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Woord van de voorzitter

Voor onze nieuwe afdeling in Braine-le-Château werd een 
meer dan volledig dossier ingediend  tijdens de voorbije zo-
mer. De bouwaanvraag is nu in behandeling bij het Waals 
Gewest. Ondertussen konden we buiten wel al het één en 
ander doen (struiken weghalen, onderhoud van het groen, 
plaatsen van hekken en afsluitingen,…). We wachten vol on-
geduld op de vergunning zodat we de echte werken kunnen 
starten!

Dankzij al deze verbouwingen zullen we meer dieren kun-
nen opvangen. Graag wil ik uw financiële steun hiervoor 
vragen. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn ontzettend 
welkom en vergeet niet dat “ons asiel” vooral ‘het uwe” is.

In de twee vorige nummers van dit tijdschrift schreef ik al 
over de belangrijke inbeslagname van de mishandelde die-
ren van OGY. Ook Help Animals hielp hierbij en ving enkele 
dieren op. Het gerechtelijk dossier loopt nog maar we zijn 
er toch al in geslaagd om officieel eigenaar te worden. Dat 
betekent dat we kunnen zoeken naar een nieuw en goed 
baasje voor hen!

Na twee jaar (nu al!) voorzitterschap, in opvolging van wij-
len mevrouw Liliane Lambeau, stel ik u de Raad van Bestuur 
voor, dagelijks bijgestaan door onze directeur Fabrizio 
FOLLACCHIO, door het verzorgend en administratief per-
soneel, door onze trouwe en dierbare vrijwilligers en onze 
leden:

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Dag allemaal,
Met de opendeurdagen van 3 en 4 decem-
ber in het vooruitzicht, waar ik hoop om jul-
lie talrijk te mogen begroeten, breng ik jullie 
alvast op de hoogte van het reilen en zei-
len van Help Animals tijdens de afgelopen 
maanden.

De tijd vliegt en er staat alweer een spiksplinternieuw jaar 
voor de deur!

2017 wordt een heel belangrijk jaar voor ons. Eindelijk kre-
gen we van de gemeente Anderlecht  (na een jaar wachten!) 
onze bouwvergunning voor de Bollinckxstraat. We hopen 
de werken te kunnen aanvangen begin 2017. 

Zoals jullie al wisten zal het gebouw achteraan rechts van 
de binnenkoer (oude conciergerie en kattenafdeling) afge-
broken worden om nadien groter en beter te worden her-
opgebouwd, helemaal aangepast aan de actuele noden. De 
huidige bureaus worden verbouwd zodat we daar nog meer 
katten en kittens zullen kunnen opvangen.

De dagelijkse werking van het asiel zal natuurlijk impact on-
dervinden van de werken maar we zullen onze uiterste best 
doen om dit tot een minimum te beperken. Ik wil daarom 
nu al onze directeur en het personeel hartelijk bedanken. 
Zij zullen er op toezien dat onze dieren zo weinig mogelijk 
hinder ondervinden en alles krijgen wat ze nodig hebben.

voorzitter en gedelegeerd bestuurder :

Jean-Jacques PEGORER

vice-voorzitter :

Stéphanie DEVIS 

(verantwoordelijk voor de afdeling in Courcelles en van het 

nieuwe project in Braine-le-Château)

algemeen secretaris :

Anne DUMORTIER

schatbewaarder :

Mireille DELAUNOIS

bestuurder en boekhouder :  

Marie (Sandra) DE CLIMMER

bestuurder  : 

Christiane LOEMAN (belast met dierenarts kwesties).
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Eén van de actuele onderwerpen in het kader van de die-
renbescherming is dat van de “Ocean Warrior”, het nieuw-
ste wapen van SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIE-
TY (SSCS)  in haar strijd ter bescherming van het leven in de 
oceanen, en dus tegen de Japanse walvisvaarders.

Deze wachten tot het zomer is in het zuidpoolgebied (begin 
december) om dan gedurende drie maanden te gaan jagen in 
de zuidelijke zeeën. Maar de NGO “SSCS” (gesticht in 1977 
door de Canadees Paul Watson) is klaar om de trossen los 
te gooien van haar nieuwste vlaggenschip, het gloednieuwe 
en uiterst snelle patrouilleschip “Ocean-Warrior” (“strijder 
van de oceaan”). Dit 54-meter lange schip van aluminium 
met spitse boeg en met op de vlag een doodshoofd, drie-
tand en herdersstok, doet denken aan een heel modern 
oorlogsschip. Het haalt een snelheid van wel 55 km/u en is 
uitgerust om energiezuinig te varen. Samen met de andere 
schepen van de NGO zal het de Japanse walvisvaarders op 
volle zee trachten te belemmeren in hun jacht op de walvis-
sen tot in hun heiligdom, de zuidelijke oceaan. Ondanks het 
feit dat er sinds 1986 een tijdelijk verbod bestaat, gaat de 
jacht gewoon door onder het mom van wetenschappelijk 
onderzoek, ook al is het puur voor commerciële doeleinden.

 De ONG schat in de laatste tien jaar zo’n 5000 walvissen 
te hebben gered. Ze worden ook wel eens “terroristen” ge-
noemd maar zelf zeggen ze: “ De enige terroristen zijn zij 

Beste leden en vrienden van HELP ANIMALS,

In naam van onze hele ploeg wens ik u oprecht een goed en gelukkig 2017 toe. Aan u zowel als aan uw familie, 
vrienden en dieren.

Voor alles wens ik u een goede gezondheid toe, want dat is zonder twijfel het belangrijkste. En we zijn ons dikwijls 
niet bewust van het belang van een goede gezondheid ... tot we er niet meer over beschikken.

Maar ik wens u ook dagelijkse vrede en vreugde toe, om uw leven zo aangenaam mogelijk te maken in deze woe-
lige tijden van economische en sociale moeilijkheden, migratiecrises, oorlog, terrorisme...

U kan erop vertrouwen dat wij ook dit jaar loyaal zullen blijven aan onze idealen en wij hard zullen verderwerken 
aan onze missie in het belang van de dieren, met nieuwe projecten in het vooruitschiet en vervuld van optimisme 
dat we ook u toewensen.

Met hartelijke groeten, in naam van HELP ANIMALS, Jean-Jacques PEGORER
voorzitter.

die de natuur om zeep helpen. Wij waken er mee over dat de 
wetten worden nageleefd door die stropers van de zee. De 
andere landen reageren niet omwille van economische en 
commerciële belangen die ze hebben met Japan.”
Walvissen en andere walvisachtigen zijn sinds mensenheu-
genis de prachtige reuzen van de zee. De walvisvangst is 
een ware schande, een land als Japan onwaardig.

De Aziatische landen, met China op kop, zijn specialist in 
het massaal vermoorden van dieren (denk maar aan de 
ivoorhandel en het afslachten daarvoor van olifanten en 
neushoorns). Japan doet hiervoor niet onder.
Het beste drukkingsmiddel dat we hebben is, op ons be-
scheiden niveau, het laten blijken van onze diepe veront-
waardiging aan de leiders van deze landen alsook het boy-
cotten van hun producten (auto’s, huishoudapparaten,…). In 
Europa hebben we toch alles wat we nodig hebben?

Ik raad u aan de activiteiten van SEA SHEPHERD CONSER-
VATION SOCIETY te volgen en haar te steunen in de strijd 
ter bescherming van het leven in de oceanen, meer bepaald 
de walvissen, de grootste waterzoogdieren die we kennen.

En dan wens ik jullie nu heel veel leesplezier !

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Onze beste wensen en een gelukkig nieuwjaar 2017 !
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Geef hun  
een nieuwe  

thuis…

Sinds enkele jaren brengen we jullie op de hoogte van de 
honden en katten die ter adoptie zijn door middel van een 
eenvoudige “identiteitskaart”. 

Vanaf nu zullen we dat ook doen voor alle paarden, pony’s, 
ezels, geiten, schapen en konijnen die in onze afdeling van 
Courcelles verblijven.

H O N D E N  VO O R  A D O P T I E

Adoptie in Anderlecht

ARnOld 
kruising griffon  

mannelijk 
geBoren: 29.3.2015

ChEnAPAn 
kruising jack russel 

mannelijk 
geBoren:11.1.2014

BilliE 
Beagle 

 vrouwelijk  
geBoren:28.10.2015 

JACk 2 
jack russel 
mannelijk 

geBoren: 24.6.2007

nAlA 
jack russel 
 vrouwelijk  

geBoren: 21.4.2004

lAikA 
kruising jack russel  

vrouwelijk   
geBoren:  14.10.2014

JACk  
jack russel 
mannelijk 

geBoren: 29.11.2012

ShinOOk 
krui. duiste herders. 

mann.gecastreerd 
geBoren:  7.10.2012

FOxy 
fox 

mann.gecastreerd 
geBoren:  8.8.2006

ShAny 
kruising fox 
 vrouwelijk  

geBoren:  12.9.2008

lAnA 
Berner sennen 

 vrouwelijk  
geBoren:  1.7.2012

ROy 
cocker 

mann.gecastreerd 
geBoren:  10.6.2015

MAx 
herdershond 

mannelijk  
geBoren:  12.4.2014

ChiPiE 
jack russel 
 vrouwelijk  

geBoren:  16.4.2006

izzy 
franse Bulldog   

 vrouwelijk  
geBoren:  6.6.2009

geadoPteerd

geadoPteerd

geadoPteerd

geadoPteerd

geadoPteerd
geadoPteerd

geadoPteerd
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Toch is het van groot belang om ook fysiek contact te heb-
ben met het dier waarin u interesse hebt (door het te ko-
men bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig te 
komen aaien,…). 

Het gedrag van een dier kan nu eenmaal veranderen in de 
loop der tijd en is ook afhankelijk van persoon tot persoon. 
Dagelijks passen we de informatie op onze website aan, u 

vindt er alles wat u wilt weten over uw lievelingsdier. 
U mag ons natuurlijk ook altijd bellen (02/ 523 44 16) of 
langskomen. 

Ons enthousiast team van secretaresses zal u met veel ple-
zier te woord te staan, rekening houdend dat er tussen het 
opstellen van deze tijdschrift en het uitdelen ervan, som-
mige van de voorgestelde dieren reeds geadopteerd zijn.

K  AT T E N   VO O R  A D O P T I E

Chili 
euroPees 

mann.gecastreerd 
geBoren:  06.10.2010

CAnAillE 
euroPees  

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  22.9.2015

BiSCuit 
kruising euroPees 
mann.gecastreerd 
geBoren:  3.8.2013

ChAtOu 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  21.9.2015

BEnJi 
euroPees 

mann.gecastreerd 
geBoren:   12.8.2011

COCOnut  
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  12.9.2013

FEliCiA 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  30.5.2015

dinAh 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  1.08.2015

kEnzA 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren: 1.1.2011

liSiE 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  1.11.2015

MAtOu 
euroPees  

mann.gecastreerd 
geBoren:  19.8.2014

nOiSEttE 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren:  30.8.2014

MiCki 
euroPees  

mann.gecastreerd 
geBoren:  12.9.2006

RuMBA 
euroPees 

vrouw. gesteriliseerd 
geBoren: 17.10.2015

RAyMOnd 
euroPees 

mann.gecastreerd 
geBoren:  23.9.2014

geadoPteerd
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Adoptie in Courcelles

MAndOlinE 
trekPaard 

geBoren: 05/05/04

GEntlEMAn 

ruin
geBoren: 01/01/90

J’y SuiS 
ruin 

geBoren: 11/05/93

OSCAR 
Pony 

geBoren: 01/01/02

JOyCE
merrie 

geBoren: 01/01/88

VAlSA 
merrie 

geBoren: 16/04/02

ChOCO 
ruin 

geBoren: 01/01/85

PRinCESSE 
merrie 

geBoren: 01/01/06

SuPER BOy 
ruin 

geBoren: 27/04/95

zOÉ 
Pony 

geBoren: 01/01/90

Pin uP 
merrie 

geBoren: 01/01/94

POMME
ruin 

geBoren: 16/06/13

lÉA 
Pony 

geBoren: 16/11/10

kAzAn 
ruin 

geBoren: 15/09/15

FliCkA 
merrie 

geBoren: 01/01/81

PA A R D E N  VO O R  A D O P T I E

geadoPteerd

geadoPteerd
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lARGO 
geit 

geBoren: 01/01/11

OlGA 
schaPen 

geBoren: 01/01/09

BEn 
ezel 

geBoren: 01/01/12

thEO 
vietnamese varken 
mann.gecastreerd 
geBoren: 04/10/15

Fly 
geit 

geBoren: 01/01/09

tRinity 
ezel 

geBoren: 01/01/08

Pink 
geit 

geBoren: 20/11/15

dynA 
schaPen 

geBoren: 01/03/13

MAC 
ezel 

geBoren: 01/01/08

SiMOn 
vietnamese varken 
mann.gecastreerd 
geBoren: 27/12/15

dARk 
geit

geBoren: 01/01/11

ClydE 
ezel 

geBoren: 01/01/06

FlOyd
geit

geBoren: 20/11/15

FlEuR 
geit 

geBoren: 01/01/09

BOny 
ezel 

geBoren: 01/01/90

D I E R E N  VO O R  A D O P T I E



8 Help Animals

S.O.S. oude dieren

Ze wachten in Anderlecht. Hun namen? 
Caramelle, Tiger, Poussy, Coco, Gedeon, Jack 2, Bonbon, 
Foxy, Pupuce, Crimo, Moka, Mimo, Marguerite,Kiko, Nala, 
Chipie, Pitchouf, Cacahuete, Pascha, Virgule... Maar ook 
in Courcelles zitten er nog te wachten: Gentleman, Flicka, 
Choco, J’y suis, Super Boy, Pin Up, Joyce, Bony... en nog 
zoveel anderen. Ze zijn tien jaar oud... dertig jaar oud... of 
nog ouder. Door hun gezegende leeftijd zijn zij de nieuwe 
kanslozen van de maatschappij. Misschien hebben zij vroe-
ger een mooi leven gekend, voordat het rad van fortuin een 
andere wending nam en ze in de steek gelaten werden. 

Soms onvermijdelijk, maar dikwijls ook moedwillig zo geko-
zen door de eigenaar. Of ze werden gevonden en nooit weer 
opgeëist. En ze kwamen achter tralies terecht, verlaten en 
eenzaam. Kan de afwezigheid van hun baasje, waarmee zij 
zolang hun leven gedeeld hebben, zomaar vergeten wor-
den? Natuurlijk niet! 

Dus wachten ze... achter de tralies van een onpersoonlijke 
kooi, of in het kattenverblijf. In hun stal of in een weide. Ze 
wachten dagen-, weken-, maandenlang, hopend dat hun 
baasje hen zal komen weghalen uit deze grijze nachtmerrie, 
deze hel waar de wet geldt van "de mooiste, de sterkste en 
de jongste" te midden van tientallen onbekenden. Maar ze 
weten niet dat ze, van de ene dag op de andere, een num-
mer geworden zijn op een lijst. Spoken zonder verleden. 

Ze weten niet dat ze zo algauw zullen wegzinken in de ver-
getelheid... Ze zijn bang en weten niet waarom hun dagelijks 
leven plots zo pijnlijk is. Ze staan onder stress en weten niet 
dat al hun pogingen vruchteloos zijn. Wij hebben hen in ons 
egoisme tot ongewenste objecten gemaakt waarvoor we de 
zorg niet meer kunnen opbrengen. En nu leven ze niet meer, 
ze overleven enkel nog maar. 

Is hun zogenaamde "ouderdom" de nieuwe schaamtelijke 
ziekte van deze eeuw? Ze hebben u nog zoveel tederheid 
te geven, maar ze weten niet dat hun volwassenheid, wijs-
heid en ervaring geen pluspunten betekenen, geen rijkdom, 
maar net het grootste obstakel zijn op hun weg naar het 
hervinden van respect en geluk. Zullen ze nog een maand 
leven... een jaar, tien jaar? 

Dat kan enkel de toekomst uitwijzen. Maar u kan er zeker 
van zijn dat elke minuut aan hun zijde een waardevol ge-
schenk zal zijn. Om de ontmoeting aan te durven die uw 
leven zal veranderen, kom het asiel een bezoek brengen. 
Open uw hart. Ze wachten op een woord, een blik, een stre-
ling die hun levenslust weer zal aanwakkeren. Met een flik-
kering van hoop op een mooie toekomst wachten zij op u. 
Ze wachten op het einde van hun wachttijd.

Anne Dumortier

wanhopig op zoek  
naar een toekomst 

Een ouder dier adopteren



Help Animals 9

Raad van de dierenarts

Net als mensen hebben honden en katten soms ook last van 
cognitieve stoornissen als zij verouderen.

Cognitie is het vermogen informatie te verwerven over je 
omgeving.

Deze stoornissen zorgen ervoor dat uw ouder wordende 
huisdier zich anders gaat gedragen: het wordt niet alleen 
minder actief in het algemeen, maar zoekt ook minder en 
minder interactie met zijn "familie".

Het dier kan ook de volgende symptomen vertonen:

· Desoriëntatie: de mensen of dieren waarmee hij ver-
trouwd is niet meer herkennen

· Zijn favoriete speeltje verwaarlozen

· Niet meer jagen (kat)

· Overdag slapen en 's nachts wandelen

· Vergeten wat hem aangeleerd is en het huis bezoedelen of 
niet meer vragen om uitgelaten te worden als hij dat vroe-
ger wel deed

De oorzaken zijn gelijkaardig aan degene die in de menselij-
ke geneeskunde neurodegeneratieve ziekten veroorzaken 
zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Hetzelfde Beta 
ameloide ontwikkelt zich in de corticale regio van de herse-
nen. Oxidatieve laesies van de neuronen door vrije radica-
len staan in verband met het verminderen van antioxidan-
ten, natuurlijke beschermers. Dit fenomeen houdt verband 
met cerebrale degeneratie, een slechte bloedtoevoer, een 
vermindering in Dopamine en tot slot een vermindering van 
het koolhydraat metabolisme, wat de brandstof is voor neu-
ronen.

Naast verkalking van de hersenvliezen zijn de gevolgen: 
arteriosclerose en risico op perivasculaire bloedingen die 
een definitieve destructie van de neuronen teweegbrengen 
en het niet-functioneren van neurotransmitterstoffen die 
verantwoordelijk zijn voor het transport van "informatie" 
doorheen het brein.

Er bestaan behandelingen die gebaseerd zijn op de inhibi-
tie van oxidases IMAO, wat de concentratie aan Dopamine 
doet toenemen en de zenuwcellen beschermt.

Naast medicatie is het belangrijk deze oudere dieren te sti-

muleren door middel van spelletjes, aangepaste oefeningen 
en behandelingen van het gedrag. Het is heel belangrijk dat 
u niet kwaad wordt op deze dieren: straf zal hen angstig ma-
ken en de situatie enkel doen verergeren.

We stellen vast dat er een verband is tussen leeftijd en het 
verschijnen van deze degeneratieve ziekte. Indien uw ge-
zelschapsdier 8 jaar is of ouder en u bevestigend antwoordt 
op een van de volgende vaststellingen is het belangrijk con-
tact op te nemen met uw dierenarts. 
Enkel hij of zijn zal de juiste diagnose kunnen stellen aan de 
hand van de symptomen, die ook zouden kunnen duiden op 
iets minder ernstigs als arthrose.

Let goed op de volgende symptomen bij uw hond of kat:

· hij is gedesoriënteerd en lijkt te vergeten wat hij wou doen

· hij wordt agressiever dan vroeger

· hij is minder enthousiast om naar buiten te gaan

· hij is onrustig en huilt zonder reden

· hij slaapt overdag en staat 's nachts op

· hij reageert minder op zijn naam

· hij doet zijn behoefte binnenshuis

· uw kat rent niet meer achter haar speeltjes aan

· ze doet haar behoefte naast de kattenbak

Uiteindelijk zorgt de ouderdom van bejaarde dieren voor 
dezelfde gedragsproblemen als bij mensen. Het is onze taak 
aandachtig te zijn en onze ouder wordende katten en hon-
den de liefdevolle zorg te schenken die ze nodig hebben. Zo 
zullen ze aanvoelen dat we hen blijven steunen, wat hen zal 
geruststellen.

Christiane Loeman

ik denk dat  
Mirette me niet  
meer herkent
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Goed te weten

OP hEt EERStE ziCht iS dit EEn OnGERiJMdE VRAAG.
En nOChtAnS...

Iedereen herinnert zich wel een of andere anekdote over 
een honden-aanval. Een hond alleen of in groep, zo'n aanval 
kan enorme lichamelijke schade aanrichten, vooral als het 
slachtoffer een kind is. 
Om die reden hebben onze politici enkele beslissingen ge-
nomen in verband met deze problematiek. Na enkele dub-
belzinnigheden werden er wetten en regels opgemaakt en 
snel geannuleerd door de Raad van State!
Vandaag de dag wordt het opstellen van een wet in verband 
met dit onderwerp overgelaten aan het initiatief van de 
voorzitters van de gemeenten, en dit door de tussenkomst 
van een algemeen gemeentelijk reglement of een regle-
ment van de territoriale eenheid Politie.

PROBEREn hEt hEldER tE ziEn...

In 1999 werd het Ministerieel besluit van 21 oktober 1998, 
dat eigenaren van bepaalde hondenrassen ertoe verplicht-
te hun dieren officieel te laten identificeren en registreren, 
geannnuleerd door de Raad van State. Dit besluit hield een 
lijst in van 13 hondenrassen die als "gevaarlijk" werden aan-
zien: Akitu Inu, American Staffordshire Terrier, Bull terrier, 
Argentijnse dog, Bordeaux dog, Fila Brasileiro, Mastiff (alle 
herkomsten), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Stafford-
shire Bull Terrier, Tosa, American Pitbull Terrier, en Mastino 
Napoletano.
De criteria die werden aangehouden om vast te stellen of 
de rassen gevaarlijk waren, betroffen de grootte, de morfo-
logie, maar vooral de reputatie van de honden. 
In het begin baseerden een groot aantal gemeentes zich op 
deze lijst om reglementen op te stellen die gingen van een 
totaal verbod invoeren op het bezitten van deze rassen tot 
het verplicht invoeren van het dragen van een muilkorf tel-

kens het dier zich in een publieke ruimte bevindt. Daarbij 
werden de eigenaars onderworpen aan een lange lijst for-
maliteiten.

Natuurlijk is het principe van wetten maken over dit onder-
werp een goed initiatief en kan dit de bevolking beschermen 
tegen de gevaarlijke honden, die meestal het resultaat zijn 
van de incompetentie of onwetendheid van de eigenaar: 
een attitude waarvan de gevolgen dramatisch kunnen zijn.

De eerste zorg is natuurlijk de kwestie van reglementen die 
van gemeente tot gemeente verschillen. 
Alvorens wettelijk een "gevaarlijke" hond te  adopteren, 
moet de toekomstige eigenaar zich  gaan informeren bij 
zijn/haar gemeente, maar ook op de hoogte zijn van de re-
glementen van aangrenzende gemeentes. Want als de hond 
wordt toegelaten in de ene gemeente, kan het de eigenaar 
verboden worden de hond uit te laten in een aangrenzende 
gemeente (indien daar een verbod geldt), op straffe van 
boete of zelfs inbeslagname van het dier!

Deze problematiek geldt uiteraard ook in geval van een ver-
huizing.
In het algemeen hebben de gemeentelijke verkozenen sinds 
kort de reglementen herzien voor hun territoria, maar dras-
tische formaliteiten blijven van toepassing.

Het tweede belangrijke punt betreft de geloofwaardigheid 
van deze lijst. De meerderheid van hondenbeten worden 
immers gedaan door honden die niet in de lijst voorkomen. 
Labradors, Cockers of Dalmatiers, over het algemeen ge-
zien als "brave honden" en veel meer voorkomend dan de 
zogenaamd gevaarlijke rassen, kunnen grote schade aan-
richten en zijn niet allemaal zo "braaf" als ze eruit zien. En 
een Rottweiler kan een lieve en zachtaardige hond zijn voor 
zijn gezin, zelfs extra lief tegenover kinderen. 

zijn gevaar-
lijke honden 
boosaardig?



Help Animals 11

De gevaarlijkheid van een hond is vooral gelinkt aan zijn 
omgeving, zijn mogelijke sociale isolement, zijn opvoeding, 
en de vraag of zijn eigenaar hem kan beheersen. Het is ook 
duidelijk dat de beten van een Yorkshire en van een Rott-
weiler niet dezelfde schade aanrichten. Dit verschil is ge-
linkt aan de morfologie van de hond en de kracht die hij kan 
zetten in zijn kaken. 

Het eerste criterium waar rekening mee moet gehouden 
worden is dat van de eigenaar, en de eerste vraag die we ons 
moeten stellen is die over zijn motivatie: waarom wil hij zo'n 
hondenras hebben?
Een gevaarlijke hond in handen van een mens zonder scru-
pules, een delinquent, iemand zonder empathie voor ande-
ren, of die enkel zichzelf in de belangstelling wil zetten, zou 
verboden moeten worden. Deze personen zouden niet in 
de mogelijkheid mogen zijn zo'n hond te adopteren.
Een "vergunning" invoeren voor het bezitten van deze ras-
sen zou een goed idee zijn en zou ervoor kunnen zorgen dat 
een opleiding voor toekomstige eigenaren een voorwaarde 
is om te mogen adopteren. Maar wat te doen als de eige-
naar niet alleen woont? Moeten de partner en (meerderja-
rige) kinderen dan ook zo'n vergunning hebben, aangezien 
zij op sommige momenten ook verantwoordelijk zullen zijn 
voor de hond? 

Het is niet gemakkelijk om oplossingen uit te werken.

Enkele gemeentelijke autoriteiten (helaas niet talrijk) heb-
ben zich toch op de materie toegelegd en hebben enkele 
precieze formaliteiten uitgewerkt waaraan de eigenaar 
moet voldoen (identificatie en registratie van de hond, 
voorleggen van een bewijs van goed gedrag en zeden op 
naam van de eigenaar, een gedragscertificaat verkregen 
door de dierenarts, sterilisatie en vaccinatie van het dier...). 
Ze hebben ook procedures opgesteld die de Burgemees-
ter moet volgen indien de hond ondanks alles toch agres-
sief gedrag vertoont tegenover mensen, honden of andere 
dieren. Drie situaties worden beschreven in het politiere-
glement en houden mogelijke sancties in (gaande van een 

waarschuwing tot inbeslagname tot euthanasie): de hond 
gedraagt zich agressief zonder aan te vallen, de hond valt 
aan maar zonder verwondingen tot gevolg, de hond valt aan 
en verwondt (behalve in het geval van verdediging). 
Deze regels hebben als voordeel een wettelijk kader te 
scheppen voor het houden van potentieel gevaarlijke hon-
den en houden rekening met de kwaliteit van de eigenaar.

Help Animals wordt regelmatig gecontacteerd door eige-
naren van "gevaarlijke" honden, die ontmoedigd zijn door 
de strenge regels die hen worden opgelegd, dikwijls na 
hun verhuis naar een andere gemeente. Deze honden zijn 
indrukwekkend en dragen vaak een slechte reputatie met 
zich mee waardoor ze zelden geadopteerd worden, des te 
meer omdat we hen niet aan gelijk wie willen toevertrou-
wen.

 
Christian De Meyer

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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- "Dokter, ik voel me zo vreemd de laatste tijd. Sinds enkele weken slaap ik als een hond en droom ik iedere 
nacht kattenvalse nachtmerries! U begrijp dus wel dat ik 's morgens opsta met een kater en een serieuze 
kikker in mijn keel. Ik strompel naar mijn werk, waar ik kat-en-muis spelletjes speel met mijn baas, de kat 
uit de boom kijkend... Zeg me, dokter, is dit normaal?"

- "Zo, zo... U heeft klaarblijkelijk alle symptomen die erop wijzen dat u lijdt aan felinomanie, ailurofilie en 
zware cynofilie..." (1)

- "Hemeltjelief! Hoe vreselijk! Is dat serieus? Hoelang heb ik nog te leven? Is er hoop op genezing?"

- "Ik kan u geruststellen, u zal heel snel genezen! Ik schrijf u een radicale behandeling voor: een actieve 
deelname aan de opendeurdagen van Help Animals deze 3 en 4 December... Ik zeg u, daarna zult u zich 
helemaal genezen voelen!"

De opendeurdagen van Help animals,  
de ideale manier om de moed erin te houden!

Toekomstige evenementen

Hot dogs? U denkt er zelfs niet aan! Nee, hier zijn enkel 
modellen-honden en prachtige katten die wachten op uw 
liefdevolle knuffels om hun leven mee te verrijken. Uw ide-
ale "kandidatuur"? Een goed baasje, natuurlijk: liefhebbend, 
zachtaardig, kalm, geduldig, trouw... maar in staat streng 
te zijn als het nodig is. Beschikbaar zijn in zowel goede als 
kwade dagen... en bovenal een expert zijn in het geven van 
tedere knuffels!

op het programma staat alles waarvan u droomt:

- Een heerlijk vegetarisch menu dat in lijn is met uw en onze 
principes aangaande dierenbescherming. Deze keer staat 
er een typisch Belgische gastronomische verrassing op het 
menu die begint met "M"...

- Lekkere taarten van bakkerij CHANSON

- Laurence CANDIDO, schilderes van dieren, zal uw ogen 
verheugen met haar fantastische creaties: harlekijnen 
Munchkins, koorddansende pitbulls, Boeddha panda's, 
Ragdoll idolen, Griffon schurken, jagende tijgerinnen, Bir-
manen-rovers, Beaceron chaperonnes, kangoeroe goeroes, 
kitten kapoenen, zeerover Cockers, ratten vertellers, molli-
ge winterkoninkjes, modieuze geiten, gulzige schapen, ver-
leidelijke paarden... Een echte poëtische "Ark van Noah" vol 
gevoeligheid en fantasie gegoten in schilderijen, juwelen en 
decoratieve objecten voor uw keuken, bureau of badkamer 
om uw dagelijks leven op te vrolijken. 

- Een leuke brocante markt die u zeker zal kunnen smaken 
als liefhebber die graag spulletjes ontdekt die een verhaal 
te vertellen hebben.

- Een cadeau-winkel waar u tegen de beste prijzen cadeau-
tjes kan kopen die uw geliefden zullen plezieren. Handig 
met de feestdagen in het vooruitzicht!

- De onmisbare tombola waar iedereen, jong en oud, win-
naar is!

Zonder onze ploeg vrijwilligers te vergeten!
Zij staan klaar om u de weg te wijzen naar de honden- en 
kattenverblijven, waar u goed geinformeerd de juiste vier-
voeter voor uw situatie zal kunnen uitkiezen, die voor vele 
jaren het geliefde huisdier van uw gezin zal worden!

Felinomanen, felinofielen en cynofielen (2)... kom allemaal 
naar onze opendeurdagen! 
U zal er zeker geen "kat in een zak" mee kopen!

 

 

Anne Dumortier

(1)   liefde voor katten en honden
(2)   gepassioneerd door katten en honden
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& Zaterdag 3  
Zondag 4 
December 2016

OPENDEURDAGEN
in het dierenasiel van Help Animals van 10u tot 18u

De afspraak van liefde en vriendschap : Bollinckxstraat 203, 1070 Anderlecht
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De leucose...

Diegenen die niet van vragen houden of van hen te beant-
woorden... Die liever niets zien of niets willen horen... Draai 
snel deze pagina om! Beslis snel, want anders is het te laat! 
U zal eindelijk te weten komen wat niemand ooit wil weten: 
die wrede sensatie slechts een onzichtbare schaduw te zijn, 
die eenzame angst te moeten verdragen... 
Iemands kat, en dan plotseling... niemands kat. Een vage-
bond op straat, anoniem, onbekend, zonder adres. Een dak-
loze kat, al maanden op de dool in Sint Joost...
Hoeveel mensen, dof voor mijn gemiauw, zijn mij voorbijge-
lopen met afgewende blik? Hoeveel "dierenvrienden" heb-
ben gewoon hun weg voortgezet, omdat "een kat gemaakt 
is om buiten te leven"? Waar is die liefde waar men het altijd 
over heeft? Waar?
Hoeveel mensen hebben hun ogen gesloten voor mijn pa-
niek? Voor mij? Ik die in mijn somberste dagen op zoek was 
naar een uitgestoken hand en naar wat tedere aandacht? 
Hoeveel uren van de afvalbakken doorzoeken, hopend op 
een stukje weggegooid maar nog eetbaar voedsel, hopelijk 
niet verrot of vergiftigd? Hoeveel uren vergeefse jacht op 
muizen en vogeltjes, om niet van de honger om te komen? 
Hoeveel koude nachten onder de blote hemel, in de sneeuw 
of de regen? Hoeveel bange momenten die ik heb moeten 
doorstaan, met de angst dat een andere kat mij zou aanval-
len en van zijn territorium zou verjagen? Hoeveel onschul-
dige wezen, toekomstige ter dood veroordeelden heb ik de 
laatste 6 jaar op terreinen, in asielen achtergelaten? Zij zijn 
het resultaat van vluchtige ontmoetingen. Ik werd gedre-
ven door mijn hormonen omdat ik niet gecastreerd werd.
Hoeveel geluk heb ik gehad van niet onder een auto terecht 
te komen en de dood ingejaagd te worden? 
Zoveel angsten heb ik moeten doorstaan alvorens een 
goede ziel zich over mij ontfermde. Op een koude de-

cemberochtend vond ze mij, eruitziend als een clochard.  
Ze noemde me "Snoopy" en bracht me naar het asiel. 
Hoeveel dagen heb ik daar doorgebracht, geduldig achter 
de tralies, vechtend tegen de ziektekiemen van coryza, di-
arree en conjuctivitis, in de hoop dat de medicatie mij gege-
ven door de dierenarts mijn uitgeputte lichaam zou kunnen 
herstellen? Een stille onzichtbare vijand valt langzaam mijn 
afgezwakt lichaam aan. Wie zal deze vreselijke strijd win-
nen?

18 januari.
Enkele troostende woorden. Een aai. De leucose, de on-
verschrokken tegenstander was veel te sterk. Een laatste 
dankbare blik van deze kat, die over meer liefde beschikte 
dan sommige mensen. Een spuitje. Het voelt niet pijnlijker 
dan een muggensteek. De stilte. En dan de nacht. Maar 
wees gerust, ik zal nooit meer een kat zijn zonder thuis. 
Vanaf nu woon ik voor altijd in de straat van Omgekomen 
katten. Hier is mijn eindstation. 

Kou, geen beschermde omgeving hebben, verkeer, angst, 
eenzaamheid, honger, mishandeling, vergiftiging, gevech-
ten, verwondingen, de dood... 

Geconfronteerd met alle gevaren op straat, betalen zwerf-
katten een hoge prijs voor de vrijheid die de meesten onder 
hen niet zelf gekozen hebben. Ze lopen vaak dodelijke ziek-
ten op zoals Feliene infectueuze peritonitis, kattenaids, of 
- vooral - feline leucose: asielen moeten elk jaar duizenden 
katten laten inslapen die drager zijn van deze ziekte. 
Het is belangrijk om veel te weten over deze ziekte, zodat u 
preventieve maatregelen kan nemen om te voorkomen dat 
uw kat slachtoffer wordt van deze "stille moordenaar".

... een stille moordenaar
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oorzaken

Feliene leucose is een virale ziekte die enkel van kat tot kat kan overgedragen worden door lichaamsvloeistoffen (speeksel, 
tranen, urine, bloed, uitwerpselen). De overdracht kan gebeuren via krabben, bijten, likken of door gebruiken van dezelfde 
etensbak of kattenbak. 

De besmetting kan ook overgedragen worden van moeder op foetus of kitten via de placenta of moedermelk. Als het im-
muunsysteem zwak is of de kat jong is (jonger dan een jaar), blijft het virus in het bloed en kan hij het overdragen op andere 
katten.

 sYmPtomen

De incubatieperiode van de ziekte tussen besmetting en symptomen is ongeveer 1 tot 2 jaar. Sommige katten worden 
besmet en ontwikkelen pas jaren later symptomen. Anderen zijn drager van de ziekte en ontwikkelen nooit symptomen, 
maar blijven toch besmettelijk. 

Meestal blijft een besmette kat voor de rest van zijn leven drager van het virus. Een kat met leucose wordt gevoelig voor al-
lerlei infecties en ontwikkelt een reeks van klinische signalen ("opportunistische" ziektes). Deze manifesteren zich als volgt: 
minder tot geen eetlust, gewichtsverlies, apathie, koorts, moeilijke ademhaling, diarree, regelmatig conjuctivitis, misvor-
mingen aan de mond (gingivites, stomatites), abcessen die moeilijk te genezen zijn, ontwikkeling van tumoren.

 Preventie en behandeling

Om leucose uit te sluiten moet de dierenarts een bloedtest doen om te zien of het virus aanwezig is in het bloed. Deze test, 
om te zien of de kat negatief of positief test, moet gedaan worden voor de kat eventueel ingeënt wordt of voordat u een 
nieuwe kat adopteert: elke kat die positief test moet gescheiden gehouden worden van zijn soortgenoten. Omdat er op dit 
moment geen behandeling bestaat die het virus kan genezen, is er enkel een palliatieve behandeling mogelijk die de symp-
tomen van de opportunistische ziektes onderdrukt, om zo zijn levenskwaliteit te verbeteren en zijn leven te verlengen. 
Want uiteindelijk moeten deze katten dikwijls geëuthanaseerd worden.

Maar, hoewel het virus niet te genezen is, bestaat er toch een vaccin dat het risico op overdracht aanzienlijk verkleint. Dit 
vaccin (dat jaarlijks moet worden gegeven) is onontbeerlijk als uw kat naar buiten gaat en zelfs verplicht als u uw kat naar 
een kattenhotel wilt brengen als u op vakantie gaat.

Weet ook dat sterilisatie de kans op overdracht kan verkleinen (want de kat zal dan minder vechten) en dus belangrijk is 
als preventiemiddel.

Tot slot, katten die besmet zijn met leucose moeten elke 6 maand ingeënt worden tegen andere ziektes.

Anne DUMORTIER



16 Help Animals

Zij zijn gelukkig

Elizabeth SCHWARZ

Pandora

Kiekeboe, ik ben het, Pandora! Na enkele maanden in mijn nieuwe stal ben ik 

stilaan gewend geraakt aan de routine van mijn nieuwe leven. Daarbij laat ik steeds 

meer en meer mijn ware karakter zien: ik hinnik graag en trek allerlei gekke bekken 

wanneer ik vind dat men te lang aarzelt om mij mijn lekkernijen te geven. De situatie 

is een beetje moeilijk op dit moment, omdat mijn vriendin net geopereerd werd 

wegens koliek en ze nu 2 maand onder toezicht moet uitrusten. Aangezien ik nogal 

dominant ben en algauw  ga steigeren als ik op mijn tenen getrapt ben, verblijven 

we nu in twee aangrenzende, omheinde weides om elk risico te vermijden. Je kan 

aan mijn ronde buikje misschien wel zien hoezeer ik geniet van het lekkere eten 

hier..."                                                                                   
                  Mevrouw Montaine France

Pongo
« Je bent in september 2015 in ons gezin toegekomen, je maakt nu iets meer dan 

een jaar deel uit van ons gezin. Geduld en een zachte aanpak hebben van jou een 

lieve en knuffelachtige hond gemaakt. Je bent super lief met de katten maar hebt 

nog een beetje moeite met jonge kinderen. Bij je aankomst mankte je regelmatig 

maar dit behoort nu tot het verleden. Op 12-jarige leeftijd lijk je opnieuw een 

jonge hond geworden, zo veel houd je van lopen, springen en spelen. Vorige zomer 

heb je zelfs het plezier van een vakantie aan de zee ontdekt. We hebben op geen 

enkel moment spijt gehad van je adoptie. We zijn heel gelukkig om jou het welzijn 

te bieden dat je misschien nooit gehad hebt en zo verdient. En je geeft het ons zo 

goed terug. We zijn fier op jou, Pongo. » Familie Vandermosten Van der Linden

balthazar

Een goed jaar geleden werd Balthazar geadopteerd door de familie Coene- 

Dekoninck. Nu laat hij ons even weten hoe het met hem gaat:

“Ik ben Balthazar en word binnenkort 2 jaar. Ik ben een echte schat en het liefst 

speel ik de hele dag. Ik hou heel veel van kinderen, grote mensen en honden. Ik ben 

dol op wandelen en in de beek springen. Kortom, mijn nieuw leventje is fantastisch! 

Dikke kussen aan al mijn vriendjes die nog op een gouden mandje wachten…”

Jonas

“Hallo, ik ben Jonas. Ik werd geadopteerd door de familie Van Nuffel op 12 

november 2011. Nu, jaren later, wil ik jullie graag vertellen hoe het met me gaat.

In het begin was mijn nieuw bazinnetje het niet altijd met me eens. Nu zijn we dikke 

vrienden. Ik kan het goed vinden met Praline en Filou, de twee lieve katten in huis, 

maar mijn beste vriend is de zoon des huizes. Hij ging met mij naar school, waar ik 

goede manieren leerde en nu ben ik heel flink. Samen maken we lange wandelingen 

en af en toe gaan we een dagje naar zee. Het leven is mooi! Tot nog eens!”



Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fiscaal aftrekbaar is. 

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een 

minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeert 

op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate 

belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. Het is 

inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden 

ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën 

niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,…). 

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus 

mogelijk om meer giften te ontvangen.  Het moet gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor 

ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant 

hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.  

Aarzel dus niet om ons verdere inlichtingen te vragen.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid!

w w w . h E l P A n i M A l S . B Efacebook.com/helpanimals.be

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

OndERStEunEnd 

LID 

5,00 €

tOEGEtREdEn 

LID 

15,00 €

SyMPAthiSEREnd 

LID 

25,00 €

BESChERMEnd 

LID 

60,00 €

250,00 € 

erelid

erelid
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Verslag

HEt AquArium vAn BrussEl 
een levend museum !
Slechts weinig mensen weten het, maar… Brussel heeft een 
prachtig aquarium toegankelijk voor het publiek !
Het is geen plek waar bezoekers zich verdringen om haaien 
boven hun hoofden te zien zwemmen of waar de spectacu-
lairste zeedieren voor entertainment moeten zorgen.
Neen, hier is het uitgangspunt wetenschappelijk en vooral 
pedagogisch. In de eerste plaats is het de bedoeling om 
mensen te sensibiliseren voor de bescherming van het 
milieu, van al het moois dat de natuur ons schenkt en dat, 
gedeeltelijk althans, op het punt staat voorgoed te verdwij-
nen.

Je zou denken dat een bezoek aan dit museum saai moet 
zijn. Helemaal niet! Aan het einde van de rondleiding, die 
ongeveer één uur duurt (zo’n 50 aquariums op een opper-
vlakte van 1200 m²), kom je buiten met een voldaan ge-
voel. Je hebt in ieder geval veel bijgeleerd. De beelden die 
je te zien krijgt laten een diepe indruk na en zetten aan om 
meteen actie te ondernemen (en onze politiekers in ac-
tie te laten schieten!) om onze waardevolle en kwetsbare 
planeet te redden. Het uitgangspunt is positief en niet be-
schuldigend, zoals dat toch vaak het geval is wanneer men 
het heeft over het gebrek aan respect voor het milieu. Dat 
gebrek bestond vooral bij de voorgaande generaties en dit 
voornamelijk uit onwetendheid.

Terwijl je door de donkere gangen loopt, die de prachtig 
verlichte aquariums nog beter doen uitkomen, ontdek je 
niet alleen fauna en flora uit onze zeeën maar ook uit die 
van Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Oceanië, de tropische wa-
teren,…

Met een uitzonderlijke wetenschappelijke precisie werd de 
natuurlijke habitat van ieder dier  nagebootst. De chemi-
sche samenstelling van het water is dezelfde als die in de 
vrije natuur opdat de dieren in het aquarium zouden kun-
nen overleven. Vele dieren die je hier ziet worden met uit-
sterven bedreigd en sommige komen zelfs in het wild niet 
meer voor. De laatste exemplaren zijn nog in leve dankzij 
onderzoek en kweekprogramma’s in het laboratorium. 
Sommige vissoorten zijn echt heel bijzonder.

De periophtalme is in staat om uit het water te komen door 
zich op een takje de trekken met behulp van zijn vinnen. Hij 
gebruikt zowel kieuwen als de huid om door te ademen en 
houdt dus het midden tussen vissen en amfibieën.  

De toxote heeft een wel erg speciale manier om te eten. 
Wanneer hij een insect bespeurt op de beplanting (op een 
blaadje of een takje) spuwt hij een krachtige en welgemikte 
waterstraal, soms tot wel meer dan één meter boven het 
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wateroppervlak. Het insect valt hierdoor in het water en 
wordt meteen verorbert door de toxote.
De Mexicaanse tetra is blind en leeft in grotten. Zijn ogen 
zijn niet ontwikkeld want ze worden toch niet gebruikt. 
Dankzij de golven uit zijn bek (een beetje zoals bij de vleer-
muis) detecteert hij beweging, voedt en verplaatst hij zich.
Wat is de natuur toch wonderlijk! De evolutie van de die-
ren- en plantensoorten en de aanpassing aan hun omgeving 
zijn echt verbazingwekkend.

Reeds in september 2005 opende het Aquarium van Brus-
sel voor het eerst zijn deuren. Het was een initiatief van de 
heer Demol, conservator, en van mevrouw Roose, direc-
trice. 

Zij waren ervan overtuigd dat het hoogdringend tijd werd 
om concrete acties te ondernemen om het milieu te be-
schermen en bepaalde diersoorten voor uitsterven te be-
hoeden. En dus kwamen ze op het idee om een aquarium 
op te richten, zonder financiële steun,  dat toegankelijk zou 
zijn voor het publiek. Vandaag werken er 6 mensen fulltime 
(biologen, gidsen, verzorgers, allemaal na een degelijke op-
leiding ter plaatse). Ze verrichten er buitengewoon pedago-
gisch werk. Alle scholen zouden hiervan moeten profiteren 
om hun leerlingen het respect voor de natuur bij te brengen.

Praktische info

adres : E.Bossaertlaan 27 te 1081 Brussel
 
tel : 02 414 02 09

website : www.aquariologie.be

Open het hele jaar, behalve op maandagen en feestda-
gen (raadpleeg de website voor meer info en toegangs-
prijzen).

Toegankelijk voor mensen met een beperking. 
Individuele bezoeken (audiogids of brochure) of rond-
leidingen (volwassenen, gezinnen, scholen of groepen).

Mevr. Roose Directrice

Christian De Meyer
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Vóór ... en daarna!

Mager, bijna uitgehongerd, zijn zwart-witte vacht dof en 
in zijn blik eindeloze droefheid en angst. Een doorgezakte 
rug waarvan de botten duidelijk zichtbaar waren... Hij riep 
bij elk van ons medelijden op. Zijn baasje kwam met allerlei 
excuses af, waarin ze zelf niet eens leek in te geloven! Dit 
viervoetige gezelschap waarmee ze enkele jaren van haar 
leven had gedeeld, was plotseling een last geworden voor 
haar. "Familiale problemen...", zei ze. Ze had geprobeerd 
hem te "plaatsen" bij andere mensen... Maar algauw vroe-
gen deze mensen haar Shadow terug te komen halen. Toen 
besliste ze uiteindelijk om hem aan ons toe te vertrouwen. 
Dit betekende, zijn gedrag in achting genomen, zijn hoop op 
redding.

Al dit gedoe had Shadow wantrouwig gemaakt, maar toch 
vertoonde hij geen greintje agressie. Het menselijk ras boe-
zemde hem echter geen enkel vertrouwen meer in.
Enkele korte weken had Shadow maar nodig om zijn gezon-
de gewicht terug te krijgen, zijn kracht en zijn indrukwek-
kende gestalte. Hij kreeg ook zijn vertrouwen terug en wij 
kregen inzicht in zijn karakter.

Hij is heel intelligent en is de basis van zijn opvoeding niet 
vergeten. Hij luistert naar de bevelen "zit", "lig" en "rust", 

wat gezien zijn grootte ook nodig is. Hij aarzelt niet zijn aan-
wezigheid kenbaar te maken door enkele keren te blaffen, 
maar hij staat niet vijandig tegenover andere honden.
Hij is redelijk nerveus en lijdt onder een tekort aan bewe-
ging. 

Zijn toekomstige baasjes zouden over een goed omheinde 
tuin moeten beschikken en genoeg tijd moeten hebben om 
zich met hem bezig te houden. De aanwezigheid van kinde-
ren is geen probleem voor hem. Door zijn grootte en zijn 
natuurlijke enthousiasme zou hij echter kleine kinderen 
omver kunnen lopen.

Een gezin dat weinig afwezig is en geen andere huisdieren 
heeft, dat woont in een huis met tuin en dat houdt van lange 
wandelingen in de open natuur zou Shadow zeker gelukkig 
maken.

Shadow is een gecastreerde kruising American Stafford reu 
(ras opgenomen in de lijst van gevaarlijke honden), zwart-
wit, geboren 26-06-2010 en in het asiel toegekomen op  
09-04-2016.

Christian De Meyer

sHaDOw

vOOrDien naDien

SHADOW HEEFT, ZONDER TWIJFEL, 
ZIJN NAAM NOOIT Zó GOED GEDrAGEN...
HIJ WAS SLECHTS EEN SCHADUW VAN ZICHZELF!
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Het is verstandig tijdig te denken aan het opmaken van uw 
testament. Omdat u het later altijd nog kan wijzigen en er u 
altijd iets kan overkomen, op welke leeftijd dan ook, is het 
best om dit nu al te doen. Zo kan u nadien op beide oren 
slapen.

Het nalaten van een legaat ten voordele van het 
dierenwelzijn is een prachtig gebaar. Zo bent u er zeker van 
dat Help Animals uw laatste wensen kan doen uitkomen.

Uw notaris kan voor uw specifieke situatie de beste formule 
bepalen: bijzonder legaat, algemeen legaat, holografisch 
of notarieel testament, registratie van uw testament, 
eventuele aanduiding van een testamentaire executeur,…

Help Animals kan u advies geven bij het kiezen van een 
notaris indien u er zelf geen kent.

Eerst en vooral kan u er gerust van zijn dat uw legaat 
rechtstreeks naar de dieren van Help Animals gaat, die er 
sinds 1981 worden opgevangen en verzorgd. Bovendien is 
het geruststellend als u weet dat de successierechten lager 
liggen omdat u schenkt aan een liefdadigheidsinstelling.

Indien u ook een deel van uw vermogen wilt nalaten aan b.v. 
een neef, kan u opteren voor een duo-legaat. 

Hierbij wijst u in uw testament twee begunstigden aan en 
wordt de last gekoppeld aan één van beide legaten. Deze 
zal dus ook de erfbelasting van de andere legaat moeten 
betalen (zo kan u een deel van uw vermogen schenken 
aan één of meerdere personen en de rest aan een erkende 
stichting zoals Help Animals).
      
Bij een duo-legaat zit het voordeel in het verschil in 
successierechten voor enerzijds fysieke personen en 
anderzijds erkende stichtingen. Deze laatste genieten van 
sterk verlaagde erfenisrechten.

Opgelet, uw notaris kan berekenen of deze formule in uw 
geval wel gunstig is. 

Op eenvoudig verzoek kan u bij ons de gratis brochure 
“Gids van Giften en Legaten 2016” bekomen. Daarin vindt 
u nuttige tips en een lijst van alle erkende goede doelen, 
waaronder ook Help Animals.

Voor alle vragen en informatie omtrent schenkingen 
en testamenten kan u steeds terecht bij Jean-Jacques 
PEGORER, voorzitter van Help Animals.

Raad van Bestuur Help Animals

Help aniMals  
in uw  

testaMent :  
diErEnwElzijn  

stEunEn, zElfs  
wAnnEEr u Er  

niEt mEEr BEnt

Nalatenschap

Gids van Giften en Legaten 2016
www.dons-legs.be



Dyna en Olga 
Ook zij zijn overlevenden uit Ogy. 
Het is met groot genoegen dat 
we deze twee mooie dames bij 
ons in het asiel mogen hebben . 
Ze maakten al snel vrienden en 
kunnen het goed met elkaar vin-
den. Ze zijn zeer lief, ontroerend 
en vertederend.

Kippen 
De kippen die in ons asiel ver-
blijven werden gebruikt als “bat-
terijkippen”. Deze beestjes heb-
ben nog mooie jaren voor zich. 
We zijn op zoek naar kandidaat 
baasjes die hun een normaal le-
ven willen bieden.

Lapinou 
Dit mooie kleine konijntje is bij 
ons binnen gebracht. Wij hebben 
het gecastreerd en ingeënt.

Max en Ben
Max en Ben zijn twee overleven-
den uit Ogy. Sinds ze bij ons in het 
asiel aangekomen zijn, gedragen  
deze mooie, koppige ezels zich 
als excellente studenten met 
een ongeëvenaarde  sympathie. 
Nochtans een beetje grillig, kun-
nen ze ook ondeugend zijn.

Het leven in het asiel van Courcelles



Trinity, Bonnie
en Clyde
Ze werden reeds  geplaatst door 
Help Animals, maar zijn bij ons te-
rug door de financiële problemen  
van hun nieuwe baasje. Wij hopen 
voor hun een familie te vinden waar 
ze hun leven gelukkig kunnen ver-
der zetten.

Geiten 
De geitjes waren volledig verwilderd toen zijn 
bij ons zijn binnen gebracht, maar hier krij-
gen ze persoonlijke verzorging , voedsel en 
genegenheid. Sindsdien hebben ze reeds een 
enorme vooruitgang gemaakt wat betreft hun 
socialisatie. Er zal nog wel een langere periode 
overgaan, maar met  liefde en geduld zal men 
hun vertrouwen zeker terug  krijgen.

Op het eerste zicht lijkt Theo wat 
bezorgd en verlegen. Het heeft 
wat tijd nodig om zijn vertrou-
wen te winnen.  Simon, is ten 
opzichte van Theo, meer sociaal 
en aanhankelijk , een echte plek 
pot!! Hij geniet van alle aan-
dacht die je hem schenkt. Ze zijn 
beiden afgestaan met als reden 
“verkeerd verjaardagscadeau”.

Oscar heeft een sterk karakter: 
hij laat zich niet doen door mens 
en dier. Hij heeft echter geen 
greintje agressie in zich en zijn 
gedrag is te wijten aan de lange 
periode waarin hij aan zijn lot 
was overgelaten. Vol energie, 
speels, plagend, met hem ga je je 
zeker nooit vervelen!

Théo 
en Simon

Oscar
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Interview

Beste Sandra, je bent één van de trouwste volgelingen van 
Help Animals, hoe heb je het asiel leren kennen?

Als ik het mij goed herinner  heb ik  Help Animals leren ken-
nen een beetje na zijn creatie in 1982.
Een van mijn vriendinnen had haar hond verloren en we de-
den de toer van de asielen om hem terug te vinden.
In die tijd waren de gebouwen van Help Animals rudimen-
tair en de vereniging, die toen startte, had niet veel. Ik was 
overdonderd door het lot van deze gevonden of achtergela-
ten dieren en ik wou hier absoluut iets aan doen.

Zo heb ik beslist om het asiel te helpen en mij te verbinden 
aan een vrijwilligers activiteit, samen met mijn vriend Jos. 
Activiteit die reeds vlug meer en meer tijd in beslag nam. 
Het asiel was toen een oud industrieel gebouw, gesitueerd 
in een verlaten zoning, toen met modderige wegen die als 
straat diende. Men moest over planken lopen om niet in de 
modder te lopen . Men zag ook  ratten in de straat lopen.
Wij hadden nooit kunnen denken dat het asiel zou worden 
wat het nu is.

Je hebt mij gezegd dat er ook een ander doel was voor jouw 
betrokkenheid in de dierenbescherming?

Ja, in die tijd bestond er s'zondagsmorgens nog de honden-
markt aan de slachthuizen van Cureghem, dichtbij het ka-
naal in Anderlecht. 

In condities die we ons nu niet kunnen voorstellen, echte 
handelaars kwamen honden verkopen in de koffer van hun 
auto, de onverkochte honden werden overgekocht door 
labo's, dit was voor ons ondraaglijk.

Met een groep vrijwilligers hebben we zoveel mogelijk hon-
den gekocht om hun uit dit circuit te halen en brachten deze 
naar Help Animals om hen te verzorgen en te laten adopte-
ren. Zo is Help Animals echt begonnen.

Vervolgens heeft Help Animals contact genomen met de 
burgemeester van Anderlecht, dit was toen Henri Simonet, 
en hebben er zo voor kunnen zorgen dat deze markt verbo-
den werd (veel later kwam er een nieuwe wet om dit soort 
dierenmarkten te verbieden)

Van waar komt deze liefde voor dieren?

Zoals Obelix in een pot met een magische drankje viel toen 
hij klein was, vertoef ik sinds mijn kinderjaren tussen de 
dieren, reeds …. 85 jaar.
We hadden een hond thuis, mijn vader en mijn grootmoe-
der hebben altijd een grote liefde gehad voor dieren.

Toen ik in Afrika ben gaan wonen, heb ik 1 antiloop, 2 apen, 
3 honden en 19 katten geadopteerd … puur geluk. Ik heb 
heel mooie herinneringen overhouden aan deze periode 
waarin al deze dieren perfect samenleefden.

Wat zijn jouw beste herinneringen bij Help Animals?

Gedurende al deze jaren, hield ik de stand van Help Animals 
op het Voedingssalon, het Vakantiesalon en andere mani-
festaties. Ik bereidde ook de tombolaloten voor voor de sa-
lons, onze opendeurdagen, gala's, ….
Ik heb zo duizenden mooie prijzen kunnen gereedmaken, 
verkocht ten voordele van het asiel.

Deze activiteit heeft mij toegelaten om op de salons vele, 
fantastische mensen te ontmoeten, die ik naar Help Ani-
mals stuurde en die meestal lid werden.

Ontmoeting met  
sandra De CliMMer,  
administrateur van  
HElP AnimAls sinds 1985
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Het is trouwens zo, beste Jean Jacques, dat ik jou ontmoet 
heb in 1983 op de stand van Help Animals op het Vakan-
tiesalon, en het is zo dat jij Help Animals heb leren kennen, 
waar je nu voorzitter bent.

Ik heb ook de herinneringen van prachtige gala's die in die 
tijd werden georganiseerd, in de jaren 1980-1990, onder-
meer in het Astoria Hotel in Brussel.
Mijn grootste plezier is nog steeds wanneer we er in slagen 
om  een "moeilijke" hond of kat te laten adopteren en hun 
zo een gelukkig leven te bezorgen.

Hoe zie je de toekomst van Help Animals?

Tegenover het begin dat ik gekend heb, kan ik er nog steeds 
niet van over. Het avontuur Help Animals is een voorbeeld 
van ECHTE samenwerking, die zich ontwikkelt door het on-
gelooflijke werk van de enthousiaste vrijwilligers sinds 35 
jaar.

Een uitstekend team gedreven door de liefde voor dieren, 
vriendschap, projecten, ontmoetingen met fantastische le-
den, die financieel en moraal het asiel steunen.

Het asiel van de Bollinckxstraat is een voorbeeld van net-
heid en goede dierenbescherming. edertdien heeft Help 
Animals zijn asiel in Courcelles en binnenkort die van  
Braine-Le -Château geopend, om andere dieren dan katten 
en honden te kunnen helpen.

Elk asiel word met dezelfde gedachte beheerd, dieren red-
den en geluk creeren. Elke dier wordt met liefde onthaald. 
Bij Help Animals is nog nooit een dier een nummer geweest: 
dit is echt Help Animals.

Ik ben zelf verbaasd en heel blij met al het dynamisme en 
nieuwe projecten en blijf er aan deelnemen, als lid van de 
raad van bestuur en opvolger van de rekeningen.

 
Tekst samengesteld en opgemaakt 

 door  Jean-Jacques PEGORER 

Boutique Molnar
De kat als kunstwerk…

Droomt U ervan de grot van Ali Baba te bezoeken? Het veelkleurige 
universum van Alice in Wonderland te verkennen? Het volstaat de 
fantastische wereld van boetiek MOLNAR binnen te stappen, waar 
heerlijke snuisterijen en antieke schatten voor het rapen liggen.

Vooral kattenliefhebbers zullen hier zeker aan hun trekken komen. 
Mijnheer en mevrouw Molnar, trotse eigenaars van winkel-kat BUBU, 
hebben immers een goedgevulde katalogus aan kattenfiguurtjes van 
elke kategorie, waarvan uw hart sneller zal kloppen…

Vrienden van Help Animals, laat U ertoe verleiden Ali Baba’s 
katacomben te verkennen. Hier staat U zeker geen katastofe te 
wachten. Integendeel. Misschien vindt U er wel een catwalk-waardig 
juweel, een handgemaakte houten katapult, een delicaat geborduurde 
katoenen zakdoek uit Katalonië of een handgeschreven katechismus uit 
ver vervlogen tijden?

U kan er zeker van zijn dat U hier geen kater te wachten staat: er is voor 
iedereen wel iets te vinden in dit ongelooflijke rariteitenkabinet. Wees 
dus allen welkom bij boetiek Molnar, waar de kat een echt kunstwek is!
 
Anne Dumortier

Heeft U zakens  
te koop? 
Richt U in volle vertrouwen tot 
Boetiek M. Molnar 
U zult voor elk object met 
betrekking tot de kat de juiste 
prijs ontvangen. 

135, Blaesstraat 
1000 Brussel 
GSM. 0486 85 97 17
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Zij hebben ons verlaten

PouPousse

« We zijn op 30 mei 2014 naar Help Animals gekomen en wanneer we Poupousse 
hebben gezien dan hebben we niet geaarzeld. Ze had al een lang leven achter zich en 
we hebben haar in haar nieuw gezin verwelkomd. Ze is snel de goede vriendin van 
onze dochter Lucie geworden en heeft onze zoon Renaud in deze wereld zien ko-
men. We zullen haar origineel gemiauw en haar passie voor knuffels nooit vergeten. 
Sinds 22 juli staat er een nieuwe ster aan de hemel. Ze heet Poupousse. We zullen 
met onze kinderen naar haar kijken. » De familie De Clercq

 Penda

Penda kwam met iedereen goed overeen. En de familie Chanson was dol op haar. 
Ze adopteerden haar in mei 2010 en zij verliet hen in de zonovergoten zomer van 
2016 op 12-jarige leeftijd. Ze vroeg niet om een speciale behandeling. Nee, Penda 
hield van de simpele geneugten des levens: een boswandeling, een regenachtige dag 
en waterplassen om in rond te ploeteren waren de achtergrond voor haar favoriete 
spelletjes. Hoe kon ze weerstaan aan een heerlijk modderbad in de vrije natuur? Ze 
had immers ook een rebels kantje. Het leven heeft haar verwend, en zij op haar beurt 
vulde het leven van haar baasjes met mooie momenten gedurende de zes jaar aan 
hun zijde.  De familie Chanson

calin, alias Jefke

De familie Van der Stappen adopteerde Jefke op 2 maart 2013. Ondanks zijn ge-
vorderde leeftijd (10 jaar) was Jefke in volle vorm! Na drie gelukkige jaren werd hij 
plots héél rustig… Omdat zijn baasjes zich zorgen maakten namen ze hem mee naar 
de dierenarts. Jammergenoeg was de diagnose niet positief. Jefke had zelf ook be-
grepen dat hij niet meer kon genezen en dus nam de familie de bijzonder moeilijke 
beslissing om hem te laten gaan. Hij laat een grote leegte na in huis en zijn baasjes 
willen dat hij weet dat ze hem verschrikkelijk missen. De familie Van der Stappen

Elizabeth SCHWARZ

“Mijn baasje houdt ook 
van mooie tuinen...
 
Dat is zijn siel en het is 
nu de tijd om eraan te 
denken...” 

Uit sympathie

Philippe Hardenne P A T I S S E R I E

Gustaaf Vanden Berghestraat 1, 
1070 Anderlecht

Chanson
Denk aan uw huwelijken, 
communies, barbecues, ...

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4
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Wenst u persoonlijk in te staan voor de behoeften van uw 
lievelingshond of -kat ?  Wij hebben voor u een leuke en 
praktische formule van “aangepast peter- of meterschap” 
uitgewerkt. Door uw troeteldier te “sponseren” getuigt 
u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat 
maar wordt u vooral zijn “engel bewaarder“ en is de kans 
groter dat het sneller geadopteerd wordt.
Spreekt deze gedachte u aan?  Het volstaat om eens langs 
te lopen bij uw financiële instelling en er een permanente 
opdracht te laten opstellen ten gunste van rekening: 

met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door 
de naam van de gekozen dier).
Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of me-
ter aan te brengen op de kooi van het dier.  Uiteraard be-
paalt u uw peter- of meterschap naargelang uw financiële 
middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meter-
schapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw 
petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich 
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen. 

BE 57-068-2036135-35 
BE 71-310-0029180-69
[HELP ANIMALS V.Z.W.] 

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of  
meterschap 

Weeshuisstraat 44 / 48  
1070 Brussel 
Tél. 02 / 205.12.11

Uit sympathie  
voor onze  

vrienden de dieren

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

isotHermos s.A. 
S p O O R W e g B e N O D I g H e D e N
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Voorbije gebeurtenissen

Op 1 oktober op de Place de la Vaillance ging de dag van die-
renwelzijn door, georganiseerd door de gemeente Anderlecht. 
Natuurlijk was Help Animals van de partij, vertegenwoordigd 
door... 3 van onze "vedettes": Sandra, Francoise en Lydie heet-
ten jullie welkom in hun legendarische goede humeur en brede 
glimlach.
Er hing een gezellige sfeer, ondanks het "hondse" weer. We 
hadden er het plezier u te ontmoeten: onze vrijwilligers, leden 
en toevallige voorbijgangers die de gure wind en de regen niet 
aan hun hart lieten komen. 

We konden elkaar anekdotes vertellen en verhalen uitwisselen 
over het onderwerp dat ons allemaal verbindt: onze geliefde 
viervoeters. Bedankt aan al diegenen die erbij waren en enkele 
mooie momenten met ons gedeeld hebben.

Zoals elk jaar organiseerde de schepen van dierenwelzijn van 
Schaarbeek de wedstrijd "meest sympathieke hond" in het 
kader van de tweedehandsmarkt Plasky.  

Drie categorieën werden vertegenwoordigd: kleine, middel-
grote en grote honden paradeerden in het rond als model-
len, onder het toeziende oog van een objectieve jury waarin 
niemand anders dan onze directeur Fabrizio FOLACCHIO 
zetelde. 

En tot onze grote vreugde was de winnaar in de categorie 
"middelgrote honden" de schattige Amerikaanse Cocker Mr. 
Babaloo, die uit Help Animals werd geadopteerd door Me-
vrouw Joëlle CLERQUIN. Wij feliciteren de winnaar en zijn 
baasje van harte!

dag van dierenwelziJn  
anderlecht

wedstriJd "meest sYmPa-
thieke hond", 10 sePtember

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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Dankwoord

een winkel waar men 
zich goed voelt!

Vriendelijk personeel vol goede raad. Een genereuze ve-
rantwoordelijke die onze vrijwilligers altijd goed ontvangt 
wanneer zij een voedselinzameling doen, of die onze bes-
chermelingen mandjes aanbiedt, speeltjes en staaltjes. 
Uw lieve viervoeters worden hier dagelijks hartelijk welkom 
geheten... 

Wat is deze gezellige plaats, waar onze dieren koning zijn?  
Wij hebben het over de Tom en Co. in Westland Shopping Cen-
ter, natuurlijk! 

Onze honden- en kattenexperts wensen Gregory VAN BELLE, 
de gerant, van harte te bedanken, evenals onze vrijwilliger-
inspectrice van dienst Claire BACHELART, die u deze 1e en 
2e oktober met de glimlach heeft aangemoedigd ons karretje 
van Help Animals boordevol te vullen voor het welzijn van de 
honden en katten die onderdak hebben in uw favoriete asiel.

OpTIEK C.  VandEn HEuVEl
V a r i l u x  S p E c i a l i S t 

Hertog Janlaan 30 [parking mogelijkheid]

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

o u d e  m e t a l e n

TRIBEL METALS

Sint-Denysstraat 158/162 - 1190 Brussel

tél. +32-2-346 39 39  fax +32-2-346 68 60 

w w w .t r i b e l . b e
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Winkel

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Dank U voor hen !Déductibles des impôts à partir de 40,00€

35,00
sweat shirts 
HElP AnimAls

45,00
sweat shirts  ZiP 
HElP AnimAls

MS l xl
keuze kleuren en modellen:
informatie via ons secretariaat.

9,00

9,00

MS l xl

petten 
HElP AnimAls

t-shirts 
HElP AnimAls

Onze sweat shirts,  

t-shirts en petten               

      verkrijgbaar  in het asiel
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toiture st-BErnArd
G O F F E AU  J. P.  &  F I LS

Herstelling en vernieuwing
van alle daken en loodgieterij

platte daken • scHouwen • dakgoten • dakpannen • zink • koper 
asfalt • scHouwvegen • industriële en privé ontstopping

 

VeRNIeTINg VAN MeRULe

Baas aanwezig op de werf

1194 alsembergse steenweg - 1650 Beersel 
goedgekeurde onderneming 03/15/11

tel. : (02) 380 53 64 (na 18 uur)
Mobilofoon : (0475) 23 59 02 (kantooruren)
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Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur  
(uitgezonderderd zondag)

www.helpanimals.be  -  info@helpanimals.be 

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

 MEt dE wAGEn  
Komende van Parijs, of dichter Ukkel, neem de E19
richting Brussel. Afslag nr 17 (Anderlecht Industrie).
Volg de Ring en blijf op de linkerrijstrook, langsheen
Viangros. Rij niet te snel, de eerste straat op uw 
linkerkant is de Bollinckxstraat.
 
 BuS 49  
Tussen Zuidstation en Bockstael.  Afstappen halte
«kanaaldijk», zich begeven links naar de Industrielaan
richting Ring, aan 2de verkeerslicht rechts en dan 
onmiddellijk linksaf in de Bolinckxstraat (rechtover 
Viangros)
 
 BuS 78 : 
Vertrek Zuidstation, afstappen halte «Internationale Laan », 
richting Ring stappen, aan verkeerslicht oversteken en
Bollinckxstraat links inslaan.

 BuS 98 (NIET OP ZONDAG)  
Afstappen halte «Bollinkx», platen volgen van Ets. Viangros, 
hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.
 
De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met de bus van 
“DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

PRijs  : 1,50 €


