar wel van het 
kantoor.
Iedereen die het kantoor betrad werd door hem 
begroet met een grote kwispel. Hij pakte zachtjes 
je hand in zijn bek en leidde je naar je stoel. Daar 
plofte hij zijn grote kop op je schoot en eiste zo 
veel aaitjes en knuffels.

Als er iemand aan de balie stond, kwam hij naast 
de telefonisten staan om er zeker van te zijn dat 
die mensen hem zagen en konden begroeten.

Je kon bij binnenkomst al zien of Diesel er was, 
want alles was nat. Diesel liep namelijk met een 
bek vol water langs alle tafels en liet een spoor van 
water achter.

Maar hoe heerlijk Diesel kon genieten van alle aandacht van ons, zijn staart kwispelde 
toch echt het hardst wanneer hij de stem van zijn baasje herkende.

Diesel stond dan direct aan de deur en zonder ook maar gedag te zeggen sprintte hij 
met zijn baas mee.
Gelukkig was Diesel toch ook weer blij ons te zien wanneer zijn baasje hem weer 
bracht.

Diesel was oud en langzaam zagen wij hem achteruitgaan.
Tot het begin december echt niet meer ging en zijn baas de moeilijke beslissing moest 
nemen om Diesel te laten gaan.

Voor jou, Diesel, was dit de beste beslissing, maar wat gaan wij jou allemaal ontzet-
tend missen.

“De beste service voor uw hond”

www.dogservice.nl
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.

24  Dierbaar - Najaar 2022



DIERENARTSEN

Uw dier, onze zorg
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek

Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught

Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl 

Kempenlandstraat 33 • 5262 GK  Vught
Tel: 073-6563631

info@dierenartsenoisterwijk.nl
www.dierenartsenoisterwijk.nl

Dierenkliniek VughtDIERENKLINIEK VUGHT


