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Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fi scaal 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 fi scaal 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 fi scaal 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 71-310-0029180-69BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

A� rekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

SYMPATHISEREND

LID
25,00 €

250,00 €
Erelid

Membre
d’Honneur

ONDERSTEUNEND

LID
5,00 €

TOEGETREDEN

LID
15,00 €

BESCHERMEND

LID
60,00 €
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Woord van de voorzitter

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Dag beste leden van Help Animals et dierenvrien-
den. Na deze lange trieste en regenachtige winter, 
wachten we allen vol ongeduld op de terugkeer van 
de zon, de lente, de bloemen, en is het de tijd om een 
bilan op te maken van onze acties.

BILAN ADOPTIES IN 2017

Gedurende het jaar 2017, werden 808 dieren geadopteerd in 
onze twee asielen van HELP ANIMALS:

IN ONS ASIEL IN ANDERLECHT: 
545 katten en 237 honden, zijnde een 
totaal van 782 DIEREN

IN ONS ASIEL IN KASTEELBRAKEL
2 paarden, 4 pony's, 2 ezels, 11 geiten, 7 bokken, 
zijnde een totaal van 26 DIEREN

Sluit even de ogen, en stel U 808 dieren achter elkaar voor  : 
dit geeft een beeld van het werk dat ons team realiseerde om 
deze dieren te verwelkomen, dagelijks te verzorgen en een 
adopteerder te vinden voor zoveel dieren (in dit cijfer zijn niet 
de verloren dieren inbegrepen die hun baasje terug vonden 
dankzij ons asiel): U begrijpt nu waarom we verplicht zijn om 
uit te breiden en het waarom van ons twee huidige werven. 

In Kasteelbrakel zijn we nu soms verplicht om sommige dieren 
te weigeren omdat er niet genoeg plaats is (onlangs nog ver-
schillende mishandelde pony's die de politie ons bracht, waar-
voor een andere voorlopige oplossing gevonden is).

ONZE WERKEN IN ANDERLECHT EN 
KASTEELBRAKEL

Over de werken gesproken, ondanks de winter en de moeilijke 
omstandigheden om buiten te werken, gaan onze twee werven 
heel goed vooruit, verder in dit nummer vind U een fotorepor-
tage hierover.
In Anderlecht staat ondertussen het nieuwe gebouw er en de 
binnenafwerking volgt zijn gangetje. U kan zich moeilijk voor-
stellen hoe ingewikkeld een nieuwe moderne constructie is 
(honderden kabels, chauffage, electriciteit, …).

In Kasteelbrakel, werd een indrukwekkende structuur voor de 
nieuwe stallen geinstalleerd en het dak zal binnenkort gelegd 
worden. Het toekomstig huis (annexe) van de concierge is her-
bouwd (op nieuwe funderingen, daar er vroeger geen waren) 
en de renovatie, zowel buiten als binnen, van het hoofdgebouw 
vordert met grote stappen, dit geldt eveneens voor de grote 
behuizing die voorzien is om zwerfkatten op te vangen.

Onze dieren zaten warm deze winter, in een comfortabele mo-
biele en voorlopige structuur, de we enkele keren hebben moe-
ten stouwen door de stormen van deze winter. We hebben hen 
ook een paddock geinstalleerd zodat ze eens de benen kunnen 
strekken.

Wij hopen het einde van deze enorme werken in de zomer 
van 2018 en zijn steeds meer en meer ongeduldig om U deze 
dubbele realisatie te mogen tonen. Nog een beetje geduld en 
deze zal binnenkort beloond worden …  Wij wensen dus nog 
eventjes te wachten alvorens nieuwe opendeurdagen in onze 
asielen te organiseren, ondanks ons ongeduld om jullie terug te 
zien rond een glaasje, maar het is zeer moeilijk om een feeste-
lijk evenement te combineren met circulatie op werf.

Deze werken waren absoluut noodzakelijk om HELP ANIMALS 
toe te laten te evolueren en zijn capaciteit om lijdende dieren 
op te vangen te vergroten.

Wij hebben meer dan ooit uw fi nanciële steun nodig, om de 
kosten aan te kunnen die deze nieuwe stap in de ontwikkeling 
van ons (of eerder uw) asiel,  te weeg brengen. Ik doe dan ook 
beroep op uw vrijgevigheid: elke gifte, zelfs modest, wordt ont-
vangen met een enorme dankbaarheid, en dit is de beste ma-
nier waarop U ons kan helpen om deze o zo nodige werken te 
fi nancieren.
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In 2017, hebben het Waals en Vlaams Parlement gekozen voor 
het verbod van rituele slachtingen (éénstemmigheid, behalve 
3 onthoudingen voor Wallonië en éénstemmigheid behalve 
1 onthouding in Vlaanderen). Deze maatregelen zouden pro-
gressief in voege treden in 2018 en 2019. Ten minste, in princi-
pe, want verschillende moslim en joden organisaties, rabbijnen 
en imams, proberen om deze decreten te doen annuleren door 
het Constitutioneel Hof, met als motief dat deze in strijd zou-
den zijn met de vrijheid van culturen. En deze conservatieve 
krachten, totaal ongevoelig voor het argument om dierenleed 
te verminderen, komen met argumenten uit het boek Genesis 
en beweren dat hun God (of deze nu Allah of Yahvé genaamd 
is) absoluut dit bloed nodig heeft van dieren volledig in be-
wustzijn geslacht…

In Europa en in 2018, is dit allemaal volledig onaanvaardbaar, 
en is het tijd dat progressieve en moderne krachten, inbegre-
pen (en vooral) onze landgenoten en vrienden, moslims en jo-
den, hun stem laten kennen, want deze krachten bestaan en 
hun alternatieven, verenigbaar met de bestaande godsdien-
sten eveneens (voorbeeld: het slachten van dieren vervangen 
door caricatieve giftes om het menselijk lijden te verminderen, 
waarvan er genoeg is, helaas…). Een moedige antwerpse rab-
bi heeft trouwens het voorbeeld gegeven door vrijwillig voor 
te komen op het Constitutioneel Hof, niet om te bekritiseren 
maar het tegenovergestelde, om de verkozen decreten van 
Wallonië en Vlaanderen te ondersteunen, en om aan te tonen 
dat ze perfect verenigbaar zijn met een intelligente lezen van 
zijn godsdienst. Bravo en felicitaties, Mijnheer de Rabbi van 
Antwerpen, voor uw moed en uw compassie voor de dieren!

Laten we hopen dat al deze juridische middelen zullen worden 
verworpen, maar deze procedure is nog steeds lopende, en 
een rechtszitting voor het Constitutioneel Hof wordt niet ver-
wacht voor 2018 of 2019, wat waarschijnlijk zal leiden tot de 
vertraging van het toepassen van deze hervormingen.
Daarentegen, in de regio Brussel, is de situatie helemaal an-
ders. Want het lobbyisme van de moslim en joden gemeen-
schappen is er heel actief, en de politieke partijen twijfelen om 
een duidelijke positie in te nemen, zolang ze vrezen om een 
deel van hun traditionele kiezers de rug toe te keren. Deze par-
tijen gebruiken als voorwendsel de rechtszitting voor het Con-
stitutioneel Hof om momenteel geen positie te hoeven nemen 
in deze zogezegde delicate kwestie.

Op  9 februari nam ik deel aan een persconferentie georgani-
seerd door onze vrienden van GAIA:  een onafhankelijk onder-

zoek gerealiseerd op vraag  van GAIA door het studiebureau 
IPSOS, onthult dat 77% van de Brusselaars die stemrechtig 
zijn, voor het verbod van de rituele slachtingen zonder verdo-
ving zijn, en dat 1 Brusselaar op 3 niet zou stemmen voor een 
partij die dit verbod niet steunt (tot zelfs om van partij de ver-
anderen voor zijn stem).

De enige partijen die een zeer klare positie hebben ingenomen 
in Brussel, zijn de vlaamse partijen (VLD, CDNV en GROEN 
hebben heel duidelijk positie genomen VOOR het verbod op 
slachtingen zonder verdoving). Ook de Brusselse staatssecre-
taris voor het dierenwelzijn, Bianca DE BAETS (CDNV) staat 
duidelijk langs de kant van de dierenrechtenorganisaties. Dus, 
een dikke proficiat aan onze vlaamse vrienden, die veel pro-
gressiever zijn dan de franstaligen!
Daarentegen blijven de meeste franstalige partijen momen-
teel in het ongewisse, duidelijk met de verkiezingen als reden 
(partijen zoals PS en PTB zelfs ECOLO, die dubbelzinnig blijven 
zouden TEGEN het verbod zijn om zo hun moslim stemmers te 
genoegen).

Graag wil ik U er aan herinneren dat HELP ANIMALS volledig 
apolitiek is en dat ons enig politiek doel de bescherming van de 
dieren is !
Ik heb dan ook beslist om alle brusselse partijen aan te spre-
ken, zowel franstalig als nederlandstalig, om hun te vragen om 
ons zwart op wit, klaar en duidelijk, hun positie in dit debat 
te laten kennen. Zo zullen alle partijen op gelijke voet onder-
vraagd worden en ik zal in ons volgend nummer (juni 2018) 
de antwoorden die we ontvingen van de politieke partijen 
publiceren, zodat U duidelijk uw stem kan laten kennen bij de 
volgende gemeentelijke en regionale verkiezingen, en zodat U 
zich misschien vragen kan stellen bij de partij die uw voorkeur 
heeft.

Het is tijd dat de dierenbeschermers hun stem laten horen in 
dit politiek debat, en dat deze stem eindelijk kan tellen!
Ik zal ook onze vrienden van andere dierenbeschermingsorga-
nisaties vragen om hetzelfde te doen, zodat de politieke wereld 
eindelijk beslist om naar de stem van onze vrienden de dieren 
te luisteren.  We moeten herkennen dat de politieke partijen in 
Brussel niet direct stralen door hun laatste acties (voorbeeld: 
voetgangerscentrum in Brussel of de constructie van het nati-
onaal voetbalstadium, niet genoeg onderhoud van de tunnels, 
vluchten boven Brussel …) we moeten er absoluut voor zorgen 
dat de kwestie dierenbescherming een mobiliserend electo-
raal thema wordt. Conclusie: wordt vervolgd!

Verbod van rituele slachtingen zonder  
verdoving: … en in Brussel?

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS
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Indien het nog nodig was om U het nut en 
de urgentie van de werken van ons asiel 
in Kasteelbrakel aan te tonen, ziehier 
nog 2 recente voorbeelden.

Op 2 februari 2018, vroeg de eenheid 
van het dierenwelzijn van Wallonië 
(Unité du Bien-Etre Animal de Wallonie 
(UBEAW)) de tussenkomst van 2 die-
renbeschermingorganisaties, vrienden 
van HELP ANIMALS om 21 schapen op 
te vangen die in dramatische condities 
leven in Sinsin (regio Ciney): geen ver-
zorging, de dieren konden enkel op hun 
eigen rekenen om te eten en te drinken. 
Aan het wegkwijnen en 4 waren reeds 
gestorven. Hun "stal" bestaat uit enkele 
rotte planken, zonder dak, dat op instor-
ten staat. Hun terrein is een mengeling 
van modder en uitwerpselen. Hun vacht 
een mengeling van schurft, modder en 
vlooien. Ze zijn extreem zwak en mager.

Men roept HELP ANIMALS om hulp en zo 
worden 5 van deze schapen in bescher-

ming genomen.  De anderen werden 
verdeeld over de verschillende dieren- 
beschermingorganisaties (ANIMAUX 
EN PÉRIL, LE RÊVE D’ABY, ANIMAL 
SANS TOIT).

Nogmaals bravo voor deze uitsteken-
de, zo positieve samenwerking, tussen 
asielen, om het dierenleed te verlichten.  
Weggehaald uit deze hel, werden onze 
nieuwe beschermelingen opgevangen in 
Kasteelbrakel : gelogeerd in een schuil-
plaats speciaal gevuld met goed warm 
stro, progressief hervoed, verzorgd door 
een dierenarts, geschoren met installatie 
van een infrarood lamp om ze te verwar-
men ….)

Dit scenario herhaald zich op 7 februari 
2018. De UBEAW roept nogmaals om 
hulp bij de dierenbescherming voor 23 
mishandelde paardachtige in de regio 
van Raeren (oostkantons). Geen onder-
komen, geen voeding, sommige dieren 
zijn geraamtes en geteisterd door de 

koude van februari, en tegelijkertijd, 
worden 18 ezels en 1 pony aangeslagen 
in Fernelmont (regio Namen): de organi-
saties treden weer samen op. 

Na verdeling van de dieren komen 2 
ezels terecht bij HELP ANIMALS in  
Kasteelbrakel.  Nogmaals waren we er 
bij, en onze missie bestaat er uit deze on-
gelukkigen te verzorgen, hun waardig-
heid terug te geven maar ook, en vooral, 
hen een adopteerder te vinden, zoals we 
dit doen voor onze honden en katten in 
ons asiel in Anderlecht.
Voila, beste leden, ons dagelijks onver-
moeibaar gevecht.

Dank om ons te steunen, nog meer dan 
ooit !

 
Jean-Jacques PEGORER

Voorzitter HELP ANIMALS

Opnieuw en opnieuw gevallen van mishandelde dieren: 
onze laatste overlevenden, opgevangen in Kasteelbrakel.
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Ondanks de kou en de regen, is onze bouw van de Bollinckx-
straat fl ink vooruit gegaan tijdens deze winter 2017-2018. 
Het nieuwe gebouw is in plaats, en op dit moment zijn het de 
binnenvoorzieningen die de meeste aandacht brengen aan 
onze aannemer SIBOMAT. Het einde van de werken en de 
onthulling van het nieuwe gebouw is eind 2018 met onge-
duld verwacht, en dit ook om de traditie van de Opendeur-
dagen te kunnen hervatten.

De werken in Anderlecht

Ons nieuw gebouw
ziet er mooi uit.

Plaatsen van de bakstenen 
van de voorgevel.

In volle bouw, ondanks het 
koude weer van de winter.
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De toekomstige onthaalbureaus 
beginnen vorm te krijgen.

Toekomstige lokaal 
op het eerste verdiep.
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Onze voorlopige stallen gedurende de winter 
2017-2018 en de paddock die het onze dieren 

mogelijk maakt, hun benen uit te strekken...

De stallen in opbouw, een prachtige 
verwezenlijking in het vooruitzicht.

Onze dieren hebben het warm tijdens de winter.
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De werken in Kasteelbrakel

Het binnenste van de gebouwen 
in renovatie is veelbelovend.

De omheining voor zwer� atten.
Wat een ontvangstruimte !

De koude weersomstandigheden van deze 
winter hebben de buitenwerken wat ver-
traagd, maar de bouw verloopt snel en goed.

De renovatie van de bestaande gebouwen is 
fl ink gevorderd en de stallen beginnen vorm 
te krijgen. Het resultaat is prachtig!

De omheining voor de zwervende katten, heel ruim, zijn 
bijna klaar (er blijft juist nog wat plantaardige decoratie te 
plaatsen).

Dank zij de zorgen van onze dierenverzorgers en vrijwilli-
gers hebben onze dieren in de warmte overwinterd, in een 
grote voorlopige installatie met paddock.
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H O N D E N  VO O R  A D O P T I E

BELLA 
KRUIS.  ANATOLIË HERDESHOND

 VROUWELIJK  
GEBOREN:  18/06/2016

TAYSON
KRUIS. MECHELSE HERDERSHOND 

MANNELIJK
GEBOREN:  08/06/2016

PETER
ENGELSE COCKER 

MANNELIJK
GEBOREN:  25/04/2011

KAITO
KRUIS. MECHELSE HERDERSHOND 

MANNELIJK
GEBOREN:  06/01/2016

PINKY
JACK RUSSEL 
VROUWELIJK  

GEBOREN:  26/06/2012

KAITO
AKITA 

MANN.GECASTREERD
GEBOREN:  16/10/2014

PEPS
KRUIS. GOLDEN RETRIEVER 

MANNELIJK
GEBOREN:  06/11/2015

NEGUINHA 
KRUIS. CHIHUAHUA

VROUWELIJK  
GEBOREN:  09/02/2015

BOBBY
KRUIS. DUITSE HERDERSHOND 

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 08/02/2016

BALOU
 KRUISING  SHI TZU

MANNELIJK
GEBOREN : 16/02/2012      

PRINCESSE
KRUISING GRIFFON 

VROUWELIJK  
GEBOREN : 16/02/2012

BELLE 
FLATCOAT 

VROUWELIJK  
GEBOREN : 23/08/2012

COOKIE
PINSCHER

MANNELIJK
GEBOREN:  23/08/2017

ROX
KRUIS. BEAGLE 

MANN.GECASTREERD
GEBOREN:  02/02/2011

SNOOPY
BICHON

 MANNELIJK
GEBOREN : 14/11/2005

Adoptie 

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”. 
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,…). 
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K AT T E N   VO O R  A D O P T I E

JEAN-CLAUDE
EUROPEES 

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 12.12.2012

BONNY
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 28/06/2017

POUPETTE 
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 11/01/2010

NEKO 
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/07/2016

FILOU
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/05/2015

MILA
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 28/05/2017

CÂLINE
EUROPEES

 VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 09/03/2017

PATAPON 
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 19/01/2013

REGLISSE 
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 24/01/2013

BELLO 
 EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/07/2016

CRI CRI
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 05/12/2016

LINA
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 03/10/2014

WOODY
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN:  05/02/2011

FELICIA 
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 22/01/2012

BLACKY 
EUROPEES

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 09/06/2016

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 staan, rekening houdend dat er tussen het op-
stellen van deze tijdschrift en het uitdelen ervan sommige 
van de voorgestelde dieren reeds geadopteerd zijn.



 
Dank U, Maria, om ons te ontvangen en 
U te willen voorstellen aan onze lezers. 
Van waar komt U? Hoe oud bent U? 
Wat is uw levensverhaal, alvorens uw 
winkel te openen in de Blaesstraat?  

Guy heeft net zijn 91 jaar gevierd … en 
ik ben er al 69! Van hongaarse origine, 
was ik student aan de universiteit van 
West-Berlijn tijdens de koude oorlog 
toen ik hem ontmoete, 43 jaar geleden. 
Een… tumulteuse ontmoeting, alvorens 
hij mijn "rots tegen alle turbulenties" 
wordt en blijft. Ik heb daarna het geluk 
gehad om verschillende passionele er-
varingen te beleven: gedurende 3 jaar, 
kostuumontwerpster aan de Deutsche 
Opera, theaterdirectrice en zelfs prof 
voor leerlingen van 8 jaar … een periode 
die mij geleerd heeft dat ik niet gemaakt 
ben om de kinderen van anderen op te 
voeden! Ik heb mij dan gericht op stu-
dies van kunstgeschiedenis die mij naar 
antiekbeurzen bracht … en naar België, 
enig europees land waar dagelijks rom-
melmarkten zijn. Ik was onmiddellijk ver-
leid door de belgen: tegenover de koele 
duitse mentaliteit had hun menselijkheid 
voor mij hetzelfde goede effect als een 
"warme douche", waarvan ik geniet in 

deze buurt van de Marollen waar ver-
schillende nationaliteiten samen leven.

Wat zijn uw passies, buiten de kat?

De liefde voor het leven en voor het  
creëren! Ik heb mijn carrière als kos-
tumière en theaterdirectrice in Berlijn 
gestopt omdat deze mij verplichte mijn 
pensioen te nemen op 65 jaar, naar mijn 
inzien een onverdraagklijke manier om 
mijn dood voor te bereiden! Creëren is 
mijn zuurstof. Ik ben dan begonnen met 
het creëren van fantasiejuwelen alvo-
rens Bubu, mijn kat die 2 jaar geleden 
overleed, mijn muse werd, mijn inspi-
ratiebron, die mij terug de zin gaf om te 
tekenen en mij zijn avonturen in te beel-
den.
 
Van waar komt die passie voor katten? 
Waarom fascineren ze U zo veel?

Ik heb die passie zeker en vast geërfd van 
mijn vader die ze aanbad. Katten zijn vrij 
en nochtans trouw,  en o zo intelligent. 
Ze bieden hun vrijgevigheid aan de mens.  
Zelfs hun liefde is creatief!  Ze hebben 
heel donkere periodes in de geschiede-
nis overleefd (trouwens, in Hongarije 
werd er gejaagd op zwarte katten om ze 
te doden). In één instantie beslissen ze 
of je hun vertrouwen waard bent. Wan-

neer Guy (die altijd honden had gehad) 
voor de eerste keer bij mij kwam, voelde 
hij zich verlamd door mijn 2 katten die 
rond hem draaiden: Tobias, een vreedza-
me katachtige gentlemen die ik had ge-
adopteerd in een asiel, en Lucrecia, een 
zwarte panter met het karakter van een 
jaloerse en bezitterige diva die zich door 
niemand anders dan mij liet aanraken! 
Zij heeft hem de kunst van geduld en to-
lerantie geleerd alvoren hem toe te laten 
in haar goede genaden … Later heeft Fifi, 
een frele rosse kattin die we gered heb-
ben van een afschuwelijke dood toen ze 
vast zat in de muur van een hotel, hem de 
tederheid en herkenning geleerd die kat-
ten geven aan degene die ze lief hebben.

Van de vele katten waarvan U tijdens 
uw leven heeft gehouden, welke heeft 
de meeste indruk gemaakt? 
Welke grappige of aangrijpende 
anecdote kan U over hem vertellen?

Er zijn er zoveel! Ik wacht om alle kanten 
van hun persoonlijkheid te kennen alvo-
rens hun een definitieve naam te geven 
… Bubu (een echte beroemdheid gewor-
den) heeft de zijne te danken aan het 
feit dat hij miauwde toen hij het woord 
"bimbo" hoorde tijdens een italiaans te-
levisieprogramma gepresenteerd door … 
een bimbo! Het was een kat die zich echt 

Passionele liefde: voor Guy en 
Maria Molnar, is de kat echte 
kunst! 
Treed binnen in de wondere 
wereld van dit koppel met een 
sappig duits-hongaars accent, 
die reeds sinds 4 jaar onze ac-
ties steunt via hun publiciteit 
in ons trimestrieel magazine. 
Daar Guy ziek is, is het Maria 
die ons met een glimlach ver-
welkomt in haar "rariteitenka-
binet".

katten 
AmAteurs:  
Guy eN Maria Molnar, 
het meest brusselse hongaarse koppel

12 Help Animals
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deed verstaan. Hij sliep bij mij en ver-
plichte mij om op te staan om zijn eten 
op te dienen door te snorren in mijn oor, 
alvorens mijn kin zachtjes te likken en zo 
heel delicaat met zijn fl uwelen poot het 
laken op te heffen.

Sinds wanneer bestaat uw winkel? 
Wat zijn de specialiteiten?

Ik heb mijn eerste winkel geopend in 
1983. Na een terugkeer naar Hongarije 
van enkele jaren, zijn we hier  defi nitief 
gevestigd sinds 1990. En ik heb er voor 
gekozen om enkel spullen te verkopen 
waarvan ik hou: "katten" prullen natuur-
lijk, maar ook oude ijzeren dozen, juwe-
len, porselein, waaiers, oude kant … het 
begin was vernederend voor mijn eigen-
liefde … ik hoor nog de antiquaires van 
de Zavel lachen voor mijn vitrine! Maar 
in minder dan 2 jaar draaide de trend 
dankzij een beroemde dozen verzame-
laarster die bij mij heel wat vond om haar 
collectie te verrijken. Reeds vlug werkte 
de "mond aan mond" heel goed om toe te 
dragen aan ons succes.

Hoe gaat U te werk om alle kattenvoor-
werpen te verzamelen? Hoe vind U nog 
de weg in deze volle "grot van Ali Baba"?

In de jaren 1980, gingen we naar rom-
melmarkten. Vandaag verkopen vele 
mensen en verzamelaars ons hun voor-
werpen die wij met smaak uit kiezen … 
Guy ondersteunt mij moraal, maar de 
indeling van de winkel is MIJN domein. 
Ik ken goed mijn weg in mijn "chaos" 
dankzij mijn hersenen die georganiseerd 
zijn als een echt compas. En daarbij is het 
gemakkelijk daar alle voorwerpen ge-
plaatst zijn via categorie.

Zijn de leden van Help Animals en 
andere dierenvrienden welkom? Wat 
denkt U van de acties van de  dierenbe-
scherming (en oa Help Animals)?

Natuurlijk ! Hoe zou het anders kunnen 
met een vader die verliefd was op katten 
en een grootvader die zijn paarden liever 
zag dan zijn eigen kinderen? Voor mij zijn 
dieren ondergewaardeerd en het is van 
essentieel belang dat organisaties zoals 
Help Animals hun rechten en hun waar-
digheid ere aan doen.
Door hen te beschermen, beschermen 

we onze gezondheid, zowel moraal als 
fysiek, ook voor de volgende generatie 
en het hele mensdom! Ik heb een enor-
me afkeer voor alle vormen van uitbating 
en mishandeling die de mens hun oplegt 
door oa dressage voor het circus of kip-
pen in legbatterijen. Vergeet nooit dat 
dieren lijden voor onze glorie. Het is tijd 
om de dierenbescherming de mogelijk-
heid te geven hun acties te vergroten…

Anne Dumortier
 

Indien U een hartig moment 
wenst door te brengen op 
slechts enkele meters van 
het Vossenplein, breng dan 
een bezoek aan de boetiek 
MOLNAR, Blaesstraat 135 in 
1000 Brussel. Eventueel uw 
bezoek aankondigen om zeker 
te zijn dat ze open zijn (0486 
85 97 17), en vermeld vooral 
Help Animals.

 

 J.J. PEGORER, président.

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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Sterfgevallen zijn nooit leuk, zelfs al maken ze deel uit van het 
dagelijkse leven. Afscheid nemen van bewoners, die we een 
aantal maanden bij ons hadden, is altijd triest. Zo hebben we 
ook onze twee mooie merries, gered uit de smerige Orgy affai-
re, moeten laten inslapen : Pin-Up eind februari en Joyce begin 
november 2017. Ze waren ziek, oud en op het einde van hun 
krachten….

Hardnekkigheid is niet onze manier van handelen, er komt een 
moment waarop goede voeding en de nodige medische zorgen 
de grenzen bereiken en ons dwingen een beslissing te nemen, 
uit liefde en voor het welzijn van het dier.
Pin-Up en Joyce hebben een heel jaar kunnen genieten van 
goede zorgen, van rijke en aangepaste voeding, en vooral van 
heel veel liefde. Vaarwel mooie pin-ups, jullie lijden is gedaan !

Daarnaast diende ook onze arme J’y Suis geopereerd te wor-
den. Met dieren zijn problemen nooit ver weg. Drie jaar gele-
den pikten we J’y Suis op, een paard zonder problemen, een 
schattebout maar mét temperament. Reeds bij het begin had 
hij een tandheelkundig probleem en werd hij regelmatig door 
de dierenarts opgevolgd, die al een aantal tanden uittrok, wat 
bijvijlde,… niets om je zorgen over te maken.

Maar stilaan beseften we dat J’y Suis afzag. Om alle risico’s te 
vermijden, riepen we de dierenarts erbij.
Spijtig genoeg werd onze vrees waarheid. De dierenarts was 
formeel : J’y Suis leed aan EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth 
Resorption and Hypercementosis). Deze ziekte komt voorna-
melijk bij oudere paarden voor. De oorzaken van deze ziekte 
zijn vrijwel ongekend en de enige doeltreffende remedie is het 
verwijderen van de tand. Er bleef maar één oplossing : chirurgie.

J’y Suis is niet meer van de jongste (ongeveer 24 jaar) : een an-
esthesie houdt steeds een zeker risico in, maar we kozen toch 
voor een operatie.

De operatie is goed verlopen en hij moest drie dagen in het zie-
kenhuis verblijven. We moesten hem twee maal per dag ver-
zorgen en hem ontstekingsremmers en pijnstillers toedienen. 
Uiteindelijk gaat het nu goed met J’y Suis en het doet ons ple-
zier dat hij goed zijn hooi, worteltjes en graan opeet.
Verdorie J’y Suis, je hebt ons angstzweet bezorgd, maar je bent 
een dappere krijger en we hopen om je nog vele jaren bij ons 
te hebben.

Wat goed en slecht nieuws uit 
Kasteelbrakel

Het woord van de Vice-voorzitster
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Stéphanie Devis 
Vice-voorzitster

Adopties zijn steeds een belangrijk moment voor ons. Ze zijn 
een bekroning van ons werk. 

Zo ook onze kleine Léa die op 20 december rustig meeging met 
twee van onze geiten, Hermionne en Sikio, richting Thorembais 
les Béguines. Met de hulp van een pony, Shetou genaamd, een 
schaap en zelfs enkele geitenvriendinnetjes, verliep de aanpas-
sing perfect, alsof ze elkaar reeds jaren kenden. Opgelucht en 
gelukkig vertrouwen we onze beschermelingen toe aan Marti-
ne en haar familie.  Hartelijk bedankt !

Een tweede fantastisch nieuwtje loopt net binnen: twee van 
onze bokken, Dumbledor en Largo, vonden een nieuwe thuis 
op een paar straten van ons asiel in Kasteelbrakel.

De twee jongens zijn goed gesetteld op een mooie afgebaken-
de wei, met immense dennen, enorme struiken en een prachtig 
zelfgemaakt schuurtje…. Een idyllisch kader! Ze zullen omringd 
en verwend worden door twee jonge kinderen die hen goed 
zullen verzorgen. We wensen hen veel geluk toe. We zullen ze-
ker contact houden met jullie nieuwe familie en nog veel van 
jullie horen.

Met deze bemoedigende woorden, zeg ik jullie ‘tot binnenkort’ 
en duizendmaal dank voor jullie loyaliteit. En vergeet niet dat 
ook andere paarden, varkens en geiten graag nieuwe peters en 
meters zouden hebben. Aarzel niet om contact met ons op te 
nemen.

Help Animals 15

We sluiten af met goed nieuws...

Largo

Dumbledor

Léa & ShetouSikio & Hermionne
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Niet alles wat wij eten, is gezond voor onze 
viervoeters. Verschillende voedingsmidde-
len zijn zeer schadelijk. Ook met medicatie 
(vr de mens) of huis -en tuinplanten, alsook 
bomen moeten we opletten. Hieronder 
weiden we uit over voedselvergiftigingen 
bij onze dieren.

CHOCOLADE
giftig voor honden en katten.

Chocolade bevat namelijk cafeïne en theo-
bromine : dit is een alcaloïde dat het cen-
traal zenuwstelsel en de hartspier stimu-
leert. Honden zijn hier zeer gevoelig voor. 
Hoe puurder de chocolade, hoe giftiger.
Enkele uren na de inname wordt de hond 
zenuwachtig en opgewonden.   
Symptomen zijn overgeven, diarree en 
hevig beven. Stuiptrekkingen en zware 
hartstoornissen zoals een tachycardie kun-
nen fataal zijn.

RAAD : indien een hond van 10 kg, 20 gr 
chocolade heeft gegeten (dosis halveren bij 
melkchocolade) onmiddellijk de dierenarts 
contacteren. Er bestaat geen tegengif en de 
behandeling is symptomatisch.

OPMERKING : witte chocolade bevat 
maar weinig cacao en is bijgevolg niet scha-
delijk.

DRUIVEN EN GEDROOGDE 
ROZIJNEN
schadelijk voor honden en fretten. 

Druiven en rozijnen (krenten, Sultanine, 
Malaga, Smyrne) zijn erg giftig en veroorza-
ken : braken, overgeven, diarree en buikpijn 

bij honden. Na een paar dagen vertonen zij 
ook nierinsuffi ciëntie. In dit geval moeten 
we heel snel ingrijpen. Het dier kan aan 
uremie sterven.

RAAD : 100 gr druiven kan dodelijk zijn 
voor een hond van 10 kg. Rozijnen kunnen 
al vanaf 10 gr giftig zijn.

DE ADVOCAAT 
schadelijk voor honden, katten en dodelijk 
voor vogels.

Enkele uren na het opeten van de schil, of 
bij katten ook de bladeren van de potplant, 
geeft het dier over en heeft het ook diarree. 
Nadien verschijnen er ook ademhalings -en 
cardiovasculaire problemen die oedeem en 
bloeduitstortingen veroorzaken. De pit is 
ook giftig en zeker geen speelbal. De hond 
kan bij het spelen verstikken.
De giftige dosis is niet gekend. Bij vogels is 
de vrucht dodelijk.

DE AARDAPPEL
giftig voor honden, konijnen en kippen.

De schil van rauwe aardappelen alsook ge-
kiemde knollen bevatten solaline. Solaline 
is schadelijk voor het spijsverterings -en ze-
nuwstelsel. Na inname geeft de hond over, 
heeft zwartkleurige diarree, kwijlt veel en 
begint te beven met evenwichtsverlies. De 
lichaamstemperatuur daalt drastisch.

RAAD : 300 gr groene aardappelen zijn 
giftig voor een hond van 10 kg.

Bij konijnen en kippen, gevoed met aard-
appelschillen, spreken we over een chro-
nische vergiftiging (na 1 à 3 weken). Deze 

intoxicatie is zelden dodelijk. Bij koken van 
de schillen, lost de solaline op. Na het weg-
gieten van het kookvocht zijn deze aardap-
pelschillen perfect eetbaar.

UIEN, PREI EN LOOK
schadelijk voor hond, kat en fret.

Deze groenten, rauw of gekookt, blijven 
giftig. De vergiftiging hangt hier niet af 
van de manier van inname zoals éénmaal 
grote hoeveelheid of kleine herhaaldelijke 
porties...bvb etensresten, uien uit de tuin, 
babyvoeding in potjes, dagelijks toevoegen 
van look bij gerechten...

Het gif is afkomstig van  bepaalde zwavel-
bestanddelen aanwezig in de knollen. Deze 
substanties breken de rode bloedcellen af. 
Hierdoor wordt het zuurstoftransport in 
het bloed verstoord.

Giftige dosis : vanaf 50 à 100 gr voor een 
hond van 10  kg. Eén ui volstaat!
Katten zijn nog gevoeliger en ook het Akita 
hondenras.

Na een paar dagen zijn er clinische symp-
tomen zoals : vermoeidheid, overgeven 
en diarree, ademhalingsproblemen en 
« bruine » urine. Het gaat hier niet om een 
dodelijke vergiftiging op voorwaarde dat er 
snel en effi ciënt gehandeld wordt.

 
ALCOHOL
schadelijk voor honden.

Net zoals bij de mens is de hond dronken, 
onstabiel en dwaas. In het ergste geval 
stelt men hypothermie en hypoglycemie 

Dag dokter, 
welke voeding is verboden 
voor onze huisdieren ?

Dierenwelzijn
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vast. De hond krijgt koorts, geeft over en heeft 
buikpijn. Deze intoxicatie kan tot een alcoholi-
sche coma leiden.

NOTEN VNL. MACADAMIA NOTEN  
schadelijk bij honden en fretten.

De noot zelf is niet giftig ; de schimmels die 
zich op de oppervlakte ontwikkelen, wel. De 
hond krijgt koorts, geeft over en heeft buik-
pijn. Deze vergifi ging is niet dodelijk.

Goede raad, respecteer het door de dieren-
arts aanbevolen voedselregime ! Het geven 
van klaargemaakte etensresten blijft een ster-
ke afrader !

Christiane LOEMAN Dierenarts
Administrateur bij HELP ANIMALS

Eerbetoon aan Mevrouw DOEUVRE, 
voorzitster van "Le Fanal des animaux" in 
Schaarbeek.

Daniele, een grote dame in de 
dierenbescherming, heeft ons verlaten. 
Dit trieste nieuws heeft ons helemaal van 
ons stuk gebracht.

Na het tragische overlijden van Mevrouw 
DANNEAU, heeft Daniele DOEUVRE op 
staande voet de leiding over "Le Fanal des 
animaux" moeten overnemen. Dit is een 
dierenbeschermings-vereniging die zich 
vooral bezighoudt met katten en gesitueerd 
is in Schaarbeek. Gedurende 20 jaar stond 
Mevrouw Daniele met vaste hand aan het 
roer van Fanal. Dankzij haar kon "le Fanal des 
animaux" het huis verwerven op nummer 16 in 
de Adolphe Max laan in Schaarbeek, waar ze 
hun katten konden onderbrengen. 

Om de missie waaraan ze zich toegewijd had 
te volbrengen, moest Mevrouw DOEUVRE 
niet enkel bewijzen dat ze zich om katten 
bekommerde, maar ook dat ze beschikte over 
de nodige administratieve talenten. Het beheer 
van een dierenasiel is immers, door de vele 
soorten reglementen, niet zo simpel. 

Zonder twijfel heeft dit vermoeiende werk 
gedurende twintig jaar invloed gehad op haar 
gezondheid.

Moge "le Fanal" een verlichte gids vinden voor 
het welzijn en de toekomst van zijn bewoners.

De raad van bestuur, de directie en het 
personeel van Help Animals wensen hun 
innige deelneming uit te drukken aan Daniele's 
familie en vrienden, en aan het personeel en de 
vrijwilligers van "le Fanal des animaux".

Fabrizio FOLLACCHIO 
Directeur van Help Animals
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Praktische informatie

Zeggen dieren goeiendag en tot ziens, kunnen ze in de 

toekomst kijken, instrumenten maken en gebruiken, 

hebben ze emoties of gevoelens ? Al deze vragen over 

hun mentale capaciteiten zorgen reeds lang voor ver-

deeldheid onder wetenschappers.

In de vorige eeuw vond de meerderheid het absurd om zich in de 

dierlijke cognitie te interesseren (De cognitie is de wetenschappe-

lijk term voor het vermogen tot kennisverwerving door waarne-

ming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door 

het denken. Dit kan meer of minder ontwikkeld zijn, afhankelijk 

van het voorstellingsvermogen, geheugen, de rede, ervaring en 

het vermogen tot gewaarwording en hypothesetoetsing van idee-

en of overtuigingen. – Bron: Wikipedia)

Ze zijn bang om zich te storten in naïviteit en anti-wetenschap. 

Ze beschouwden de dieren hoofdzakelijk als “machines” die leren 

door het verkrijgen van beloningen of voor het vermijden van straf, 

kortom als ‘robots’ genetisch voorzien van nuttige instincten.

Gelukkig zijn er de laatste tien jaren sommige biologen en etholo-

gen (een etholoog is een wetenschapper gespecialiseerd in de bio-

logische benadering van het gedrag van levende wezens – mens en 

dier – geobserveerd in hun natuurlijke omgeving) die beschouwen 

dat de interesse in het innerlijke leven van dieren noodzakelijk is 

om hun universum en hun evolutie te begrijpen.

Zoals Frans de Waal schreef : « We houden ervan de menselijke en 

dierlijke intelligentie te vergelijken en te verwerpen, en onszelf als 

referentie te nemen. Noteer wel dat deze visie voorbijgestreefd 

is. Het komt er niet op aan om mensen met dieren te vergelijken, 

maar een dierlijke soort – de onze – met een veelheid aan andere 

soorten.” Het wordt tijd om te stoppen met denken dat enkel onze 

manier van denken en handelen de enige juiste is! 

Eerst en vooral is het cruciaal om ons het gezichtspunt van het dier 

dat we willen bestuderen voor te stellen. Elke soort beschikt over 

een wereld, anders dan de onze, aangepast aan zijn behoeften, zijn 

perceptie, aan de acties die deel uit maken van zijn omgeving en 

die hem zullen toelaten te evolueren binnen zijn leefwereld. Ver-

Zijn dieren 
intelligent ?

der is het onontbeerlijk om de specifi eke eigenschappen, eigen 

aan elke soort, te kennen (manier van lopen, eten, evolueren, …) 

zodat we testen kunnen op punt stellen, aangepast aan zijn per-

sonaliteit, zijn interessegebieden, zijn anatomie en zijn zintuiglijk 

vermogen.

Een van de mogelijkheden van dieren, onderschat door mensen, 

is de gezichtsherkenning. Velen onder ons gaan er van uit dat alle 

leden van eenzelfde soort (behalve mensen) op elkaar lijken. We 

weten evenwel dat dieren elkaar herkennen… maar ze herkennen 

ook gezichten van mensen! Kraaien vergeten bijvoorbeeld nooit 

de personen die hen gevangen namen om te ringen. Zelfs vrijgela-

ten kunnen ze hun ‘folteraar’ identifi ceren in een groep van hon-

derden mensen en zullen ze niet nalaten deze aan te vallen! 

Het maken en gebruiken van gereedschap, vaardigheid die lang 

enkel aan mensen toegewezen was, is nu erkend bij vele diersoor-

ten. Beter nog, men kon observeren dat grote apen (meer bepaald 

de orang-oetan, de chimpansee en de bonobo) een situatie kunnen 

evalueren en een oplossing kunnen bedenken vooraleer ze begin-

nen aan het maken van het voorwerp dat hun zal helpen om hun 

doel te bereiken. Ze vinden de oplossingen voor ze ze zelfs nog 

maar uittesten.

We spelen met onze hond of onze kat en we laten hen vaak zoeken 

naar verstopte voorwerpen. Dit spelletje dat zo simpel lijkt, ver-

eist in feite een ontwikkelde cognitie : het dier moet voortdurend 

zijn gedrag aanpassen maar dit houdt in dat hij de notie verworven

 heeft over het voorbestaan van het object, dit wil zeggen het be-
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ANNE-SOPHIE MUFFAT

T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
1180 Ukkel (Brussel)
5080 Warisoulx / La Bruyère (Namur)

FACEBOOK
www.facebook.com/MUFFATCOMPORTEMENTALISTE

sef dat een voorwerp blijft bestaan zelfs als het uit zijn gezichts-

veld is verdwenen. Eigenlijk munten vele soorten hierin uit. 

Wat de omvang van het geheugen betreft, slaagde Ayumu, een 

jonge mannetjeschimpansee van de universiteit in Kyoto, erin 

om een geheel van cijfers in willekeurige volgorde te memori-

seren door slechts één vijfde van een seconde naar het scherm 

te kijken. Geen enkele mens speelde zo’n prestatie klaar, zelfs 

niet na oefenen!

Heel wat bijzonderheden, die men enkel aan de menselijke 

soort toewees, zijn ook bij dieren terug gevonden. Of het nu 

gaat om hun eigen beeld te herkennen (spiegeltest die eruit 

bestaat vast te stellen of een organisme al dan niet een kente-

ken op zijn lichaam opmerkt), of de capaciteit om doelgerichte 

hulp te kunnen bieden (of aan een soortgenoot of aan een lid 

van een andere soort) of ook nog de mogelijkheid om zich in de 

toekomst te zien ( test van vertraagde bevrediging).

En wat met talen leren ? Alex, de grijze parkiet uit Gabon van 

de biologe Irène Pepperberg, heeft geleerd om voorwerpen te 

benoemen en aan te duiden. Maar ook, door elk object met zijn 

bek en tong te raken, hun materie, kleur en vorm te herkennen. 

Hetgeen ongelofelijk is bij Alex is, dat wanneer men hem 2 sleu-

tels toont, een grote in groene plastic en een kleinere in metaal, 

en men hem vraagt wat er verschillend is, hij ‘de kleur’ ant-

woordt. Als de waarnemer eraan toevoegt ‘Wat is de kleur van 

de grootste?’, antwoordt hij ‘groen’. Het is vroeg om te besluiten 

dat Alex een taal heeft aangeleerd, maar toch deel ik de mening 

van Irène Pepperberg die eruit afl eidt dat we er vanuit mogen 

gaan dat hij de basiselementen verwierf en dat hij bekwaam is 

om deze mentaal te combineren.

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 fi nanciële 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 fi nanciële 
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 

BANCOK en PRINCESSE

De Oostenrijkse etholoog, Konrad Lorenz, zei: "Het gedrag is het 

meest levendig aspect van het leven". De evolutie van kennis op 

het vlak van mentale capaciteiten bij dieren en de bijna dagelijkse 

ontdekkingen over de evolutieve cognitie van deze laatste staan 

nog maar in hun kinderschoenen. Ontdekken wat zin heeft voor 

hen, hun waarnemingen, het observeren van hun handelingen is 

onmisbaar om te kunnen begrijpen hoe we het welzijn van dieren 

kunnen vrijwaren, alsook de redenen achter hun gedrag en zich op 

hun behoeften kunnen afstemmen. 
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"Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn ?", 

Frans de Waal (Éditions Les Liens qui Libèrent)

"Les fondements de l'éthologie",

Konrad Lorenz (Champs Sciences Éditions Flammarion)
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Samenleven 

Blijkbaar is Help Animals zeer geliefd 
bij het Heilig Hart College van Gansho-
ren! Dit jaar heeft de klas van de 4de 
humaniora ons op 22 december 2017 
onder begeleiding van hun leerkracht, 
Mevrouw Amandine THONNARD 
bezocht in het kader van hun project 
« Samenleven ». Hun doelstellingen? 
Stigmatisatie en angst van « De ande-
re » vermijden en intolerantie weige-
ren. Ons asiel ontdekken en het lijden 
van de achtergelaten honden en kat-
ten aantreffen. Zij werden aan hun lot 
overgelaten door onze maatschappij. 
Proberen om het verblijf achter de 
tralies van een kooi te verzachten. In 

gesprek gaan met de dierenverzorgers, 
het plezier en de pijn van hun misken-
de job begrijpen maar ook de ingaan op 
hun motivatie om zich dagelijks in te 
zetten …

Bedankt, beste Mevrouw, om uw leer-
lingen (de burgers en volwassenen van 
morgen) het respect van deze belang-
rijke waarden bij te brengen. Dit in een 
vaak te egoïstische wereld die weinig 
geneigd is om zij die elke dag lijden te 
helpen!

Anne Dumortier

Altijd beter, altijd meer 
eensgezind
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Gunnebo verwent onze katten!
Zoals elk jaar hebben onze katten hun nieuwjaars-ca-
deautjes gekregen – jute mandjes, voedsel en lekker-
nijen – dankzij de inzameling georganiseerd door de 
onderneming Gunnebo. We zijn het personeel van 
Gunnebo heel erg dankbaar voor hun vrijgevigheid. 
Een zacht mandje en een volle maag zullen het wel-
zijn van onze katten deugd doen!  Ook onze dank  aan 
de winkel “Aratina” in Asse die bijgedragen heeft aan 
deze leuke cadeaus.

Een geweldig trio!
We hebben nog een keer kunnen rekenen op de beschikbaarheid 
en vrijgevigheid van onze 3 geweldige dames! Ja, Claire, Lydie en 
Françoise hebben u op 15, 22 en 23 december 2017 met een gro-
te glimlach (zowel op hun lippen als in hun hart) verwelkomd in de 
MAXIZOO in de Marius Renardlaan 21 en de TOM AND CO van het 
Westland Shopping Center in Anderlecht. Ze hebben daar goedge-
luimd uw voedselgiften ten voordele van onze honden en katten ont-
vangen. Via deze weg willen we hen, de uitbaters van de twee winkels 
en natuurlijk, U, trouwe schenkers en beschermers van onze dieren 
die op een gezin wachten van harte bedanken.

Dankwoord

Anne Dumortier
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Benji  (2002-2017, geadopteerd in mei 2004 door mevr. Hoffmann)

 
«Mijn kleine schat,
Je werd geboren op 2 maart 2002 en toen ik je koos, was je al anderhalf jaar oud. Voor ons 
was het liefde op het eerste gezicht ! Vorig jaar werd je 15 jaar en met de leeftijd werden ook 
de kleine pijntjes steeds groter en groter tot ze niet meer draagbaar waren. Ik moest je uit je 
lijden verlossen, niet egoïstisch zijn en je laten gaan. Het is zo leeg zonder jou ! Ik mis je enorm, 
het doet pijn. Ik hou van jou, mijn kleine Benji. Ik hoop dat het dierenparadijs bestaat en dat je 
er gelukkig bent. Rust in vrede.»

Snoopy (2003-2018, geadopteerd door de familie 
 Pitsch/Vansteenkiste in november 2005)

Enkel dierenliefhebbers begrijpen de band die je kan hebben met je metgezel. En zelfs als ze er 
niet meer zijn, blijven ze, heel eenvoudig, in het geheugen gegrift. Hierbij enkele woordjes van 
Cécile en haar familie ter ere van hun Snoopy: “Snoopy, onze dierbare vriend heeft ons ver-
laten. Voor alle fantastische momenten die we gedurende 12 jaar deelden: dank je, Snoopy!”

(2001-2014, geadopteerd in augustus 2001 door dhr. en mevr. Frère-Herzog) Charly
 
« Mijn Francs Archers vrienden, ik zal niet kunnen deelnemen aan de Memorial. Op 10/10/14 
werd ik naar de hondenhemel geroepen, iets te vroeg, door een medische blunder. Gedurende 
12 jaren nam ik altijd deel samen met mijn vriend Lucien. Met hem was het leven altijd fi jn. Sa-
men legden we meer dan 350 000 km af, we bezochten Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Polen, 
België, en tal van bouwwerven. Ik heb me geen moment verveeld ! Op 1 mei word ik vereerd : 
mijn vriend zal voor mij schieten, dus trek die ogen goed open want hij gaat zijn beste beentje 
voor zetten ! Groeten aan iedereen en schiet goed!»

(2001-2017, geadopteerd in maart 2004 door de familie Verreckt) Max

« Na 14 gelukkige jaren met hem, Max, onze teergeliefde hond, is hij heen gegaan. Al van bij 
onze eerste ontmoeting hadden we door dat hij uitzonderlijk was. Border Collie tot in zijn 
kleinste teentje, vermeed hij confl icten met soortgenoten en met slechts één enkele blik kon 
hij mensen doorgronden. Als hij lief had, was het voor altijd. Het onvermijdelijke gewicht van 
de leeftijd speelde parten. 16 jaar en een half, het is een mooie leeftijd, maar voor ons nog 
steeds te snel. Een vriend liefhebben, is ook zijn waardigheid laten behouden en niet laten 
afzien.  En na alles wat we van hem kregen, konden we niet egoïstisch zijn. Vaarwel, Max en 
dankjewel !»

Zij hebben ons verlaten

Elisabeth Schwarz

Obama (2009-2017, geadopteerd in september 2015 door mevr. Lucy Van Mook)

Beter gekend als Nicolas toen hij gedurende 2 jaar in het kattenverblijf verbleef, was Obama 
Lucy’s ware liefde. De twee daaropvolgende jaren waren er van puur geluk. Vertederende ka-
ter en steeds een klein beetje onafhankelijk, genoot Obama ervan om te kunnen gaan en staan 
waar hij wou. Thuis waren de knieën van zijn baasje zijn favoriet plekje want hij wist dat hij 
zich daar volledig en in alle vertrouwen mocht laten gaan. Verwend met knuffels en heerlijke 
maaltijden, ontbrak het hem aan niets, dat is zeker. Lucy heeft maar van één ding spijt: niet nog 
meer jaren met hem te kunnen doorbrengen…



(2006-2018, geadopteerd in januari 2017 door mevr. Vandenberghe) Marguerite 
 
« Na de tijd genomen te hebben om de gasten uit het poezenverblijf te leren kennen, was ik 
op slag verliefd op Marguerite, die al enkele maanden wachtte. Marguerite had tijd nodig om 
zich aan te passen aan haar nieuwe thuis en aan Lily, haar kattenvriendin, maar ze voelde zich 
al snel als een vis in het water. Steeds een tikje zelfstandig, genoot ze ervan om wanneer het 
haar uitkwam in haar geliefde tuin te kunnen rondlopen en dit zeker tijdens lange zomerda-
gen! In de winter daarentegen, verkoos ze de zetel. Een jaar verstreek en spijtig genoeg werd 
ze terug naar de hemel geroepen. Het geluk was van korte duur maar van onschatbare waar-
de voor haar en voor ons. Tot ziens, mijn liefste Marguerite, we zullen je nooit vergeten.»

Onmisbaar, willen wij u eraan herinneren hoe belangrijk een 
schenking en een testament is, en dit om aan dierenbescher-
ming te blijven doen, in het bijzonder voor onze vzw. U kan 
zich best voorstellen dat een dierenasiel

als het onze niet enkel kan blijven bestaan door de bijdragen 
of het geld van onze geadopteerde dieren. Daar we ook bijna 
geen overheidssubsidies krijgen, moeten we rekenen op de 
vrijgevigheid van onze dierenliefhebbers.

Het is daarom van uiterst belang alles vooraf te regelen en dit 
door bij de notaris een document in te dienen met als eindbe-
stemming onze beschermelingen. In leven en welzijn denkt een 
mens er niet aan dit vooraf allemaal in orde te brengen, want 
de dood lijkt steeds ver af. De gedachte alles vooraf te regelen 
is niet somber of absurd, integendeel, eens deze formaliteiten 
geregeld zijn, voelen we ons gerustgesteld, we kunnen dus nog 
volop van ons leven genieten, niet te vergeten dat ons leven 
hier op aarde niet voor eeuwig is.

Alles hangt natuurlijk af van onze persoonlijke en familiale
situatie, maar het altijd mogelijk een schenking te overwegen,
hoe groot of klein ze ook is , ten voordele van een goed doel. 

Elke bijdrage is belangrijk en zoals men zegt, vele kleintjes 
maken één groot. Onder deze goede doelen, valt onze dieren-
bescherming, het laat ons toe te denken dat het onze plicht is 
voor de zwakke, levende wezens te zorgen, we noemen hun 
dan ook“onze dieren”. 
Herinner u de onvergetelijke momenten die je samen mocht 
beleven met ‘deze dieren’ , zij die deel uitmaken van uw leven, 
de liefde die je hun kan geven maar zoveel meer van hun terug 
zal krijgen. 

Deze schenkingen en testamenten laat HELP ANIMALS, sinds 
het begin in 1981, toe tientallen, tienduizenden dieren te red-
den, zoveel meer dan u zich kan inbeelden, slachtoffers van on-
wetendheid, nalatigheid of mishandeling door de mens. Voor 
degenen onder u die in de war zijn of niet goed weten hoe de 
vork in de steel zit, herinneren we u eraan dat u vrijblijvend 
hiervoor inlichtingen bij ons op het bureel kan krijgen, wij kun-
nen u ook doorverwijzen naar verschillende notarissen, vooral 
‘diervriendelijk’ waar u de beste richtlijnen te horen krijgt ,dis-
creet en in vertrouwen. 

Voor de Raad van Bestuur,
Jean-Jacques PEGORER,

Denk aan de dieren 
bij het opstellen van uw testament
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YOUCKY  

(5 jaar, geadopteerd in september 2017 door dhr. en mevr. Drykoningen

Hallo, ik ben Youky, ik werd 6 maanden geleden bij Help Animals geadopteerd. Mijn nieuwe 

baasjes zijn gelukkig met mij, want blijkbaar ben ik heel intelligent! Ik hou ervan om met hen te 

spelen en ik deins er niet voor terug om hen mijn dankbaarheid te tonen via tedere momenten. 

Het heeft me enkele dagen gekost om de huisregels te begrijpen, maar sindsdien haal ik (zo goed 

als) geen deugnieterij meer uit.  Alhoewel, achter poezen rennen, blijft één van mijn zwaktes. Ik 

hou ervan om het huis te bewaken en als ik alleen thuis ben, neem ik deze taak ter harte! Mijn 

familie is alles voor mij en dit is wederzijds. Kortom, ik zou zeggen dat ik goed gevallen ben…..   

BASILE

11 jaar, geadopteerd in augustus 2011 door dhr. Guerville

Op zesjarige leeftijd kwam ik bij ‘mamie’ aan, en als er één ding sindsdien onveranderd bleef, dan 

is het dat ik nog altijd het baby’tje thuis ben ! Mijn dagelijkse routine bestaat uit lange siësta’s 

in de zetels en wandelingen in  de buitenlucht. Ik profi teer ten volle van mijn nieuw leven en ik 

heb zelfs het geluk om jaarlijks op vakantie te gaan naar zee... Hebben ze je over mijn minpuntjes 

verteld? Het is waar, ik ben een lekkerbekje… en ik moet toegeven dat ik ook jaloers ben op de 

kleinkinderen van mamie. Als ze ons bezoeken, maak ik van de gelegenheid gebruik om hun 

speelgoed te vernielen! Een goede truc gezien ik op die manier terug aandacht krijg… Tot snel ! 

Zij zijn gelukkig

LISA

 3 jaar, geadopteerd in januari 2016 door de familie Guilmot 

Iets meer dan twee jaar geleden werd Lisa het vijfde volwaardig lid van de familie Guilmot. Ze 

was perfect voor hen en vulde hun dagen met geluk. Ze zeggen dat ze het niet beter hadden 

kunnen treffen en vice versa ! Ze delen enorm veel liefde en attentie. Lisa houdt ervan om samen 

met haar baasje naar het werk te gaan, of thuis te blijven met haar bazinnetje. Vrije tijd wordt 

ingevuld met lange wandelingen in velden en bossen, boottochten, en af en toe ook het najagen 

van vogels op het strand… Maar bovenal zijn Lisa’s grootste ‘zonden’….. stokken ! 

MOON

 2 jaar, geadopteerd in december 2017 door de familie Vandenbergh

Iets meer dan drie maanden geleden kwam Moon bij de familie Vandenbergh binnen. Sindsdien 

laat hij ze nooit alleen. Hij paste zich snel aan hun gewoonten aan en gaat zelfs mee naar hun 

werk. Als een goede dynamische Husky, is zijn grootste geluk het rondrennen in de tuin, hetgeen 

hem ook toelaat om wandelaars in het nabij liggende bos in de gaten te houden, enfi n, eigenlijk 

vooral de vergezellende honden… Hij is een goede sportcoach voor zijn familie die wandelt, loopt 

en lange speelpartijen met hem deelt. Terug thuis, zoekt hij eerst zijn been terug, alvorens zich in 

de armen van Morpheus te vleien. Hij houdt er tevens van om naar zee te gaan omdat hij daar 

de meeuwen achterna kan zitten en een duikje kan nemen!

Elisabeth Schwarz
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MISTIGRI
9 jaar, geadopteerd in augustus 2010 door mevr. Fontenoy

Caroline is steeds omringd geweest door dieren, vandaar dat adoptie ook een logische keuze was 

toen ze naar Brussel kwam. Maar die dag is het Mistigri die haar koos. Sindsdien delen ze alles, 

of toch bijna. Hierbij een woordje van Caroline: «Trouwe vriend in goede en slechte dagen wiegt 

Mistigri me ’s nachts in slaap en vrolijkt hij mijn dagen op. 

In de loop der jaren groeide hij uit tot huisbaas, de pacha van het huis, de eerst bediende, en 

hij die steeds met de beste plaats in de zetel gaat lopen.  Muizenjager, is hij ook kussens- en 

knuffeljager geworden. Al diegenen die graag een gezelschapsdier willen verwelkomen, raad ik 

aan om de deuren van een asiel binnen te treden. Je beleeft er vast, net als ik, één van de mooiste 

ontmoetingen van je leven. Een levensgezel die onvoorwaardelijk van je houdt, een liefde die 

slechts weinige mensen kunnen geven… Om over na te denken.»

MAX 

 8 jaar, geadopteerd in september 2016 door dhr. Lodder

Wat nieuws van onze vriend Max, anderhalf jaar geleden geadopteerd. Hij is in topvorm en 

nog mooier dan ooit. Verlost van de last der verlatenheid, is hij erg speels geworden, zelfs met 

soortgenoten waarmee hij in het verleden niet overweg kon. De kinderen zijn zijn vrienden, de 

kippen en andere kleine diertjes ook. Zijn jonge baasjes zijn gek van hem en boezemen hem geen 

angst hem, net zoals de wagen. Hij kan ze zo vergezellen op al hun avonturen. 

Onze oude mascotte van de Help Animals burelen, heeft tot onze grote vreugde, zijn nieuw leven 

met alle poten ‘omarmd’. Ook zijn baasjes zijn gelukkig en kunnen zich een leven zonder hem 

niet meer voorstellen.

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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Op 16 januari 2018 werd tijdens de plenaire vergadering in 
Straatsburg door de leden van het Europese Parlement ge-
stemd voor een totaal verbod op elektrisch vissen in de Noord-
zee. De uitslag was als volgt: 402 stemmen voor het wetsont-
werp, 232 stemmen tegen en er waren 40 onthoudingen. Deze 
uitslag geldt als een zeer sterk signaal naar de buitenwereld. 
Het was dan ook een onverwachte, maar bijzonder positieve 
overwinning voor de Europese Territoriale Wateren en voor de 
redding van de Noordzee in het bijzonder. Het is een positief 
signaal dat enkel maar sterker kan worden in de toekomst. La-
ten we niet bang zijn om te onderlijnen dat diverse milieurede-
nen en het voorbestaan van de unieke benthische vissen (we-
zens die zich ingraven van zodra ze de aanwezigheid van een 
roofdier aanvoelen) veel zwaarder doorwegen dan vele andere 
economisch gerelateerde argumenten.

Dit mocht toch ook voor eens gebeuren!
Deze stemming is belangrijk omdat ze werd verkregen door de 
tussenkomst en samenwerking tussen  verschillende Ngo’s, die 
rotsvast geloven dat ons milieu beter beschermd moet worden, 
en tal van Belgische en Franse vissersverenigingen, die bezorgt 
zijn over hun professionele toekomst. 
Maar er is echter nog niets in marmer gebeiteld. Het wetge-
vingspact moet nu zijn weg beginnen doorheen de administra-
tieve ingewanden van de gigantische Europese machine. Alvo-
rens de wetgeving defi nitief kan worden aangenomen, moet 
dit besluit nog deel uitmaken van de onderhandelingen tussen 
het Europese Parlement (bestaande uit leden van het Europe-
se Parlement), de Europese Commissie (deze leden stellen de 
wetteksten voor en maken deze ook op)  en de Europese raad 
(bestaande uit één minister van elke lidstaat).

Wat is elektrisch vissen?

Bij het elektrisch vissen zal men elektrische impulsen uit-
sturen tijdens het varen. Deze impulsen gaan op zoek naar 
plaatsen waar vissen zich verborgen houden (zoals in het slib 
van een rivier of tussen natuurlijk afval in de monding van 
rivieren aan de zee). Eenmaal de vissen getraceerd zijn, wor-
den ze onmiddellijk opgeschept door een gigantisch net dat 
de elektronische impulsen achtervolgt. 

Dit heeft rampzalige gevolgen!
Tong, schol, roggen en alle andere vissen worden gezamen-
lijk opgeschept. Maar zij zijn niet de enige slachtoffers. In de 
monding van de rivieren houden zich zeer veel verscheidene 
dieren schuil. Denk hierbij maar aan krabben, wormen, gar-
nalen en ander klein gedierte. Nadat de vissen in de netten 
opgeschept zijn, worden ze geëlektrocuteerd. De “subtili-
teit” van het elektrisch vissen bestaat erin om de vis te ver-
lammen in plaats van meteen te doden.  Een gemiddelde vis 
heeft ongeveer 1 à 2 minuten tijd nodig om zijn zintuigen 
weer te hercalibreren en zich te realiseren dat hij niet meer 
in de zee rondzwemt. Hierna volgt een periode van blinde pa-
niek waarin hij zichzelf en de andere vissen kan verwonden. 

Een korte geschiedenis

In 1992 werd deze methode uitgevonden door Nederland-
se vissers. De doeltreffendheid van de methode was meteen 
duidelijk en zorgde dan ook niet lang erna dat er al snel werd 
gekampt met overexploitatie op de plaatsen waar elektrisch 
werd gevist. China, Brazilië en de Verenigde Staten namen 
meteen de beslissing om deze manier van vissen te verbie-
den. 
De Europese Gemeenschap deed hetzelfde in het jaar 1998, 
maar in het najaar van 2006 kon een belangrijke Nederland-
se lobbygroep het debat hierover opnieuw openen. Zij argu-
menteerden dat deze manier van vissen op een meer ecolo-
gische manier gebeurde en tegelijkertijd zorgde het ook voor 
een enorme besparing in brandstof voor de trawlers en vis-
sersboten. De lobbygroep gaf ook aan, dat bij het uitreiken 
van een gedeeltelijke vergunning voor elektrisch vissen, de 
Europese schepen nog beter zouden kunnen concurreren. 
Op basis van een deskundigenverslag van het Wetenschap-
pelijk, Technisch en Economisch comité voor de visserij 
(WTECV) werd beslist om bepaalde experimentele vergun-

Verbod op 
elektrisch vissen … 

Een eerste overwinning



ning uit te delen. In de praktijk werd dit geregeld als volgt: 
elke lidstaat kan 5% van zijn vloot uitrusten met het elek-
trisch systeem om de vissen. De betrokken landen (Frankrijk, 
België en Nederland) zijn echter de enige gebruikers van 
deze manier van vissen.

Sinds 2007 is de situatie jammer genoeg volledig veranderd. 
Nederland heeft op dat moment reeds 84 schepen uitgerust 
met het elektrisch vissysteem op een totaal van 328 sche-
pen. Dankzij een simpele rekensom komen we al snel te we-
ten dat dit 28% bedraagt. Veel meer dan de toegestane 5%. 
Nederland is dan ook een van de vurigste pleiters om het 
systeem volledig te legaliseren en alle schepen aan te passen 
naar deze vorm van vissen.

In 2017 werden echter de alarmbellen geluid. De Europese 
commissie leek steeds meer en meer sympathie te voelen 
voor de totale legalisatie. Het werd ook duidelijk dat de par-
lementsleden de greep op de bestaande wetgeving hadden 
verloren. Daarom is de stemming en de uitslag van 16 janu-
ari 2018 ook zo belangrijk. Het is de vrucht van een zeer be-
langrijke mobilisatie van milieubeschermingsverenigingen, 
professionals uit de visserij en de wetenschap. De wetgeving 
werd gesteund door een Frans legioen van 249 parlements-
leden die zeer duidelijk tegen deze vorm van vissen waren. 
De stemming werd ook beïnvloed door een gigantische pe-
titie, die werd ondertekend door meer dan 200 gastronomi-
sche chef-koks uit Duitsland, Spanje, Italië en België die be-
loofden om niet meer te werken met vis afkomstig uit deze 
elektrische visboten. Zo willen ze hun toekomst niet linken 
met de elektrische visvangst maar verder kijken naar gezon-
de oceanen en duurzame visserij.

De voor- en nadelen

Aan de kant van de voordelen is er, objectief gezien, weinig 
te onthouden. Het positieve argument draait voornamelijk 
rond twee factoren: een besparing van ongeveer 50% op de 
brandstof van de boten die uitgerust zijn met de elektrische 
netten (ze kunnen voornamelijk hun netten sneller vullen 
en hierdoor verliezen ze minder tijd) en een vermeende be-
scherming van de zeebodem. Traditionele netten zouden veel 
meer over de bodem schrapen en zodoende de wieren en 
kleine organismen die er wonen van de bodem verwijderen.
Dit laatste punt wordt echter door verschillende weten-
schappers betwist. Zij beweren dat door het elektrisch vissen 
de graad van destructie van de dieren die leven op de zeebo-
dem (sponzen, kreeftachtigen en kleine vissen,...) veel hoger 
ligt. Doordat de organismen eerst worden verdoofd en daar-
na opgeveegd, vernietigen ze niet alleen de dieren zelf, maar 
ook hun larven en eieren. 

De negatieve punten zijn daarentegen veel talrijker.
Beginnen kunnen we met de graad van destructie die het 
elektronisch vissen met zich meebrengt in de zeeën. De elek-
trische impulsen maken geen verschil tussen de verschillende 
soorten vis en hierdoor worden alle levende wezens in de zee 
op dezelfde manier bedreigt. Ook krijgt het zeeleven geen en-
kele kans om zichzelf te herstellen. Door de overexploitatie 
zal ook het beroep van visser zeer snel in het gedrang komen. 
De gevangen vis is vaak niet van goede kwaliteit. Door de 
enorme stress na de verdoving gaan de vissen zichzelf en an-
dere soortgenoten verwonden. Ze zijn ook zeer vaak bedekt 
met grote brandwonden en zijn hierdoor niet meer geschikt 
voor menselijke consumptie.

Ook vanuit economisch standpunt is het elektrisch vissen 
een ramp. Vele traditionele vissers hebben hun omzet reeds 
spectaculair zien dalen (voornamelijk door een mindere effi -
ciëntie graad t.o.v. het elektronisch vissen). De ramp zal zich 
nog verder uitbreiden omdat deze vissers zich begeven in de-
zelfde wateren als onze eigen Belgische vloot.

Indien er niets zou worden veranderd, was er een grote eco-
nomische, sociale en milieuramp op komst. Hier zou de Euro-
pese Gemeenschap over moeten worden wakker geschud. 
Ondanks het prille begin, verhinderd er niets de Nederlandse 
elektrische vissers om verder te doen. Ze blijven de zeeën 
leegplunderen met meer boten dan de toegestane quota’s. Er 
is dan ook dringend behoefte aan verdere onderhandelingen 
tussen de verschillende Europese autoriteiten om de wet ook 
effectief in werking te laten treden.

Christian De Meyer
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Heel wat Senioren kampen met eenzaamheid, verveling, isolatie,  
gezondheid en afbouwen van sociale contacten en activiteiten. Het 
gezelschap van een huisdier zoals honden, katten, vogels, goudvis-
sen... helpt om de levenskwaliteit van deze personen te verbeteren. 

Een huisdier zorgt voor een betere gezondheid

Iedereen weet dat de affectie van een huisdier naar zijn of 
haar baasje voor beiden heel veel betekent. Volgens een in-
ternationaal marktonderzoek, Inserm (Nationaal Instituut 
voor Gezondheid en Medisch Onderzoek) en de Universiteit 
van Cambridge zijn mensen die met een kat, hond of ander 
huisdier samenleven, gelukkiger en gezonder, zowel fysisch 
als mentaal. Hun aanwezigheid brengt meer rust, versterkt 
de immuniteit, vermindert risico tot hartaanvallen en hy-
pertensie door een toename van endorfines in het organis-
me. Het is inderdaad bewezen dat het risico tot verhoogde 
cholesterol en cardiovasculaire problemen vermindert en 
het overleven van een hartaanval verhoogt.

Conclusie : indien u samen met Felix, Rex of Coco leeft, gaat 
u minder op bezoek bij de dokter (volgens een studie van 
2003 in China, Duitsland en Australië) ... en uw hart is in een 
betere conditie.

Alvorens tot adoptie over te gaan, is het wel belangrijk om 
met alle faktoren zoals de tijdsduur dat u met uw huisdier 
kan spenderen en welke ruimte er voorzien is, rekening te 
houden. Elk dier, elk ras heeft zijn eigen levensbehoeften.

Huisdieren verminderen stress en verbeteren het 
humeur

Elk dier zorgt voor een onbetwistbare morele steun. Een 
huisdier geeft rust en zekerheid, voorkomt isolatie en een-
zaamheid en geeft meer zin aan ons leven. Samenwonen met 
een dier heeft een antidepressieve werking en vermindert 
stress. Verschillende studies bewijzen een dalende inname 
van kalmeer -en slaapmiddelen met een drastisch dalen van 
de gezondheidskosten tot gevolg.

Bij een activiteit van 30 minuten met uw hond, verspreiden 
de hersenen chemische geluksmoleculen over het ganse li-
chaam.

Oxytocine, dopamine en serotonine (liefdes -en sociaal prik-
kelende hormonen) stijgen aanzienlijk, terwijl adrenaline en 
cortisol(stresshormoon) verminderen.

Ook poezen verbeteren de levenskwaliteit van hun baasjes. 
57% beweert dat het geluid van spinnende katten efficiënter 
is dan medicijnen...sinds kort bestaan er zelfs « poezencafés 
of bars » in onze steden. Dit positief resultaat wordt weten-
schappelijk verklaard. Net zoals bij de muziektherapie leiden 
de spinfrequenties tot ontspanning. Dankzij dierenarts Jean-
Yves GAUCHET ontstond de spintherapie.

De affectie, aanhankelijkheid en trouw van een huisdier leidt 
bij 65-plussers tot minder depressies en angsten.

Een huisdier helpt bij de verbetering van fysische en 
sociale conditie

Met een hond in huis wordt wandelen een verplichting maar 
ook een deugd. Wandelen, bewegen, lopen en spelen met uw 
hond verbetert de fyschische conditie en houdt het lichaams-
gewicht op peil. Hondenbaasjes stappen gemiddeld 30 minu-
ten per week meer dan andere personen. Bij een dagelijkse 
wandeling van 20 minuten verliest u gemiddeld 6 kilo per jaar ! 

De positieve impact 
van huisdieren  op  
de gezondheid van 
Senioren
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Huisdieren helpen ook bij het reguleren van slechte eetge-
woontes. Een verbetering van de moraal vermindert de drang 
naar emo-eten !

Sociale isolatie vermindert drastisch ! Tijdens de vele wande-
lingen ontmoeten baasjes vaak nieuwe kennissen met dezelfde 
interesses en doen ze hier en daar hun dagelijkse babbel.

Een huisdier verlengt de levensverwachting

Het bewijs dat een huisdier bij Senioren bijdraagt tot een bete-
re psychische en fysische gezondheid is duidelijk. Zij bevorde-
ren ook de levensduur. Huisdieren worden trouwens meer en 
meer toegelaten in bejaardentehuizen of ook op bepaalde dien-
sten in ziekenhuizen. Poezen, honden, hamsters, vogels... bren-
gen heel wat positiviteit en afl eiding mee. Ook bij Alzheimer 
patiënten worden ze regelmatig ingeschakeld. Hun natuurlijk 
en regelmatig ritme helpen deze patiënten bij hun tijdsbesef.  
Op die manier behoudt de patiënt een link met de realiteit.

Zich over een dier ontfermen vraagt ook verantwoordelijkheid 
en stimuleert de hersenen.

Zoötherapie is ook erkend : deze therapie vermindert stress, 
de negatieve gevolgen van bepaalde medische behandelingen 
en verhoogt ook de levenskwaliteit bij sommige chronische 
ziekten. Verder stellen we ook een vermindering van medica-
tie-consumentie vast.  Dit is bewezen in bejaardentehuizen 
waar dieren toegelaten worden.

Ter info : Help Animals is in het bezit van een lijst van bejaar-
dentehuizen in Wallonië en Brussel, waar bejaarden met hun 
huisdieren kunnen verblijven. Eén voorwaarde : de Senioren 
moeten nog zelfstandig voor hun huisdieren kunnen zorgen.

Anne DUMORTIER

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, ...

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



30 Help Animals

Reportage

Sinds december 2017 
maakt "Villa Samson" het 
mogelijk dat patiënten van 
het UZ Brussel, in Jette, 
bezoek ontvangen van hun 
gezelschapsdier. 

Het duurde enkele jaren voor het idee 
verwezenlijkt werd in een nieuw ge-
bouw, speciaal opgericht voor dit doel. 
Het gebouw bevindt zich in dezelfde be-
huizing, maar staat apart van het zieken-
huis-centrum omdat de aanwezigheid 
van dieren in ziekenhuizen in België bij 
wet verboden is.

Elke patiënt in het UZ, dat 721 bedden 
telt, kan nu, op voorwaarde van mach-
tiging door zijn dokter en op voorwaar-
de dat hij zich kan verplaatsen, bezoek 
ontvangen van zijn gezelschapsdier in 
gezellige lokalen die zeker geen "hopi-
taal-sfeer" uitstralen.
Iedereen is op de hoogte van de positieve 
effecten die gezelschapsdieren hebben 
op zieke personen. Wetenschappelijke 
studies hebben dit aangetoond.

Gedurende enkele uren, op namiddagen 
op weekdagen, kunnen patiënten bezoek 
ontvangen van hun vierpotige vriendjes.

De psychologische impact is des te gun-
stiger omdat het de patiënten toestaat 
het hospitaal-milieu te verlaten (Villa 
Samson is op amper 130m van het hos-
pitaal opgericht), die voor de patiënten 
hun dagelijks leven is, soms voor heel 
lange periodes. Zonder zouden ze, in ge-
val van problemen, in gevaar zijn.

Het zijn de naasten van de patiënten die 
zich ontfermen over het vervoer van het 
dier naar de patiënt.

Het is belangrijk te vermelden dat het 
dier relatief gehoorzaam moet zijn, kalm 
en sociaal. Sommige zieken verplaatsen 
zich immers enkel verbonden aan een 
infuus... 
De patiënten zonder huisdier worden 
ook niet vergeten: enkele ochtenden 
per week zijn gereserveerd voor zoothe-
rapie. Een therapeute die gespeciali-
seerd is, houdt er sessies van 50 minu-
ten met haar twee schattige Cavalier 
King Charles spaniels, Lily en Quito. 
De patiënten kunnen deze aaien en er-
mee spelen.

De zieken waarop men focust zijn oude-
re mensen en, vooral, kinderen, die zich 
door de therapie getroost voelen en op 
een effi ciënte manier hun levensvreugde 
terugvinden.

Twee katten, Misty en Luna (Maine Coon 
katten die speciaal om hun sociale karak-
ter werden gekozen), wonen permanent 
in de villa. Ze worden helemaal niet be-
perkt in hun bewegingsvrijheid. Ze kun-
nen gaan en staan waar ze maar willen, 
dankzij de vele katten-luikjes die overal 
werden geïnstalleerd.

Het welzijn van de dieren wordt goed 
opgevolgd. Zo wordt er ook aan gedacht 
om de twee hondjes niet te vaak aan het 
"werk" te zetten, om zo ook hun levens-
vreugde te blijven garanderen en ervoor 
te zorgen dat ze met plezier blijven op 
bezoek gaan bij de zieken.

Hoe is men tewerk gegaan om dit prach-
tige initiatief te concretiseren? Dank-
zij de interventie van private sponsors, 
een regionale subsidie van 30 000 euro, 
maar vooral ook dankzij de genereuze 
giften  van private donors die een gro-
te som hebben kunnen samenbrengen, 
waardoor de constructie van Villa Sams-
on een feit werd. We hopen dat dit initia-
tief aanhoudt en dat het overal in België 
navolging vindt.

Christian De Meyer

Zoothérapie, 
een première in België
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Onder deze titel publiceerde de krant « Le Monde » op 23 
december 2017, een artikel. De tekst inspireerde mij om het 
volgende te schrijven.

President Macron was een paar dagen tevoren aanwezig op 
een expo waar ook een jachttafereel op het koninklijk domein 
van Chambord, werd voorgesteld. Het gaat hier om een vijf-
tiental geschoten everzwijnen die op de grond liggen, omringd 
door sparrentakken, fakkels en de republikeinse wacht met ge-
trokken zwaarden. Zij brengen een ode aan het geschoten wild.

Het Elysee had zoals gewoonlijk aangedrongen om geen foto's 
te maken. Dit om het imago van de president te beschermen. 
De president tesamen met een schilderij van gedode dieren, 
kan shockeren, zeker net voor de eindejaarsfeesten !

Hierin vinden we de hypocrisie van het offi ciële Frankrijk te-
rug. Ook al jaagt men niet meer op het domein van Chambord.

Dit onderwerp ligt momenteel heel gevoelig in Frankrijk. Aan-
leiding hiervoor is de dood van een hert, opgejaagd door een 
groep jagers, op 21 oktober 2017. Het totaal uitgeputte dier 
had zich in de tuin van een paviljoen aan de rand van het bos 
van Compiègne (Oise) verscholen. De jagers hebben dit dier 
koelbloedig en voor de ogen van de opgeschrikte eigenaars en 
buren doodgeschoten.
De lokale Senator Laurence ROSSIGNOL (PS) diende onmid-
dellijk een voorstel tot verbod van jagen in.

Er werd ook een offi ciële klacht voor o.a. het betreden van een 
privaat domein, tegen de dader, ingediend. Sindsdien stape-
len de incidenten tussen jagers en dorpsbewoners alsook an-
ti-jacht militanten en dierenbeschermers zich op. Dit lijkt me 
ondenkbaar in België.....

Ondanks al de heisa en miskenning van een groot deel van de 
Franse bevolking, blijft deze vorm van jagen heel actief.
Er bestaan 389 jachtclubs. Hiervan jagen er 44% te paard op 
groot wild (hert, hinde, everzwijn) en 56% te voet op konijnen, 
hazen en vossen.

De jacht op groot wild wordt voornamelijk door de adel, nota-
rissen, bankiers en rijke boeren... en zeker geen arbeiders van 
Renault, beoefend. Zij jagen in een tradionele outfi t (broek, 
vest, jas) in de kleuren van de jachtclub : narcisgeel (niet zo-
maar geel..), koningsblauw, appelblauwzeegroen of bosgroen....

Deze jagers « dwingen » het hert (d.w.z. ze jagen het dier op 
tot een volledige uitputting) alvorens hem te doden (met een 
mes recht door het hart!). Dit is volgens hen de meest pijnloze 
methode waarbij de dieren zich niet bewust zijn van hun eigen 
dood.

Met deze onzin klopte Brigitte Bardot bij Nicolas Hulot, minis-
ter van ecologie, aan. Hij beloofde om in 2018 een groot debat 
over het dierenwelzijn, te organiseren. Brigitte Bardo reageer-
de met de volgende uitspraak « Genoeg gekletst, we willen ac-
tie ! 84% van de Fransen steunen ons ! »

Op 20 december 2017 werd er een studiegroep voor « dieren-
welzijn » in het Palais-Bourbon (Kamer van Afgevaardigden 
voor Frankrijk) opgericht.  Maar het wantrouwen blijft want 
president Macron, die zelf uit de fi nanciële wereld komt (met 
alle gevolgen vandien...) koestert de jagers die voor hem een 
invloedrijke groep bij de verkiezingen blijft.
De president van de Franse  Senaat, Gérard Larcher leunt bij 
de voorstanders van het dragen van wapens aan. Het Elysée 
heeft de Senaat, rechtspartijdig,  nodig voor de adoptie van de 
constitutionele hervorming in 2018. Dit zegt genoeg... dit soort
« politieke vriendendiensten » kennen we maar al te goed.

Het wordt een hevige strijd voor de dierenbeschermers, alvo-
rens Frankrijk deze vorm van gruwelijk en ridicuul jagen, af-
schaft en verbiedt !

Om te winnen, is een volledige mobilisatie van de publieke opi-
nie meer dan noodzakelijk !

Jean-Jacques PEGORER,
Président d’HELP ANIMALS

De jacht blijft 
in Frankrijk nog 
heel actief
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OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 TOT 17 UUR 
(uitgezonderderd zondag)

 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 verkeerslichtoversteken 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.


