Help Animals
DECEMBER 2017 		

Driemaandelijkse tijdschrift NR 147

info

Vrolijke feesten !

Woord van de voorzitter

Het is voor ons essentieel om de warme band met onze leden te onderhouden, maar de werken met verbod om op de
werf te komen, laten ons niet toe om deze Kerst 2017 een
opendeurweekend te houden. Hoedanook, van zodra het
enigszins mogelijk is, en zonder op de inhuldiging te wachten, zullen we een evenement organiseren waarbij we elkaar
weer kunnen ontmoeten. Hierover meer in ons volgende
maartnummer.
Wat betreft het ontdekken van ons nieuw asiel in KASTEELBRAKEL, is het eveneens te vroeg om een feestelijk event
te plannen, maar oefen nog een beetje geduld uit, en u zal
beloond worden (iedereen die geïnteresseerd is, kan een
begeleid bezoek krijgen na afspraak bij één van onze verantwoordelijken).

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Dag allemaal, beste vrienden
van HELP ANIMALS,
Net waren we het al gewoon om 2017 in plaats van 2016 te
schrijven, als 2018 ons reeds met rasse schreden tegemoet
komt. 2017 zal, zoals voorzien, een belangrijk overgangsjaar
geweest zijn voor HELP ANIMALS en 2018 zal een jaar worden waarin de grote lopende werken in onze twee asielen voltooid zullen zijn.
In dit nummer kan u lezen dat onze werken in ANDERLECHT
en in KASTEELBRAKEL begonnen in de loop van de zomer
2017 en dat ze goed en snel vooruit gaan. In 2018 zullen de
nieuwe vestigingen ingehuldigd worden, en ik beloof u dat
u binnenkort blij verrast zal zijn bij het bewonderen van het
resultaat. Het zullen feestelijke en memorabele bedoeningen
worden, iets waar we samen met u ongeduldig naar uitkijken. 		
							
De uitvoering van de twee lopende werken verstoort de ontvangst en adoptie van de dieren niet en in het volgende nummer, geef ik u het aantal mee van de dieren die in de loop van
2017 in onze beide asielen geadopteerd werden, en dit niet enkel honden en katten, maar ook paarden, ezels, geiten, pony’s,
kippen,…
Omwille van de werken was het niet mogelijk om onze traditionele opendeurdagen in de Bollinckstraat te houden, maar wees
gerust : de traditie zal niet enkel aangehouden worden maar
versterkt, gezien eenmaal de werken achter de rug zijn, onze
opendeurdagen in de toekomst afwisselend in ANDERLECHT
(winter) en KASTEELBRAKEL (zomer) zullen doorgaan.
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Het jaar 2017 zal eveneens een mijlpaal betekend hebben
in de strijd voor dierenrechten. In ons laatste nummer (september 2017) liet ik u weten dat het Waalse Gewest besloot
om het rituele slachten zonder voorafgaande verdoving te
verbieden (vanaf 2019).
Sindsdien stemde het Vlaamse Gewest voor hetzelfde verbod, en ook zijn, moeilijkste van al, binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hierover discussies aan de gang.
Gezien de aanwezigheid van een zeer belangrijke gemeenschap van Noord-Afrikaanse afkomst en met het oog op de
verkiezingen, trapt de socialistische partij op de rem, maar
het is ondenkbaar dat het Hoofdstedelijk Gewest zijn wetten niet op de twee andere Gewesten zou afstemmen. Indien een duwtje in de rug noodzakelijk zou blijken om wat
extra democratische druk uit te oefenen op onze verkozenen, laten we het jullie zeker weten (we geven de fakkel dan
onmiddellijk door aan onze vrienden van GAIA om niet op de
één of andere politieke tenen te trappen).
Vanaf 1 november 2017 gingen we nog een andere grote
stap vooruit, gezien het vanaf nu in alle regio’s van het land
verplicht is om katten te chippen en steriliseren om zo te
proberen om de overpopulatie van katten een halt toe te
roepen.
Alle katten, geboren na 1 november 2017, moeten een elektronische chip dragen (steriele geïmplanteerde microchip
die door de dierenarts onder de huid van de poes wordt
ingebracht in het midden van het linkerzijvlak van de nek).
Alle informatie aangaande de kat en zijn baasje dient binnen de week (normaal gezien door de dierenarts) ingevuld
te worden met vermelding van de adresgegevens van de eigenaar van het dier. In geval van verlies, diefstal, overlijden,
verhuis of vertrek naar het buitenland, hebben de eigenaar
of de dierenarts twee maanden de tijd om dit door te geven.
Alhoewel dit extra administratief werk inhoudt (en hopelijk
geen geknoei), vooral voor particulieren, laat het toe om beter over de accuraatheid van de gegevens te waken.

De asielen zijn gehouden dezelfde regels toe te passen, hetgeen een aanzienlijke financiële impact heeft, als men weet dat
de (voorziene) kost van een verplichte identificatie ongeveer
60 euro zal bedragen.

Poezen komende uit asielen, dienen eveneens eerst gesteriliseerd te zijn alvorens zij voor adoptie in aanmerking komen
(zoals reeds eerder vermeld, was dit reeds lange tijd het geval
binnen HELP ANIMALS).

Bij HELP ANIMALS, werden deze richtlijnen (identificatie en
sterilisatie) reeds gedurende verscheidene jaren toegepast.
Rest ons enkel af te wachten hoe dit in praktijk zal verlopen,
denkend aan de moeilijkheid om te controleren en te straffen,
gezien we ten allen tijde moeten vermijden dat deze richtlijnen
er voor zorgen dat we ons doel voorbij lopen, namelijk het beter beschermen van de kattenpopulatie.

De dierenartsen zijn verplicht een bewijs af te leveren met
vermelding van de sterilisatiedatum. Men kan de financiële impact van deze nieuwe maatregelen reeds inschatten, gezien de
sterilisatie gemiddeld 60 euro voor een kater en 130 euro voor
een kattin bedraagt. Opgepast, poezeneigenaars die zich niet
aan deze nieuwe regelgeving houden, zullen een boete oplopen ten bedrage van 150 euro.

Meer nog kunnen we spreken van een verplichte sterilisatie
gezien alle katten die na 1 november geboren worden voor
de leeftijd van 6 maanden door hun eigenaar gesteriliseerd
dienen te worden (daar waar voor katten die voor die datum
geboren werden een overgangsperiode voorzien is. Zij dienen
voor 1 januari 2019 gesteriliseerd te worden).

Weet ook dat sommige gemeenten financiële hulp (subsidies)
aanbieden om mensen die het moeilijk hebben de kans te bieden om hun katten te chippen en vooral te steriliseren (aan u
om uit zoeken of u hiervoor bij uw gemeente terecht kan).
Sommigen zullen deze maatregelen ongetwijfeld te streng en
te beperkend vinden, maar men moet goed beseffen dat de
overpopulatie van katten een echt probleem geworden is en
dat het hoedanook noodzakelijk zal zijn om deze nieuwe maatregelen te evalueren binnen een bepaalde tijd om eventuele
wijzigingen door te voeren, zodat deze richtlijnen niet het tegengestelde effect bereiken.

Het doel van deze wet is om er voor te zorgen dat particulieren hun katten niet meer kunnen laten voortplanten. Natuurlijk zullen er nog speciale vrijstellingen bestaan voor bepaalde
categorieën (erkende fokkers), om voortplanting toe te laten
binnen een welomlijnd kader. Eens te meer toont België zich
als een voortrekker, gezien deze hervormingen echt wel revolutionair te noemen zijn.

Er rest me alleen nog om u veel leesplezier te wensen bij uw
driemaandelijks tijdschrift, en om u nu al uit naam van het
hele HELP ANIMALS team, een zalig kerstfeest en een gelukkig 2018 toe te wensen!

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS.

€

8,50 Uw kalender 2018
Uw kalender 2018, een sympathiek geschenk dat weinig kost maar essentieel is in uw dagelijks leven, wacht wacht sedert half half september op U in uw lievelingsasiel. Ter plaatse te koop of tijdens externe
manifestaties voor slechts 8.50 €. Voor 9.50€ sturen wij hem op via de
post.
Aarzel niet: telefoneer onmiddellijk of haast U naar Help Animals om
hem als eerste te ontvangen!
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De werken in Anderlecht
Het oude gebouw, dat zich bevond aan de rechterachterkant van de binnenplaats (« voormalige conciërgewoning »), werd in februari 2017 gesloopt en
nadien werd de werf gedurende enkele maanden opgeschort. Dit gaf ons de
tijd om een aantal extra formaliteiten voor stedenbouw te regelen alsook
om een uitgebreide grondstudie te laten uitvoeren om de juiste plaats te
kunnen berekenen waar precies de nieuwe stevige fundamenten gebouwd
moesten worden, rekening houdend met de nabijheid van het moeras, dat
gelegen is aan de oevers van de Zenne.
In September 2017 kon de bouw opnieuw van start gaan en werden de twee
verdiepingen van het gebouw snel neergezet. Hierbij werd gebruik gemaakt
van een houten frame. Nadien werden de deuren en raamkozijnen geïnstalleerd en momenteel wordt de binneninrichting verzorgt. De aandacht gaat
hierbij voornamelijk uit naar de plaatsing van alle watervoorzieningen en
noodzakelijke leidingsystemen in het gebouw. Daarna volgt de installatie
van de buitenisolatie en zullen de gevels bekleedt worden.
De aannemer SIBOMAT en onze architect besteden de grootste zorg aan de
realisatie van dit bouwproject en we hopen dat dit medio 2018 klaar zal zijn.
Dit nieuwe gebouw zal ons de mogelijkheid geven om ruimere kantoren te
huisvesten, nieuwere en grotere leefruimtes, met alle comfort, te creëren
voor de katten maar ook om te kunnen voorzien in nieuwe essentiële opslagruimten. De huidige kantoren zullen op hun beurt worden getransformeerd zodat we een grotere ruimte ter beschikking krijgen om extra katten
te verwelkomen.
Uw financiële steun is zeer kostbaar en onmisbaar om dit ambitieuze project
te kunnen realiseren en elke bijdrage wordt dan ook met zeer grote dankbaarheid aanvaard. Door ons te helpen dit project te financieren, helpt u ons
om nog meer dieren te kunnen opvangen en hen te helpen een nieuwe thuis
te vinden !
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Simulatie van ons project.

Volop aan het werk...

Wij beginnen met een goede
voorbereiding van de grond.

Stevige funderingen
zijn noodzakelijk.

Het gebouw krijgt vorm.

Het skelet van het gebouw is geplaatst.
Indrukwekkend, neen?
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Algemeen zicht van onze toekomstige stallen.

Plaatsen van de eerste
stallenwanden.

Renovatie van de achterkant van het hoofdgebouw.

Aan de binnenkant, is er ook werk aan de winkel !

Algemene zichten van onze projecten. (simulatie)
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De werken in Kasteelbrakel
Ook in Kasteelbrakel werd er tijdens de zomer zeer hard gewerkt aan de renovatie van de oude gebouwen en we hopen
dat ook dit project medio 2018 zal afgerond zijn.
Tijdens de werken werd ontdekt, dat het noodzakelijk was
om de grond overal op dezelfde hoogte te brengen. Hierdoor
moest er extra grond naar de achterzijde gebracht worden
om zo het goede niveau te bereiken. Deze extra ingreep diende om ervoor te kunnen zorgen dat de enorm indrukwekkende fundamenten van de toekomstige stallen geplaatst konden worden. Deze stallen zullen nu kunnen genieten van een
prachtig uitzicht op de omliggende natuur.
Sommige stukken van gebouwen, die minder stabiel en wat
ouderwets waren, moesten jammer genoeg worden gesloopt.
Andere delen van de gebouwen konden bewaard worden en
zullen zowel binnen als buiten verder gerenoveerd worden.
Voor het vallen van de winter, werd een nieuw dak geplaatst
om zo de rest van het project te beschermen tegen het ongure winterweer dat eraan zit te komen. Op onze maquette kan
u goed zien hoe ons toekomstig gebouw er zal uitzien.
Aannemersbedrijf “Haida Home” is een echte specialist in
renovatieprojecten. Met hun hulp was het mogelijk om grote delen van de gebouwen toch te redden en een nieuwe invulling te geven. Omdat de gebouwen zich in een agrarische
zone bevinden mogen ze niet volledig worden afgebroken en
was het belangrijk om zoveel mogelijk stukken van de gebouwen te redden en te renoveren. Maar u zal later zelf kunnen
oordelen over de kwaliteit van de geleverde arbeid.
Ook aan de buitenzijde werd er hard doorgewerkt. Hier
werd een nieuwe afgeschermde ruimte gecreëerd. De omheiningen, schuilplaatsen en diverse accessoires voor de geiten, schapen, varkens en kippen bestond reeds. Net zoals de
hekken, verblijfplaatsen en voederplaatsen voor de paarden,
werden deze al een aantal maanden geleden geïnstalleerd.
Dit was noodzakelijk omdat, zoals jullie reeds wisten, deze
dieren sinds juni 2017 op Kasteelbrakel al naar hartenlust
konden rondlopen.
De nieuwe enorme afgeschermde ruimte, die zal gebruikt
worden om onder andere zwerfkatten op te vangen, is nu
bijna voltooid. Voor deze ruimte werden indrukwekkende
hekroosters geïnstalleerd, met ingebouwd terugkeermechanisme, zodat de zwerfkatten niet terug kunnen ontsnappen.
Dit was een hels karwij. Na de installatie van de roosters,
werden de roosters veilig vast gehecht aan de betonnen
funderingen. In de afgeschermde ruimte zullen chalets, binnenbanen en planten worden geïnstalleerd. Zo kan de ruimte
optimaal worden ingedeeld in overzichtelijke afzonderlijke
kamers. Dit gebeurt allemaal met veel zorg voor kwaliteit en
duurzaamheid en zal bij voltooiing iedereen met verstomming slaan.

Het samenvallen van verschillende evenementen heeft
ertoe geleid dat dit project op hetzelfde moment als dat in
Anderlecht wordt gerealiseerd. Twee projecten van deze
omvang, tegelijkertijd beheren is op zijn minst gezegd geen
sinecure. Het is dan ook belangrijk om te benadrukken dat
uw financiële steun meer dan ooit essentieel is om deze
prachtige projecten ook tot een goed einde te brengen
zodat vele dieren in nood gered kunnen worden en nadien
ook hun weg vinden naar een welverdiende thuis.
Jean-Jacques PEGORER

Alle comfort voor onze paarden.

Alle comfort voor onze schapen.

Toekomstige chalets voor katten.

Tenslotte, om de paarden te kunnen huisvesten en hen te beschermen tegen de strenge winter van 2017-2018, werden
ook enkele grote maar tijdelijke stallen gebouwd.
De voorlopige stallen voor deze winter.
Help Animals
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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 hebben met het dier waarin u interesse hebt (door het te komen bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig te
komen aaien,…).

HON DEN VOOR AD O PT I E

STANY

DUITSE HERDERSHOND
MANNELIJK
GEBOREN: 10/11/2014

TAYSON

SIBELLE

KRUISING DASHOND
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN:31/07/2006

EFE

KRUISING MALINEES DUISTE HERSDERSHOND
MANNELIJK
MANNELIJK
GEBOREN: 08/06/2016 GEBOREN: 27/06/2014

MIKA ALIAS NALA
KRUISING JACK RUSSEL
VROUWELIJK
GEBOREN:25/11/2015
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TOMMY

KRUISING CHIHUAHUA
MANNELIJK
GEBOREN: 19/07/2017

NALA

KRUISING FOX
VROUWELIJK
GEBOREN:01/01/2007

FALCO

SAM

WEIMARANER
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 19/04/2010

MILO

HUSKY SIBÉRIEN
MANNELIJK
GEBOREN: 05/01/2016

KRUISING DALMATIËR
MANNELIJK
GEBOREN: 12/11/2016

BALOU

HARRY

DUITSE HERDERSHOND KRUISING BORDER COLLIE
MANN.GECASTREERD
MANNELIJK
GEBOREN:15/10/2016
GEBOREN:07/07/2017

SOUDBI

KRUISING BOXER
MANNELIJK
GEBOREN: 05/01/2015

KIABI

KRUISING GRIFFON
MANNELIJK
GEBOREN: 15/08/2008

LAIKA

KRUISING HUSKY
VROUWELIJK
GEBOREN: 15/09/2010

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 plezier te woord staan, rekening houdend dat er tussen het opstellen van deze tijdschrift en het uitdelen ervan sommige
van de voorgestelde dieren reeds geadopteerd zijn.

KATTEN VOOR ADO PT I E

CHANCE

PAOLO

LINA

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 12/09/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 09/05/2012

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 03/10/2014

MAYA

GRIBOUILLE

FIGARO

DIEGO

PRINCESSE

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 03/10/2009

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 01/05/2015

DIESEL

BOUBOU

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 18/04/2009

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 02/09/2005

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 24/08/2012

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 28/08/2012

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 02/05/2014

GAMIN

ROMÉO

BILOUTTE

PASHA

MITSY

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 25/09/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 08/03/2013

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 15/02/2009

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 28/09/2007

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 01/06/2012
Help Animals
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Reportage

Een ouder dier adopteren kan, op het eerste
zicht, moeilijk lijken. Maar hierna volgt een
getuigenis van één van onze leden voor wie
deze ontmoeting, integendeel, een prachtig
geschenk werd.
“Bijna dag op dag 5 jaar geleden, begon voor mij een uitzonderlijk avontuur dat ik graag met jullie wil delen: de adoptie van
een hond op leeftijd.
In die tijd liep ik af en toe langs bij Help Animals om de poezen
te aaien of één of andere hond uit te laten. Maar mijn ‘zigeunerleven’ en onregelmatige uren lieten me niet toe om een dier
te adopteren.
Tot op de dag dat ik over Dana hoorde praten, een Cockerteefje van 13 jaar oud, die niet veel interesse opwekte, gezien haar
hogere leeftijd.
Aangetrokken door nieuwsgierigheid en haar trieste blik,
leerde ik haar kennen. Volledig verloren maar de rust zelve, in
tegenstelling tot de andere honden die opgewonden blaften
om de aandacht van potentiële baasjes te trekken, zat ze daar
moedeloos achteraan in haar kooi. Aangedaan begon ik een
eventuele adoptie te overwegen.
In mijn ogen was het fantastisch dat het asiel geen euthanasie
pleegde op oudere dieren (hetgeen spijtig genoeg op veel andere plaatsen wel het geval is) en hen zelfs de kans gunt om
geadopteerd te worden. Ik vond het noodzakelijk om dit aan te
moedigen en wou graag mijn steentje bijdragen.
Ik wou een mooi, teder en respectvol levenseinde geven aan
een dier en het een thuis bieden voor zijn mooie, oude dagen.
Bovendien leek, voor mijn eerste adoptie, de gevorderde leeftijd van Dana een voordeel. Tenslotte wist ik niet of ik de zorgen voor een dier kon garanderen (financieel maar ook op vlak
van tijd: regelmaat van wandelingen en andere activiteiten,
beschikbaarheid, het bereiden van maaltijden,…). Door het
adopteren van een ouder dier engageerde ik me niet voor lange termijn, indien er iets mis zou lopen.
De adoptie van een dier op ‘hogere leeftijd’, is echt een verbintenis ‘voor het leven’. Het leek me dus redelijker en minder
angstaanjagend om dit nieuw avontuur te beginnen met een
ouder dier eerder dan met een jong dier waarbij men zich meer
verbindt voor 10, 15… jaar en zelfs meer.
Daarom verwelkomde ik, na wijs beraad, Dana in mijn huis,
maar vooral in mijn hart.
Zeer snel wenden we aan elkaar. Het is indrukwekkend om te
zien hoe een dier, hoe oud ook, zich snel aanpast aan z’n nieuwe omgeving.
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Adoptie
van een ouder
dier
Na enkele dagen kon ik niet meer weerstaan om haar op het
bed toe te laten en het maakte me intens gelukkig als ik zag hoe
ze zich volledig ontspannen en zelfverzekerd uitrekte.
Dolgelukkig en helemaal ontroerd voelde ik me ook wat later
op Kerstmis als ik zag hoe tevreden ze zich temidden van ons
voelde, stralend en bruisend, profiterend van haar nieuw leven.
Stilaan ontdekte ik nog andere voordelen, verbonden aan een
dier op rijpere leeftijd: de kalmte, de rust, de kortere en minder
vermoeiende wandelingen, in tegenstelling tot een jonge hond
die, afhankelijk van het ras, soms behoefte heeft om zich een
paar uur per dag uit te leven.
We beleefden 4 schitterende jaren samen, nog intenser als je
weet dat de dagen geteld zijn.
Ik herbeleefde deze ervaring een jaar later bij de adoptie van
César, een poes op ook al een gevorderde leeftijd. Enkele seconden na hun ontmoeting leefden ze vrede- en vreugdevol
samen, waarschijnlijk ook door hun wijsheid der jaren.
Alhoewel César nog speels, nieuwsgierig, actief, levend, een
beetje schalks is, is het een voordeel dat hij kalmer en minder
ondeugend is dan een jonge kater.
Na enkele jaren verschenen bij Dana de kleine pijntjes en ongemakken, eigen aan de ouderdom. Ik hou eraan om de voordelen en hulp aangeboden door alternatieve technieken zoals
homeopathie, massages, osteopathie,.. in de verf te zetten en
om de formidabele beoefenaars ervan te bedanken die bijdroegen tot het verlengen van haar welzijn, levenskwaliteit en
zelfs leven.
En dan, onvermijdelijk, het verwachte moment. Enkele dagen
voor haar heengaan, liet Dana zich dragen en bleef ze zo ontspannen en met volle gewicht van vertrouwen op mijn knieën
liggen. Voor mij meest ontroerende blijk van waardering.

César
Dana

De triestheid is misschien iets draaglijker als je een gezel verliest die je op latere leeftijd adopteerde, aan wie je alles gaf
voor een mooi leven, zelfs al bracht je samen een kortere tijd
door als met een ‘levenslang’ dier. Nu heb ik nog het kostbare
gezelschap van mijn ongelofelijk aanhankelijke en troostende
César, mijn kat.

Ik wens je nog een mooi en lang leven, en hoop dat we nog ten
volle van mooie en gelukkige momenten kunnen genieten en
zolang mogelijk in topvorm kunnen blijven! Dank je, Dana,
voor alles wat je me leerde en gaf; dank je, César, voor alles
wat je me dagelijks geeft met je liefdevol karakter en je rustgevend gespin.”

Magali Simon

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!

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

Anne Dumortier
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Het woord van de Vice-voorzitster

Dag allemaal, leden, vrienden van Help
Animals, vrienden van de dieren
Als ondervoorzitster van Help Animals, wens ik mijn passie
met jullie te delen. Ik hou me voornamelijk bezig met ons nieuw
asiel in Kasteelbrakel om nog steeds vele overlevenden van
mishandelingen op te vangen. Er verstreken reeds meer dan
twee jaar en hierin verwelkomden we 25 geiten, 2 varkens, 6
schapen, een vijftigtal kippen en 30 verwarde paarden, pony’s
en ezels. Allen zijn ze nu in veiligheid, verwend en verzorgd na,
toch sommigen onder hen, miserie gekend te hebben. Ik wens
alle teamleden hartelijk te bedanken, alsook de verzorgers, de
vrijwilligers, allen toegewijd en gepassioneerd. Dagelijks hebben ze de moed om al onze gasten te verzorgen, om het asiel te
kuisen, te onderhouden en te verbeteren . Werken in Kasteelbrakel betekent het hele jaar door buiten werken : in de regen,
in de zomerse hittegolven, de modder en de winterkou. Maar
de passie voor de dieren overstijgt dit alles.
Ik bedank de peters en meters van onze bewoners, evenals allen die er financieel voor zorgen dat we kunnen overleven. Ons
echte geluk schuilt ook in alle adopties : Diégo, Kempo, Zoé,
Fleur en haar kleintjes, Kiwi, Sookie en Apple vonden allemaal
een lieve familie. Hartelijk bedankt allemaal !
Dit jaar heeft Super Boy –ons zeer lief paard- ons spijtig genoeg
verlaten. Gebukt onder een zwaar verleden was hij uitgeput.
Hij profiteerde in het asiel van een vreedzaam leven en baarde

Stéphanie Devis,
Vice-voorzitster
ons geen zorgen. Maar op een ochtend vonden we zijn levenloos
lichaam in de weide, hij kreeg ongetwijfeld een hartaanval en is
‘s nachts zachtjes ingeslapen. Rust in vrede, Super Boy, we hielden en houden zielsveel van jou.
Nog een welgemeende dank aan diegenen die ons in 2017 hielpen door giften en bijdragen.
Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2018.
Ja, we strijden verder voor dierenrechten : wij willen, wij hopen,
wij wensen een betere wereld voor hen!

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

e
Uit sympathi
voor onze
ieren
vrienden de d
Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11
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Redding
In Lasne

Eliot & Basil

Het zoveelste verhaal over ezels dat triestig begint maar goed eindigt.
Op 15 oktober krijg ik een telefoon van een wanhopige man : in de gemeente Lasne dwalen sinds een paar weken, twee ezels
en een geitje rond. Ik begeef me ter plaatse en ontmoet buurtbewoners die tot nu toe getracht hebben om de dieren zo goed
mogelijk te helpen. De politie had al tevergeefs geprobeerd om de verdwaalde dieren te vangen.
Ondanks alle waarschuwingen over de moeilijkheid om de dieren te overmeesteren, stem ik zonder aarzelen in, om me over
hen te ontfermen. De volgende morgen vertrok ik samen met onze dierenspecialisten Axelle en Maxime vol verwachtingen,
holsters en ander materiaal, bewust dat dit een moeilijke opdracht kon worden. Eens ter plaatse hoorden we het goede
nieuws dat een buurtbewoner er intussen in geslaagd was om de dieren naar een garagebox te lokken !!
Na intensief zoekwerk had ik de eigenaar opgespoord die akkoord ging om ons de dieren toe te vertrouwen en ze naar het
asiel over te brengen.-Bij dit verhaal wens ik te herhalen dat het noodzakelijk is om alle paardachtigen te voorzien van een
elektronische chip en identiteit.. Hierdoor wordt het opsporen van eigenaars versneld en helpt zeker om diefstal en illegale
handel tegen te gaan.Jammergenoeg hebben we het geitje tot nu toe nog niet kunnen vangen en helpen. Het dier blijft angstig en in paniek in de buurt dwalen en buurtbewoners houden een oog in het zeil... we blijven hopen om haar snel te vatten
en een nieuwe thuis te geven.
Sinds hun aankomst in het asiel worden onze twee schatten Basil en Eliott door de ganse ploeg vertroeteld. Dierenarts en
hoefslager werden onmiddellijk ingezet om hen alle verzorging en comfort te geven. Intussen zijn ze gecastreerd, hebben ze
een elektronische chip en zien er prachtig uit. Basil en Eliott zijn kerngezond en vertoeven in onze weiden waar ze een zorgeloos leven leiden.Enkele dagen later hebben we ook het geitje kunnen vatten. Zij verblijft nu ook in ons asiel in Kasteelbrakel.
Het dier heeft zich heel snel aangepast en leeft nu een rustig en zorgeloos leventje. Eind goed al goed !
Stéphanie Devis, Vice-voorzitster

HET KUIKEN IN HET BOS VAN STRO.
Deze hen werd gered uit een legbatterij. Vanaf haar
aankomst in het asiel van Kasteelbrakel heeft ze haar
toevlucht gezocht in een baal stro. Ze zal weldra bij
haar gepluimde en ronde soortgenootjes rondlopen
in onze kippenren. Zij kunnen ook allemaal geadopteerd worden!

Help Animals
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Adopties in Kasteelbrakel

Diego
Fleur en haar kleintjes
Op 8 september begon er een nieuw leven voor Fleur en
haar kleintjes Pink en Floyd. De adopteerders waren onmiddellijk gewonnen voor deze schatten.
Dit charmant en sympathiek koppel heeft al het nodige
gedaan om hen een comfortabele en veilige weide te bieden. Vol vertrouwen hebben we de zorg over de geitjes
aan hen overgelaten.

Diego heeft een nieuwe familie gevonden bij een andere
kleine pony. Beiden komen zeer goed overeen.
Diego leefde samen met zijn zoon Hidalgo reeds 1 jaar in
het asiel. Hidalgo werd reeds eerder geadopteerd en nu
begint Diego aan een nieuw gelukkig leven.Ze stellen het
alletwee uitstekend en we wensen hen nog een lang en
gelukkig leven toe.

Heel veel dank aan hun nieuwe baasjes.

Kempo
Als we de ruimte hebben, ontvangen we ook gezonde paarden wiens eigenaars problemen hebben.
Enkele maanden logeerde de lieve en prachtige Kempo bij
ons. Kempo is een sterk, jong en gezond paard. Hij werd snel
door een dame geadopteerd en verblijft nu in de prachtige
omgeving van Spa.
We zijn enorm blij met deze adoptie. Kempo wordt er met
heel veel zorg en tederheid vertroeteld. We wensen hem
een lang en gelukkig leven toe.
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Kiwi, Sookie en Apple
Zoé
En dit is nog niet alles.
Onze geitjes Kiwi, Sookie en Apple leven ook zorgeloos
bij hun nieuwe adoptie familie. Ze worden er verwend en
vertroeteld.
Tot hier al het goede nieuws uit Kasteelbrakel.
Hartelijk dank voor jullie trouw en tot binnenkort.

Onze lieftallige pony woont bij Jennifer.
Ze deelt nu haar leven met de mooie Clint en alles gaat
goed. Wij zijn enorm tevreden om alle zorg en vriendschap aan Jennifer over te laten.
Stéphanie Devis

Help Animals
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Dierenwelzijn

Hallo dokter, welke zijn de
pathogene oorzaken voor
infecties bij onze huisdieren ?
We kunnen de pathogene oorzaken voor infecties bij
huisdieren in drie groepen onderverdelen :
DE PROFITEURS = PARASIETEN.
DE OPPORTUNISTEN = BACTERIËN.
DE KILLERS = VIRUSSEN.

De bacteriën

Dit zijn eveneens microscopische levende organismen (dierlijk
of vegetaal), meestal ééncellig, soms meercellig of zelfs kolonies van clumped cellen.
Herkenbaar onder verschillende vormen : bolvormig (coccus),
staafvormig (bacil) en spiraalvormig (leptospira). Er bestaan
wel miljoenen verschillende soorten.

De parasieten

Het gaat hier om levende wezens (dierlijk of vegetaal) die op
kosten van hun gastheer (vrouw) leven, soms tijdelijk maar
meestal gedurende hun totale levensduur. Parasieten doden
niet. Ze hebben er alle baat bij om hun prooi levend te houden.
Er bestaan ééncellige parasieten « de protozoa ». Zij leven
in het plasma (dirofiliarose honden), in het spijsverteringskanaal (amoeben, giardasis) of in de cellen (toxoplasmose). Hier
gaat het om een directe besmetting van het dier door voedselopname (echinococcus) of beet van een geparasiteerd insekt
(ehrlichiose honden, piroplasmose honden, katachtige hemobartonellose).
Verder hebben we ook de meercellige parasieten « de
metazoa ». Zij leven eveneens in het spijsverteringskanaal (lintworm), de lever (leverbot), in de huid (sarcoptesschurft), de haarzakjes (demodectie schurft) en op de huid
(mot, mycosen).
In tegenstelling met de andere infecties kunnen dieren na genezing hiertegen geen immuniteit ontwikkelen. Herbesmetting blijft mogelijk.
STRIJDMIDDEL : antiparasitaire medicatie.

Bacteriën zijn alomtegenwoordig. Men vindt ze overal : vloeren, rivieren, de huid, ingewanden, lucht, oceaanbodem.... de
meesten zijn onschadelijk ; anderen zijn ziekeverwekkend en
veroorzaken luchtwegen- of verteringsinfecties. Ze zorgen
ook voor wondinfecties (salmonella, bacil van Koch, streptokokken). Sommige ziektekiemen zijn :
VERPLICHTEND : zij kunnen niet overleven buiten hun gastheercellen (Rickettsia),
TOEVALLIG : dringen bvb in de wonde (staphylokokken)
`
OPPORTUNIST : zij maken zwakke of zieke dieren nog zwakker (supergeïnfecteerde canine atopische dermetitis, syndroom immunodeficitaire katachtigen).
Bacteriën kunnen ook nuttig zijn , bvb bij behandeling van
drinkwater of bereidingen van kazen en yohurt. Ze spelen een
belangrijke rol bij de stikstoffixatie in de lucht en bij de koolstof
cyclus.

BESTRIJDINGSMIDDEL : antibiotica.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Déductibles des impôts à partir de 40,00€

BE 57-068-2036135-35
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Dank U voor hen !
BE 71-310-0029180-69

De virussen

Dit zijn besmettelijke elementen die zich via het metabolisme
vermenigvuldigen. Virussen kunnen intra of extra cellulair zijn
maar hangen steeds van de virusgastheercel af. Een virus is
geen levend element maar een associatie van organische moleculen die de enzymatische apparatuur van een cel nodig hebben om zich voort te planten.
Deze moleculen vormen een filament van een in een schelp
besloten nucleïnezuur. Dit filament kan DNA of RNA zijn en
vertegenwoordigt het viraal genoom d.w.z. Dat al het genetisch materiaal van het virus binnenin de levende cel dringt. De
interactie tussen het viraal genoom en dat van de cel leiden tot
de productie van nieuwe virale deeltjes.
Soms bevindt het genoom zich in een omhulsel « capside »genoemd. Er bestaan twee belangrijke virusgroepen nl. : Kubisch
symmetrisch (Parvovirus) en schroefvormig (tabak mosaïc virus). De virussen met envelop zijn gevoeliger aan detergenten
en aan verdroging (griep virus). Het hondsdolheidsvirus is bacteriofaag en neemt een bacillaire vorm aan.

Indien een virus een non-permissieve cel binnendringt, kan
deze zich niet vermenigvuldigen maar zijn genoom blijft in de
cel ; men spreekt hier over een oncogeen virus (leucose kat).
PREVENTIEVE MEDICATIE :
vaccins, inenting van een antigeen in verzwakte pathogeniteit om de immuniteit te stimuleren (hondsdolheid, ziekte
van Carré, Leucose, enz....)
BESTRIJDINGSMIDDELEN :
vermits een virus het intern cellulaire systeem gebruikt om
te evolueren, is het zeer moeilijk om het virus uit te schakelen zonder de gastheercel te doden. Er bestaat anti-virus
medicatie dat de uitbreiding kan verstoren (Interferon).
Rappel dat antibiotica geen effect heeft op virussen !
De wetenschap heeft wel al virussen op punt kunnen stellen
die specifieke kankercellen zouden kunnen elimineren.

Christiane Loeman

TRIBEL METALS
OPTIEK C. VANDEN HEUVEL

O U D E M E TA L E N

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]

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

VARILUX SPECIALIST

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62
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Reportage

Leven met een
doof huisdier... of

Luisteren met
je ogen ...
Iedereen is weg van mijn parelwitte, glinsterende vacht....
Iedereen is in de ban van mijn prachtige uitstraling... en toch
reageer ik niet op alle warme, liefdevolle woorden die men me
toefluistert.
Zelfs mijn fluweelzachte naam Charmant laat me koud...
Enkel de warme uitstraling van je blik beroert me...
Toch ben ik niet ondankbaar, wantrouwig, schuchter of opstandig... Het leven heeft me niet gespaard.... Ergens in een tuin, ben ik
in een zeer erbarmelijke staat met afgestorven en nadien geamputeerde staart gevonden.... gelukkig ben ik er nu helemaal bovenop
met een prachtige pels en schitterende ogen...maar blijf voor altijd
verder leven met een handicap...

Verworven doofheid (tijdelijk of onomkeerbaar) heeft verschillende oorzaken waarbij consultatie bij de dierenarts
noodzakelijk is : oorontstekingen, toxische elementen, opgelopen trauma bij harde knallen (vuurschoten, voetzoekers,
vuurwerk), schedelblessure, meningitis, bacteriële infecties of
schimmels (champignons), parasieten (joint schurft), inwendige gehoorproblemen en schade aan het centraal zenuwstelsel
(neurologische disfunctie) alsook tumors en poliepen in het
gehoorkanaal.
Bij oudere katten kan doofheid ook te wijten zijn aan veroudering van het interne gehoor (presbyacusis).
Chronische ooronstekingen kunnen met medicijnen of chirurgie behandeld worden.
WELKE ZIJN DE ALARMERENDE SIGNALEN ?

Rinkelt er een belletje ? Goed geraden : ik ben doof geboren en
mijn doofheid vraagt om je aandacht !

• Uw kat reageert niet op uw stem of geluidmakende objecten (doos met korrels, speelgoed...) of handgeklap.

WELKE SOORTEN DOOFHEID BESTAAN ER ?

• Uw kat springt plots recht bij een beweging buiten zijn gezichtsveld.

Aangeboren doofheid is onomkeerbaar. Het gaat hier om
doofgeboren katten (zoals bij witte katten ) die drager zijn van
het dominante pigmentatie gen « W » (white).

• Diepe slaap en incorrect miauwen. Let er vooral op om op
een rustige manier rond een dove kat in diepe slaap te circuleren.

Ongeacht de kleur van de ogen kunnen witte katten doof zijn.
Dit geldt echter niet voor allemaal .... enkel voor diegenen die
drager zijn van de genetische anomalie. Toch tonen de statistieken aan dat de doofheid het meest voorkomt bij witte katten met blauwe ogen.

18 Help Animals

• Hyperactiviteit (zich overdreven wassen of steeds hetzelfde traject afleggen)
• Uw kat wordt angstig en laat zich moeilijk benaderen.
• Wees ook aandachtig voor bepaalde clinische symptonen :
gezwollen of warme oren, overdreven krabben, vuile of
ontstoken gehoorgang.

HOE HET BEST MET JE DOVE KAT OMGAAN ?

HOE MET JE DOVE KAT COMMUNICEREN ?

Om de aanwezigheid van personen of andere dieren aan te
voelen, let een dove kat vooral aandachtig op visuelen en tastbare informatie :

Een dove kat kan je duidelijk laten weten wat hij wenst. ...
Mensen communiceren met woorden ... een kat neemt vooral
ons humeur op en daarom is het aan te raden om naast het visuele contact ook met de kat te praten en mimieken te uiten...
op deze manier kan een dove kat het contact en emoties beter
interpreteren.

•

Dankzij de gevoelige snorharen ondervindt hij bewegingen, vloervibraties en luchtverplaatsingen.

•

De teenkussentjes helpen bij het waarnemen van
vloervibraties.

•

De neus registreert nieuwe geuren.

De belangrijkste gevaren buitenhuis zijn : mobiele voertuigen
of machines (auto's, motors, grasmaaiers....) en eventuele (roof)
dieren (vossen, honden....)
De kat binnenhouden, is de beste optie (dit is geen probleem bij
binnenhuiskatten).
Bij katten die exploreren, doe je er het best aan om de dieren
buiten te laten terwijl er iemand thuis is en voorzien van een
met GPS geïntegreerde halsband.

Indien de interactie met uw kat miniem is, kunnen deze onderstaande raadgevingen helpen :
•

Gebruik het lichtsignaal van een zaklamp vooraleer
je eten geeft of wilt spelen of aaien ; herhaal dit signaal meermaals en uw kat zal dit snel linken aan je
intenties.

•

Bepaalde tastbare signalen zijn ook mogelijk zoals
het dragen van halsband met vibrator en afstandsbediening. Met dit systeem kan u ook aangename
activiteiten aanbrengen ook al is uw kat niet in dezelfde ruimte.

Met dit systeem kan je je kat makkelijk op je mobiele telefoon
volgen. Een stevige omheining rond de tuin is ook een mogelijkheid. Een dove kat in een goed afgesloten tuin wordt niet
afgeleid door intrigerende geluiden of situaties buiten de omheining.

Niet aanvaardbare reacties van uw kat, kunt u afleren door visueel contact en een handgebaar waarin u duidelijk aantoont
dat dit fout is. Steeds dezelfde handelingen herhalen is belangrijk ( bv. Van de tafel halen, van je schoot halen...) en hem doen
begrijpen dat dit niet mag. Met de voet op de vloer stampen,
geeft vibraties die de kat aanvoelt.

Laatste raadgeving : het dragen van een handige hals met
adres, telefoon en vermelding dat het om een dove kat gaat, is
een « must ».

Als uw kat positief reageert op de handsignalen en voetvibraties is het heel belangrijk om hem te belonen !!
Anne Dumortier
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Praktische informatie

« COACH »

IN DIERLIJK GEDRAG ?

Help … mijn hond heeft gedragsproblemen, ik heb
een gedragstherapeut nodig! Maar wat houdt het
beroep van een "dierengedragsspecialist" in?

Voor dit nieuw driemaandelijks magazine van Help Animals
had ik zin om een persoonlijker artikel te schrijven en u uit te
leggen wat mijn job als dierengedragsspecialist inhoudt.
Eerst en vooral, om de puntjes op de i te zetten, de titel ‘’gedragsspecialist’’ wordt niet uitgereikt door kwalificaties, diploma’s of opleidingen die door de staat erkend worden (behalve
voor dierenartsen). Ik geef de voorkeur aan de naam ‘’dierengedragscoach’’ of ‘’consulent in dierengedrag’’.
Dit houdt spijtig genoeg ook in dat iedereen zich deze titel kan
toeëigenen … . Dit opent de deur dan weer voor kwakzalvers
en krankzinnige cursussen die in het ergste geval stess en
angst bij het dier teweegbrengen. Deze technieken worden
tegengesproken door gedragsconsulenten en dierenartsen die
bezorgd zijn en respect hebben voor dierenwelzijn. Ze baseren
zich op het emotionele evenwicht van het dier zodat het zich
kan ontspannen en vooruitgang kan maken. Bij uw keuze voor
een gedragsspecialist kan u best niet kiezen voor het model
‘’dominant/onderdanig’’ dat op geen enkele bewezen wetenschappelijke studie steunt!

Je kan jezelf dus niet zo maar ‘’dierengedragscoach’’ noemen.
Ik ben op professionele wijze gespecialiseerd in het gedrag van
bepaalde diersoorten (honden, katten en paarden) en in de
relatie mens-dier. Ik ben er om de reden te begrijpen van het
ongewenste gedrag: ongeschiktheid tussen de wetenschappelijke gedragsnoden en het leefmilieu (activiteit, omgeving, …),
afkomst (belang van genetica), slechte gewoontes, … . Zonder
te vergeten dat het voor mij onontbeerlijk is om een lijdend
dier te erkennen (physieke problemen, van neurologische of
hormonale aard bijvoorbeeld) zodat het naar een dierenarts
kan doorverwezen worden.

20 Help Animals

Als het dier gezond is dan zal ik een aantal aangepaste ‘’gedragstherapieën’’ toepassen. Ik zal ook het baasje begeleiden
om het dier alleen te trainen en vooruitgang te boeken. Ik ben
gewoon om te zeggen dat ik zonder de investering van het
baasje, dat deze therapieën dagelijks zal toepassen, niets ben.
Men vergeet maar al te vaak dat het huisdier deel uitmaakt
van een ‘’systeem’’ in een gezin : het is dus essentieel dat alles
in evenwicht is zodat iedereen zich goed voelt. Dit is één van
de missies van een dierengedragscoach: het systeem terug in
balans brengen!
De "plaats" van de gedragsconsulent bevindt zich, voor honden en katten, tussen opvoeder/leraar (die dieren traint die
geen gedragsproblemen hebben en/of hun gevoelens beheert)
en de dierenarts (dierendokter die ziektebeelden verzorgt).
Voor katten word ik meestal geroepen voor problemen i.v.m.
onzindelijkheid of agressie. De kat is een territoriaal dier dat
gemakkelijk van zijn melk kan zijn door een element in zijn dagelijks leven.
Hiervoor moet ik dus op huisbezoek om hem in zijn omgeving
gade te slaan. De informatie van zijn baasje en de observatie
van de dierenarts zijn van cruciaal belang om te begrijpen wat
er aan de hand is en de juiste gedragstherapie toe te passen.

DE DIERENGEDRAGSCOACH MOET :
— neurologische en hormonale stoornissen en ziektes die het
gedrag van het dier beïnvloeden kunnen herkennen om de
eigenaar onmiddellijk naar zijn dierenarts door te verwijzen;
— de bijzonderheden eigen aan elke soort waarmee hij
‘’werkt’’ kennen;
— kennis hebben over medicijnen die voorgeschreven worden door de dierenarts voor gedragsproblemen om een
juiste en aangepaste opvolging te garanderen;
— trainingstechnieken kennen en kunnen toepassen die gebruikt zullen worden om het dier nieuwe alternatieve gedragingen aan te leren;
— in staat zijn om met de eigenaar te kunnen communiceren
zodat hij begrijpt waarom het dier het ongwenste gedrag
vertoont en hem leren hoe hij op zelfstandige wijze zijn
hond of kat dagelijks kan trainen.

Al deze kennis wordt vergaard door opleidingen te volgen die
gegeven worden door profesionnelen die gekend zijn in de dierenwereld (professoren aan universiteiten, dierenartsen die
gespecialiseerd zijn in gedrag, internationale trainers, specialisten in de begeleiding van eigenaars, …). Samenwerking tussen al deze mensen is onontbeerlijk! Ieder heeft zijn eigen specialiteit. Het is dus van levensbelang, voor het welzijn van het
dier, om de eigenaar door te verwijzen naar de gekwalificeerde
persoon en in harmonie samen te werken.

ANNE-SOPHIE MUFFAT
T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
1180 Uccle (Bruxelles) - 5080 Warisoulx
La Bruyère (Namur)
FACEBOOK
www.facebook.com/MUFFATCOMPORTEMENTALISTE

Dit kan door informatie en kennis te delen, dit is vaak het geval
tussen professionelen die positieve training hoog in het vaandel dragen. Hun gemeenschappelijk punt is het respect voor
het welzijn van het dier.

Het is ook van cruciaal belang om zich te blijven bijscholen
want het onderzoek en de ontdekkingen op het vlak van dierengedrag blijven evolueren. Om dierengedragscoach te zjin
moet men gepassioneerd zijn, dieren kunnen observeren en
naar hun baasje kunnen luisteren. De zin om het baasje te helpen moet dus even groot zijn als de zin om zijn of haar dier te
helpen. Onze missie is om het ‘’systeem’’ binnen het gezin teug
in evenwicht te brengen zodat elk ieder er zijn plaats in vindt
door middel van begrip en wederzijds respect.

Anne-Sophie Muffat
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Dierenwelzijn

Anderlecht
pakt de eerste
plaats…

Strevend naar het bemoedigen van de 19 Brusselse gemeentes
om hun inspanningen en creativiteit ten aanzien van dierenwelzijn te verhogen, creëerde Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in oktober 2016
een label met naam ‘”Diervriendelijke gemeente”.
Om deze waardering te bekomen, moesten de gemeentes aan
9 duidelijk gedefinieerde criteria voldoen, waaronder: het aanstellen van een specifieke schepen, het opstellen van een actieplan voor zwervende, gevonden of in beslag genomen katten
en hun sterilisatie, en ook nog toelating van huisdieren in rusthuizen en OCMW-woningen…
We kunnen niet anders dat dit initiatief toejuichen dat toelaat
om daadwerkelijk een stap vooruit te zetten in het belang van
dierenwelzijn.
In onze maatschappij hebben dieren een belangrijke sociale rol
en het is noodzakelijk om hen die verdiende plaats te geven.
Wij horen bij diegenen die nog verder en sneller willen gaan in
deze materie, zonder te beginnen zweven. We kunnen enkel
stap voor stap ons doel bereiken. Dit soort initiatief maakt er
deel van uit.
Vijf gemeentes kregen september jl. voorrang bij de officiële
uitreiking van de labels voor 2016-2017. Het gaat over Elsene, Molenbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde en Anderlecht, die een speciale vermelding kreeg omdat het de enige
gemeente was die aan alle 9 criteria voldeed. Dit label komt tegemoet aan de talrijke, geleverde inspanningen om het lot van
de dieren, in de brede zin van het woord, te verbeteren binnen
het grondgebied van de gemeente Anderlecht.
Elk heeft het verdiend, aldus volgens Schepen voor Dierenwelzijn, Françoise Carlier, tevens ook bevoegd voor mobiliteit en
parkeerbeleid. Wij hadden een gesprek met haar…
Welke acties werden er in de afgelopen maanden ondernomen?
Uit het actieplan dat in werking trad, kunnen we ‘het verbod van
kermispony’s binnen de gemeente vanaf 1 juni 2017’ vermelden,
terwijl dit verbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pas vanaf
1 januari 2019 van kracht gaat.
Laten we deze beslissing reeds 18 maanden op voorhand bejubelen. De problematiek rond zwerfkatten gaf ruimte voor een
aantal andere initiatieven, waarbij de sterilisatie ongetwijfeld
het meest afdoend is om wildgroei tegen te gaan van aan hun
lot overgelaten wezentjes in vaak slechte leefomstandigheden.
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Françoise Carlier,
Schepen voor Dierenwelzijn in Anderlecht.

Welke maatregelen werden er ten aanzien van dit probleem
genomen?
Wat de zwerfkatten betreft, werden de kosten verbonden aan
deze operatie door de gemeente gedragen..
Voor eigenaars van één of meerdere katten, werd binnen het kader
van de sterilisatie, een financiële tegemoetkoming voorzien van
€ 60/jaar (per dier, met een maximum van 3 katten per gezin).
De minderbedeelden werden ook niet vergeten: zij kunnen elk
jaarlijks genieten van 6 cheques van € 20, om de dierenartskosten
van hun huisdier te dekken.
Citeren we ook nog even de mogelijkheid voor inwoners om in bepaalde gevallen een “voedervergunning” te bekomen, dit natuurlijk
na handtekenen van een overeenkomst waarin de verplichtingen
aangaande hygiëne en voeding duidelijk beschreven staan. De van
kracht zijnde wetgeving verbiedt het voeden van zwerfkatten en
duiven, maar wil natuurlijk niet dat deze een hongerdood sterven!
Al zijn deze maatregelen lovenswaardig, het komt er vooral op
aan om dit goede pad niet te verlaten.
Wat staat er dan nog op het programma?
Op 30 september jl. organiseerden we de tweede “Dag van dierenwelzijn” en ik hou eraan om deze traditie hoog te houden en dit
evenement jaarlijks te organiseren. Ook een ander project ligt me
nauw aan het hart: het toekennen van een premie van € 30 per
identificatie, of het nu om een hond of een kat gaat. Dit maakt de
diereneigenaars verantwoordelijk en zou moeten toelaten om de
verwaarlozing doeltreffender te bestrijden.
Wij zijn duidelijk voorstander van een identificatieverplichting
voor alle huisdieren.
Hebt u nog andere specifieke doelstellingen?
Tijdens een werkvergadering binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, heb ik gevraagd om het probleem van geketende en gekooide honden te reglementeren. Sommigen onder hun verslijten
hun hele leven vastgebonden of achter tralies. Dit is onaanvaardbaar, zelfs als de huidige wetgeving dit niet als een mishandeling
beschouwt. Deze honden worden enkel gebruikt als ‘levend alarm’
en het is hoog tijd om in te grijpen.
Wat is het geruststellend om deze voorstellen te horen!
Uiteraard blijven talrijke problemen bestaan en is er op korte
termijn geen oplossing voor. Sommige vonden omwille van bepaalde gevoeligheden geen gehoor, maar een zeker optimisme
is aan de orde.
Christian De Meyer

Dankwoord

Ter gelegenheid van de dag van het dierenwelzijn op 30 september laatstleden (Dapperheidsplein te Anderlecht) wensen
wij heel speciaal te bedanken:

De crème van de anderlechtse patissiers …. we spreken natuurlijk van de patisserie CHANSON, onze trouwe sponsor, die ons
14 heerlijke taarten gaf, die verkocht werden volledig ten voordele van onze dieren.

Nathalie en Thierry die, ter gelegenheid van hun huwelijk, het
idee hadden om aan hun vrienden te vragen om hun geluk te
linken aan een gifte ten voordele van de "stallen van HELP ANIMALS". Uw initiatief, zowel spontaan als genereus, heeft ons
echt diep geraakt.

En nog :

Lydie en Françoise, onze twee aanbiddelijke vrijwilligsters
"madeleines de Proust", die, tegen wind en weer, jullie verwelkomde met hun wel gekend goed humeur, op onze stand HELP
ANIMALS en dit ondanks het hondenweer van die namiddag
Elisabeth BREWAEYS, winnaar van de fotowedstrijd met als
thema 'mijn lievelingsdier", die ons haar cheque van 300 euro
cadeau gaf. Het is klaar en duidelijk, mevrouw, wat talent en
vrijgevigheid betreft bent U zeker "de crème de la crème"!

De Tom and Co winkel Georges Heni die onze honden en katten verwende met accessoires, speelgoed en voeding, o zo nodig om hun triste verblijf bij ons een beetje te verzachten !

U allen, bezoekers, beschermers van het dierenwelzijn, die ons
kwamen bezoeken, dankzij uw kostbare steun hebben onze
honden en katten ook een stukje taart gekregen.

Anne Dumortier

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

Dank U voor hen !
BE 71-310-0029180-69
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Zij hebben ons verlaten
Gypsy

2004-2017,geadopteerd in januari 2017 door Ada Zecic

Op 27 januari 2017 adopteerden we Gypsy, 12 jaar oud. Hij was er slecht aan toe toen we hem
voor de eerste keer zagen, maar hij had de liefste blik van allemaal. Ondanks zijn doofheid
gehoorzaamde hij bij elk woord. Hij heeft ons enorm veel bijgebracht en we zijn hem ongelofelijk dankbaar. We hebben er alles aan gedaan om hem een mooi levenseind te geven. Met
deze boodschap willen we dat iedereen zich onze Superheld Gypsy herinnert, die ondanks de
agressieve en uitgezaaide kanker, niets liet uitschijnen en een geweldige hond bleef. Vaarwel
oude vriend…. We hebben je liefben je lief.

Ada en Damien

Harvey

2009-2017, geadopteerd in oktober 2016 door de familie Massart

Geadopteerd in oktober 2016 samen met gezel Lizzie, stierf Harvey reeds een jaar later, zeer
tot spijt van zijn adoptiefamilie die enorm van hem hield. De korte tijd die hij samen met hen
doorbracht, veranderde niets aan het feit dat hij hun hart veroverde en dat de grote plaats
die hij in hun huis innam, nu leeg blijft. Voor de familie was Harvey een echt knuffelbeest. Zij
en zijn beste vriendin Lizzie missen hem enorm. Vandaag gaan ze verder zonder hem maar
ze hopen om een kameraad te vinden die de familie terug compleet maakt en die Lizzie weer
vreugde kan schenken.

Sloeber

1999-2017, geadopteerd in juni 2012 door mevr. Depreter-Nieuville

Met tranen in de ogen liet mevr. Depreter ons weten dat haar kleine Sloeber was heengegaan.
Ze herinnert zich maar al te goed de dag dat het hart van haar metgezel met kloppen stopte :
20 juli 2017. Ze verloor niet enkel een hond, maar haar beste vriend. Ze ontmoetten elkaar
tijdens opendeurdagen en werden sindsdien onafscheidelijk. Gedurende vijf jaar deelden ze
intens geluk en zelfs de kleine gezondheidsproblemen van Sloeber veranderden hier niets
aan. Vaarwel Sloeber, of zoals je baasje je noemde ‘kleine Sloeby’. Je was geliefd en zal nooit
vergeten worden.

Minou

1994-2017, geadopteerd in 2014 door Stéphanie Steenhout

Er wachtte Minou een ongelofelijk lot toen hij in 2014 bij Help Animals binnen gebracht werd.
Op de leeftijd van 20 jaar werd hij achtergelaten door een heer in wiens ogen hij geen ‘waarde’
meer had. Stéphanie, ontroerd door de triestheid van dit ‘grootvadertje’, ontfermde zich direct over hem. Misschien ging hij nog maar een paar maanden leven, hij verdiende hoedanook
evenveel aandacht als eender welk ander dier. De liefde verricht wonderen want ze bleven
nog drie fantastische jaren samen ! Dierbaar, vleierig, aandachtig, Minou was de liefste van
alle katten, en zijn prachtig verhaal geeft hoop aan al onze oudere vierpotige vrienden…


Yoda 2002-2017, geadopteerd in december 2002 door de familie Simon
Wij wensen het team van Help Animals te bedanken om 15 jaar geleden Yoda op te vangen,
een kleine schattige puppy, die een paar dagen later een familiehond zou worden. Yoda is
vredig ingeslapen na wonderlijke momenten met ons gedeeld te hebben. Het was een formidabele, aanhankelijke, liefhebbende, zachte en dankbare hond. Je had alles van een grote
Jedi-meester. We hebben enorm geluk gehad dat we jouw pad mochten kruisen. We hielden
en houden met heel ons hart van jou. Dank je voor alles wat je ons gaf. Wij houden van jou.
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Delphine, Emma en Achille

Elisabeth Schwartz

Charlotte

2004-2017, geadopteerd in januari 2009 door mevr. Carpent

« Charlotte,mijn schattebolletje.
Reeds 8 jaar deelde je mijn leven. Je had een jaar nodig om me te vertrouwen en me je te laten
strelen, maar ik gaf niet op. Je bracht me veel liefde en hebt voor eeuwig een plaatsje in mijn
hart. Vorig jaar onderging je een zware buikoperatie en dit jaar heeft die verdomde kanker
gewonnen. Je vertrok op 23 mei naar het poezenparadijs. Ik mis je, mijn schattebolletje! »



Viviane Carpent

Pacha 2003-2017, geadopteerd in juli 2007 door mevr. Kaan
In het begin leefden Pacha en mevrouw Kaan zeker niet in perfecte harmonie. Er was
wat tijd nodig voor ze elkaar leerden kennen en samen leven. Hun relatie kwam er enkel
sterker uit, want ze werden onafscheidelijk. Bovendien verklaarde Pacha reeds op wondermooie wijze zijn liefde zich uitrollend op zijn baasje. Lekkerbekje, speelvogel, maar
ook meegaand gezien zijn gezondheid bergafwaarts ging en hij dagelijks verzorging nodig had. De ziekte heeft Pacha meegenomen, maar niet de liefde die tussen hem en mevrouw Kaan bestaat

Tayson

2010-2017, geadopteerd in februari 2012 door de familie Michiels

Op 2 februari 2012 adopteerden we onze kleine Tayson, die gedurende 5 (korte) jaren niets
anders dan vreugde, vriendschap en liefde in ons huisje bracht. Hij maakte intens deel uit van
elk moment in ons leven. Hij heeft ons op 22 juni verlaten, ten gevolge van een ziekte. We missen onze kleine engel verschrikkelijk, zeker tijdens onze regelmatige bezoekjes aan zee, waar
hij zo van genoot. Zijn tuintje ziet er niet meer hetzelfde uit zonder hem, onze kleine schat die
we nooit zullen vergeten.

Da famille Michiels

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

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

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

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht
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Zij zijn gelukkig
CANNELLE
door de familie Herbos
5 jaar, geadopteerd op 20/11/2013
geleden geadopteerd
Chanel) en ik werd nu bijna 4 jaar
Hallo, mijn naam is Canelle (vroeger
n. Ook ik hou enorm
blij met mijn baasjes die me beminne
door de familie Herbos. Ik ben heel
al haal ik soms wat
nemen me overal mee naartoe, en zelfs
veel van hen. Ik reis veel met hen, ze
eren naar school zijn,
altijd. Als zij gaan werken en de kind
‘kattenkwaad’ uit, ze vergeven het me
een feest is !
duld op hun terugkeer, hetgeen steeds
bewaak ik de tuin en wacht ik vol onge
tuin). Wat een prachtig
e wandeling (zelfs al heb ik een grote
grot
een
we
en
mak
kjes
wer
le
enke
Na
hondenleven !

PI

A
ROMEO / CH
02/2017 door Mevr. Dewulf)
ROMÉO (1 jaar, geadopteerd op 25/
05/2017 door Mevr. Dewulf)
EN CHAPi (2 jaar, geadopteerd op 13/
dat wij ook bedanken
en beiden uit het asiel "Help Animals"
« Wij zijn Chapi en Roméo en wij kom
van enkele weken
rval
inte
nnetjes hebben ons met een
voor de goede zorgen. Twee lieve bazi
we huis.
nieu
ons
in
kkig
end, geliefd, simpelweg gelu
geadopteerd en sindsdien zijn we verw
aan onze bazinnetjes
krijgen en geven veel knuffels van en
Er kwam zelfs wat gewicht bij. Wij
Doe hetzelfde voor
ons houdt. Wat kan je meer vragen?
alsook aan hun omgeving die ook van
nal, laat ze vooral niet
op een adoptie wachten, maar bove
onze vrienden, honden en poezen, die
in de steek! »
	


CHARLY
4 door Lydie Bourlet

15 jaar, geadopteerd in januari 201

en in april 2018 zal
al 12 jaar oud toen ik geadopteerd werd
« Hallo, mijn naam is Charly. Ik was
ik
dat nog ‘springlevend’
tje zorgt zeer goed voor mij, vandaar
ik mijn 16 jaar vieren ! Mijn bazinne
e gezondheidszorgen :
delingen. Ik heb wel een aantal klein
ben ! Ik ben niet bang van lange wan
zij zo, mijn korreltjes
tanden beginnen me te plagen. Het
mijn gehoor laat me in de steek en mijn
kort woon ik samen
s
ide schotels waar ik gek op ben! Sind
zijn nu vervangen door lekkere huisbere
d uitkomt, al hou
altij
steeds met me spelen hetgeen mij niet
met een poes, Felix genaamd. Hij wil
hoop dat ik nog
ik
en
k
middagdutje te doen. Ik heb veel gelu
ik er wel van om samen met hem een
genieten! »
lang van mijn vredig pensioentje mag

januari 2016
oud geadopteerd in mei 2008 en in
PUPUCE 17 jaar oud en MAX 2 jaar
eer Van Essche Mario
door Mev Vanderstappen Mia en Men
r ik stel het nog altijd
en ondertussen al 17 jaar oud, maa
Pupuce, 9 jaar geleden geadopteerd
wonen. Max hadden
en
die in Januari 2016 bij mij is kom
goed hier. Samen met mijn vriend Max
eten van alle goeie
geni
aakt, de sukkel, maar nu mogen we
ze gevonden, aan een boom vast gem
l een kapoen,
noga
n)
ijd toen hij hier kwam (4 maande
zorgen. Max was door zijn jonge leeft
ere katten
and
van
r
wat beter. Ik zelf, ben heel rustig , maa
maar ondertussen gaat het al heel
niet leuk,
s
som
sjes
baa
al vroeg wakker en dat vinden mijn
e dag.
moet ik niet weten! ‘S morgens ben ik
oud
mijn
van
en
is hé ! Ik geniet hier met volle teug
maar ja ik vergeet dat het weekend
Groetjes van ons beide.

MAX / PUPUCE

Elisabeth Schwartz
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Legs

Denk aan de dieren bij het opstellen van uw testament
Onmisbaar, willen wij u eraan herinneren hoe belangrijk een
schenking en een testament is, en dit om aan dierenbescherming 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 eindbestemming 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.

Peter- of
meterschap

Elke bijdrage is belangrijk en zoals men zegt, vele kleintjes
maken één groot. Onder deze goede doelen, valt onze dierenbescherming, 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 redden, zoveel meer dan u zich kan inbeelden, slachtoffers van onwetendheid, 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 kunnen u ook doorverwijzen naar verschillende notarissen, vooral
‘diervriendelijk’ waar u de beste richtlijnen te horen krijgt ,discreet en in vertrouwen.
Voor de Raad van Bestuur,
Jean-Jacques PEGORER,

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:

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

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 meter aan te brengen op de kooi van het dier. Uiteraard bepaalt u uw peter- of meterschap naargelang uw financiële
middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meterschapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw
petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.
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Reportage

hippotherapie :
het paard
helpt de zielen
HET PAARD, DE MEEST NOBELE VEROVERING VAN DE
MENS...
Het paard, de meest nobele verovering van de mens... Ongetwijfeld is het meer dan dat. Het paard heeft onze geschiedenis
beinvloed en in grote mate bijgedragen aan de vooruitgang van
de mensheid. Ook de dag van vandaag hebben we er allen nog
een speciale plek in ons hart voor. Daarbij helpt het ook andere,
dikwijls fragiele, wezens.
De gevoeligheid van het paard is zo ver ontwikkeld dat het ons,
als een spiegel, onze eigen gewaardwordingen terugkaatst. Het
is krachtig en snel, fascineert ons, en kan onze emoties aanvoelen en onze attitude analyseren zonder er een oordeel over te
vellen. Het past zijn gedrag aan en vertrouwt ons in functie van
wat het aanvoelt. Het leest ons als een open boek: onmogelijk
ertegen te liegen!
De hippotherapie baseert zich op deze uitzonderlijke kwaliteiten om een bevoorrechte relatie te creëeren tussen paard
en fragiele persoon, bijgestaan door een therapeut. Deze speciale ontmoeting maakt het de volwassen persoon of het kind
mogelijk om nieuwe zintuiglijke stimulaties te ontdekken en
zich open te stellen voor relationele emoties die tot dan toe
onbekend waren. Kinderen die fysiek of psychologisch lijden
zijn gevoelig voor relaties met dieren, waar de lichamelijke taal
belangrijker is dan verbale taal.
De positieve effecten voor fragiele personen zijn duidelijk, maar
hoe reageren paarden op zulke therapie?
Om deze vraag te beantwoorden zijn we naar Ophain gegaan,
in Waals-Brabant, Bij Gaëlle Godefroid, een hippotherapeute
met ervaring. Dit gespecialiseerde paarden-centrum behoort
tot de infrastructuur van de vzw Armandia, een instelling die
28 Help Animals

dagelijks speciale volwassenen en kinderen ontvangt.
Gaëlle is zelf ruiter en assistente psychomotoriek en psychopedagogie. Ze heeft ook een opleiding hippotherapie gevolgd.
Er is geen improvisatie in de hippotherapie: de inzet is te hoog.
Na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben in diverse gespecialiseerde instituties, zet Gaëlle in oktober 2013 haar eigen
structuur op: "Hippo'Sens".
Onze aankomst wekt de nieuwsgierigheid van enkele kinderen
die op de speelplaats achter het hoofdgebouw aan het spelen
zijn. We worden hartelijk verwelkomd en van alle kanten horen
we "goeiedag!"
Na ons voorgesteld te hebben, gaan we naar de weide, waar
twee paarden ongeduldig wachten om meegenomen te worden.
- Met hoeveel paarden werkt u?
Normaal gezien hebben we er vier, maar één van hen heeft net
een kleine operatie ondergaan en rust op dit moment uit. Een ander, 22 jaar oud, is enkele dagen geleden met pensioen gegaan.
De kinderen reageren heel enthousiast als Selecto toekomt,
het persoonlijke paard van Gaëlle, en Twiggy, een merrie uit
een asiel.
De eerste taak is het borstelen van de paarden. De kinderen
starten nogal verstrooid aan deze taak, maar zonder enige tegenzin. Selecto en Twiggy blijven kalm, ondanks de chaos rondom hen, en vertonen geen tekenen van wantrouwen of een
slecht humeur.
Eens het zadeldek, de teugels en een speciaal vasthoudsysteem geinstalleerd zijn, beklimt de eerste ruiter Selecto al
met behulp van Gaëlle en een trapladder. De jonge ruiter past
enthousiast de oefeningen toe die Gaëlle, altijd waakzaam en
alert voor de veiligheid van haar beschermeling, voorstelt.

Ze is duidelijk trots op zichzelf, en dit is ook een van de weldaden
van hippotherapie: de persoon in kwestie een waardevol beeld
geven van zichzelf.
Ondertussen wandelen de kinderen om beurten met Twiggy
aan de lange lijn, begeleid door een collega van onze gastvrouw.
De oprechte en spontane affecties tussen kinderen en paarden
doen plezier om te zien en zijn een steuntje in de rug voor deze
onderwijzers die zeer gespecialiseerd zijn in hun therapeutische
aanpak.
- Ontvangt u ook volwassenen?
Ja, en hun reactie is ook positief. Voor een van hen is het op het
paard ziten een van de weinige momenten dat hij erin lijkt te slagen
te ontspannen. Het is verbazingwekkend.
- U organiseert ook verschillende evenementen...
Ja, verjaardagen voor de kinderen met of zonder moeilijkheden en
familie-zondagen op de boerderij, want we hebben ook geiten, konijnen en kippen.
Dat was het relaas van een bezoek dat we niet gauw zullen vergeten. Natuurlijk zouden niet ale paarden zo geduldig omgaan
met dit soort aandacht. De paarden worden trouwens niet "getraind" om gehoorzaam te zijn, maar ze worden wel nauwkeurig
geselecteerd op basis van hun karakter en hun natuurlijke empathie ten opzichte van mensen.
Relaties tusen mens en dier zijn een bron van weldaad waarvan
men nu pas echt de voordelen van begint te zien. Hippotherapie
past in deze beweging en staat de persoon in therapie toe sommige psychologische obstakels te overkomen - zolang hij of zij
het paard respecteert.
Christian De Meyer

Gaëlle Godefroid
HIPPO’SENS
3, rue du Try
1421 Ophain
0494/39 53 86
gaelle.godefroid@gmail.com
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Reportage

Drie verlaten
Chihuahuas
en achteraf
samen
geadopteerd
Een nieuwe start …

Franki, Maya en Chiquita

• DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2017…
De schok. Brutaal. Onverwacht.
Het oorverdovende lawaai van vreemd geblaf…
Onbekende stemmen die zich eronder mengen…
Op datzelfde ogenblik, ver weg van hun gezellige cocon, zijn
Franki, Maya en Chiquita, 3 chihuahuas en al 7 jaar onafscheidelijk, er zich nog niet van bewust dat hun tot dan rustige en
zorgeloze leven plotseling zal omslaan naar een meer chaotisch leven achter metalen baren in een hok van maar 2 vierkante meter groot.
• ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017…
Mevrouw Kiveli RINGOU heeft enkele dagen eerder een verschrikkelijke beproeving moeten doorstaan: het verlies, op 13
en half jaar, van haar kleine vriend, in haar armen bij de dierenarts gestorven.
En dan het thuiskomen. Alleen. Zo leeg. Ondraaglijk gezien de
stilte van elk hoekje in de kamer je herinnert aan de afwezigheid van je teergeliefde. Leven zonder een hond aan haar zijde?
Neen! Volledig uitgesloten!.
Een prachtige puppy met mooie stamboom kopen bij een fokker? Ondenkbaar als ik met de gedachte leef dat er duizenden
lieve achtergelaten honden in de asielen wanhopig uitkijken
naar een nieuw baasje. Mevrouw RINGOU overwint haar onnoemelijk verdriet en consulteert onze website. Haar oog valt
dadelijk op 3 arme wezentjes, 3 hoopjes leven met angstige
blik, die altijd samen leefden.
Ze vertrouwde ons achteraf toe dat ze zich in hun plaats stelde: Hoe zou zij zich voelen als er maar eentje geadopteerd zou
worden? Dan zouden ze niet enkel het trauma van de hele nieu-

we omgeving te verwerken krijgen maar ook nog eens de schok
van gescheiden te worden. Geen van beide: ze begeeft zich in
het gezelschap van haar zus en neef naar Help Animals (waar
ze een wam en professioneel onthaal ontvangt) en beslist om
er het trio te adopteren. Nu achteraf, voegt ze toe, is dit de beste beslissing die ze ooit heeft genomen…
Sindsdien loopt alles prima: op 2 oktober krijgen ze hun vaccin
tegen hondsdolheid. Franki, Maya en Chiquita voelen zich volledig thuis in hun nieuwe omgeving en genieten enorm van hun
dagelijkse wandelingen.
Franki, , de « boss », is tijdens elke uitstap steeds op zoek naar
nieuwe plaatsjes, hetgeen ook Maya en Chiquita super vinden… Als de tijd het toelaat, probeert hun bazin met veel plezier aan al hun wensen tegemoet te komen.
Een punt waar mevrouw Ringou nog dagelijks aan werkt, is om
te proberen hun geblaf af te leren als ze andere viervoeters
op straat kruisen. En ja, hoe lief ze ook zijn naar mensen toe,
gezelschap van andere ‘vreemde’ honden appreciëren ze niet,
helemaal niet.
Daar ze zo graag meereizen in de auto, nam mevrouw RINGOU
hen onlangs ook mee voor een halve dag naar Nederland, braaf
zittend in hun mandje .. en goed vastgemaakt met de veiligheidsgordel!
Vooraleer terug naar huis te komen, hebben onze 3 vrienden
zich de luxe genomen om samen met hun bazinnetje op restaurant te gaan waar hun gedrag absoluut voorbeeldig was…
Franki, Maya en Chiquita zijn superlief: Elke dag winnen ze aan
vertrouwen, spelen, eten goed en doen dagelijks oefeningen
onder het welwillend oog van hun bazinnetje die hoopt dat
ze met hun vieren samen nog vele en gelukkige jaren mogen
doorbrengen.
Anne Dumortier
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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 !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69

P 00 41 30

PRIX : 1,50 €

Help Animals
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76
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.

OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 TOT 17 UUR
(uitgezonderderd zondag)

REDAKTIE J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz - A.S Muffat
M. Simon - Ch Loeman VERTALING T. De Weerdt - C. Leo - V. Lecompte - S. Dossche
K. Thielemans - K. Willaert - Wij danken alle personen die onze tijdschrift hebben willen
vertalen. ONTWERP Studio David bvba
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