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Het woord van de voorzitter 

Welkom iedereen bij dit nieuw nummer van 
uw driemaandelijks tijdschrift, volledig
«vernieuwd» in zijn presentatie.
Het jaar 2016 is al goed bezig en er zijn grote 

projecten voorzien bij HELP ANIMALS.

Wij mochten talrijke reacties ontvangen om jullie medele-
ven uit te drukken bij het overlijden van Mevrouw Liliane 
Lambeau in november: zij laat zeker haar sporen na in het 
asiel en haar aanwezigheid staat voor altijd in ons geheu-
gen gegrift. Ons team neemt het nu met volle energie en 
enthousiasme van haar over. Mevrouw Lambeau zou zeer 
fier zijn hetvolgende te mogen lezen. In het jaar 2015 heb-
ben 794 honden en katten een nieuwe thuis gevonden door 
onze instelling. Als U zich deze 794 dieren achter elkaar 
inbeeld in een lange rij, zal U begrijpen over welk groot aan-
tal we hier spreken. En dan nog te bedenken dat niet alle 
dieren hierin zijn inbegrepen. Zij die hun eigenaar hebben 
teruggevonden, dank zij HELP ANIMALS zijn hier niet inbe-
grepen! Vanwege het INTERNET fenomeen (die het toelaat 
dat vele mensen hun dieren zelf verkopen of plaatsen zon-
der tussenkomst van een asiel), maar ook omwille van de 
economische crisis en de huidige leefomstandigheden (va-
kantie, krappere woningen,…) kunnen we waarnemen dat 
het aantal honden in opvang afneemt, maar daar tegenover 
de opvang voor katten stijgt.

Dierenleed beperkt zich niet uitsluitend tot katten en 
honden, HELP ANIMALS stelt zich geleidelijk aan ook open 
voor ander dierenleed. U heeft reeds de gelegenheid gekre-

gen eens te kijken onder onze rubriek beschermelingen om 
zo te zien dat we de laatste maanden ook paarden, ezels, 
schapen, geiten, kippen en hanen hebben toegevoegd aan 
onze lijst. Allen werden gered uit een ernstige situatie en 
vonden ze in COURCELLES een opvangplaats met een oase 
aan rust en nieuwe levenslust.
Ons doel blijft hetzelfde: het op ons nemen om hen te red-
den van een ellendig leven, hun verzorgen, en voor hun een 
nieuw opvanggezin vinden met de nodige infrastructuur. Zo 
kunnen schapen en geiten bewijzen dat ze niet alleen intel-
ligent en aantrekkelijk zijn, maar ook zeer nuttig voor het 
onderhoud van groene oppervlakten.

Zo heeft ons toevluchtsoord in COURCELLES zich op korte 
tijd omgevormd tot de Ark van Noah. Hoewel bescheiden, 
maar zeer liefdesvol, maar wel voorlopig, want zoals jul-
lie wel al weten is HELP ANIMALS ondertussen bezig om 
een tweede asiel (dichter bij ons asiel te ANDERLECHT) 
op te richten waar op termijn de dieren van COURCELLES 
geplaatst gaan worden.Jean-Jacques PEGORER

Voorzitter van HELP ANIMALS

Ik ben zeer blij u te mogen bevestigen dat HELP ANIMALS 
begin maart 2016 haar nieuwe asiel definitief heeft verwor-
ven: een oude boerderij omgeven door een groot grondop-
pervlak, in een zeer mooie omgeving, puur natuur in Braine 
le Chateau (richting ITTRE).

Dit nieuwe project, die op zichzelf vroeger ook een plaats 
van dierenleed was, zal omgevormd worden tot een echt 
paradijs voor onze dieren… 
Ons nieuw asiel in BRAINE LE CHATEAU zal voor de opvang 
van onze paarden dienen en alle andere actuele dieren van 
COURCELLES: dit gebouw moet volledig worden gereno-
veerd, waaronder ook de stallingen en bijgebouwen. Maar 
dit is nog niet alles: in feite is onze tweede doelstelling hier 
een opvangplaats te creëren voor zwerfkatten.

Tot nu toe heeft HELP ANIMALS deelgenomen, samen 
met andere dierenorganisaties, aan campagnes voor het 
steriliseren van zwerfkatten, die tot nu toe bij ons wer-

Nieuw asiel te Kasteelbrakel 



3 Help Animals

den binnengebracht om daarna terug los te laten op het  
vindplaats. Vanaf nu zal het mogelijk zijn hun te behouden  
en hun een nieuw leven te bieden in een beboste en 
omheinde omgeving, waar ze volop mogen genieten van 
de dagelijkse verzorging, maar ook met de mogelijkheid ter 
adoptie voor zij die sociaal zijn.

Dit alles kan natuurlijk niet in één dag gerealiseerd wor-
den! We moeten nu onze handen uit de mouwen steken en 
meer in detail gaan voor het uitvoeren van dit project. Vol 
ongeduld kijk ik er naar uit u zeer binnenkort dit project te 
kunnen voorstellen en jullie uit te nodigen om een bezoekje 
te brengen voor zij die willen bijdragen aan dit project.

Wij komen terug bij ons asiel in Anderlecht, Bollinckxstraat: 
in onze vorige editie hebben we u het plan voorgesteld wat 
betreft de aanpassingswerken. Hiervoor moeten we het ge-
bouw slopen aan de rechterkant van de binnenplaats ( oude 
conciërgegebouw, die momenteel dient als dierenartsprak-
tijk, oude bureel Mevrouw LAMBEAU, het kattenpension, 
en een kleine opslagruimte boven). Door de transformatie 
naar een groter en functioneler gebouw laat het ons toe om 
meer katten te kunnen opvangen.

Alle plannen en het dossier ( stedenbouwkundige aanvraag ) 
zijn door onze architect ingediend bij de gemeente Ander-
lecht begin December 2015 : de administratieve procedure 
is dus gelanceerd. Het zal dus nog enkele maanden duren 
alvorens we succesvol aan de werken kunnen beginnen (we 
hopen toch de werken af te ronden in 2016). Tijdens deze 
periode, zorgen we voor een normale werking (adopties, 
opvangen en verzorging van alle afgestane en gevonden 
honden en poezen)

Wij lanceren hierbij nog een nieuwe oproep om uw finan-
ciële steun. Zonder jullie zou dit alles echter niet mogelijk 
zijn.Onze directeur, de beheerders en ik zelf staan ter uwe 
beschikking indien u nog vragen of uitleg wenst over deze 
twee grote projecten ANDERLECHT (BOLLINCKX) en 
BRAINE LE CHATEAU.

Ik laat jullie nu ons nieuwe tijdschrift ontdekken: veel lees-
plezier!
 
Tot gauw,
Jean Jacques PEGORER 
Voorzitter

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Terras van onze 
toekomstige kattenasiel 
Bollinckxstraat - ANDERLECHT
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Onze TOEKOMSTIGE ASIEL,  
Bollinckxstraat te Anderlecht

De tuinen  
Bollinckxstraat - ANDERLECHT

Hoofdingang  
Bollinckxstraat - ANDERLECHT
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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€

Een nuttige  
verduidelijking over 

NALATENSCHAPPEN 
ten gunste van  

HELP ANIMALS

Het tarief van de successierechten is altijd 
heel interessant maar verschilt volgens de 
verschillende gewesten.

U weet dat het fiscaal heel interessant is om 
een testament op te stellen ten gunste van 
verenigingen zoals Help Animals die over 
een goedkeuring van het Ministerie van Fi-
nanciën beschikt inzake de aftrekbaarheid-
van giften. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn VZW’s in prin-
cipe onderworpen aan een normaal tarief van 25 % wat 
successierechten betreft. Voor Help Animals bedraagt het 
tarief slechts 12.5 % omwille van de speciale goedkeuring 
van het Ministerie van Financiën waarover Help Animals 
beschikt. (Help Animals voldoet aan verschillende strikte 
voorwaarden die door het Ministerie van Financiën streng 
gecontroleerd worden om van deze fiscal goedkeuring te 
kunnen genieten. Dit biedt aan de vrijgevige erflater een 
garantie wat betreft de ernst van de begunstigde vereni-
ging).  In het Vlaams Gewest bedraagt het tarief slechts 7 % 
en in het Waals Gewest 8,8%.
Het toe te passen tarief wordt bepaald in functie van 
de woonplaats van de erflater, meer bepaald de voor-
naamste woonplaats tijdens een periode van 5 jaar voo-
rafgaand het overlijden.  Onophoudelijk herinneren wij 

u aan de mogelijkheid om  dierenwelzijnorganisaties 
te helpen door aan hen te denken bij het opstellen van 
uw testament. De bijdrage van deze nalatenschappen 
is van levensbelang en essentieel voor dierenasielen. 

Het staat hen toe om hun werk verder te zetten en een 
maximum aan dieren te redden.   Want in tijden van econo-
mische crisis kunnen dierenasielen, bij gebrek aan subsidies 
en overheidssteun, enkel op de vrijgevig-heid van de bevol-
king rekenen. Raadpleeg uw notaris en wees vooruitziend 
door hem uw testament toe te vertrouwen zodat hij de gel-
digheid kan nakijken en het kan laten registreren. 

Uw notaris zal steeds uw beste raadgever zijn in deze, soms  
delicate, maar heel belangrijke aangelegenheid voor de 
VZW’s die dieren in nood helpen.

Jean-Jacques Pegorer,
Vicevoorzitter, belast met de nalatenschappen
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schenk hen  
een NIEUWE  

THUIS …

Vanaf heden stellen wij jullie onze te adopteren honden 
en katten voor aan de hand van eenvoudige « identiteits-
kaarten ». Het ideale gezelschapdier vinden dat aan al uw 
verwachtingen voldoet en dat u graag zal zien gebeurt niet 
op enkele minuten en kan niet enkel op basis van een tekst 
en/of  foto gebeuren.
Om er voor te zorgen dat het een geslaagde adoptie wordt 

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

Adopties

ARES 
LABRADOR  
MANNELIJK  

GEBOREN: 16.3.2011

BELLA  
KRUISING SPANIËL 

VROUWELIJK  
GEBOREN: 16.10.2010

BEAUTY 
 LABRADOR 

VROUWELIJK  
GEBOREN: 1.12.2011

CINQUO 
HUSKY 

MANNELIJK  
GEBOREN: 6.10.2014

GINI 
JACK RUSSEL 
VROUWELIJK  

GEBOREN: 1.2.2008

ICEBERG «ICE»  
SIBERIAN HUSKY  

MANNELIJK   
GEBOREN: 13.8.2010

KIKO 
MECHELSE HERDERSHOND  

MANNELIJK  
GEBOREN: 28.9.2009

JAGGER 
MECHELSE HERDERSHOND  

MANNELIJK  
GEBOREN: 23.4.2014

LUCKY  
 DALMATIËR  
MANNELIJK  

GEBOREN: 6.12.2013

MAX 
MECHELSE HERDERSHOND 

MANNELIJK  
GEBOREN: 25.12. 2014

REX 
DUITSE HERDERSHOND  

MANNELIJK  
GEBOREN: 4.1.2015

SPIKE  
HUSKY 

MANNELIJK GECASTREERD  
GEBOREN: 22.3.2011

SHINOOK 
KRUISING DUITSE HERDERSHOND  

MANNELIJK GECASTREERD  
GEBOREN: 7.10.2012

LUCKY 
SHIH-TZU 

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 29.6.2006

LUNA  
JACK RUSSEL 
VROUWELIJK  

GEBOREN: 30.6.2014
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is het van essentieel belang dat u in contact komt met de 
hond of kat die uw aandacht weerhoudt (door bijvoorbeeld 
met hem te komen wandelen of hem te komen strelen). 

Dieren gedragen zich niet altijd op dezelfde manier bij ie-
dereen, afhankeijk van de persoon die voor hen staat kan 
dit variëren. Om dus zo veel mogelijk correcte informatie 

te verzamelen over uw « lieveling » nodigen wij u uit om 
onze website www.helpanimals.be (die dagelijks bijgewerkt 
wordt) te bezoeken of u kan ook inlichtingen inwinnen bij 
ons dynamisch team van secretaresses die u met plezier 
alle nodige informatie zullen verschaffen over het dier dat 
u wenst te adopteren .
(dit kan ter plaatse of via telefoon : 02/523 44 16)

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

AMAROKA 
KRUISING EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD  
GEBOREN: 27.1.2014

BONZAI 
 EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD  
GEBOREN: 18.12.2005

PISTACHE 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD  
GEBOREN: 22.1.2007

PIRELLI  
 EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD   
GEBOREN: 7.12.2014

PADDINGTON 
 EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 20.1.2003

LILI 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 22.6.2012

GERMAINE 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 4.9.2014

CHARLEY 
 EUROPEES   

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 1.4.2011

MAX 
 EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 10.2008

RONRON 
 EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 25.1.2010

JOPLIN 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD  
GEBOREN: 13.1.2015

KIWI 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 22.1.2014

PISTACHE 2 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 18.1.2014    

ANISETTE 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 23.12.2013

KIA 
 EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 22.1.2014
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Onze stallen

Nieuws uit de  
STALLEN VAN  

COURCELLES... 
 

Alles gaat werkelijk heel goed hier! We 
hebben een veel talrijker aantal gasten 

dan vroeger (want bij Help Animals den-
ken we: als er plaats is voor twee, is er wel 

plaats voor drie dieren in nood!)
 
Onze 11 paarden werden vergezeld door 3 ezels, 2 scha-
pen, 8 geiten en bokken, kippen en hanen. Allen gered 
uit slechte omstandigheden. Eindelijk zijn ze op een 
veilige plaats en leiden een mooi leven. Hun individuele 
verhalen, zo aandoenlijk, verdienen het in detail verteld 
te worden, maar we nodigen u uit om ons te bezoeken, 
opdat we het u zelf kunnen vertellen. 
In ons laatste nummer deelden we u het prachtige 
verhaal van KENT die werd geadopteerd door  
LAETITIA, bij wie hij zich nog steeds uitstekend gedraagt. 
Onze paarden kregen ook het gezelschap van de merrie 
PANDORA, die alleen leefde in een vieze box en waar-
voor niemand eigenlijk echt zorgde. Haar martelaarschap 
is nu voorbij. Ze is veilig in ons asiel en wordt verwend 
als nooit tevoren. Nu kan ze eindelijk genieten van een 
sereen leven bij ons. 

Het 26-jarige paard GENTLEMAN is bij ons ook goed 
terechtgekomen: zijn eigenaar wou hem niet langer 
houden omdat het paard (zo werd gezegd)  aan een tumor 
in de blaas leed. Wij hebben hem meteen onderzocht en 
een antibioticakuur gegeven, en het bleek uiteindelijk 
om nierstenen te gaan. Na een stevige vitaminecocktail 

heeft dit paard zijn enthousiasme herwonnen en steelt 
hij nu de harten van iedereen. 
Een heel lieve en mooie merrie genaamd MANDOLINE 
is ook één van onze nieuwe beschermelingen. Zij leefde 
onverzorgd op een terrein zonder water of voedsel. Nu is 
ze bij ons super gelukkig.

We hebben daarbij ook nog 3 ezels gered, enkele schapen, 
geiten en bokken, waarvan we er één succesvol tegen 
schurft behandelden. Enkelen onder hen zijn al geadop-
teerd door echte dierenvrienden, en het plezier van hen 
te zien opleven is voor onze dierenverzorger Maxime en 
ons team van vrijwilligers van onschatbare waarde. 

De geiten en bokken (sinds hun aankomst bij Help Ani-
mals gecastreerd) waren aan hun lot overgelaten, zonder 
onderdak, op een vreselijke plaats. Ze leven daar zonder 
water of voedsel, in een omgeving vol modder en vui-
ligheid.  Bij Help Animals hebben ze het paradijs terug-
gevonden, en de ochtend van 23 november 2015, wer-
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den we verrast door twee baby-geitjes! PINK en FLOYD 
zijn super schattige, harige grappenmakers waarvan we 
helemaal niet konden voorspellen dat ze op komst waren. 
Sinds hun eerste uren zijn ze zeer actief. Het zijn onge-
looflijke en prachtige baby’tjes!

Wat kunnen we u vertellen over onze 3 ezels, TRINITY 
(7 jaar), CLYDE (9 jaar) en BONNIE (26 jaar)? Zij wer-
den achtergelaten na de scheiding van hun vorige baas-
jes. Nu verplaatsen ze zich steeds stappend in een rij 
door onze velden in Courcelles. In onze «ark van Noah» 
stapte eveneens de schapen ABY (2 jaar) en DYNA (3 
jaar), op kerstavond in extremis gered uit het slachthuis. 
Deze lieverds die nooit iets anders hebben gekend dan  
onverschilligheid, zijn gelukkig ontsnapt aan hun vre-
selijke lot en bij ons terechtgekomen. Al deze dieren  
worden ter adoptie aangeboden. We trachten voor hen 
een mooie nieuwe thuis te vinden, wat steeds ons doel is. 

Ons asiel in Courcelles heeft ons nieuwe mogelijkheden 
geboden om dieren te redden en te beschermen, en 
zullen zich nog uitbreiden wanneer we onze nieuwe 
«vleugel» openen in Braine le Château, met veel meer 
plaats! (zie het woord van onze voorzitter).

Tot heel gauw!

Stéphanie DEVIS 
Vice-voorzitter
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Adopties

Chucky zijn nieuw verhaal gaat van start in het begin van 
2015. Hij was toen reeds een jaar op pension in het asiel. 
Wij hebben hem daar definitief verwelkomd vanaf maart 
2015, zijn vorige eigenaar wilde hem niet meer houden.
Net zoals bij mensen zijn niet alle paarden gelijk, zowel door 
hun persoonlijkheid als door hun unieke gevoeligheden.

We wisten niet veel over het verleden van Chucky maar we 
hebben snel begrepen dat hij zware herinneringen met zich 
meesleepte die tot uiting kwamen in zijn soms nogal moei-
lijk gedrag dat ook wees op een totaal gebrek aan opvoe-
ding.

Maar, stapsgewijs, na zijn castratie en dankzij de geduldige 
en attente opvoeding van Maxime, onze waardevolle ve-
rantwoordelijke van de « Stallen van Help Animals » heeft 
de jonge en soms onvoorspelbare « boef » plaatsgemaakt 
voor een prachtig opengebloeid en perfect evenwichtig 
paard. En dan, op 4 oktober, 2015 tijdens onze opendeur-
dagen, heeft het leven van Chucky eindelijk een positieve 
wending gekend. Voor het eerst zagen we een fonkeling 

in zijn ogen, een Brussels gezin viel als een blok voor hem. 
Ze kwamen hem vervolgens elk weekend verwennen. Een 
groot liefdesverhaal kwam tot stand en werd enkele weken 
later bezegeld door een vraag tot adoptie …

Na een beslissend bezoekje aan zijn toekomstige thuis brak 
« D-day » heel snel aan. Het was een emotioneel geladen 
afscheid voor ons, we hadden hem de voorbije maanden zo 
veel vooruitgang zien maken. Zijn adoptanten waren onge-
duldig om hem zijn nieuwe vriendjes voor te stellen.
Nu, bij Pierre en Sophie, heeft Chucky de littekens van 
zijn pijnlijk verleden achter zich gelaten. Hij leidt een  
vreedzaam en gelukkig leven in het gezelschap van Diamé-
line, een prachtige isabella merrie, en van Domingo, een brave 
« opa » van 26 jaar. Hij vergezelt hen dagelijks op rustige 
wandelingen en op mooie dagen in de weide.

Liefste Chucky, we zullen je nooit vergeten: we zullen altijd 
een oogje in het zeil houden en wensen je alle geluk toe!

Stéphanie DEVIS

HET NIEUWE LEVEN VAN CHUCKY 
ONS TWEEDE GEADOPTEERDE PAARD ...

Chucky in de stallen 
van Help Animals...

Enkele uren voor het vertrek 
naar zijn nieuwe bestemming
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De eerste minuten van  
Chucky bij zijn nieuwe familie

U wenst  

een gift te doen  
voor onze paarden ?

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

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

Chucky in het gezelschap 
van zijn nieuwe eigenaar  
op de weide ...

Met Diameline : Het geluk is op de weide !
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Misschien trappelt u reeds ter plekke van ongeduld en telt 
u elke nacht schaapjes in afwachting tot dat onze tweede 
opendeurdag aanbreekt.

U zal vast en zeker in galop komen aanstormen om uw pas-
sie te delen met de andere bezoekers die ook zoals u van 
dierenwelzijn hun stokpaardje gemaakt hebben. Het zou 
echt heel spijtig zijn om uw tweede afspraak met onze paar-
den Flicka, Choco, Gentleman, Pandora, Super Boy, J’y Suis, 
Ulysse, Pomme, Princesse, Kazan, Mandoline onze bokken 
en geiten Fly, Largo, Dark, Yoko, Fleur (mama van Pink en 
Floyd), onze drie sympathieke ezels Trinity, Bonnie en Clyde 
en ook onze twee onafscheidelijke ooien te missen Aby en 
Dyna!

In hun verleden werden ze verwaarloosd, waren ze het 
zwarte schaap van de familie of hebben ze het “klappen 
van de zweep” gekend. Maar nu delen ze dezelfde droom: 

u ontmoeten, u verleiden, nooit meer als eenzame ruiter de 
horizon tegemoet gaan en u ontroeren zonder van u een 
zondebok te maken.

Stéphanie en Loly, onze twee amazones, Maxime, onze  
« ridder op het witte paard » Jean-Pierre, Angy en ook al 
onze vrijwilligers kijken er naar uit om u te verwelkomen in 
Courcelles op zondag eerste mei van 13 tot 18 u op onze 
opendeurdag van « De Stallen van Help Animals ».

OP HET PROGRAMMA STAAN: de voorstelling van onze 
beschermelingen, leuke animatie, eenvoudige vegetarische 
keuken, gesprekken over ons gezamenlijk doel en nog an-
dere verrassingen ...

Twijfel dus geen moment: in stap, rustige draf, rengalop of 
in deux-chevaux, overwin elk obstakel en haast u naar rue 
de Rianwelz !

Anne DUMORTIER

Wed steeds op het goede paard met  
onze TWEEDE OPENDEURDAG in de  
« Stallen van Help Animals »

 Toekomstige evenementen

Geiten ter adoptieEzels ter adoptie
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Opendeurdagen in de stallen  
van Help Animals van 13u tot 18u

Breng een  bezoekje aan 

onze stallen of steun onze actie !

De afspraak van liefde en vriendschap – Rue Rianwelz 3 - 6180 COURCELLES

Zondag    1 Mei 2016
Te Courcelles
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P A T I S S E R I E

Gustaaf Vanden Berghestraat 1, 1070 Anderlecht

Open van dinsdag tot vrijdag van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u. Zondag 7u tot 15u

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

• Speciale broden • Pains surprises
• Fijne gebakjes • Diverse mousses

Pralines, petits fours,  
gezouten en gezoete taartjes

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4

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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FLICKA  
en de jeugdfontein 
Lang, lang geleden - 34 jaar geleden om precies te zijn - werd 
er in onze groene contreien een charmante Welsh merrie 
geboren, die door haar eigenaren, een amazone en een 
cavalier, Flicka werd genoemd. Ze leefden alledrie samen, 
gelukkig in hun idyllische universum. Het veulentje groeide 
snel uit tot een prachtige, gracieuze jonge merrie die haar 
baasje liever zag dan wat dan ook ter wereld. Wat een ge-
luk was het om haar schoonheid te aanschouwen... Flicka 
dartelde door de prachtige, groene velden in de omgeving, 

met op haar rug jongens en meisjes uit de buurt, alvorens 
rustig terug te gaan naar haar stal, waar ze zich graag liet  
verzorgen door haar favoriete stalmeester. Zo gingen er 
lange jaren voorbij, zorgeloos en sereen, tot aan die vrese-
lijke dag in 2015, waarop haar ernstig zieke baasje moest 
besluiten Flicka, ondertussen gevorderd in leeftijd, toe te 
vertrouwen aan een paardenpension.

Helaas ging ze daar in haar kleine stal snel achteruit: uitge-
droogd, ondervoed en verwaarloosd door haar verzorgers... 
Door verwaarlozing en knagende eenzaamheid veranderde 
de dartele, kleine merrie in enkele weken tijd in een arm, 
kreupel oudje, uitgehongerd en verschrompeld als de stam 
van een duizend jaar oude wilg. Werd ze het slachtoffer van 
een gruwelijke vloek? Haar verzwakte hart was uitgeput. 
Moesten we haar daar aan haar lot overlaten, ver verwi-
jderd van diegenen die haar graag zagen en haar een leven 
lang verwend hadden? Als gevangene, eenzaam en verla-
ten, had ze slechts 1 wens: in volle galop te ontsnappen uit 
haar vieze gevangenis... 

 

Levensverhaal

Maar ze wist dat dit een loos verlangen was: de tijd tikte ge-
nadeloos verder, eindeloos. Met een lege blik in haar ogen 
legde Flicka zich al neer bij haar lot, toen ze, terwijl ze in een 
laatste slaap viel, een vreemde droom had: dat haar baasjes, 
woedend door de slechte behandeling die ze zonder klagen 
onderging, haar overplaatsten naar een asiel genaamd «de 
stallen van Help Animals». Dit asiel, dat bekend stond om 
zijn goede zorgen, zou haar dorst lessen met een helder wa-
ter dat magische krachten bezat. Water uit een prachtige 
fontein, dat de blessures zou genezen en de eeuwige jeugd 
zou geven aan diegenen die ervan drinken. Toen Flicka wak-
ker werd, kon ze haar ogen niet geloven: ze had haar kracht 
terug! Ze bevond zich in een grote stal gevuld met vers stro, 
waar elk paard hinnikte van vreugde. 

 
Ze voelde zich op slag herboren, vol kracht, gerespec-
teerd... als na een verjongingskuur! Had ze van de Fontein 
van de eeuwige jeugd gedronken? We zullen het nooit 
weten... Maar vandaag, dankzij de toegewijde zorgen van 
Maxime, haar «redder met de gouden oorring», galop-
peert oma Flicka weer van hartelust rond in onze weides, 
samen met haar beschermengel Choco. Deze sterke pony, 
ook al dertig jaar oud, volgt Flicka op de voet, als een bes-
chermende schaduw die haar nooit verlaat. Ja, die twee 
zijn een onafscheidelijk duo geworden! Zou ze hem het 
geheim van haar eeuwige jeugd hebben ingefluisterd? 
 
 Anne Dumortier

Flicka ter adoptieChoco en Fkicka ter adoptie
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Als de dag eraan komt, dat U een laatste hulde moet 
brengen aan uw gezel, zou het mooiste gebaar zijn 
hem een waardig einde te bezorgen en hem te laten 

cremeren in het crematorium van

«Dieren zonder grenzen»

Hij zal er verwelkomt worden door mensen die 
heel erg van dieren houden en uw verdriet zullen 
respecteren. Hun woorden en gebaren zullen U 

troost bieden en uw leed verzachten.  
 

De dieren die U liefhad, en die U liefde, vriendschap, 
tederheid en trouw gaven gedurende hun hele, korte 

leven verdienen het niet, wanneer ze U verlaten, naar een 
destructiebedrijf te worden gebracht.

De crematie is een ultieme hulde aan onze 
gezelschapsdieren.

ANIMAUX SANS FRONTIERES  
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 - 5140 SOMBREFFE
Tél. 071 88 88 45 - GSM 0473 95 73 78

Rue M. Rolleghemstraat 64 B - 1090 Jette 
T. 02 478 33 80 - G. 0499 73 80 57 

bobbymylou@hotmail.com

Sur rendez-vous / Op afspraak 
Open van Di - Vrij / Ouvert Mar - Ven  

9.00 - 12.00 & 12.30 -18.30

Zat/Sam 9.00 - 12.00 & 12.30 -17.00
Sluitingsdagen : Zondag & Maandag  

Jours de fermeture : Dimanche & Lundi 

In uw kasten, schuiven of op zolder liggen er waarschijnlijk 
nog spulletjes waarvan je niet meer wist dat ze er lagen of 
die je zelfs niet meer gebruikt? Gooi deze vooral niet weg! 
Fantasiejuwelen, boeken, decoratieve beeldjes, originele 

gadgets, keuken toebehoren, beertjes, enz. maken ons 
gelukkig …. maar vooral onze trouwe bezoekers tijdens 

onze opendeurdagen !

Met zeer veel toewijding worden de tombolaloten 
verpakt en verkocht aan 5€, 10€ en 30€, steeds met de 
nodige aandacht dat er in elk pakket iets leuk aanwezig 
is. Dit alles ten voordele van onze dieren, en dit is zeer 

welgekomen in deze moeilijke tijd.

Uit naam van al onze beschermelingen, waarvoor we dit 
allemaal doen, van harte bedankt voor jullie vrijgevigheid.

TRIMSALON

OP ZOEK NAAR 
 TOMBOLAPRIJZEN

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE  
V O O R  G E Z E L S C H A P S D I E R E N  E N  P A A R D E N
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Anne DUMORTIER

Vanaf nu zal u deze nieuwe rubriek in elk nummer van uw driemaandelijks magazine  
terugvinden. Wij stellen u hier onze favoriete boeken (romans, strips, woordenboe-
ken, praktische gidsen, verhandelingen, afbeeldingen, gedichten) en/of films voor 
die u zeker en vast zullen interesseren, ontroeren, doen lachen of zelfs zullen boeien 
dankzij hun helden … uw lievelingsdieren, natuurlijk!

Deze maand is onze keuze gebaseerd op twee sleutelwoorden: « humor » doorheen de 
grappige avonturen van het samenleven tussen hond en kat, en « optimisme » geboren 
uit de solidariteit die een « uitgestotene van de maatschappij » en zijn buitengewone kat  
verbindt …

Leeshoek

Qui dit chat dit chien !

Is het mogelijk om met een kat EN een hond te leven? Ja, 
natuurlijk … Na dertig jaar samenleven, wenste Marie-Ange 
Guillaume de fantastische faculteit, die honden en katten 
bezitten waardoor ze elkaar aanvaarden ondanks hun vers-
chillen, eren. 

Ze weerlegt hiermee met veel humor, tederheid en poëzie 
de uitdrukking « overeenkomen zoals kat en hond » die doet 
denken aan oorlog en schade. Opgefleurd met hilarische 
tekeningen van Florence Cestac is dit een grappige, smake-
lijke en aparte handleiding voor baasjes.

Petit manuel à l’usage des maîtres,  
Marie-Ange Guillaume et Florence Cestac. 
Éditions Dargaud

Bob de straatkat

« Ik heb ergens een bekend citaat gelezen. Er wordt in 
gezegd dat iedereen elke dag van zijn leven een tweede 
kans krijgt. Deze kansen moeten enkel genomen worden, 
maar in het algemeen doen we dit niet. « Hiermee begint 
het verhaal van James, een jonge marginaal, eeuwige loser 
die de weg kwijt is. Na een lange afdaling in de hel van drugs, 
leeft hij door zingen in de straten van Londen … tot hij op 
een dag een gewonde kat vindt die op hem lijkt te wach-
ten voor de deur van zijn appartement. Dankzij zijn nieuwe 
vriend vindt de jonge man eindelijk een doel in zijn leven. 

Hij aarzelt niet om al zijn spaargeld uit te geven aan de die-
renarts om hem te redden. Vanaf dat moment beslissen ze 
om hun privé- en publiek leven te delen! Maar wie voedt 
wie eigenlijk op? De mens of de kat? Ontdek de solidaire 
avonturen van dit onweerstaanbaar duo …
 
 James Bowen, Pocket



18 Help Animals

Hoe gaat het met hen ?

Sinds juni 2015 heeft Nel-

son een nieuw leven op het 

platteland. De afwisseling 

tussen zijn zachte thuis en 

de wandelingen in de tuin 

zijn zalig! 

Het konijn van het gezin is 

zijn grote vriendje gewor-

den; de hond, dat is een 

ander verhaal. Maar met 

een paar snoepjes wordt 

iedereen snel weer beter 

gezind. Nelson weet dat 

zijn uiterlijk in zijn voordeel 

speelt en speelt dit uit bij 

het bezoek. Maar de liefde 

van zijn leven is zijn bazin 

Catherine STRAUVEN, hij 

toont haar dit vaak door 

uitgebreide liefdesbetui-

gingen.

Sinds 23 oktober 2014, 

de dag van haar adoptie, 

maakt Chanel (die nu Julie 

heet) haar eigenares Mevr. 

STASSIN gelukkig. En dit is 

wederzijds! 

Ze heeft ons zelf gezegd dat 

deze enkele woorden en fo-

to’s niet volstaan om ons te 

vertellen wat deze « ronde 

kat » haar schenkt. Een ding 

is zeker, we hebben ons niet 

van rubriek vergist want 

het is een mooi liefdesver-

haal dat geboren is.

Een saaie zondag? Niet 

bij hen! Sinds Crumble in 

maart 2014 bij het gezin LE 

BEAU DE HEMRICOURT 

aangekomen is. Capucine, 

de poes van het huis, heeft 

een vriendje gevonden om 

haar dagen te vullen. Op 

het programma: achtervol-

gingen en rollebollen … Dat 

ze zo goed overeenkomen 

maakt hun eigenares heel 

blij. 

Crumble is volgens haar 

nieuwsgierig en heel intel-

ligent, maar zijn grootste 

eigenschap is « zijn zin 

doen »! Zoals een echte 

Leeuwenkoning …

« Tijdens mijn adoptie in 

juni 2015 maakte ik me een 

beetje zorgen maar ik heb 

heel snel begrepen dat het 

tussen ons klikte. Hier is er 

een tuintje dat ik niet veel 

bezoek want de katten van 

de buurt kennen het ook. 

We zijn met drie maar op 

sommige dagen neemt een 

meisje mijn domein over, 

gelukkig wordt ze snel 

groot en hebben we elkaar 

graag. 

Nu word ik Pitch genoemd 

en ik voel me thuis. Ik ga 

zelfs op vakantie maar 

houdt niet van de auto. Sa-

mengevat, bij Mr. en Mevr. 

MICHILS is lijkt het op een 

paradijs …

NELSON

PITCHOUNNE

CRUMBLE

CHANEL  
nu Julie genaamd

Elizabeth SCHWARZ
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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!

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

W W W . H E L P A N I M A L S . B E

facebook.com/helpanimals.be

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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Praktische raadgeving

Wat moet je doen als je hond iets te fel 
 zijn speelgoed “BESCHERMT” ?

Het angstvallig bewaken van speelgoed is een gedrag dat 
we vaak zien bij honden. Het kan zelfs zo ver gaan dat hij 
bijt als je het probeert af te nemen!
Vaak gaat het als volgt: je bent bezig en plots springt je 
hond, die nochtans rustig naast je lag te slapen, op en gaat 
er vandoor met iets dat van jou is. Hij bespiedt je vanop 
een afstand en kijkt je recht in de ogen met zijn prooi in de 
muil. Met gebiedende stem beveel je hem “geef!” en in een 
fractie van een seconde gaat hij er als een haas vandoor en 
begint ondertussen op zijn buit te kauwen. Hoe meer je hem 
achtervolgt en hoe erger je je enerveert, hoe beter hij zich 
verschanst. Uiteindelijk verstopt hij zich onder de tafel. Je 
bukt je en op je knieën kruip je achter hem aan om van hem 
af te pakken wat er nog rest van je dierbare object. Je hond 
houdt de lippen stijf op elkaar geklemd en gromt bedrei-
gend naar je hand.
Op dat moment zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel slaag je erin 
om je hond klem te zetten, zijn muil open te trekken en, met 
een beetje geluk, kan je nog iets redden van wat hij gestolen 
had. Ofwel heb je minder geluk en bijt hij je zodra je hem 
klem zet. Uit schrik dat hij je een tweede keer zou bijten laat 
je meteen los en begint hij als een bezetene op je eigendom 
te kauwen.

WAT KUNNEN WE HIERUIT LEREN?
Dat je hond al snel begrijpt dat je hem gerust laat als hij naar 
je gromt.
Dat hij gewoon een dierbaar voorwerp van je moet afpak-
ken om je aandacht te krijgen.
Dat hij zin en behoefte heeft om op iets te kauwen.
Door te reageren zoals hier werd beschreven, versterk je 
enkel maar zijn ongewenst gedrag en verhoogt de kans op 
een bijtincident.

HOE KAN JE DIT VERMIJDEN?
Eerst en vooral is het erg belangrijk dat je hem speeltjes of 
beenderen geeft waarop hij wel mag bijten. Het kauwen is 
erg belangrijk voor een hond: als hij dit geregeld kan doen 
is de kans erg groot dat hij een been verkiest boven je gsm!

We bestraffen vaak ongewenst gedrag maar belonen zel-
den gewenst gedrag. We negeren hem als hij rustig is en 
braaf ligt te observeren. Maar we geven wel aandacht, door 
hem te achtervolgen b.v., op het moment dat hij kattekwaad 
uithaalt. Probeer hem vaker te belonen (aaien, snoepje ge-
ven,…) wanneer hij braaf is. De “clicker training”-methode is 
daarvoor erg geschikt want die maakt de hond duidelijk wat 
goed gedrag is.

Probeer hem de toegang tot zijn favoriete verstopplekjes te 
ontzeggen.

Het allerbelangrijkste is echter om preventief met hem aan 
de slag te gaan zodat hij loslaat wanneer jij het wilt! Een 
hond leert door associatie en herhaling. Het principe is om 
hem zodanig te conditioneren zodat hij zijn muil opent bij het 
horen van een bepaald woord, bv “geef!”. Om dat te beko-
men moet je een paar keer per dag, in korte sessies van zo’n 
5 à 10 minuten maximum, met hem trainen. Je geeft hem een 
speeltje en op het moment dat hij het vastklemt, presenteer 
je hem een snoepje. Je zegt “geef!” en, zodra hij lost, felici-
teer je hem en krijgt hij het snoepje. Herhaal dit enkele ke-
ren. Hoe beter hij reageert op het woord “geef!”, hoe meer je 
kan gaan werken met meer waardevolle zaken. De beloning 
moet dan wel in verhouding zijn!
Het openen van de muil wanneer je “geef!” zegt, moet een 
reflex worden. Zoals bij ieder gewenst gedrag dient dit dan 
ook beloond te worden met een snoepje. Zo zal hij minder en 
minder de neiging hebben om het voorwerp bij te houden. 
Een hond klem zetten en met geweld het voorwerp uit zijn

muil trekken zal zijn agressiviteit alleen maar versterken. 
Het kan zelfs gebeuren dat hij zijn baasje bijt!

Zodra een hond, jong of oud, in een familie komt moet hij 
leren om los te laten als zijn baasje dat vraagt zonder dat de 
kans bestaat dat hij bijt. Om ongewenst gedrag te vermijden 
of af te leren is het belangrijk dat je dit “deconditioneert” 
zodra je het vaststelt.



21 Help Animals

TE DOEN 
 
Geef hem iets waarop hij mag kauwen wanneer 
hij zin heeft

Beloon goed gedrag

Geef hem geen toegang tot zijn favoriete ver-
stopplekjes, verzet eventueel tijdelijk enkele 
meubels

Oefen met hem preventief op het afgeven van 
zijn speeltjes wanneer jij het vraagt, het lossen 
moet een reflex worden op een bepaald woord, 
bv “geef!”

TE MIJDEN 
 
Dat hij zich verveelt

Dat je ieder goed gedrag als “normaal” ervaart 
en enkel aandacht geeft als hij kattekwaad 
uithaalt

Dat hij zich op bepaalde plaatsen kan verstop-
pen waar jij niet bij kan

Dat je alleen reageert als hij een waardevol 
object pakt en hem klem zet om het af te nemen

Aarzel niet om me te contacteren voor meer informatie, ik 
zal je met veel plezier te woord staan. Je kan me bereiken 
op: info@comportementaliste-chien-chat.be

Bibliografie: Click to Calm: Healing the Aggressive Dog 
(Emma Parsons/ Editions Karen Pryor Clicker Book); Un 
chien pour les nuls (Gina Spadafori & Catherine Collignon/ 
First Editions); Tout pour la psychologie de chien (Dr. Joël 
Dehasse/ Editions Odile Jacob)

Anne-Sophie Muffat 

Avenue André Ryckmans, 1
1180 Uccle - Belgique
 
+ 32 (0)473 88 76 81

Volg me op Facebook :

Anne-Sophie Muffat / Comportementaliste Chien & Chat 
www.comportementaliste-chien-chat.be

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

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
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Goed te weten

FAMILIALE  
VERZEKERINGEN
De gelukkige eigenaar zijn van een hond, kat, paard of een 
ander huisdier brengt ongetwijfeld een aantal verplichtin-
gen met zich mee die gelinkt zijn aan het welzijn van het 
dier maar ook een juridische verantwoordelijkheid die dui-
delijk omschreven staat in het burgerlijk wetboek.
 
STELT U ZICH VOOR …
U bezit een onschuldig, speels en nieuwsgierig hondje. Op 
een dag, is een kort moment van onoplettendheid echter 
voldoende voor hem om de nieuwe smartphone van uw 
buur, die op uw salontafel ligt, te bemachtigen. Zijn scherpe 
tandjes zorgen er snel voor dat de telefoon niet meer te ge-
bruiken valt! U bent zo verward dat u belooft om uw buur 
zonder enige discussie te vergoeden. De rekening bedraagt 
meer dan 600 euro! Erger nog … Uw huisdiertje stond niet 
toe dat iemand die geen deel uit maakt van het gezin (uw 
buur) hem zijn nieuw speelgoedje afneemt en laat dit blij-
ken door hem in zijn hand te bijten. De rekening loopt nog 
meer op!

Als u niet verzekert bent tegen dit soort tegenslagen dan 
zal dit zeker en vast een hap uit uw budget nemen! Als u 
daarentegen een « Familiale verzekering » hebt afgesloten 
dan zou de schade, zowel materieel als lichamelijk, gedekt 
moeten zijn. U moet wel de algemene voorwaarden van uw 
polis raadplegen om na te kijken dat deze situatie opgeno-
men is.
Dit is niet steeds het geval en de exacte omstandigheden 
van het voorval zullen bepalen of de maatschappij zal 
tussenkomen of niet.

Een bestaand voorbeeld … De eigenares van een, heel lief 
hondje dat nogal graag alleen op stap ging, vertrouwt deze 
toe aan haar broer tijdens een achttal dagen om ondertus-
sen volop van een buitenlandse reis te genieten. Spijtig ge-
noeg, zet het hondje zijn tanden in het kader van de houten 
deur. De inkervingen zijn diep en de herstelling vrij duur.  

De eigenares van het hondje vraagt aan haar verzekeraar 
om tussen te komen via haar familiale verzekering. Deze 
weigert echter omdat het dier niet onder haar toezicht 
stond tijdens het voorval. Het is dus essentieel om de 
termen en de details die opgenomen zijn in de algemene 
voorwaarden van verschillende maatschappijen goed na te 
kijken om te weten of de wettelijke verantwoordelijkheid 
die u draagt voor de dieren die u leven delen op een cor-
recte manier gedekt is.

We hebben de algemene voorwaarden van een 20-tal  
maatschappijen ingekeken (de bekendste op de markt), 
en we kunnen u bevestigen dat enig wantrouwen  
verantwoord is! 
 
Gebruikte termen zoals « huisdieren » en « gezelschapsdie-
ren » zijn niet altijd duidelijk omschreven. Honden en kat-
ten zijn hierin opgenomen, maar wat uw andere eventuele 
medebewoners betreft …
Er zijn ook verduidelijkingen nodig over het principe of u 
de eigenaar bent of enkel zorgdraagt voor het dier dat de 
schade zou kunnen veroorzaken.

Wat de dekking van de verantwoordelijkheid van andere 
dieren zoals geiten, kippen, eenden, konijnen, fretten en 
andere betreft, kan u best duidelijk de vraag stellen aan 
uw makelaar of aan de verzekeringsmaatschappij. Als het 
antwoord positief is, is het niet overbodig om hiervan een 
schriftelijke bevestiging te krijgen!

De verzekerde bedragen zijn vaak overal dezelfde: onge-
veer 20 000 000 euro in het geval van lichamelijke schade 
en tussen de 2 en 5000 000 euro als het om materiële 
schade gaat. De franchise (het deel van de schade dat bij elk 
voorval voor uw kosten is) varieert van 130 tot ongeveer 
250 euro. De jaarlijkse premies variëren tussen de 80 à 130 
euro.
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PAARDEN …
In het kader van verzekeringsmaatschappijen, heeft het 
paard een aparte plaats.
Voor sommige onder hen wordt de dekking van de wette-
lijke verantwoordelijkheid gegeven aan de eigenaar van 
het paard maar in de meeste gevallen wordt geen enkele 
dekking toegekend. Behalve als u bijvoorbeeld als , niet-
eigenaar, klant in een manege door onhandigheid schade 
toebrengt ... Maar dit soort van situaties lijkt ons weinig 
waarschijnlijk aangezien de (professionele) verzekerings-
polis van de manege hier « in eerste lijn » zal staan om de 
schade te dekken.

Als u een paard (of meerdere paarden) bezit is het 
onontbeerlijk om uw verantwoordelijkheid te dekken via 
een aangepaste familiale verzekering of een specifieke po-
lis voor paarden. Sommige maatschappijen bieden dit type 
van contract aan voor een redelijke jaarlijkse premie van 
ongeveer 110 euro.

ANDERE GEZELSCHAPSDIEREN …
Sommige onder hen zijn in het algemeen gedekt, konijnen, 
hamsters … Andere daarentegen zijn uitgesloten, zoals 
fretten omdat ze beschouwd worden als « wilde dieren ». 
Wat gebeurt er dan met slangen, hagedissen, vogelspinnen 
en andere nieuwe huisdieren?
U moet weten dat bijna alle maatschappijen hen uitsluiten, 
enkele dekken hen! Het is in dit geval noodzakelijk om hen 
te verwittigen en het diersoort exact te omschrijven. Som-
mige onschadelijke slangen kunnen verzekerd worden te-
rwijl andere logischer wijze uitgesloten worden.

In het doolhof van al deze informatie moet gezegd wor-
den dat één maatschappij (KBC Verzekeringen) een heel 
interessant en volledig contract aanbiedt voor hondenei-
genaars. Deze familiale polis heeft een uitbreiding « hond ». 
Deze bedraagt maximum 37 euro per jaar (dit brengt de 

jaarlijkse premie op ongeveer 130 euro). Deze polis dekt 
niet enkel uw wettelijke verantwoordelijkheid als eigenaar 
(tot 3 honden zonder supplement) maar ook de schade die 
veroorzaakt wordt aan één van uw gezinsleden door een 
hond die niet van u is. Daarenboven, als u viervoetige gezel 
verantwoordelijk gesteld wordt en slachtoffer is van een 
verkeersongeluk (hij is zelf gewond) dan vergoed de maats-
chappij de schade die berokkend is aan derden maar ook 
de dierenartskosten om hem te verzorgen (tot 2000 euro). 
Opgelet: dit geldt enkel in het kader van een verkeersonge-
luk (spijtig genoeg de meest voorkomende oorzaak van 
ongelukken met honden). En als kers op de taart: zonder 
franchise!

Zoals u het kan vaststellen, kan uw verantwoordelijkheid 
als eigenaars van een huisdier, in extreme gevallen, leiden 
tot een vreselijke financiële en familiale catastrofe.

Om u dit te besparen, is het wijs om voor een geschikt 
verzekeringscontract te kiezen waarvan u alle elementen 
analyseert of laat analyseren (door uw makelaar) …

“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

Christian De Meyer
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Verslag 

Wat is floorball, ook bekend als «unihockey»? Het is een 

eenvoudige, creatieve, snelle en intensieve sport voor 

jonge en minder jonge mensen. Een match is opgebouwd uit 

3 sets van 20 minuten en wordt gespeeld in een zaal op een 

terrein van 40x20m afgebakend door een boarding. 

Sinds de opkomst van floorball, heeft de sport zich over 

de hele wereld verspreid en ontwikkelt de techniek zich 

ook nog steeds. Floorball zorgt voor veel plezier en er zijn 

steeds meer mensen die deze sport willen bekijken, uitpro-

beren en zelfs spelen in competitieverband. 

De teams bestaan uit 5 spelers uitgerust met een stick, en 

een doelman. De club van de vossen van Terhulpen werd 

opgericht in oktober 2007 door Nicolas Senez, Jean-Fran-

cois Greffe, Nicolas Freuville en Catherine Saint-Hubert. 

Nicolas was sinds januari 2007 op zoek naar een zaal waar 

het mogelijk was een nieuwe structuur te openen en het 

antwoord kwam van de gemeente van Terhulpen en burge-

meester Christophe Dister.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het 

secretariaat van de ploeg, een kijkje nemen op de website 

of op de Facebook:

Renards de La Hulpe ASBL 

Rue Général de Gaulle, 53 - 1310 La Hulpe

secretariat@renardslh.be

www.renardslh.be - facebook.com/RenardsLH

Palmares van de vossen van  
Terhulpen de laatste seizoenen:

2014-2015: Volwassenen ploeg haalt 1e Divisie

2014-2015: Kampioen België U13

2013-2014: Kampioen volwassenen divisie 3

2013-2014: Kampieon België U13

DE VOSSEN VAN TERHULPEN...  
EEN FLOORBALL-PLOEG... OM TE LEREN KENNEN!
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Hoe gaat het met hen ?

Het is begin januari 2014. Sinds enkele weken doolt ze rond 
door de straten van een Brusselse wijk. Een liefdadige ziel 
pikt haar op en vertrouwt haar ons toe omdat ze er zelf niet 
voor kan zorgen. Dit “Russisch blauw” kattinnetje is onge-
veer één jaar oud, lief maar eigenzinnig. Ze kan goed om met 
de andere soortgenootjes in het asiel. Ondanks het feit dat 
ze weken op straat leefde, is ze in goede gezondheid. We 
geven haar de nodige verzorging: ze wordt gesteriliseerd, 
krijgt de nodige vaccins en wordt gechipt.Haar rustige tem-
perament, haar blauw-grijze dikke en zijdezachte vacht, 
haar grote diepgroene ogen en haar natuurlijke elegantie 
geven haar een majestueus, ja bijna betoverend, allure. Het 
is dan ook een evidentie om haar de naam te geven van een 
Egyptische godin, Isis. Luigi was ontroostbaar na het pijn-
lijke overlijden van Monella in oktober 2013. 

Het kattinnetje stapte 9 jaar eerder zijn leven binnen terwi-
jl hij herstelde van een ernstig accident. Ze werden al snel 
soulmates en dus onafscheidelijk, tot Monella ernstig ziek 
werd. Ze werd het slachtoffer van een slechte behandeling 
in een dierenkliniek, waar winstbejag belangrijker bleek 
dan dierenwelzijn.

“De enorme leegte die ze achterliet, deed me wegglijden 
in een zware, ja zelfs, depressieve toestand.” Enkele weken 
later bezocht Luigi, op aanraden van JJ Pegorer, ons asiel. 
Isis was net geopereerd en dus niet helemaal zichzelf. Toch 
maakten ze die dag al kennis. Luigi voelde nog steeds een 
groot verdriet en was er nog niet helemaal klaar voor om 
opnieuw een dier te adopteren. De ziel van Monella was 
nog tè aanwezig. Begin februari 2014 besloot hij om ons 
opnieuw een bezoekje te brengen. 

Isis voelde zich ondertussen heel wat beter. Ook al was 
de ontmoeting deze keer heel wat warmer, Luigi was toch 
nog niet helemaal overtuigd om opnieuw een dier in huis 

te nemen. Het is tenslotte een engagement dat je aangaat. 
Het is niet de bedoeling om even naar je hart te luisteren en 
nadien op je beslissing terug te komen.
Hij vroeg ons een week bedenktijd. Een businesstrip naar 
Italië kon hem hier alleen maar bij helpen. Zodra hij terug 
was liet hij ons weten, vol enthousiasme, dat hij er klaar 
voor was. Op 14 februari 2014 adopteerde hij Isis. Sinds die 
dag ontstond er een diepe vriendschap tussen hen. Isis volgt 
hem overal, van de keuken door het kantoor tot in het salon. 

Ze geniet van de tuin, blijft steeds in zijn buurt en komt me-
teen aangelopen als hij haar naam roept.
“De aanwezigheid van Isis maakt me echt gelukkig. Het ene 
dier kan het andere niet vervangen, ze zijn allemaal uniek. 
Het is een nieuwe ervaring, intens en verrijkend. Mijn 
gezondheid is sterk verbeterd en ik bekijk het leven weer 
positief…” 

Het is een oprechte vriendschap die hen sinds 2 jaar ver-
bindt. Isis is erg huiselijk en nogal wantrouwig tegen vreem-
den maar voor Luigi heeft ze een bijzondere genegenheid. 
Die is niet veranderd sinds Titina in juli 2015 haar intrede 
deed in het knusse leventje van Isis. Titina werd in Italië 
aangereden door een auto en het duurde weken voordat ze 
hersteld was. Isis heeft haar meteen geaccepteerd.

Vandaag spelen de 2 kattinnetjes samen en Isis is erin ges-
laagd om op natuurlijke wijze een wederzijds respect af te 
dwingen.

Ze heeft dan ook beslist deze goddelijke naam verdiend!

Een wel heel 
SPECIALE 

ontmoeting
 

Isis, een Egyptische godin… Isis

Christian De Meyer
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Zij hebben ons verlaten

CAWETTE
Cawette, werd geadopteerd in juni 2011 door Mr en Mev. LEFEVER-VAN MOLHEM 
en is heengegaan op donderdag 3 december 2015 door een ziekte. Ze werd geadop-
teerd op 10-jarige leeftijd, ze had haar eigenaars verleid door haar aanhankelijke blik, 
haar vriendelijkheid en zachte aard. Vanaf dat moment zijn ze samen gebleven en 
hebben ze 4 gelukkige jaren gedeeld. Ze had soms een paar trekjes van « Rataplan » 
en haar gezin lachte vaak om haar onhandigheid. Het zijn al deze kleine dingen, 
zowel op wandeling als thuis, die ze nu missen en voor altijd in hun hart zullen blijven 
verder bestaan.

MAYA
Maya werd als jongedame (ze was toen 1 jaar) geadopteerd en heeft daarna 12 
mooie jaren doorgebracht aan de zijde van de gezin TAELMAN-GERIN. Ze wordt 
omschreven als “een echte schat van een hond”, ze gaf al de liefde die haar gegeven 
werd veelvoudig terug. De natuur heeft haar plots in haar greep genomen, ze liet een 
grote leegte achter bij haar eigenaars. Nu zijn ze verheugd door de aankomst van 
een nieuwe gezel, het begin van een nieuw liefdesverhaal ...

CÂLINE
Op 15 maart 1999 komt er Mev. LEBACQ Huguette langs in het asiel en ze wordt de 
liefde van haar leven. 16 jaar zijn voorbij gegaan en Câline is op 3 november 2015 
overleden. Moeilijk om uit te leggen aan haar katachtig vriendinnetje Valentine die 
naar haar zocht. Ze heeft een grote leegte rondom haar achtergelaten. Maar de 
tijd zal zijn werk doen en er voor zorgen dat er enkel mooie herinneringen aan dit 
« kleine pareltje » overblijven.

LILI (Totoche)
Lili is in de lente van 2014 in het asiel aangekomen. Ze heeft het geluk gehad om haar 
weg verder te zetten met 2 van haar 8 vriendjes. Ze vormden trouwens een leuk trio. 
Nu zetten ze hun reis in duo verder terwijl Lili in vrede rust. Ze heeft tot het einde 
gestreden. Mev. PEETERS Françoise die haar omschrijft als « een schattige, lieve, 
aanhankelijke en zachte poes » heeft maar van 1 ding spijt: dat ze haar niet langer 
aan haar zijde heeft kunnen houden.

BAMBOU
Het was de kat van haar leven. Na 9 geweldige jaren samen kan het eerbetoon 
aan Bambou niet beter samengevat worden dan met de woorden van Mev. DE 
BRAUWER Anne: « Liefste Bambou, mijn liefde voor jou overstijgt alles. Ik hoop dat 
je gelukkig bent geweest bij ons en dat we elkaar ooit zullen terugzien … een onbe-
reikbare droom? Je hebt een foutloos parcours afgelegd, bedankt voor alles wat je 
me geschonken hebt.»

PIPPA & PRIYA
Het leven hangt soms maar aan een zijden draadje. Deze woorden betekenen veel 
wanneer het leven plots tot een einde komt. 5 maanden na haar adoptie was dit het 
geval voor Pippa en Priya, een pinscher tweeling van 4 jaar. Met hun geliefde eige-
nares en hun vriendin « mammie Cannelle » vormden ze een perfect kwartet. Ge-
troffen door hun heengaan, onthouden we hun mooie gevoeligheid en onvoorwaar-
delijke trouw. Twee sterren schitteren en waken over hun bazin die diep geraakt is 
door deze twee zielen die veel te vroeg vetrokken zijn. Eigenares Mev. CONRARDY

CAIRANNE 
Cairanne was van nature nogal angstig en ze heeft veel beproevingen gekend in haar 
leven. Eén er van had sporen achtergelaten aan haar linkeroog. Mevrouw ROME 
was nieuwsgierig om haar te leren kennen in het kattenverblijf. Ze zat verstopt in 
een hoekje en kwam onmiddellijk naar haar toe. Daarna volgden 7 gelukkige jaren 
gevuld met tederheid, ontdekkingen en kleine grappen en grollen Nu rust ze onder 
haar struik in het midden van de tuin, daar waar ze zich graag legde om de levende 
wezens te observeren.

Elizabeth SCHWARZ



27 Help Animals

De Heer, Mevrouw, Juffrouw   .............................................................................................................................................................

Straat ......................................................................................................................................................... NR ..............................................

Postcode .................................... Plaats ..............................................................................................................................................

Door ons «nu» te helpen, verzekert U de toekomst van onze dieren. 
Dank u voor hen. De Raad van Bestuur

Ik wens jullie «nu» te helpen, omdat jullie een waardig dierenasiel zijn en dat jullie bestaansmiddelen gering zijn.  
Ik stort dus, vandaag, de som van 250 €, als éénmalige steun op de rekening ING n° BE71 310-0029180-69. 

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 « bewaarengel” en is de kans gro-
ter 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: 

Peter- of  
meterschap 

met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door 
de naam van de betrokken hond of kat).
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 meters-
chapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw 
petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich 
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen. 
Uw toekomstig petekind is er u al dankbaar voor !

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

[ van HELP ANIMALS vzw ]
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of  
meterschap 

ERELID
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Voorbije gebeurtenissen

Met de glimlach onthaald worden. Een vriendelijke en effi-
ciënte bediening. Tombola-lotjes die door klein en groot 
geapprecieerd worden. Heerlijke vegetarische gerechten, 
volgens de waarden die we allen verdedigen. Honderden 
bezoekers en adoptanten, die zeer blij zijn dat het zo schoon 
is in ons asiel. Een warme sfeer en , bovenal... 15 formida-
bele adopties! 
Dit fantastisch resultaat hebben we aan U te danken! 
Want uw aanwezigheid, persoonlijk engagement, goede 
humeur, onvermoeibare energie en gulheid hebben voor 
het grote succes van onze opendeurdagen gezorgd. We 
danken u voor uw steun, die ons inspireert, dag na dag, 
en ons de moed geeft om elke dag weer ons best te doen 
voor onze - steeds talrijker wordende - beschermelin-
gen: honden, katten, paarden, geiten, ezeltjes en schapen. 
 
YUMIKO, DANIELLE, LEO EN MOURAD: ons kwartet «top-
chefs» die voor het lekkere eten zorgden en onze smaakpa-
pillen verwenden gedurende het opendeur-weekend.

CÉCILE, VALÉRIE, FRANCOISE, CÉDRIC, ROGER  
EN BENNY, die ons die twee dagen steeds met de glimlach 
serveerden.
Onze barmannen ROLAND EN JEAN-CLAUDE die geen 
«water bij de wijn» hebben gedaan om uw dorst te lessen 
en, geloof ons, door de drukte dit weekend was dit «geen 
klein bier»

En, als «kers op de taart», CLAIRE EN LILIANE, onze lieve 
«suikertantes» die u allerlei lekkere taarten aanboden, die 
ons geschonken werden door PATISSERIE CHANSON. 

We vergeten ook de volgende personen niet: 
LYDIE, onze joviale kassierster. 
MIA, MARIO, ANNICK EN DIANE, die zich inzetten voor 
onze boetiek met cadeau-artikelen.

MIREILLE, STÉPHANIE, NANCY EN FRANCOISE, onze 
«Tombola dames». 

5 & 6 DECEMBER 2015 :  
twee betoverende opendeurdagen
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De Kerstman is onze kattenvriendjes 
niet vergeten, die fantastische cadeaus 

hebben gevonden onder de kerstboom! 
Zij bedanken van ganser harte de 

volgende vrijgevige personen:

Het bedrijf GUNNEBO dat, met behulp van onze  
vrijwilligers Linda GERMONPRE en Pascal d’HAESE,  

een prachtige krab- en klimpaal heeft aangeboden dat  
bovenaan uitgerust is met een «châlet», waar de katten 

zeker graag in zullen vertoeven! 

DE WIJZE DANA EN HAAR  
BAASJE MAGALI SIMON, 
 
wier zachte mandjes de katten de kans zullen  
geven hun zorgen te vergeten door er elke dag 
zoet in te dromen van hun toekomstige adopties...

En, natuurlijk: 
BRIGITTE, MARTINE, NICOLE EN DAGMAR, onze hostes-
sen aan het onthaal, die de «kat niet uit de boom keken» en 
haarfijn aan de bezoekers konden uitleggen wat het karak-
ter was van elk van onze asiel-katten.
DIANE EN SANDRA, die de bezoekers voorstelden aan 
onze asiel-honden. 

 LAURENCE CANDIDO, de artieste met een hart dat even 
groot is als haar talent, die erin slaagde u te betoveren met 
haar sublieme kleurenpaletten.

 En... al ons personeel dat zich heeft ingezet om van deze 
opendeurdagen een fantastische gebeurtenis te maken!

Dankwoord
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In gedachten

GRAFFITI (juni 2009 – 21 december 2015)

De letter «D» volstond om je leven verloren te doen gaan in de afgrond van het 

niets. Die «D» van December, die ons brutaal in een verschrikkelijke leegte heeft  

geworpen... 

Toen je met de tippen van je pootjes dat sinistere rad van fortuin in gang hebt 

gezet, sloot het fatale gordijn van je vluchtige lot zich voor altijd. Mijn laatste  

hoofdstuk is aangebroken. Nochtans gaat het spektakel door, onder het ijzige oog 

van de Maan. Maar het gelach dooft uit wanneer het onrechtvaardige lot de artiest 

treft. Je lijden achtervolgt me: waarom, mijn lieve engel, heb je die drie eindeloze 

uren moeten doorstaan, die vreselijke winterochtend, voordat zich langzaam de 

poort opende naar het hemelrijk van pure zielen, waar je je kan nestelen in een  

bedje van schitterende sterren in de Tuin van Licht. Mijn eenzame hart huilt om jou. 

Krachteloos zet ik mijn zwervende pad verder, vergeefs zoekend in het firmament 

naar een voortvluchtig vonkje, naar jou... Helaas, enkel het spook van de stilte weer-

kaatst de wrede echo van je afwezigheid, en ik val triest in slaap en droom dat je me 

een regenboog tekent. Plots weerklinkt er een stil gemiauw, dat ik mijn tranen moet 

drogen: Pommette, Pirate, Ciboulot, je vriendenclubje, hebben je welkom geheten 

in het kattenparadijs! Terwijl de tijd mijn wonden heelt met de zachte herinnering 

aan strelende armen, verdwijnt mijn verdriet eindelijk, om plaats te maken voor de 

zijdeachtige afdruk van jouw knuffelige charme.

Anne DUMORTIER

Weeshuisstraat 44 / 48  
1070 Brussel 
Tél. 02 / 205.12.11

Uit sympathie  
voor onze  

vrienden de dieren

ISOTHERMOS S.A. 
S P O O R W E G B E N O D I G H E D E N

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel
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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.

LE 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 €


