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Lieve vrienden van Help Animals,

Ons land heeft de voorbije maanden tragi-
sche momenten meegemaakt met de terro-
ristische aanslagen op het vliegveld en in de 
metro in Brussel.

We zijn met heel ons hart bij diegenen die 
geleden hebben door deze gebeurtenissen, 
veroorzaakt door individuen die de naam 
“mens” niet waardig zijn en die, voor de zo-
veelste keer, niet geaarzeld hebben om on-
schuldige mensen te viseren, mensen die 
totaal vreemd zijn aan hun paranoide deli-
rium.

Mijn gedachten gingen dikwijls naar onze vroegere voor-
zitter, mevrouw Liliane Lambeau, overleden in november, 
die geshockeerd zou geweest zijn deze dramatische ge-
beurtenissen mee te maken. In deze sombere context heeft 
Help Animals haar werk verder gezet en zoals gewoonlijk 
het hoofd geboden op een zeer positieve manier: tijdens 
het eerste trimester van 2016 (januari - februari -maart) 
zijn we erin geslaagd 115 katten en 48 honden geadop-
teerd te laten worden (en daarbij ook nog een derde paard, 
PANDORA, drie ezels, TRINITY, BONNIE en CLYDE, en 
verscheidene geiten en bokken...) Dit allemaal dankzij het 
onvermoeibare werk van ons personeel, onze directeur 

FABRIZIO (waarvan u in dit nummer een interview leest),  
onze dierenarts en onze dierbare vrijwilligers...
In Anderlecht in ons asiel in de Bollinckxstraat, is ons pro-
ject van sloop en reconstructie van het gebouw rechts van 
de ingang naast de koer (de oude “conciergerie”) verder 
gevorderd op administratief vlak. Onze aanvraag voor een 
bouwvergunning, gedaan in december 2015, is aan de gang 
en we hopen dat deze procedure binnenkort zal afgerond 
zijn, opdat we zo snel mogelijk kunnen beginnen aan het 
uitvoeren van ons mooie plan (iedereen is klaar: architect, 
ondernemer...)
Deze werken zullen ons in staat stellen u beter te ontvan-
gen in gebruiksvriendelijke lokalen, meer opvangplaatsen 
te hebben (vooral voor katten), en een zeer comfortabel 
kattenpension ter beschikking te stellen, om beter tege-
moet te komen aan uw behoeften. 
Steun ons financieel en u zal de resultaten zien: het resul-
taat zal de moeite waard zijn en u zal fier zijn op UW asiel!

In ons asiel van Courcelles gaat het goed met onze kleine 
menagerie, die er steeds diverser begint uit te zien. Ik ver-
wijs u naar het verslag van onze vice-voorzitter Stephanie, 
verder in dit magazine.
Ons beleid van dierenbescherming sterkt zich uit en heeft 
als doel om alle soorten dieren te helpen. Overlaatst heb-
ben we een hele lading kippen gered uit een vreselijke leg-
batterij, om hen een betere toekomst te geven door hen ter 
adoptie aan te bieden.  Wat ons grote project in Kasteelbra-
kel betreft (bij Itter): de akte van aankoop is ondertekend 
op 8 maart 2016 en we hebben een aanvraag ingediend om 
een “unieke” vergunning te verkrijgen (bouw- en milieuver-
gunning). In België is niets eenvoudig en een asiel opstarten 
is niet op 1-2-3 gebeurd. Om ons project op de beste wijze 
te kunnen voorstellen, hebben we een gespecialiseerd bu-
reau geraadpleegd. Zij zullen ons helpen met de ontwik-
keling van het administratieve dossier, wat o.a. de tussen-
komst van een landmeter-expert en architect inhoudt, het 
indienen van de aanvraag, de verdediging van het project 
voor de juiste instanties... Het gaat om een oude boerderij, 
omgeven door ongeveer 25.000 vierkante meter terrein, in 
het midden van mooie, vreedzame en teruggetrokken na-
tuur (en met hopelijk de mogelijkheid om ons gebied later 
nog uit te breiden). Het huis zal volledig moeten gerestau-
reerd worden. De bijgebouwen (oude stallen, toekomstige 
opvang voor onze paarden) zullen moeten afgebroken en 
herbouwd worden omdat ze nu in staat van ruine zijn. Op 
die manier kunnen we hen ook herbouwen naar onze pre-
cieze behoeften en zo een maximum aan comfort bieden 
aan onze toekomstige beschermelingen.  De plannen wor-
den nu verder uitgewerkt om de toekomstige ruimtes voor 
de opvang van zwerfkatten erin te voorzien (in grote, om-
heinde stukken natuur), van onze paarden en andere dieren 
zoals schapen, geiten... maar ook vogels (kippen, eenden...) 
en wie weet in de toekomst nog andere diersoorten die 
onze hulp nodig hebben. 

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Woord van de voorzitter
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Alles zal niet in 1 keer kunnen gerealiseerd worden, maar 
dit is een uitdaging die ons motiveert: om met een schone 
lei te beginnen en stap voor stap een nieuwe plaats op te 
bouwen die gewijd is aan echte dierenbescherming. 

Om dit project te kunnen tot een goed einde brengen is uw 
financiele steun zeer welkom. U kan bijvoorbeeld meter of 
peter worden van specifieke werken, zoals van het bouwen 
van een stal voor een paard, een voliere, een stuk omhei-
ning, of het restaureren van een zeker lokaal of in orde ma-
ken van een stuk land...
Onze medewerkers en directeur staan te uwer beschikking 
voor al uw vragen omtrent dit soort peter- en meterschap. 

Elke financiele bijdrage, hoe bescheiden ook, is welkom, ze-
ker als ze met enthousiasme en vrijgevigheid gedaan wordt. 
Enthousiasme zal immers het cement zijn waarop deze toe-
komstige realisatie van Help Animals zal gebouwd worden: 
het enthousiasme te werken, iets bij te dragen, iets te rea-
liseren, vooruitgang te boeken, dieren te redden, geluk te 
verspreiden rondom ons... 
Ik persoonlijk was zeer geschokt door de schandalen in de 
slachthuizen in zuid-Frankrijk, die de miserie van deze die-
ren “voor de slacht” nog maar eens in de kijker zetten. Deze 
dieren die zoals altijd vergeten worden, is waarvoor mili-
tante veganisten zich inspannen, door te pleiten voor een 
volledige afschaffing van elke vorm van dierenuitbuiting, 
van fokkerijen en slachthuizen, zowel industriële als klein-
schalige/ familiale...

Het debat is groot maar cruciaal, en ik zal er speciale aan-
dacht aan wijden in ons volgende nummer. 

Ik wil ook nog het lot vermelden van de Egyptische colum-
niste FATIMA NAOUT, die in januari 2016 veroordeeld werd 
tot 3 jaar gevangenisstraf omdat ze het rituele slachten van 
AÏD EL ADHA, het grote offer”feest” (alvast niet voor de 
geofferden...) bekritiseerde. Ze wacht haar proces in hoger 
beroep af en ik roep iedereen op haar te ondersteunen door 

uw verontwaardiging te uiten tegenover de Egyptische pre-
sident, via de Egyptische ambassade in Brussel. 
Moedige FATIMA zegt het volgende: 
“Het is een sombere periode, maar ik blijf vertrouwen heb-
ben. De wet beschermt vrijheid van meningsuiting. De 
enige vijand vandaag de dag is de wet tegen godslastering.” 
(Ze werd veroordeeld op basis van artikel 98 in de strafcode 
van Egypte, die de verspreiding van “extremistisch gedach-
tegoed”  en “oproep tot opruiing” verbiedt.) De tekst is zo 
vaag dat die op gelijk welke manier kan geinterpreteerd 
worden, dus ook als godslasterend of als “aanval op de Is-
lam”. Alsof het extremistisch of opruiiend is zich in te zetten 
voor het lot van onschuldige dieren die ter dood veroor-
deeld zijn (op nog eens een zeer wrede manier), allemaal 
in naam van een God die daar in realiteit allemaal nooit om 
gevraagd heeft. 

In vele landen willen zelfs “gematigde” moslims de rituale 
slachtingen, die stammen uit een ander tijdperk, niet ver-
vangen door giften aan een goed doel (wat toegestaan is 
door de religie en zelfs aangemoedigd wordt, en wat veel 
actueler en nuttiger zou zijn.) Er is een stijging aan de gang 
van het aantal veroordelingen en processen naar aanleiding 
van “aanvallen op de Islam”, wat verontrustend is. 

Het moedige gevecht van FATIMA NAOUT moet ten volle 
ondersteund worden en ik nodig jullie allemaal uit zich ach-
ter haar te scharen. 

Ik hoop jullie allemaal te zien op onze volgende Opendeur-
dagen in juni 2016 in ons asiel in Anderlecht, waarover u in 
dit magazine een advertentie zal vinden. 

Ik wens u veel plezier met dit seizoensnummer !

Tot gauw,

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van Help Animals

Algemeen zicht van onze 
toekomstige asiel
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Groot project van 
KASTEELBRAKEL

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

Een rustige oord...

... volledig te vernieuwen en te verbouwen

Dank U voor hen !
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De hergeboorte VAN 
CALINE EN CHIPIE
Vroeger? Verwaarlozing. Onverschilligheid. Vergetelheid. 
Een onafscheidelijk duo Jack Russeltjes: Chipie, mijn trico-
lor zus, en ik, Caline. We kenden elk hoekje van ons triestige 
kleine verblijf. Nooit eens een wandelingetje. In plaats van 
genegenheid: angst. Een echt “hondenleven”. Enkele wazige, 
bittere herinneringen aan de tijd toen we minder dan niets 
waren:twee schuwe, onzichtbare schaduwen kruipend 
langs de muren, “honds” behandeld. Maar... dat was vroe-
ger. Voordat we toekwamen in Help Animals, op 8 augus-
tus 2015, waar we twee nieuwe woorden leerden kennen 
waarvan we de betekenis allang vergeten waren: menselijk-
heid... en wandelingetjes in het gezelschap van lieve vrijwil-
ligers! Voordat we herboren werden op 12-jarige leeftijd, 
op 19 september. Ja, u heeft het goed gelezen! Deze onver-
getelijke datum was het moment waarop Murielle en haar 
mama ons het prachtige cadeau van adoptie gaven, en ons 
de unieke kans boden op een echte her-geboorte. Ze kon-
den, na er wijs over nagedacht te hebben, onze smeekbeden 
niet langer weerstaan.

Wat een weg die we op 9 maand hebben afgelegd! Ik her-
inner me onze aankomst in onze nieuwe thuis alsof het 
gisteren was: we organiseerden er meteen een spontane 
Formule 1 race door een familie katachtigen in alle richtin-
gen op te jagen. Murielle toch, je had ons toch wel kunnen 
verwittigen dat we zouden toekomen in het huis van een 
kattenkwartet bestaande uit 2 clans: de oude Europeanen 
(Bambou, geadopteerd in juni 2015, de zwarte kat met een 
witte wenkbrauw van op de foto - en Romeo, alebei 11 jaar 
oud) en de jeugd (Maine Cons Reglisse-Menthe en James 
Lee)!

Gelukkig hielden we al snel op met onze vruchteloze ach-
tervolgingen  toen we inzagen dat ons welkomscomite veel 
te snel voor ons was. En na deze burleske start, komen we 
nu allemaal goed overeen: Chipie flirt onafgebroken met 
James Lee,  omdat ze beseft dat ze met haar formaat geen 
schijn van kans zou hebben in een gevecht met Zijne Majes-
teit de Maine Coon...

Vandaag de dag leven we allen in vrede samen! We zijn ge-
wend geraakt aan de ritmes van het leven in ons nieuwe 
thuis. Gedurende de week staan we op met het kraaien 
van de haan om 5u30, eten we ontbijt (melkbrood en brok-
jes), gevolgd door een siesta tot de voormiddag, speeltijd 
met de katten, avondeten, tuin en siesta (aflevering 2).  

Levensverhaal

Al bij al hebben we veel geluk gehad: is er een betere manier 
om terug “in vorm” te komen dan door wandelingetjes te 
maken, lekker te eten (met een stukje kaas als voorgerecht 
voor het diner, uiteraard), en veel tijd door te brengen op de 
schoot van Murielle (een beetje oncomfortabel voor haar, 
nu we 13,3kg wegen - 2,3 meer dan ons start-gewicht)? We 
halen zo onze verloren tijd ruimschoots in!

Tijdens het weekend maken we lange wandelingen op het 
platteland of op het strand... Wat een plezier om op onze 
“rijpe” leeftijd verwend te worden en van het leven te kun-
nen genieten! Te kunnen genieten van ons nieuwe geluk... 
Chipie, die vroeger zo angstig was, weet nu na drie maand 
geduld dat een mensen-hand geen bedreiging vormt, maar 
net aaitjes kan geven. En ik ben trots op mijn bijnaam “uit-
deelster van knuffels”.

We doen ook allerlei schattige dingen in ons dagelijks leven: 
met onze pootjes onze ogen bedekken opdat we onze war-
me mand niet moeten verlaten, ons kopje onder de lakens 
laten glijden om ons te verstoppen... Ons baasje met “open 
pootjes” verwelkomen, hevig kwispelend, wanneer ze na 
het werk thuiskomt. Chipie die elke ochtend haar spuit met 
medicijn (tegen cataracts) komt opeisen en de inhoud ervan 
met veel enthousiasme oplikt. Of zelfs ons recht om grote 
stommiteiten te begaan, zoals we bijvoorbeeld de doornen 
van de rozenstruik van iets te nabij willen bewonderen (re-
sultaat: naar de dierenarts voor verdoving en hechtingen en 
mijn zus die huilt terwijl ze thuis op me wacht.)

Moraal van ons verhaal: Adoptie is fantastisch en zorgde 
voor een echte wervelwind van geluk in huis. Daarbij her-
haalt Murielle het keer op keer: moest ze opnieuw moeten 
beginnen, ze zou het allemaal opnieuw doen!

 Anne DUMORTIER   

Caline en Chipie
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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 « identiteitskaar-
ten ». Het ideale gezelschapdier vinden dat aan al uw ver-
wachtingen 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

BAILEY 
 LABRADOR 

VROUWELIJK   
GEBOREN: 25.5.2007

BEAUTY 
 LABRADOR 

VROUWELIJK  
GEBOREN: 1.12.2011

BRUTUS 
KRUISING FOX  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 7.2002

CAPON 
 KRUISING CHIHUAHUA 

MANNELIJK  
GEBOREN: 18.6.2015

CARAMELLE 
KRUISING BORDER COLLIE   
VROUW. GESTERILISEERD 

GEBOREN: 25.5.2005

KIKO 
KRUISING MELSECHE HERDER   

MANNELIJK  
GEBOREN: 28.9.2009

CHAUSSETTE 
KRUISING FOX  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 26.4.2006

INGALA 
ALASKAN MALAMUTE  

MANNELIJK 
GEBOREN: 28.1.2013

LUCKY  
DALMATIËR 
MANNELIJK  

GEBOREN: 6.12.2013

SPIKE  
HUSKY 

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 22.3.2011

QUICK 
 JACK RUSSEL 

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 28.3.2008

SHINOOK 
KRUISING DUITSE HERDSHOND   

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 7.10.2012

MÉMÉ  
KRUISING GRIFFON 

VROUWELIJK  
GEBOREN: 23.4.2008

SHADOW 
AMERICAN STAFFORD  

MÂLE CASTRÉ  
NÉ : 26.6.2010
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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 

AIMÉE
EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 12.6.2015

BONBON 
KRUISING EUROPEES 

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 1.8.2009

BABOUCHKA 
KRUISING BRITISH SHORTHAIR  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 15.3.2013

CHARLEY 
EUROPEES   

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 1.4.2011

CHARLOTTE 
EUROPEES   

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 1.1.2012

CRIMO 
EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 18.3.2009

LOLITA 
EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 12.2.2009

MIMO 
EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 1.6.2009

ROULOULOU 
EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 14.3.2006

MITSY 
EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 1.1.2012

MOUSTACHE 
EUROPEES   

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 8.8.2015

NOUNOU  
EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 26.5.2015

MOUSTY  
EUROPEES  

VROUW. GESTERILISEERD 
GEBOREN: 25.5.2014

PHILAE  
EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 8.6.2011 

ROGER  
EUROPEES  

MANNELIJK GECASTREERD 
GEBOREN: 29.7.2007
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Onze stallen

Wat een plezier om u elke keer de laatste 
nieuwtjes van ons asiel in Courcelles te 
geven.

In dit nummer, zal u twee artikels terugvinden die gewijd 
zijn aan de adoptie van onze merrie PANDORA en van onze 
ezels TRINITY, CLYDE en BONNIE (samen geplaatst).
Deze geweldige en geslaagde adopties bevestigen de ge-
grondheid van ons project: het gaat niet « alleen » om het 
redden van achtergelaten dieren of slachtoffers van mis-
handeling en hen er terug  bovenop te krijgen, maar ook om 
hen een nieuw leven te schenken door hen door formida-
bele mensen te  laten adopteren, zoals we ook voor onze 
honden en katten doen. 

Begin maart, hebben we een oproep van één van onze le-
den gekregen om ons de toestand van twee pony’s te mel-
den die achtergelaten waren op een terrein zonder gras. Ze 
hadden dus geen voedsel. Deze twee kleine pony’s leefden 
in een minuscule en heel vuile box. Hun enige drinkbak was 
een kleine metselemmer (leeg natuurlijk …).
Het is moeilijk om je voor te stellen om dieren in dergelijke 
omstandigheden te laten leven, en toch …
Hun eigenaar was overleden, de kinderen konden hen niet 

HET NIEUWS UIT ONS  
ASIEL IN COURCELLES …

bijhouden en zorgden er niet voor. LEA (6 jaar) was on-
verzorgd, haar hoeven bevonden zich in een erbarmelijke 
toestand. ZOE (12 jaar) was zo mager dat ze amper één 
voet voor de andere kon plaatsen. We hebben ze natuur-
lijk vanaf hun aankomst serieus onder handen genomen: 
tandarts, dierenarts, hoefsmid, goed voedsel, een zachte en 
comfortabele box, … Nu zijn ze volledig in form en wachten 
ze op een adoptant … HELP ANIMALS heeft, nogmaals, zijn 
missie volbracht. Begin april zijn een Vietnamees varkentje 
(THEO, 6 maanden), een dwerggeit (NICKI, 2 jaar), Napo 
een super schattig Shetland pony dat mooi en vertederend 
is zoals een knuffel maar onder de vlooien zat (dit werd on-
middellijk verzorgd) en een vijftiental kippen (gered van 
een legbatterij) onze bewoners komen vervoegen. Ze kun-
nen allemaal geadopteerd worden, vertel het door!

Twee van onze bokken (YOKO en JULES) werden geadop-
teerd en leiden een nieuw gelukkig leven.
Al deze wezentjes wachten in spanning af om ons toekom-
stig (en nieuw) asiel in KASTEELBRAKEL te kunnen zien, 
maar alles op zijn tijd …

We bedanken jullie allemaal van harte voor jullie steun!

Stéphanie DEVIS 
Vicevoorzitster

Théo Nicki
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Zoé  Voordien

Léa  Voordien

Zoé  Nadien

Léa  Nadien

Napo
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Adopties

Weet u nog... Hoe Pandora enkele maanden geleden toe-
kwam in de stallen van Help Animals? Ze was 23 jaar oud 
en kende niets van het leven, behalve de 4 kale muren van 
haar stal, die ze amper een kwartiertje per week mocht ver-
laten (de tijd om haar stal de wekelijkse schoonmaakbeurt 
te geven).

Geen wonder dus dat deze mooie, maar schuwe merrie 
vergeten was hoe het voelde van in alle vrijheid doorheen 
groene velden te rennen. In het begin was ze best humeu-
rig! Maar dan werd ze de geliefde vriendin (hoewel nog 
steeds wat dominant) van Gentleman, een van onze oudere 
paarden. 
En sinds 30 maart heeft haar leven een nog mooiere wen-
ding genomen, want Pandora werd geadopteerd! 

Vanaf nu leeft ze samen in perfecte harmonie met haar 
nieuwe compagnon, die ze troost na het overlijden van zijn 

vroegere beste vriendin, een andere merrie. Vanaf nu ma-
ken ze samen de velden onveilig met hun dolle capriolen. 
Help Animals wil van harte Pandora’s nieuwe baasje bedan-
ken, die haar eindelijk de gelukkige levensomstandigheden 
biedt die ze verdient!

HET NIEUWE LEVEN VAN PANDORA   
nog een paard dat gered en geadopteerd  
werd dankzij HELP ANIMALS

Pandora op het punt te  
vertrekken van het asiel De ontmoeting met zijn nieuwe familie

Aankomst nieuwe thuis
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Een man en een vrouw houden van elkaar, verscheuren el-
kaar…en na enkele jaren gaan ze uiteen. In dit verhaal zien 
we dat het jammer genoeg ook bij dieren kan gebeuren, tot 
grote wanhoop van hun baasje, die zielsveel van hen houdt.
Enkele maanden geleden kwamen Jules (de “zondebok”) 
en drie geweldige, maar zo koppige ezels Trinity, Clyde en 
Bonnie (het eerbiedwaardige omaatje van 26 jaar) aan in de 
stallen van Help Animals. Ze werden er opgenomen in onze 
“Ark van Noah” in Courcelles.

Omdat ze bij aankomst toch wel hier en daar wat teveel 
rondingen hadden, werden ze meteen op dieet gezet. Het 
onafscheidelijke trio (ze wilden alleen maar achter elkaar 
lopend de wei op) wachtte nadien rustig en filosofisch de 

dag af waarop ze het hart van hun nieuwe eigenaar zouden 
veroveren.
Vandaag kunnen we stellen dat dat wachten beloond werd. 
Misschien stond het wel in de sterren geschreven dat  
Trinity, Clyde, Bonnie en Jules een tweede kans zouden  
krijgen. Ze keerden terug naar hun oorspronkelijk gezinne-
tje en vonden daar de liefde en de warmte van hun eigen 
baasje terug.

Het gelukkige viertal kreeg er zelfs het gezelschap van Yoko, 
de avontuurlijke bok. Dankzij de aanwezigheid van zijn vier 
nieuwe vrienden heeft hij nu geen enkele reden meer om te 
kijken of het gras elders groener is!

Zonder twijfel volgen we binnenkort de passionele avon-
turen van het “clubje van vijf” in de moderne versie van  
“Herinneringen van een ezel”…

Anne Dumortier

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

DE LIEFDE VOOR 
EZELS het verhaal  
van onze drie ezels
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Chaussette
Zij wacht op U

 Toekomstige evenementen

In een Jaguar of Kever, te voet, met de fiets of in een « Katil-
lac » ... we weten het, u zal voor geen enkele reden uw favo-
riete tweejaarlijkse afspraak missen!

Acrobaten van katten, Labradors met gouden ogen, myste-
rieuze Kartuizers, edele husky’s, rockende boxers, … en nog 
zo veel anderen. Ze verwachten u allemaal op 18 en 19 juni 
tijdens onze opendeurdagen in de hoop om uw hart te raken 
en u gelukkig te maken!

Zoals gewoonlijk, zal u na geslapen te hebben als een mar-
mot, bij hondenweer of onder een azuurblauwe lucht, bij 
het kraaien van de haan opstaan.

Zoals gewoonlijk zal u in plaats van u in de zon neer te nes-
telen naar ons toe snellen na uw « kattenwasje ».
Zoals gewoonlijk zal u zoals een koning verwelkomd wor-
den door onze trouwe vrijwilligers die u onder hun bescher-
mende vleugels zullen nemen om u door de kennels en het 
kattenverblijf te leiden om de « vreemde eend » te vinden, 
dat viervoetig vriendje dat u met al uw liefde zal bedelven.

Zoals gewoonlijk zullen zelfs ongelikte beren in deze unieke 
sfeer smelten als sneeuw voor de zon. Natuurlijk zal u ook 
weer kunnen rekenen op uw favoriete animatie: de verras-
singen van de tombola, vegetarische keuken begeleid door 
zoetigheden die u calorie inname op peil houden en uw hon-
ger zullen stillen …

Maar dit jaar, zal emotie meer dan ooit onze leidraad zijn!
Om de laatste wensen van Liliane LAMBEAU (onze ere-
voorzitster die op 10 december 2015 overleden is) te res-
pecteren, zullen we een vlooienmarkt organiseren om haar 
persoonlijke bezittingen (decoratieve artikelen, schilderij-
en, boeken, fantasiejuwelen, …) te verkopen. De opbrengst 
hiervan gaat integraal naar haar dierbaar asiel, dat ze gedu-
rende meer dan 30 jaar doen groeien en evolueren heeft. 
Ze was een gerespecteerd persoon in de wereld van de die-
renbescherming.

De OPENDEURDAGEN van Help Animals: 
uw zomerse afspraak in ANDERLECHT op  
18 en 19 juni 2016

Claude LEFEVBRE, een Belgische 
schilder en beeldhouwer, gebo-
ren in 1950, gekend als CLEEF, 
zal u in onze lokalen zijn abstrac-
te werken laten ontdekken. Het 
zijn ontploffingen van hout- en 
aardekleuren, mengelingen van 
tonen en materie. Deze vrijge-
vige artiest omschrijft zichzelf 
als «autodidact van zijn leven en 
schilderkunst, fluwelen hart in 
een ijzeren kist» heeft beslist om 

ons het volledige ingezamelde bedrag van de verkoop van 
zijn schilderijen te schenken! Dus, kom talrijk, heel talrijk 
om een achtergelaten kat of hond te adopteren! Kom naar 
Help Animals om ons te steunen en dit mooi verhaal dat 
verre van gedaan is verder te zetten !

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

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

& Zaterdag 18  
Zondag 19  
Juni 2016
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Uw testament

EEN GOED DOEL  
IN UW TESTAMENT?   
Denk aan dierenbescherming 
en aan HELP ANIMALS
U denkt soms aan uw erfenis, en wat er met 
uw bezittingen zal gebeuren na uw overlij-
den? We zijn slechts zo klein op deze aard-
bol, en we moeten zo regelmatig afscheid 
nemen van mensen uit onze entourage... 
Het is dikwijls op deze trieste momenten 
dat we pas goed beseffen hoe kort en rela-
tief ons leven op aarde is. 

Een testament opmaken betekent niet een anoniem en ziel-
loos document opstellen. Een testament is immers ook een 
reflectie van de waarden die voor u belangrijk waren gedu-
rende uw leven. Naargelang uw familiesituatie kunt u, volle-
dig of gedeeltelijk, goede doelen erin opnemen. En waarom 
geen dierenbeschermingsorganisatie zoals Help Animals?
U denkt dat het opstellen van een testament moeilijk is? Of 
u wilt er zeker van zijn dat uw geld op de juiste plaats te-
rechtkomt?
Als u begaan bent met het lot van dieren en hen wilt be-
schermen, zelfs wanneer u er niet meer bent, overweeg 
dan een erfenis na te laten aan een vereniging die zich inzet 
voor de belangen van dieren en stel het niet meer uit uw 
notaris, uw beste raadgever, te consulteren in alle vertrou-
welijkheid.
Weet dat het, in het algemeen, zeer voordelig is een erfenis 
na te laten aan een vzw als Help Animals (die bevoordeeld 
wordt door de belastingsovereenkomst, uitgegeven door 
de Minister van Financiën). De tax op successierechten is 
immers veel lager dan wat het geval zou zijn voor verre fa-
milieleden (neven...) en soms zelfs voor dichtere familie, en 
dit in de drie regio’s van het land.

De rol van de notaris is om u in alle objectiviteit en neutrali-
teit raad te geven. Sommige notarissen proberen misschien 
om uw keuzes indirect te beinvloeden, ten voordele van 
sommige goede doelen meer dan andere, maar het is uitein-
delijk aan u om uw wensen kenbaar te maken en aan hen 
vast te houden wanneer u uw testament opstelt.

Sommige notarissen zijn meer “diervriendelijk” dan andere, 

en we kunnen u altijd doorverwijzen naar diegenen die u 
misschien beter zullen bijstaan (contacteer het asiel voor 
meer informatie hierover).

De veiligste formule is die van een testament in authentieke 
vorm (notariële akte). Dit is iets duurder maar zoveel vei-
liger en dit is dan ook de formule die we u aanraden. Een 
simpel eigenhandig geschreven testament (bijvoorbeeld 
bijgehouden in een schuif) kan gevaarlijker zijn, omdat het 
vervalst of zelfs vernietigd kan worden.

Een notarieel testament (authentiek) is een document dat 
u opstelt in overleg met uw notaris: hij zal u allerlei vragen 
stellen om uw persoonlijke situatie beter in te schatten en 
hijzelf zal uw laatste wensen vastleggen in een notariële 
akte, in de juiste juridische termen. Hij zal u de verschillende 
mogelijke vormen van erfenissen uitleggen en hij zal u ook 
zeggen welk deel van uw erfenis u kan doneren en welk deel 
eventueel wettelijk gereserveerd is voor uw nabestaanden 
(kinderen, echtgenoot...)

Wat moet u in uw testament schrijven? De juiste benaming, 
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juridische vorm en de volledige gegevens van de vereni-
ging aan wie u een erfenis wil nalaten (Bijvoorbeeld: vzw 
Help Animals, Bollincxstraat 203 1070 Anderlecht, onder-
nemingsnummer 0421.350.479), maar ook wat u precies 
wenst na te laten (hoe preciezer de beschrijving, hoe beter. 
Soms wordt aangeraden percentages van uw kapitaal te 
gebruiken in plaats van aantallen of specifieke goederen, 
aangezien het soms moeilijk kan zijn om op voorhand in te 
schatten wat de samenstelling van uw kapitaal precies zal 
zijn.) Voorzie ook dat de vereniging die u wil steunen mis-
schien niet meer zal bestaan op het moment van uw over-
lijden (voorzie, voor alle veiligheid, dus alternatieven in uw 
testament).

Weet ook dat u uw testament op elk moment kan aanpas-
sen, zolang u nog gezond van geest bent. U bent dus altijd 
vrij om van gedacht te veranderen...

Wat dan te zeggen over die “duo” erfenissen waar we tegen-
woordig zoveel over horen? Voor daaraan te denken, moet 
u voorzichtig zijn...

Dit is een recente speciale formule waarbij u een erfenis 
nalaat aan een goed doel, maar waarbij deze laatste een 
deel moet wegschenken aan een andere erfgenaam (vb een 
neef, nicht, vriend...). De vereniging die de erfenis krijgt is 
verplicht successierechten te betalen aan alle andere erf-
genamen (wat fiscaal zeer zwaar uitvalt) en daarbij ook nog 
eventuele schulden en andere kosten.

Als er geen directe erfgenamen zijn, lijkt deze formule a pri-
ori interessant te zijn voor alle partijen, maar het is nodig er 
goed over na te denken, opdat u niet aan uw bedoelingen 
zou voorbij gaan.

Het zou kunnen dat uw nalatenschap bij uw overlijden 
kleiner is dan op het moment dat het testament werd op-
gesteld, waardoor er misschien niet zo veel meer overblijft 
voor de vzw genoemd in het testament. Daarbij is het ook 

niet altijd gemakkelijk voor een vzw om de rol en legale ver-
plichtingen op zich te nemen van een universele erfenis, en 
alle formaliteiten en verplichtingen die erbij komen kijken.

In het geval van een “duo” nalatenschap moet uw notaris 
dus samen met u de samenstelling van uw erfenis in detail 
nakijken, evenals uw familiale situatie en de begunstigden 
van uw erfenis, opdat u de beste oplossing kan vinden zowel 
voor uzelf als voor de vereniging van uw keuze.

Als de schatting van de fiscale gevolgen van deze “duo” for-
mule slecht is gebeurd, kan het voor de begunstigde vereni-
ging in sommige gevallen voordeliger zijn om de erfenis af 
te wijzen om geen risico te nemen (fiscaal en ander). Dit zou 
dan uw testament onuitvoerbaar maken (in het geval van 
een universele nalatenschap) en zou dus onvoorziene moei-
lijkheden creeëren, terwijl u net goed wou doen.

In elk geval, een “duo legaat” moet in een filantropisch 
project passen waar goed over is nagedacht, waar het ten 
goede kan komen aan bijvoorbeeld dierenbescherming, 
medisch onderzoek, bescherming van erfgoed... of andere 
goede doelen... Het moet niet zomaar de minst belastbare 
fiscale weg zijn.
En vergeet vooral niet het belangrijkste: testamentaire na-
latenschappen - zowel klein als groot - zijn van onschatbare 
waarde voor dierenasielen, die enkel kunnen bestaan dank-
zij de steun van sympathisanten. 

Denk eraan!

Voor alle info omtrent dit onderwerp of om te weten welke 
goede notaris we in uw buurt kunnen aanraden, neem con-
tact op met het asiel Help Animals.

Voor de administratie van vzw Help Animals,

 
Jean-Jacques PEGORER,

Voorzitter, verantwoordelijk voor giften en erfenissen

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

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

We weten dat er in de oudheid allerlei soorten dieren ge-
offerd werden aan de goden, aan Amon-Ra, Moloch, Baal, 
Zeus of Jupiter, maar ook aan alle andere.

De Inca’s – en anderen – aarzelden niet om mensen te offe-
ren, ze trokken hun hart er uit terwijl ze nog leefden om hun 
goden «plezier» te doen …

Maar zijn we er zeker van dat dit soort geschenken echt  
« plezier » doen aan de goden, of God, wat zijn naam ook is 
of over welk geloof het ook gaat (ook wat sommige mono-
theïstische godsdiensten betreft) ?

Is het geen tijd om allemaal is na te denken over de beteke-
nis van praktijken die afstammen uit een andere tijd waar-
van dieren zoals steeds de onschuldige slachtoffers zijn? 
De recente actualiteit biedt ons een pakkend voorbeeld 
over hoe dingen in deze materie kunnen evolueren.

Om de 5 jaar zakken duizenden Nepalezen en Indiërs af 
naar de tempel van GADHIMAI (op de vlakte van Terrai 
in Nepal) om de hindoeïstische godin van de kracht GAD-
HIMAI te aanbidden. Honderdduizenden dieren (vooral 
buffels en geiten) worden telkens geofferd en onthoofd in 
omstandigheden die we liever aan uw verbeelding over-
laten. Tijdens het festival van GHADMAI van 2009 wordt 
het aantal gedode buffels, geiten, kippen en andere dieren 
op 500.000 geschat. Maar in 2014 werd dit aantal in grote 
mate verminderd na een lokale intense campagne en het 
verbod door het Hooggerechtshof van Indië om de grens 
naar Nepal over te steken met dieren. 

De bedevaarders kamperen in modder gemengd met bloed 
en afval in de hoop op een beter leven voor henzelf door het 
offeren van een onschuldig dierenleven. Een vreemd geloof 
om te denken dat dierenbloed doen vloeien uw leven gaat 
verbeteren of « plezier » gaat doen aan de God in dewelke u 
gelooft als het mogelijk is om uiting te geven aan uw geloof 
door een offer te schenken zonder bloedvergieten of door 
de armen te helpen. Dit is zeker en vast aangenamer voor 
elke God of godheid die de naam waardig is … .
In Nepal, zijn dierenoffers (vroeger ook mensenoffers) een 
oude en heel breed verspreide praktijk. De trouwe aanhan-
gers willen de aandacht van de slechte geesten, die SHIVA 
storen en haar belemmeren om zich op het menselijk wel-
zijn toe te leggen, afleiden.

Elke editie van GADHIMAI werd meer om meer omstreden 
door betogingen van Indische en Nepalese activisten die 
proberen om het te doen verbieden. Die gingen gepaard 
met het krachtsvertoon van de politie die instaat om de vei-
ligheid (dit maal van de bedevaarders) te garanderen.

Naar aanleiding van de intensieve inzet van de groep 
AWNN (ANIMAL WELFARE NETWORK NEPAL) en voor-
aanstaande Britse dierenwelzijnsorganisaties, gesteund 
door de actrice JOANNA LUMLEY, werd een denkgroep 
opgestart met de verantwoordelijken van de Tempel van 
GADHIMAI.

De regering van Nepal heeft op 29 juli 2015 laten weten 
dat dierenoffers vanaf nu verboden zijn in GADHIMAI en 
de verantwoordelijken van de Tempel hebben het volgende 
verklaard: « Wij, de Tempel van GADHIMAI, delen officieel 

ja, het is mogelijk  
OM DIERENOFFERS VOOR 
RELIGIEUZE REDENEN TE 
VERBIEDEN:  Nepal wil het 
voorbeeld geven
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onze beslissing mee een einde te maken aan dierenoffers. 
Met uw hulp kunnen we garanderen dat het festival van 
GHADIMAI van 2019 een historische viering van het leven 
zal zijn ». Maar het werk is verre van gedaan. Op het terrein 
moet er informatie verschaft worden alsook heropgevoed 
worden zodat de aanhangers een nieuwe manier van deel-
nemen aan het festival aannemen – en aanvaarden – dat 
voortaan het leven in plaats van de dood zal vieren.

Hopelijk kan de regering van Nepal (die helaas geconfron-
teerd wordt met andere drama’s door recente vreselijke 
aardbevingen die het land verwoest hebben) het pure en 
simpele verbod op rituele dierenoffers op alle festivals van 
land doen gelden.

Het zou in ieder geval een fantastische gelegenheid zijn 
voor dit arme land dat met allerlei moeilijkheden gecon-
fronteerd wordt om zich eervol te onderscheiden als voor-
beeldland, in staat om ouderwetse gewoontes die in strijd 
zijn met de meest elementaire ethische waarden omver te 
gooien. Andere landen (Faeröer, Japan, China, Spanje, …) 
zouden hier beter ook over nadenken. 
 
En waarom zou deze evolutie het debat over het ritueel of-
feren van schapen zonder verdoving niet kunnen voeden? 
We weten dat de godsdienst zelf andere alternatieven aan 
haar trouwe volgelingen aanbiedt (liefdadigheid, goede da-
den, giften aan de armen, …) die aangenamer zijn voor de 
barmhartige en genadige God waarin ze op respectvolle 
manier geloven. 

 
Jean-Jacques PEGORER

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

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

Op het einde van het jaar 2015 werd 
Loutre voor de eerste maal geadop-
teerd. Na een paar weken kwam ze 
toen terug naar Help Animals, ze 
beleefde toen een pijnlijk moment. 
Op 27 januari 2016 veranderde de 
ontmoeting met mevrouw Nadine 
Mignolet het verloop van haar levens-
lot. Loutre heet nu Cannelle. Sinds ze 
haar nieuw kattenluikje in gebruik 
genomen heeft, amuseert ze zich in de 
tuin. Na haar uitstapjes komt ze terug 
naar huis om zich in de armen van 
haar eigenares te nestelen. «Cannelle 
is heel tevreden en ik bevind mij in de 
zevende hemel dankzij een poes zoals 
haar».

« Ik ben geen kat zoals de anderen. Ik 
heb een avontuurlijke jeugd gehad, 
ik heb mijn staart verloren en mijn 
snoetje hangt scheef. Gelukkig heeft 
mevrouw Laurette Mosselmans mij 
opgemerkt en nu leid ik een netjes 
leven. Ik deel mijn huis met twee men-
sen en Pipette, een oude heer van 
16 jaar. Ik leg hem af en toe uit dat 
hoewel ik jonger ben ik de baas ben. 
Ik controleer de aangrenzende tuinen 
heel de dag lang. Wanneer ik dit niet 
doe, ben ik er dol op om op de schoot 
van mijn baasjes te kruipen of om mij 
neer te vleien in de zetels. Kortom, 
alles gaat goed ...» 

NOUNOURS (P’TIT OURS)

CANNELLE (LOUTRE)

Loewie heeft meerdere levens gehad: 
het laatste is op een dag in februari 
2016 begonnen. Bij de familie Gordon, 
zijn derde adoptiegezin, heeft hij de 
levensvreugde en stabiliteit, die hij zo 
miste, teruggevonden. Hij wordt door 
zijn omgeving omschreven als zacht, 
aanhankelijk, actief en gehoorzaam. 
Loewie deelt zijn levensvreugde met 
iedereen van 7 tot 77 jaar. 

Autoritjes schrikken hem niet af, hij is 
op weg naar mooie en onvergetelijke 
avonturen.

LOEWIE

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

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

Dank U voor hen !

W W W . H E L P A N I M A L S . B Efacebook.com/helpanimals.be

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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Goed te weten

UW HOND BETER BEGRIJPEN :  
hoe zijn lichaamstaal te interpreteren ?

U heeft besloten een hond in uw leven te verwelkomen, 
waarmee u uw leven en uw liefde wil delen. U moet weten 
dat elke hond zijn eigen persoonlijkheid heeft. Sommigen 
hebben er een intense behoefte aan dichtbij hun baasje te 
zijn, spelletjes te spelen en geknuffeld te worden. Anderen 
hebben echter niet zo’n nood aan een hecht contact met 
mensen of andere honden. Het is dus cruciaal uw hond goed 
te kennen, zijn persoonlijkheid te respecteren en samen 
met hem te evolueren. Leer hoe u zijn communicatie sig-
nalen en lichaamstaal kan begrijpen om zo zijn emotionele 
gesteldheid te doorgronden en juist te handelen!

Een belangrijk signaal dat gemakkelijk op te merken is, is 
het afwenden van de kop en de blik. Dit gebruiken honden 
veel in de omgang met soortgenoten en met mensen. U kan 
deze handeling ook gebruiken om uw bedoelingen kenbaar 
te maken. Als de hond zijn kop wegdraait (kan een kleine 
geste zijn of zich volledig omdraaien) wanneer u hem pro-
beert te benaderen, probeert hij u te laten weten dat hij 
zich niet echt op zijn gemak voelt in deze situatie (zelf wan-
neer hij niet probeert te vluchten en blijft zitten). Misschien 
vindt hij uw benadering iets te snel gaan, of is hij onrustig? 
In dit geval is het belangijk hem uw goede bedoelingen te 
communiceren en dat u zijn stress begrepen heeft. Aarzel 
niet om ook lichaamstaal te gebruiken: antwoord door uw 
hoofd weg te draaien en uw blik af te wenden. Dit alles met 
langzame bewegingen.

Ondanks het ontbreken van wetenschappelijke bewijzen, 
wordt regelmatig geobserveerd dat een hond die zich niet 
op zijn gemak voelt, opgewonden of bang is, zijn lippen 
likt en/ of begint te geeuwen. Ook al kunnen we er op dit 
moment niet 100% zeker van zijn dat dit stress-signalen 
zijn bedoeld om zichzelf te kalmeren, toch is het interes-
sant van hen op te merken en onze reacties erdoor te laten 
beinvloeden. Geeuwen zou een teken zijn van “synchroon 
waakzaam zijn” tussen twee individuen (volgens het werk 
van dierenarts Joël Dehasse op www.ethogramme-chien.
info). Het zou een “besmettelijk” signaal zijn tussen baasje 
en hond. U zou dus kunnen proberen deze signalen zelf te 
gebruiken opdat uw hond u zou nadoen en hem zo te hel-
pen een gebalanceerde emotionele en mentale staat te be-
reiken. 
Andere grote signalen die zijn emotionele staat weergeven: 
lichaamstaal. Het is zeer belangrijk dat u de totale houding 
van uw hond opmerkt om zo te begrijpen hoe hij een situ-
atie aanvoelt. Hier enkele karakteristieke voorbeelden:

“HOGE” HOUDING: goed rechtop, kop rechtop, staart 
rechtop. Uw hond is zeker va zichzelf en toont zijn zelfver-
trouwen, soms zijn boosheid.

 “LAGE” HOUDING: ineengedoken, oren laag, staart tussen 
de poten. De hond is heel erg bang. U moet geen contact 
forceren en moet de hond ruimte geven om weer tot zich-
zelf te komen. 

“AMBIVALENTE” HOUDING: mix van hoge houding (blijd-
schap van een andere hond te zien) en lage houding (toch 
ook angst van de andere hond)

“UITNODIGING TOT SPELEN” HOUDING: voorpoten uit-
gestrekt op de grond, achterwerk omhoog, staart (hevig) 
kwispelend.

U moet weten dat zijn vertrouwen in u en de affectieve 
band tussen jullie versterkt wordt vooral tijdens het spelen. 
Het is dus belangrijk u voor te bereiden een spelletje te spe-
len met uw compagnon.

Uw hond observeren is belangrijk, maar even belangrijk is 
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 Doen : 
 
Aandacht hebben voor lichaamshouding 
tegenover soortgenoten en mensen, in zijn 
gekende leefomgeving en op nieuwe plaatsen,  
en uw communicatie aanpassen aan zijn 
emotionele staat

Proberen uw hond te begrijpen door zijn eigen 
communicatie-signalen en kalmeer-signalen  
te gebruiken

Als hij bang is en om wat voor reden dan ook 
niet kan of wil contact maken met andere honden 
of mensen, merk dit dan op en respecteer dit

 Niet doen : 
 
Geen rekening houden met veranderingen in  
zijn emotionele staat en hem op zijn eentje  
laten omgaan met moeilijke situaties met  
andere honden of mensen

Zijn behoefte aan contact en aan  
communicatie negeren

Hem verplichten interacties te ondergaan 
met soortgenoten of mensen, terwijl hij er 
psychologisch of fysiek niet toe in staat is

Aarzel niet om me te contacteren indien u raad nodig heeft. 
Ik antwoord met plezier!
info@comportementaliste-chien-chat.be

Bibliografie:  Les signaux d’apaisement (Turid Rugaas / Les 
éditions du génie canin); Comportement du chien: étholo-
gie et applications pratiques (Isabelle Vieira / Les éditions 
du point vétérinaire); Tout sur la psychologie du chien (Dr. 
Joël Dehasse / Editions Odile Jacob); Un chien pour les nuls 
(Gina Spadafori et Catherine Collignon / First Editions) 

Anne-Sophie MUFFAT 
1, André Ryckmanslaan, 1180 Ukkel - België 
Tel. + 32 (0)473 88 76 81

Facebook :
facebook.com/MUFFATCOMPORTEMENTALISTE  
www.comportementaliste-chien-chat.be

het op uw eigen lichaamstaal te letten wanneer u hem be-
nadert. Hij kan het bijvoorbeeld als een bedreiging ervaring 
wanneer u met uw torso naar hem toe leunt. U op zijn hogte 
stellen kan een speelse reactie van hem uitlokken (als hij 
zich “goed in zijn vel” voelt), maar kan ook een agressieve 
reactie uitlokken als hij zich angstig voelt, met een risico 
van bijten naar uw gezicht tot gevolg.

Nog een interessant weetje is de betekenis van een geel 
lintje bevestigd aan de halsband van de hond: dit is een in-
ternationaal teken dat de hond nood heeft aan zijn eigen 
ruimte en dat u hem niet mag benaderen. 
(www.theyelowdogproject.com)

“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
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Verslag

Een strenge selectie
De carrière van een geleidehond begint vanaf de leeftijd 
van 2 maanden. De meest gebruikte rassen zijn labradors, 
golden retrievers en meer zelden Duitse en Zwitserse her-
ders.
De genetische geschiedenis wordt nagekeken en gedrags-
testen worden uitgevoerd om zeker te zijn van de goede fy-
sieke en mentale gezondheid van de puppy. Het komt er op 
aan om zich niet te vergissen rekening houdend met de, zo-
wel menselijke als financiële, investering die gepaard gaat 
met de opleiding van een geleidehond.

Een pleeggezin
De uitgekozen puppy’s worden tot de leeftijd van ongeveer 
1 jaar in een pleeggezin geplaatst. De missie die hen toe-
vertrouwd wordt is heel belangrijk, zeker voor de sociali-
satie van de puppy. Hij moet overal naartoe gaan, gewoon 
worden aan openbaar vervoer, verkeer en luide stedelijke 
omgevingen. Dit alles zonder dat de basisopvoeding die 
elke welopgevoede hond moet krijgen achterwege gelaten 
wordt, natuurlijk.
Een schrift, opgesteld door het vormingscentrum, bevat 
richtlijnen en tips i.v.m. opvoeding die gevolgd moeten wor-
den. Regelmatige bezoekjes van de opvoeders worden ook 
voorzien.
Het pleeggezin moet dus heel beschikbaar zijn en zich be-
wust zijn van het belang van zijn rol op het niveau van de 
vorming van de hond, maar ook dat hun opdracht beperkt 
wordt tot 8 maanden van de missie.
De scheiding riskeert moeilijk te zijn!

Mijn hond,  
DIE HELD …
Een opmerkelijke intelligentie, kalm in alle omstandighe-
den, een scherp zintuig voor gevaar, een analyse kunnen 
maken van situaties en er op reageren, dat zijn de uitzon-
derlijke eigenschappen van een blindengeleidehond.
Hoe onwaarschijnlijk het ook kan lijken, hij is in staat om het 
hoofd te bieden aan (onder andere) alle gevaren op straat 
maar kan ook ongehoorzaam zijn door te weigeren om een 
bevel uit te voeren als dit laatste zijn eigenaar in gevaar 
brengt. Je zicht verliezen is ook een zekere bewegingsvrij-
heid verliezen. Het huis verlaten met behulp van een witte 
stok om zich een weg te banen tussen verschillende obsta-
kels vergt een grote portie moed. Voor mensen die aan een 
visuele handicap lijden is een geleidehond een echte bevrij-
ding. Hij beschermt ze, zoekt oplossingen om obstakels uit 
te weg te gaan (een wagen die verkeer geparkeerd staat, …). 
Hij leidt mensen naar een zebrapad of de ingang van een 
winkel, zoekt een zitplaats of brengt hem naar een bepaald 
punt (de werkplaats bijvoorbeeld) via een nauwgezet par-
cours. Hij maakt zich zelfs zorgen als er zich een obstakel 
bevindt boven het hoofd van zijn baasje (een laaghangende 
boomtak bijvoorbeeld).

Hij laat ook toe om de eenzaamheid te doorbreken en om, 
ten minste gedeeltelijk, de beperking in mobiliteit en auto-
nomie van de slechtziende te beperken.
Men kan niet anders dan de grenzeloze toewijding van 
deze vierpotige gezellen bewonderen en hen die de hon-
den geduldig en vastberaden al deze noties bijbrengen te 
bedanken. Er bestaan meerdere opleidingscentra voor ge-
leidehonden in België, ze zijn verspreid over het hele grond-
gebied.
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Op school…
Op 1-jarige leeftijd gaat de hond voor een periode van 7 
à 8 maanden naar school. Dit maal zijn het professionele 
hondentrainers die de hond onder hun vleugels nemen. 
Ze leren hem een 40-tal bevelen aan, van de gemakkelijk-
ste (links, rechts, …) tot de meest ingewikkelde, waaronder 
ook het ongehoorzaam zijn! Een simpel voorbeeld: hij moet 
weigeren door te lopen wanneer er een gevaar dreigt. Dit is 
heel moeilijk voor een hond die, van nature uit, geneigd is 
om zijn baas te gehoorzamen. Hij moet leren dat hij verant-
woordelijk is en initiatief moet nemen wanneer hij gecon-
fronteerd wordt met een dergelijke situatie.
Hij moet ook kunnen weestaan aan sommige natuurlijke 
reflexen, zoals onder andere, zich niet op een stukje vlees 
gooien of bezwijken voor de charme van een mooi soortge-
nootje … Niet gemakkelijk, het leven van een geleidehond!
In dit stadium, valt het soms voor dat de hond niet volledig 
beantwoordt aan wat men van hem verlangt. Volgens zijn 
vaardigheden, kan hij dan een andere functie krijgen zoals 
het helpen van mensen met een motorische handicap of 
mensen die lijden aan autisme. Hij kan ook terugkeren naar 
zijn pleeggezin …

Een nieuw baasje
Een analyse van overeenkomst van het karakter van de 
hond en het toekomstig baasje is noodzakelijk. Andere ele-
menten spelen ook een rol, zoals het ritme van stappen van 
de hond en de baas. Maar het essentiële is, natuurlijk, dat 
het klikt tussen hen! De eerste ontmoeting is dus van kapi-
taal belang. 

Overhandigingsstage
Na de ontmoeting, als het toekomstig baasje en de hond 
overeenkomen, wordt er een overhandigingsstage van 2 
tot 4 weken georganiseerd. Deze keer, is het baasje in op-
leiding! Hij moet de bevelen waarop de hond reageert van 
buiten leren en begrijpen wat deze inhouden.
Ze moeten elkaar beide leren vertrouwen om een hecht 
team te vormen. Het toekomstig baasje moet zich ook be-
wust worden van de verantwoordelijkheid die hij krijgt 
wanneer hij een dier adopteert. Want zelfs al is het dier « 
boven begaafd », het is geen machine. De liefde en het res-
pect moeten evenredig zijn aan de diensten die hij aanbiedt!
Op het einde van deze stage, worden het lot van baasje en 
hond aan elkaar verbonden en zullen ze elkaar jarenlang 
niet meer verlaten. Het grootste deel van de opleidingscen-
tra houdt contact met elk duo en bezoekt hen regelmatig 
om zich van het welzijn van beide te verzekeren.

Het pensioen
Op 10-jarige leeftijd wordt de geleidehond op pensioen ge-
zet. Meestal neemt het opleidingscentrum deze beslissing.
Na meer dan 8 jaar trouwe en goede dienst, is de tijd aan-
gebroken voor een vreedzaam en comfortabel leven. Er 
bestaan meerdere mogelijkheden: de hond blijft bij zijn 
slechtziend baasje maar zonder te « werken », een jongere 
soortgenoot neemt de fakkel over. Hij kan ook geplaatst 
worden bij een nieuw pleeggezin of terugkeren naar zijn 
eerste pleeggezin waar hij de eerste maanden van zijn leven 
doorgebracht heeft. Het is belangrijk voor hem om weer 
een gezelschapshond te worden want, laten we het niet 
vergeten, hij heeft jarenlang, onophoudelijk, dag en nacht 
gewerkt.

Conclusie
Van nature uit maakt het de hond gelukkig om ten dienste 
te staan van de mens. Hij is een echt « hulpmiddel » en is in 
staat om zichzelf volledig weg te cijferen voor het welzijn 
van zijn baasje.Laat ons hopen dat deze laatste zich hiervan 
volledig bewust is en zijn fantastische gezel op vier poten 
alle liefde geeft die hij verdient …

Christian De Meyer

ALS U HET PAD KRUIST VAN EEN GELEIDEHOND …

Het eerste wat u moet onthouden is om niet te verge-
ten dat het boven alles om een werkhond gaat. 
Negeer hem bij voorkeur om hem niet af te leiden 
van zijn taak. Als hij aan het werk is, streel hem dan 
niet, geef hem geen snoepjes of voedsel, vermijd om 
te dicht in zijn buurt te komen met een andere hond, 
raak zijn harnas niet aan. Alleen zijn baasje mag dit 
doen.Als u een gesprek wil aangaan, spreek dan het 
baasje en niet de hond aan!
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Interview

Van zijn liefde voor dieren heeft hij zijn beroep gemaakt.
Het is al acht jaar geleden dat Fabrizio de leiding overnam 
van Help Animals, een asiel waar het welzijn van de dieren 
absoluut prioritair is en waarvoor al onze werkkrachten en 
vrijwilligers zich vol passie inzetten in een sfeer van ontwa-
penende samenhorigheid. Grote projecten opstarten of er-
aan deelnemen, samenwerken met andere dierenbescher-
mingsorganisaties, zijn passie en liefde voor dieren delen 
met anderen, dat zijn de bezigheden van deze man met een 
groot hart.

Hoe heeft u Help Animals leren kennen?

Een spot op de radio had het over de opening van een nieuw 
kattenverblijf, in het kader van de opendeurdagen van Help 
Animals. Mijn interesse voor dierenbescherming heeft me 
ertoe aangezet een kijkje te gaan nemen, om te zien hoe 
dit asiel zijn rol vervulde in de gesloten cirkel van dieren-
welzijnsorganisaties.Ik was direct onder de indruk van de 
vriendelijke sfeer die er heerste, en de oprechte wens van 
het asiel om geschikte adoptiegezinnen te vinden voor al de 
asieldieren, samen met de weigering om radicale methodes 
te gebruiken waar ik ten zeerste tegen ben.
Wat later overleed mijn hond. Een maand na haar dood, 
voelde ik me klaar om een nieuwe adoptie te overwegen en 
ik ging naar Help Animals. Op de dag van mijn visite daar, 
keerde ik terug naar huis met een schattig hondje genaamd 
Nougatine. 

Ter gelegenheid van een visite aan het Voedingssalon, 
kwam ik de toenmalige voorzitter van Help Animals tegen, 
mevrouw Liliane Lambeau, en haar groep van vrijwilligers 
die er een standje hadden waar ze dierenaccessoires ver-
kochten ten voordele van het asiel. Ik vond dit een zeer 
dapper initiatief. Zonder te aarzelen bood ik mijn diensten 
aan als vrijwilliger, zowel voor activiteiten buiten het asiel 
als in het asiel zelf (vooral de asielhonden uitlaten die op 
hun adopties wachtten). En toen was ik echt verkocht! De 
samenhorigheid, de zorg aangepast aan de noden van de 
dieren, de aanstekelijk positieve sfeer door alle personen 
die zich inzetten voor het asiel, zonder er iets voor terug te 
wilen... daar was ik helemaal van onder de indruk.

Wat heeft ertoe geleid dat u directeur werd 
van Help Animals?

Ik begon meer en meer deel uit te maken van de activitei-
ten die het asiel ondernam. Op een dag zei Mevrouw Liliane 
Lambeau al lachende tegen mij: “Iemand als u hebben we 
nodig in Help Animals!”

Deze opmerking ging niet zomaar aan mij voorbij... In die 
tijd werkte ik voor het Koninklijk Paleis als verantwoorde-
lijke voor de bloemisterij. Na verloop van tijd vond ik dat 
mijn vrijwilligerswerk in het aiel in schril contrast stond 
met de oppervlakkigheid van mijn dagelijkse job die vooral 
“schone schijn” inhield. Na erover na te denken, nam ik het 
aanbod van mevrouw Lambeau aan en werd ik op 24 de-
cember 2007 directeur van Help Animals.

Directeur zijn van Help Animals, waar komt 
dit op neer in het dagelijks leven?

Mijn rol houdt vooral in dat ik alle dagelijkse activiteiten in 
en van het asiel goed opvolg: het personeel leiden, diverse 
aankopen doen die nodig zijn voor een goed functioneren, 

Fabrizio FOLLACCHIO, 
Directeur van HELP ANIMALS

Gesprek met  
Fabrizio FOLLACCHIO,  
directeur van Help  
Animals
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opvolgen van het binnenkomen en adopteren van de die-
ren, waken over de verzorging en dierenartsconsultaties. 
Daarbij zorg ik ook voor het verwelkomen van leden en be-
zoekers, en bezoek ik het asiel samen met hen en informeer 
ik hen over de activiteiten van onze vzw.

Wat is het leukste deel van uw werk?

Ik zorg graag voor de dieren en doe er graag mijn best voor 
dat we voor hen een adoptiegezin vinden waar ze het geluk 
kunnen vinden dat ze verdienen.

Wat maakt Help Animals speciaal, 
volgens u?

Help Animals is geen vzw zoals de andere. Het is een asiel 
met een menselijke dimensie. Wij staan zeer dicht bij onze 
dieren. Het zijn geen nummers, we noemen hen bij hun 
naam. Daarbij is de sfeer van samenhorigheid die heerst in 
ons team zeer motiverend. Het is een zeldzaam privilege 
om elke dag vol enthousiasme aan het werk te kunnen gaan.

 

Als u terugkijkt op de laatste 8 jaar, wat zijn 
dan de grootste uitdagingen geweest?

Persoonlijk is het een grote uitdaging geweest om te accep-
teren dat er mensen zijn die blijkbaar zonder wroeging een 
dier kunnen achterlaten. Je moet het niet proberen te be-
grijpen, maar gewoon accepteren dat er dingen zijn die we 
niet kunnen veranderen, zelfs niet als we dat met ale macht 
proberen.

Wat zijn uw projecten en dromen voor de 
toekomst van Help Animals?

Ik ben blij om onze nieuwe projecten te concretiseren: onze 
gebouwen in Anderlecht uitbreiden, waardoor we meer 
katten zullen kunnen opvangen, en de ontwikkeling van ons 
tweede asiel, voor paarden, wilde katten en andere (boer-
derij)dieren, in Waals Brabant. Ik ben blij deel te mogen uit-
maken van dit mooie avontuur.

Interview afgenomen door Pascale Tant
Tekst opgesteld door Christian De Meyer

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
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Zij hebben ons verlaten

OLGA
Meneer en mevrouw Kepens hebben het grote geluk gekend om de weg van Olga 
te kruisen bij Help Animals. Daarna hebben ze elkaar gedurende 11 jaar niet meer 
verlaten. Olga schitterde van blijheid en maakte van elke dag een zonnige dag. Ze 
is hen tot haar laatste zucht trouw gebleven. Nu heeft ze hen « Tot ziens » en niet « 
Vaarwel » gezegd. Want voor hen staat het vast: « We zullen elkaar terugzien, Olga ». 
« Papa en mama ». 

 STELLA
Stella is een beetje toevallig toegekomen in de familie Ricciardi – Terzo. « We heb-
ben haar « Stella » genoemd, dit betekent « Ster ». Ze heeft een deel van ons leven 
verlicht. Met haar, hebben we de volledige betekenis van het woord LIEFDE geleerd. 
Ze heeft ons volop rust en geluk gegeven. Op 4 januari 2016 heeft ze ons, na 18 ge-
deelde jaren, verlaten. We missen haar, maar diept in ons hart schijnt ze nog. Be-
dankt Bella Stella ». 

AMY
Liz et John Mace hebben Amy in september 2003 geadopteerd. « Vanaf het eerste 
moment tot het einde van haar leven in februari 2016 heeft ze ons een onbeschrijfe-
lijke vreugde geschonken. Ze was lief, aanhankelijk, vrolijk en soms grappig. Ze heeft 
onmiddellijk een plekje in ons hart veroverd. Haar zwakke gezondheid vereiste soms 
pijnlijke zorgen van de dierenarts, maar ze heeft ons dit nooit kwalijk genomen en 
bleef ons haar liefde schenken. Ze bracht elke avond op onze schoot door. Het ver-
driet dat ons momenteel in zijn greep houdt wordt tenminste verlicht door de herin-
neringen aan haar gezelschap tijdens deze mooie en zonnige jaren. Bedankt Amy. »

 CHARLES
« Zelfs al was je heel schuchter bij je adoptie in november 2012, toch wist ik dat 
JIJ het zou zijn. En heel snel heb je je angsten achter je gelaten. Je was een harte-
lijke en trouwe vriend, je hebt me vergezeld tijdens belangrijke fases in mijn leven. 
We zijn samen vertrokken naar Toulouse om te proeven van de zon en het goede 
leven. Ik zou zo graag gehad hebben dat onze weg samen langer was ... Mijn ver-
driet is nu immens, het appartement te kalm. Maar mijn hart is gevuld met goede 
herinneringen aan jou. Bedankt voor alles mijn Charlinou ...» Sophie Taminne 

 GAMIN 
Op 20 juli 2001 hebben meneer en mevrouw Rombauts-Vanstockeren kennisge-
maakt met Gamin bij Help Animals. Heel zijn leven is hij voorbeeldig geweest. Hij 
was de gezel van 2 andere honden die zijn leven kort na zijn adoptie zijn komen op-
vrolijken. Ze zijn heengegaan en Gamin bleef achter als enig kind, zijn baasjes waren 
dol op hem. Er werd een massa in zijn lever ontdekt en de ziekte heeft zijn weg ge-
volgd. Gamin ziet niet meer af maar zijn baasjes missen hem enorm. «Rust in vrede 
Gamin, we denken aan jou».

LOULOU 
Het uitwisselen van lieve blikken, een tedere kus doorheen de tralies ... zo begon 
het verhaal van liefde op het eerste zicht, een hechte relatie en een geweldig avon-
tuur tussen onze vriendin Françoise Vandenhoof en Loulou. Hij was haar duiveltje, 
haar geliefde kat en hij haalde onmiddellijk het tot vrij vreedzame leven van zijn ei-
genares overhoop. Helaas, scheidt de onverbiddelijke ziekte geliefden. Ondanks een 
strijd van twee maanden tegen deze geniepige vijand, is Loulou zachtjes heengegaan 
in de armen van Françoise. Hij laat een enorme leegte achter in haar hart maar ook 
heel veel onuitwisbare gelukkige herinneringen. 

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

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

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

Peter- of  
meterschap 

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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Voorbije gebeurtenissen

De zweep erop, vooruit! Paardrijliefhebbers, ruiters en 
trouwe bezoekers. Elegante dames met kort haar of een 
paardenstaart. Verleidelijke mannen, netjes geschoren of 
met een strikje. Te voet of te paard. In een klein drafje of in 
volle galop. In een Geit of een Mustang … Jullie waren op-
nieuw heel talrijk, op zondag 1 mei 2016, onder een prach-
tige zonneschijn, om toe te snellen naar de stallen van Help 
Animals. Jullie waren klaar om alle obstakels te nemen om 
uw passie voor hen die men « de nobelste verovering van de 
mensheid » noemt te delen (we spreken natuurlijk over het 
paard!).

Tussen « witte ridders » dierenbeschermers, hebben jul-
lie zonder « op jullie paard te zitten » kunnen spreken over 
jullie lievelingen: Princesse (en haar twee zonen, Pomme 
en Kazan), Super Boy, J’y Suis, Zoé, Léa en Napo (de drie 
pony’s), het seniorenclubje (Flicka en haar onafscheidbare 
Choco, Gentleman en Mandoline)… maar ook onze bok-
ken en geiten (Largo, Dark, Fly, Fleur, Nicky, Pink en Floyd), 
Abby en Dyna (onze twee ooien), onze kippen en haan die 
op het laatste nippertje gered zijn van een ellendig lot dat 
hen in een legbatterij te wachten stond en ook nog Théo, 
ons Vietnamees varkentje.

Dit geweldig succes had nooit mogelijk geweest zijn zonder 
de waardevolle hulp die we kregen. We willen iedereen dan 
ook bedanken, vooral Maxime, onze « paardenfluisteraar » 
die u met veel plezier hen die hij «zijn kinderen» noemt 

voorgesteld heeft. Maar ook… Loly, Angy, Marioline, Jean-
Pierre en Diana, onze ploeg vrijwillige schildknapen, zo-
wel competent als gepassioneerd. Zij zorgen voor het da-
gelijks welzijn van onze beschermelingen. Philippe, onze 
traiteur, alsook Jeannine die uw smaakpapillen verwend 
hebben met hun heerlijke glashapjes en taarten. Roland, 
onze «ridderlijke» barman die uw dorst gelest heeft. Oli-
via, Marine en Victor, die voor de nodige calorieën ge-
zorgd hebben door u in de watten te leggen met fantasti-
sche gebakjes. Margaux en Karine, onze twee schattige 
«hostessen» deskundig onze kassa beheerd hebben. 
Sandra en Françoise die, glimlachend, «een beetje zacht-
heid in deze harde wereld»  gebracht hebben door u onze 
knuffels te verkopen en te vragen om uw peterschap voor 
onze paardachtigen. En, natuurlijk, Mireille en Danielle, 
onze twee «tombola ladies».

Kortom, een bijeenkomst onder vrienden met een gezel-
lige sfeer: een echt «paardenmiddel» om, één namiddag 
lang, al uw zorgen te vergeten en uw moraal terug op peil te  
brengen!

Anne DUMORTIER

ALLEN IN HET ZADEL 
TE COURCELLES:  
Aflevering  2
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Dankwoord

De eetkommen van het hart …

U bent onze « hartendiefjes », ja, jullie, de uitbaters van 
de Tom & Co winkels van Drogenbos en Vert Chasseur in  
Ukkel. Wij staan er op u “van harte” te bedanken om ons 
van 18 februari tot 3 maart ontvangen te hebben en ons op 
deze manier toegestaan hebben om  voeding in te zamelen 
ten gunste van onze honden en katten. 

U mag er zeker van wezen dat uw vriendelijke ontvangst 
en uw talrijke klanten die getoond hebben dat ze “het hart 
op de juiste plaats hebben” hun “recht in hun hart” geraakt 
hebben en we “dragen hen een warm hart toe”. Ze hebben 
zich “met hart en ziel” op alle droogvoer, terrines en andere 
lekkernijen gestort en konden zo hun “hartzeer” tijdens hun 
verblijf in het kattenverblijf of in hun kooi eventjes verge-
ten.  Nogmaals bedankt om hun hart en maag verwarmd te 
hebben !

Onze lekkerbekken en zoetekauwen 
bedanken in het bijzonder …

Sandrine, Virginie en de leden van de club «Chihuahua  
homeless» voor hun voedselinzameling (bekoorlijk uitge-
stald in de AVEVE van Wemmel) voor onze fijnproevers. 

Sinds die 12 februari likken onze honden en katten hun lip-
pen er nog bij af !

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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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. 

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

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

ERELID
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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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T.  02/523.44.16  F.  02/520.19.76

P   00 41 30 

REDAKTIE J.J. Pegorer - A. Dumortier - A.-S. Muffat - S. Devis - Ch. De Meyer - P. Tant 
E. Schwarz VERTALING S. Dossche - V. Lecompte  - K. Verellen - M. Vanderstappen 
Wij danken allen die ons hebben geholpen met de vertalingen van dit magazine. 
FOTO’S Help Animals - F. Marcy - E. Schwarz - F.Follacchio - Guy David  
VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS Help Animals asbl : J.-J.Pegorer 
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Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur  
(uitgezonderderd zondag)

www.helpanimals.be  -  info@helpanimals.be 

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

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

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

PRIJS  : 1,50 €


