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Inspectiedienst

Oproep aan vrijwilligers!
Wij lanceren een oproep voor inspecteurs! Momenteel is ons team niet groot
genoeg om bij alle adoptanten langs te gaan voor een controle uit te voeren
in alle deelgemeenten van Brussel en de provincie.
Stel je niet voor dat dit een ondankbare taak is, verre van dat, want het staat
vast dat je altijd zeer welkom bent bij de nieuwe baasjes die blij en trots zijn om
te laten zien hoe goed hun geadopteerde hond of kat verzorgd wordt, goede
voeding krijgt, en dat hij of zij de mooiste is!
De verslagen van de inspecteurs stellen ons gerust met betrekking tot de
plaatsing van onze dieren, omdat ons doel is: "Een nieuw gelukkig leven geven aan al die dieren die zich ooit in een kooi bevonden zonder het te hebben
gewild of verdiend".
In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat bij controle blijkt het dier zich
niet in de juiste omgeving bevindt . Hierbij denken we aan ondervoeding, geen
opvolging van de gezondheid of het dier is het slachtoffer van een verandering
binnen de gezinssituatie waardoor het geen aandacht meer krijgt (scheiding,
geboorte van een baby, enz ...). Het gebeurt ook, maar gelukkig zelden, dat het
dier aan een andere persoon is gegeven, zonder dat we hiervan op de hoogte
zijn.
Het is om deze redenen dat het essentieel is dat we de dieren die we hebben
geplaatst goed opvolgen! Als je van dieren houdt en regelmatig een paar uur
aan onze dieren kunt besteden, neem dan contact met ons op, zodat we u
kunnen uitleggen wat "deze taak" inhoudt, en waarvan we zeker weten dat
het je zal bevallen!

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69

GDPR: de nieuwe Europese verordening voor gegevensbescherming.
U hebt alvast de laatste maanden bericht gekregen van meerdere firma’s betreffende het in voege treden van deze nieuwe fameuze verordening (nog één….!). Eigenlijk
bestond deze Europese richtlijn al voor de bescherming van persoonlijke gegevens, maar moest ten laatste op 25 mei 2018 in werking treden. Dit bracht dus de laatste
maanden een overrompeling van informaties en berichten teweeg. HELP ANIMALS is altijd héél alert geweest wat betreft bescherming van de privacy van haar leden en
schenkers. De persoonlijke gegevens worden in alle vertrouwelijkheid verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ze worden met grote vertrouwelijkheid
bewaard, beveiligd en worden gebruikt voor, diegene die dit wenst, fiscale attesten elektronisch te verzenden. (U mag ons ook vragen deze niet te verzenden). Wij maken
ook gebruik van uw gegevens voor het opsturen van het driemaandelijks tijdschrift en bij het opstellen van het contract bij adoptie van een dier. Dit laat ons toe inspectie
te sturen bij de adoptant om te zien of het dier wel degelijk goed verzorgd wordt. Dit is tevens een voorwaarde die voorzien is in het contract. Deze gegevens worden aan
niemand doorgegeven (noch politieke partijen, noch commerciële bedrijven of anderen). Indien u nog vragen zou hebben hieromtrent of wijzigingen wil aanbrengen,
aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen. Ons secretariaat staat te uwer beschikking.
Het team van HELP ANIMALS
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10 rue du Bois d’Apechau
1440 Kasteelbrakel

Bollinckxstraat 203
1070 Brussel / België
T.
F.

02/523.44.16
02/520.19.76

@

info@helpanimals.be

Openingsuren : alle dagen van 13 tot 17 uur
(uitgezonderd op zon- en feestdagen)
Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd op zon- en feestdagen)

w. www.helpanimals.be

facebook.com/helpanimals.be

MET DE WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van

BUS 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte

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.
.

«Internationale Laan», richting Ring stappen, aan
verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links
inslaan.

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 98: (niet op zondag) Afstappen halte «Bollinckx»,
platen volgen van Ets. Viangros, hoofdingang, wij
bevinden ons aan de overkant.

DE LIJN : De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met
de bus van “DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

REDAKTIE: J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz - A.S Muffat - Ch. Loeman
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Help Animals vzw : J.-J. Pegorer VERTALING : K. Willaert, I. Cardon, G. De Grauwe, T. De Weerdt,
C. Leo, K. Van Praet, M. Van der Stappen ONTWERP : Studio David SPRL FOTO’S : F. Marcy E. Schwarz - F. Follacchio - Guy David - L.Fidan

www.helpanimals.be
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Het woord van de voorzitter

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS

Liefste mensen,
Het jaar 2018 dat (al!) op zijn laatste benen loopt, is voor HELP
ANIMALS een heel belangrijk en cruciaal jaar geweest.
Tijdens het weekend van 6 en 7 oktober 2018 konden we in
het asiel van Anderlecht terug aanknopen met de traditionele
opendeurdagen: het weerzien met u, trouwe leden, adoptanten, dierenvrienden, heeft ons team heel veel plezier gedaan.
Met verwonderde blikken hebt u ons nieuwe gebouw kunnen
ontdekken: onze onthaallokalen (waar we u in betere omstandigheden kunnen ontvangen en raad geven), onze nieuwe
functionele lokalen (voedselvoorraden, …), onze nieuwe kattenverblijven (waar we, indien u dat wenst, uw poezen kunnen
opvangen tijdens uw vakantie en dit in een optimaal kader).
De pizza’s en gebakjes waren verrukkelijk, de bar heel gezellig, de brocante niet alledaags, de sfeer vrolijk en vriendschappelijk, geheel naar het beeld van onze vereniging (“het
rendez-vous van de liefde en van de vriendschap”, zoals mijn
voorgangster, mevrouw Liliane LAMBEAU, het zo graag verwoordde). En vergeten we zeker niet de 24 katten en honden
die tijdens die twee dagen werden geadopteerd!
Intussen zijn onze bedienden naar de nieuwe lokalen verhuisd.
Voortaan zult u dus in ons nieuw gebouw worden ontvangen.
Er kwam ook een nieuwe toegangspoort om de toegang tot het
asiel nog beter te beveiligen.
De werken zijn helaas nog verre van klaar aangezien momenteel het dak van de kennel voor de kleine hondjes grondig
wordt hersteld en de externe afrastering van de kattenverblijven wordt aangebracht. De transformatie van de vroegere
administratieve bureaus in opvangruimten voor katten en kittens is de volgende grote werf. Aangezien de nood aan meer
opvangcapaciteit immers daar het hoogst is, is een uitbreiding
absoluut noodzakelijk om zo te kunnen inspelen op de overbevolking van katten. Wij hebben bovendien vochtproblemen
vastgesteld in het grote platte dak van de hoofdgebouwen van
het asiel (oude gedeelten). Die moeten worden onderzocht en
verholpen (noodzakelijke controle van de roofing).
Aan de basis van al die werken ligt onze wens om aan onze
viervoetige beschermelingen, honden en katten, meer dan optimale opvangvoorwaarden aan te bieden, zeg maar een vier4
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sterrenasiel. Want al die lotgenoten die het geluk hebben om
in het asiel van HELP ANIMALS terecht te komen alvorens een
nieuw leven te ontdekken bij goeie nieuwe meesters, verdienen dat zonder enige twijfel.
Heel regelmatig worden wij door bezoekers die voor de eerste keer ons asiel zien, gelukgewenst, meer bepaald voor de
netheid, de kwaliteit van de verstrekte zorgen aan de dieren,
de vriendelijke dierenverzorgers en personeelsleden: ja, dát is
HELP ANIMALS en wij zijn er heel fier op.
De werken gaan dus onverminderd verder met een zelfde
doel: de opvangcapaciteit continu verhogen om een zo groot
mogelijk aantal dieren te kunnen helpen, uiteraard op een heel
“professionele” manier maar ook en vooral op een heel warme
manier, met liefde voor de dieren als enige drijfkracht.
Ook in het asiel van Kasteelbrakel gaan de werkzaamheden
op een intensieve en spectaculaire manier verder. Ik kan u dan
ook bevestigen dat wij de inhuldiging van dit tweede en nieuwe asiel (dat het asiel van Anderlecht aanvult) voorzien tegen
midden 2019.
Uit het landbouwbedrijf (dat omzeggens een ruïne was, maar
in een prachtige natuurlijke omgeving is gelegen), groeit langzaam een nieuw modelasiel, een oase van kalmte en vrede,
volledig gewijd aan de bescherming van de dieren. De huidige
renovatie van het oude gebouw vertoont nu al de contouren
van de zeer aangename en hypergezellige lokalen die door hun
functioneel en harmonieus karakter zullen verrassen. De volledige site is al omheind, buiten werden schuilplaatsen voor de
dieren gebouwd, met ruimten voor elke soort (paarden, ezels,
pony’s, schapen, geiten, hangbuikzwijnen, kippen en hanen,
eenden, konijnen, parelhoenders …). En dan hebben we het nog
niet gehad over het uitgestrekte met bomen omheinde terrein
voor de zwerfkatten en hun van alle comfort voorziene huisjes.
Zodoende zullen al onze beschermelingen deze winter kunnen doorbrengen in de nieuwe comfortabele gebouwen
(stallen, …), die met voorrang werden afgewerkt.
Aangrenzend aan de site werd - om overduidelijke veiligheidsredenen - ver weg van de stallen een schuur gebouwd om het
stro en hooi op te slaan. De portierswoning wordt momenteel
afgewerkt (de toekomstige conciërge woont al geruime tijd
ter plaatse, in een geprefabriceerd werflokaal, want uiteraard
moet alles permanent in het oog worden gehouden). De aalput
en het zuiveringsstation voor het afvalwater zijn bijna klaar.
Nadien moeten nog de omgeving en de grote parking worden
ingericht en sommige aanplantingen aangebracht …. Er hoeft
geen tekeningetje bij om duidelijk te maken dat het bouwen
van een nieuw dierenasiel van die omvang en kwaliteit geen
nattevingerwerk is…! Het asiel van Kasteelbrakel werd ontworpen door HELP ANIMALS. Ook het idee kwam van onze
vereniging omdat de bescherming van dieren een allesomvattend gegeven is en er oneindig veel dierlijke ellende is: alle
diersoorten verdienen aandacht, zorg en respect: door het cre-

eren van dit tweede asiel hebben wij onze actie op het vlak van
dierenbescherming willen uitbreiden. In het asiel van Anderlecht zal de aandacht voornamelijk gaan naar onze zo geliefde
en populaire huisdieren (honden en katten), zonder uiteraard
de andere dieren te vergeten. Al die dieren kunnen worden geadopteerd, of het nu gaat om een paard, een ezel of een pony,
een kip (gered van de legbatterij) of een eend (ontsnapt aan het
vetmesten), een konijn of een cavia (gered van het achterlaten
in de natuur). Met andere woorden, wanneer men de dieren
graag ziet, dan ziet men ze allemaal graag en respecteert men
ze allemaal. Zo blijven wij consequent met onze principes, namelijk de dieren helpen, om het even welke soort, en op alle
vlakken. Al onze beschermelingen van Kasteelbrakel kunnen
worden geadopteerd. U zult in de artikels van onze ondervoorzitster Stéphanie kunnen lezen dat de adopties in Kasteelbrakel heel vlot verlopen, net zoals dat het geval is in het asiel in
Anderlecht.
Mahatma GANDHI zei ooit dat de graad van beschaafdheid
van een gemeenschap kon worden gemeten aan de manier
waarop zij omging met de dieren.
Alle werkzaamheden in onze twee asielen van Anderlecht en
Kasteelbrakel werden uitgevoerd en gefinancierd dankzij legaten. Hierdoor kon de wilsbeschikking van sommige vrijgevige
erflaters die aan de dieren hebben gedacht en die heel fier zouden zijn wanneer ze zouden zien waarvoor hun legaten hebben
gediend, strikt worden uitgevoerd. 1 euro schenken aan HELP
ANIMALS dat is de zekerheid hebben dat die euro volledig
zal worden aangewend ten voordele van de dieren. Maar de
financiële noden blijven, en als voorzitter is het mijn taak om
voortdurend op zoek te gaan naar uw vrijgevigheid: meer dan
ooit wil ik een beroep doen op uw genereuze ﬁnanciële steun,
waardoor wij de financiering van de afwerking van onze lopende werven met minder zorgen kunnen tegemoet zien. Wij
herinneren er u aan dat iedereen die nu al in het asiel van Kasteelbrakel met eigen ogen zou willen vaststellen wat wij nodig hebben, en die de lopende werkzaamheden financieel zou
willen steunen, een bezoekje kan brengen, zelfs al is het asiel
nog niet “officieel” geopend, na afspraak met ondervoorzitster
Stéphanie DEVIS of met directeur Fabrizio FOLLACCHIO.
Ook voor de nieuwsgierige of ongeduldige leden die zich al
een idee zouden willen vormen, is het asiel van Kasteelbrakel
(zelfs al staat het nog in de stellingen) nu al toegankelijk en kan
het dus worden bezocht elke dag van 13u tot 17u (wenst u een
kleine begeleide rondleiding, dan is het wel raadzaam vooraf
eventueel een afspraak te maken). Elke euro telt en is zeer belangrijk voor ons! Meer dan ooit hebben wij uw financiële steun
nodig. Elke uitgave wordt nauwgezet gecontroleerd (raad van
bestuur bestaande uit 6 leden, accountant, boekhoudkundig
expert…). Ter herinnering, HELP ANIMALS geniet de erkenning van de Minister van Financiën op het vlak van fiscale
aftrekbaarheid van de schenkingen, wat een bijkomende waarborg is en een bijkomend voordeel biedt voor onze schenkers.

Jean-Jacques
PEGORER
Voorzitter

Stéphanie
DEVIS
Ondervoorzitster

Fabrizio
FOLLACCHIO
Directeur

Ik dank ieder onder u die de mogelijkheid heeft om tijdens
de kerstperiode aan onze dieren te denken. Want vergeet
niet dat door het ondersteunen van onze werken in de beide asielen, zelfs via een kleine gift, u ons toelaat om meer en
meer dieren te redden: om op een goede manier aan dierenbescherming te doen, is het onontbeerlijk om over ad-hoc-infrastructuren te beschikken.
Tot slot zou ik mij in het bijzonder willen richten tot onze nederlandstalige leden en vrienden. HELP ANIMALS werd opgericht en geleid door Franstalige of tweetalige Brusselaars.
Wij hebben ons echter altijd ingezet om ons driemaandelijks
tijdschrift naar het Nederlands te laten vertalen want ook de
steun van onze Vlaamse vrienden en leden is voor ons van
groot belang! De Vlaamse politieke wereld is trouwens in het
algemeen toonaangevend op het vlak van dierenbescherming.
Beste Nederlandstalige leden uit Brussel, Vlaanderen en elders, mijn hartelijke dank voor uw vriendelijke en kostbare
steun aan HELP ANIMALS. Mocht u beschikbaar zijn of enig
vertaaltalent bezitten, aarzel dan niet om ons team van vrijwilligers te komen versterken!
Tot slot wil ik u in naam van het hele team (bestuurders, directeur, effectieve leden en vrijwilligers, bedienden en dierenverzorgers) uit de grond van mijn hart een vrolijk Kerstfeest en
een gelukkig 2019 toewensen, dat voor HELP ANIMALS even
belangrijk zal zijn als 2018. Dat 2019 u gezondheid, optimisme
en veel positieve zaken moge brengen!
Met bijzonder vriendelijke groeten,

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS
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De werken in Anderlecht

De nieuwe lokalen zijn operationeel en
wachten op uw bezoek...
6 Help Animals

De werken in Kasteelbrakel

De werkzaamheden worden zonder onderbreking voortgezet
en een prachtig nieuw asiel komt tevoorschijn.
Help Animals
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Adopties

Schenk hen
een NIEUWE
THUIS…

ANTOINE

AIKO

Onze rubriek « honden en katten ter adoptie » kent u reeds onder de
vorm van eenvoudige identiteitskaarten. Help Animals is inmiddels
sterk gegroeid! Onze mini "Ark van Noé" in Kasteelbrakel verwelkomt nu ook andere dieren zoals : paarden, ezels, geiten, schapen en
varkens...
Vanaf nu krijgen ook deze dieren een identiteitsfiche waardoor u een
beter beeld krijgt van de hoeveelheid en verscheidenheid van onze
beschermelingen.

CANDAN

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 24/04/2017

KRUISING FOX
MANNELIJK
GEBOREN: 14/01/2017

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 18/04/2017

BLUE

JʻY SUIS

ATLAS

AMERICAN STAFFORD
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 14/02/2017

RIJPAARD
RUIN
GEBOREN: 11/05/1993

PETER

TIGROU

ENGELSE COCKER
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 25/04/2011
8
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EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/01/2017

ROCKY

PEPPINO

PINSCHER
MANNELIJK
GEBOREN: 25/03/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 30/08/2017

COOKIE

CHOCO

KRUISING BEAUCE HERDER

MANNELIJK
GEBOREN:18/04/2012

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 31/05/2015

WELSH
RUIN
GEBOREN: 01/01/1985

YUMAK

NOIREAUD

JUPITER

KRUISING LABRADOR
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 26/11/2008

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/01/2014

SCHAAP
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 24/03/2018

Iedere omschrijving is beknopt en duidelijk : een foto is niet
voldoende om een dier te adopteren. Een fysiek contact (bezoek aan het asiel, het leren kennen van het dier, regelmatig
wandelen...) is noodzakelijk opdat men zeker is dat de adoptie
voor 100% slaagt.
Wij raden u aan om onze website http://www.helpanimals.be
grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat
uw aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast.

ARGOS

ORUS

ANATOLISCHE HERDER
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 22/03/2014

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN:17/08/2010

NALA

PANDORA

U kunt ook ter plaatse of per telefoon informeren :
02/523.44.16. Onze ploeg zal u alle nodige inlichtingen verschaffen opdat u zeker weet of het gekozen dier nog een mooie
tijd met u kan beleven.
Opmerking : tussen de redactie van het magazine en het versturen ervan kunnen sommige dieren reeds geadopteerd zijn.

MARIE

BOK
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/05/2011

FAUVE

SANCHEZ

SWEETY

RIJPAARD
MERRIE
GEBOREN: 01/04/1993

AMERICAN STAFFORD
VROUWELIJK
GEBOREN: 01/07/2015

ORÉO

ORTIE

CRAQUOTTE

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 19/01/2013

ZÉNON

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 25/09/2011

SHAR-PEI
FEMELLE
GEBOREN: 11/10/2015

SCHAAP
VROUWELIJK
GEBOREN: 12/03/2017

WATSA

VIETNAMESE VARKEN
VROUWELIJK
GEBOREN: 20/08/2015

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 15/05/2010

BOK
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/05/2011

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
EBOREN: 13/06/2017

AUDREY

KIPPEN

VIETNAMESE VARKEN
VROUWELIJK
GEBOREN: 20/08/2015

EN

HANEN
Help Animals
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BALANS

2018

KASTEELBRAKEL
Stéphanie DEVIS
ondervoorzitster van Help Animals

Dit jaar hebben we alvast onze doelstellingen bereikt. We zijn
erin geslaagd om 10 paardachtigen (paarden, ezels, poneys,...),
4 schapen, 4 geiten, 3 konijnen en 2 cavia's te plaatsen.
Verschillende dieren die reeds een tijdje bij ons logeerden, vonden een nieuw leven bij hun nieuwe baasjes en liefdevolle gezinnen. De dubbele adopties maken ons het gelukkigst. Weten
dat twee van onze bewoners de rest van hun leven tesamen
in hetzelfde gezin delen, maakt ons blij. Dit geluk kenden o.a .
onze twee schapen, Tulipe en Citronelle. Hun nieuwe thuis bestaat uit een grote en comfortabele schuilplaats en een prachtige weide waar ze tesamen met andere dieren genieten. Dank
je wel Silvia voor deze mooie adoptie. We zijn verheugd over je
genegenheid naar hen toe.

Oktober is goed gestart. Een lieve dame smolt voor de charmes van onze 20-jarige Otto! Na een grondig gesprek waren
we overtuigd dat zij zeer goed en vol respect voor Otto kon
zorgen en ondertekenden we het adoptiecontract. Op 4 oktober vertrok Otto met zijn nieuwe familie. De reis verliep
probleemloos. In volle vorm en heel nieuwsgierig om zijn
nieuwe omgeving te kennen, stapte Otto uit de van. Hij werd
er vol ongeduld en heel enthousiast door zijn nieuwe baasjes
en vriendjes ontvangen. We wensen je een lang en gelukkig
leven toe lieve Otto ! Mevrouw Anne zal ons regelmatig op
de hoogte houden over je nieuw leven.

Een dubbele adoptie is gelukkig geen uitzondering. In september hadden we zelfs een viervuldige adoptie. Met heel
veel vreugde brachten we Mac, Bogota, Prada en Mistral
naar een nieuw gelukkig leven bij Mevr. En Mr Delahaut.
Sindsdien leven ze samen met de ganzen en de kleine
geitjes. Dit zijn fantastische adopties. De dieren leven er
comfortabel en gelukkig. We weten dat ze er heel goed
verzorgd worden en zullen hen in de toekomst zeker een
bezoekje brengen.

Otto en zijn adopteerders

Tulipe en Citronelle in hun nieuwe omgeving
10
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Oktober eindigde ook met het vertrek van drie geiten : Domino, Limbo en Oreo. Weer een fantastische adoptie van 3
bewoners. Deze drie geitjes leven reeds enkele maanden tesamen en kennen mekaar heel goed. Ze leven tesamen met
Kiwi, ook een oudbewoner van Help Animals op een prachtig
domein met alle nodige zorgen. Heel veel dank aan Axel die
deze adoptie mogelijk maakte.

Domino, Limbo en Oreo in hun nieuwe omgeving

en met Axel, hun adopteerder

Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle mensen die ons gedurende
het ganse jaar van eten en dekens voorzien. We hebben steeds nood aan
dit materiaal want onze paarden verslijten ze vrij snel en nieuwe dekens
blijven steeds welkom !
We blijven rekenen op uw vrijgevigheid ! Jullie steun helpt ons in het dagelijs
leven van het asiel. Hiermee sluiten we het jaar 2018 af. Onze ganse ploeg
van medewekers alsook al onze bewoners wensen jullie een warme Kerstmis
en fijne eindejaarsfeesten toe.
Stéphanie Devis, ondervoorzitster

Domino

Bogota met zijn adopteerder

Bogota, Prada en Mistrall

Help Animals
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Nieuwkomers
Wees gerust, dit keer zijn het geen paarden, maar schattige
cavia's die we hebben opgevangen. Hun eigenaar kon er niet
meer voor zorgen. Momenteel leven ze in een paardenbox,
uit de wind en beschermd door een dikke laag stro. Het gaat
goed met deze kleine wezentjes, ze zijn echt schattig.

schonken aan kinderen, soms te jong, onverantwoordelijk en
niet in staat ervoor te zorgen.
Het is belangrijk voor gezinnen te beseffen dat een DIER
NOOIT EEN GESCHENK IS, maar een grote verantwoordelijkheid inhoudt voor vele jaren.

Met het kerstseizoen voor de deur worden honderden
knaagdieren, kittens, puppy's of zelfs pony's en paarden ge-

Dus, alsjeblieft, lieve ouders, denk goed na vooraleer je
een dier binnenhaalt!

Boutique Molnar
De kat als kustwerk…

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
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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

Gentleman
Helaas maakt sterven ook deel uit van het dagelijks leven in het
asiel. We zullen er nooit aan wennen, maar ondanks de beste zorg
en liefde die we hen geven, kunnen we ze niet eeuwig maken. Van
dieren houden houdt ook in dat je er afscheid van moet kunnen
nemen.
Op dinsdag 16 oktober hebben we met grote droefheid besloten
om een einde te maken aan de lijdensweg van onze lieve Gentleman. Op 29-jarige leeftijd leed hij aan het syndroom van Cushing
en had hij een urinair probleem. Zijn gezondheid verslechterde dag
na dag. Sinds enkele maanden leefde hij heel gelukkig, genietend
van het groene lentegras en de lange dutjes in de zon. Ondanks
zijn bevoorrechte leven vertoonde hij steeds meer tekenen van
vermoeidheid. Het is in samenspraak met onze dierenarts Franck
dat we de moeilijke beslissing hebben genomen om hem te laten
inslapen. Vaarwel Gentleman, je liet ons tranen storten, maar het
troost ons te weten dat je niet meer zal lijden. We zullen allemaal
een mooie herinnering aan je bewaren.
Met oprechte dank aan Axelle en Maxime voor de liefde en de goede zorgen die jullie gaven. We hebben ons best gedaan om hem
een welverdiend einde te geven.
Stéphanie Devis, ondervoorzitster

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

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»
ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA
Rue de la Spinette 32
5140 SOMBREFFE
Tél. 071 88 88 45

GSM. 0473 95 73 78
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Afrikaanse varkenspest
:
de
g
i
d
n
o
k
e
g
n
a
a
een
ramp !

Sinds op 13 september 2018 in de provincie Luxemburg de eerste
kadavers gevonden werden van everzwijnen, besmet met de Afrikaanse varkenspest, werden talrijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van dit gevaarlijk virus tegen te gaan.
Er werd een perimeter van 63 000 hectares bepaald, binnen dewelke alle woudactiviteiten verboden zijn (van hout hakken tot wandelen). Eind oktober werden 155 van de 237 gevonden everzwijnkadavers « viruspositief » verklaard. Volgens specialisten is dit slechts
een begin! De weerstand van het virus en zijn extreme besmetting
doen er geen twijfel over bestaan dat de crisis zal uitbreken.

Een korte historiek
Voordien beperkt tot het Afrikaanse continent, maakte de
Afrikaanse varkenspest in 1957 zijn opwachting in de regio
van Lissabon in Portugal. Ze verspreidde zich snel via Spanje, naar Frankrijk en tot bij ons, zonder ooit de proporties
zoals wij ze vandaag kennen aan te nemen. In de jaren 90
zorgde een strenge slachtpolitiek ervoor dat de ziekte in
Spanje en Portugal uitgeroeid werd. In 2014 dook ze weer
op in het oosten waar het zich verspreidde als een lopend
vuurtje. Recenter, begin 2018, was het China dat hard getroffen werd. Meer dan 20 000 dieren dienden geslacht te
worden.

De ziekte
Veroorzaakt door een virus van de familie « asfarviridae »,
tast het niet enkel varkens, everzwijnen en teken aan, die
er waarschijnlijk drager van zijn. Ze wekt geen andere ziekte bij andere dieren op en is niet schadelijk voor de mens.
Als wraak toont ze geen medelijden voor besmette dieren
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wiens dood ze binnen de twee weken op haar geweten
heeft. De besmettingsperiode bedraagt 21 dagen en zodra
de eerste symptomen optreden (o.a. onregelmatige spijsvertering of ademhaling en hemorragische koorts), volgt de
dood meestal binnen de week. Dit hardnekkig virus overleeft bijna 1000 dagen in diepgevroren vlees en blijft meer
dan 180 dagen actief in de kadavers van besmette dieren.
Het is dus uitermate belangrijk om het woud zo snel mogelijk te ontdoen van alle stoffelijke resten van de everzwijnen en dit met de grootste zorg. De dragers van de ziekte
blijken talrijk te zijn: nauw contact onder dieren, teken,
geïnfecteerde en door de mens achtergelaten etensresten,
maar ook transportmateriaal, wandellaarzen en volgens
sommige wetenschappers zelfs vliegen. Verduidelijken we
nog even dat de aanwezigheid van de ziekte pas bevestigd
kan worden na laboratoriumanalyses.

En de gevolgen
De internationale voorschriften verplichten de autoriteiten van elk land om de aanwezigheid van de ziekte op hun
grondgebied officieel aan te geven en alle mogelijke maatregelen te nemen om verdere verspreiding tegen te gaan.
De begrenzing van de perimeter tot 63 000 hectares en
het totaal verbod van enige activiteit, behoren hier ook
toe, met de vanzelfsprekende gevolgen op economisch en
sociaal vlak, vooral voor de sectoren bos en toerisme. In
oktober werden over tientallen kilometers omheiningen
geplaatst om te vermijden dat de everzwijnen de besmette
zone zouden verlaten en zo het Franse grondgebied binnen
dringen. Een andere, meer dramatische maatregel is het
systematisch afslachten van varkens en biggetjes in 58 bedrijven die zich in de besmette zone bevinden. Zolang een

medicijn en doeltreffende behandeling ontbreken, is het
preventief uitroeien momenteel de enige manier om de
ziekte af te zwakken. De beslissing tot het doden van alle
varkensachtigen binnen de perimeter van 630 km² werd op
23 september ll. genomen.

4000 varkens en biggen opgeofferd
Geen enkele varkenskwekerij werd getroffen door de Afrikaanse varkenspest en dus werden 4000 gezonde dieren
opgeofferd. Zullen de door de bevoegde autoriteiten beloofde schadevergoedingen volstaan om het faillissement
van de betrokken kwekers tegen te gaan ?
Voor de « bio »kwekers onder hen ziet de toekomst er nog
somberder uit. Bij de klassieke kwekerijen volstaat het om
één generatie dieren te vernietigen, maar bij een “bio”kwekerij wordt een hele genetische bagage uitgeroeid, die jaren
werk vereiste. Economische redenen « verantwoorden »
het preventief afslachten van gezonde dieren.
Eén enkel vastgesteld geval van Afrikaanse varkenspest
laat aan andere landen toe om de import van vlees te verbieden. China, Zuid-Korea, de Filippijnen, Wit-Rusland en
anderen hebben zeer snel deze beslissing genomen met
zware gevolgen voor onze export die jaarlijks rond 730
000 ton varkensvlees bedraagt. De varkenssector stelt ook
ongeveer 15 000 personen tewerk. De sociale en economische gevolgen zijn dus zeer hoog.
Het komt er voor de Belgische autoriteiten dus op aan om
te tonen dat ze de situatie meester zijn, hetgeen belangrijk
is om zo snel mogelijk de invoerende landen gerust te stellen. Verantwoord dit, vanuit ethisch standpunt, de dood
van 4000 gezonde dieren ? Elk zijn eigen mening.

Hoe kwam de ziekte naar België ?
Gedurende weken staken verschillende hypotheses de kop
op. Het niet te verwaarlozen vertrekpunt, gezien dit de
enige zekerheid biedt in deze zaak, is het onweerlegbaar
principe dat de Afrikaanse varkenspest via de mens werd
geïmporteerd. De dichtsbij liggende haard situeert zich
in Tsjechië, op ongeveer 900 kilometer van de provincie
Luxemburg. Zelfs het meest sterke everzwijn zou niet in
staat zijn om een dergelijke reis te ondernemen, zeker niet
als drager van de ziekte!
3 hypotheses doen de ronde… De eerste wijst op besmet
voedselafval, achtergelaten door chauffeurs uit Oostbloklanden, dat opgegeten werd door een everzwijn. Als
het zo is dat een druk bezochte stopplaats langs de snelweg zich op minimum 2 kilometer bevindt van de besmette
zone, lijkt dit idee verzonnen. Het is nochtans deze theorie
die door Tsjechië in 2017 weerhouden werd om het opduiken van de ziekte in hun land te verklaren. Een andere hypothese baseert zich op het ontdekken van minstens 3 besmette everzwijnkadavers in het militair kamp van Lagland,
gelegen in de perimeter van 63 000 hectares.

De verplaatsing van België naar Polen en omgekeerd, in het
kader van militaire oefeningen, zou aan de basis liggen van
het binnenbrengen van de ziekte in onze contreien. Deze
mogelijkheid lijkt weinig waarschijnlijk gezien, en dit reeds
sinds lange tijd, vrachtwagens en militair materiaal systematisch ontsmet worden en bovendien bevestigt de Minister van Defensie deze militaire oefeningen niet.
Blijft er nog een derde hypothese die de steen in het kamp
van de jagers en het systeem van jachtfaciliteiten legt in de
provincie Luxemburg : de illegale herinvoering van everzwijnen uit de Oostbloklanden in jachtzones. Er bestaat
geen twijfel bij een groot aantal personen. Volgens de « Fédération inter-environnement Wallonie », is het zelfs vanzelfsprekend : de jagers zijn de echte verantwoordelijken
voor deze ramp.
De reactie van lobbyisten en jachtverenigingen liet niet op
zich wachten en ze blijven bij hoog en laag beweren dat ze
niet schuldig zijn aan de feiten die hen ten laste worden gelegd. Het ontdekken van een illegale everzwijnenkwekerij
in Titigny, behorende tot Guy Maréchal, voorzitter van een
jachtvereniging (ondertussen ‘met vakantie’ gestuurd door
deze organisatie) getuigt van het wantrouwen dat men in
dit lastig dossier moet behouden. Men moet weten dat in
2003 deze persoon in verdenking werd gesteld (maar vrijgesproken) ‘zijn’ everzwijnen gevoed te hebben met varkensvlees, hetgeen volkomen illegaal is in België. Ook lijken
de verklaringen om zijn kwekerij als ‘hobby’ te beschouwen,
zeer twijfelachtig.
Maar waarom, als de populatie everzwijnen al te hoog is in
België, nog dieren vanuit de Oostbloklanden invoeren ?
De reden kan tot lachen of wenen aanzetten…
Het doel zou zijn om aan sommige jagers en jachtverhuurders te kunnen garanderen dat er op ‘groot wild’ (soms oplopend tot 200 kg) kan geschoten worden en er trots op te
zijn want te beschouwen als glorieuze trofeeën.
Publiek geheim voor sommigen en afschuw voor anderen,
dient deze polemiek zeer ernstig genomen te worden en als
voorwendsel dienen om in ons koninkrijk een diepgaande
reorganisatie van de jacht op te stellen.
Er blijft enkel nog te hopen dat de verantwoordelijken voor
deze economische, sociale en milieuramp snel geïdentificeerd en terechtgesteld worden.
Spijtig genoeg zijn alle twijfels toegelaten bij dergelijk
einde.
Christian De Meyer
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DE ZOONOSEN

EEN GROEP INFECTIEZIEKTEN DIE VAN NATURE WORDEN
OVERGEDRAGEN VAN EEN GEWERVELD DIER, WILD OF
HUISELIJK, TOT MENSEN.

Van bijzonder belang voor gezondheidsinstanties is hoe dieren kunnen een rol
spelen bij de overdracht van de ziekteverwekker die de volksgezondheid zal beïnvloeden. 75% van opkomende ziekten bij
de mens zijn zoönotisch. Een opkomende
ziekte is een nieuwe infectie veroorzaakt
door de evolutie of wijziging van een bestaande pathogeen of parasiet. Volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie wordt
sinds de jaren 2000 elke 15 maanden een
nieuwe ziekte ontdekt, vergeleken met
één in de vijftien jaar vóór de jaren zeventig.
Er zijn veel voorkomende en wijdverspreid in de wereld zoönosen, terwijl andere zich in bepaalde regio's bevinden.
Hun medische ernst is erg variabel: ze
worden dan beschreven als groot of klein.
De economische impact is erg belangrijk
voor de landbouwwereld, maar ook, in het
voorzorgsbeginsel, voor de volksgezondheidsbegrotingen. Sommige beroepen
zoals boswachters, boeren, dierenartsen
en vuilnismannen staan aan de frontlinie,
maar iedereen, zonder uitzondering, kan
besmet zijn.
Het citeren van de duizenden zoönoses
verspreid over de wereld zou onmogelijk
zijn. Historisch gezien, zijn wij geconfron16 Help Animals

teerd met pest, hondsdolheid, het ebolavirus, H5N1 vogelgriep, tuberculose, enz ...
Ze zijn niet uitgeroeid in de wereld. Ik zal
hier de zoönosen noemen die onze relatie
met onze huisdieren beïnvloeden.
TOXOPLASMOSE
is een parasitaire infectie waarvan
de pathogeen een protozoa is die
warmbloedige dieren en mensen
infecteert. Zijn definitieve gastheer
is een katachtige. De ziekte is
overal aanwezig in de wereld en,
voor het grootste deel, blijft deze
goedaardig: het gevaar is vooral bij een
immuungecompromitteerd
persoon
of een zwangere vrouw in de vroege
zwangerschap.
DIERENARTS TIP:
vermijdt om de kattenuitwerpselen
verschillende dagen in de kattenbak te
laten, vooral als het een muizenjager is.
Inderdaad, het is in contact met de lucht,
dat na een aantal dagen, de cysten van
"toxoplasma gondi" infectieus worden
zodra ze worden ingenomen in slecht
gewassen rauwe groenten of in rauwe
vleesbereidingen. Directe besmetting
door de kat werd nooit aangetoond.

LEPTOSPIROSE
is een dodelijke bacteriële infectie,
waarvan de pathogeen een bacterie
is die in stilstaande wateren leeft.
Het wordt overgedragen van de rat
(tussengastheer) naar de hond en de
mens via de verontreinigde omgeving
van urine van geïnfecteerde ratten en
honden.
DIERENARTS TIP :
een besmette hond kan de ziekte
overdragen op mensen die in nauw
contact met zijn urine enz. staat.
Daarom is de vaccinatie van uw hond
tegen de Leptospiroses een van de
belangrijkste aanbevelingen van de
O.M.S. Voor de primaire vaccinatie zijn
twee injecties vereist met tussenpozen
van 3 of 4 weken, daarna is een jaarlijkse
herinnering aangegeven.
ECHINOCOCCOSE
is een ernstige, levensbedreigende ziekte voor mensen. Deze parasiet is verspreid in de natuur, voornamelijk door
vossen en honden. De ziekteverwekker
is een kleine lintworm die zijn eieren
legt in de darmen van carnivoren, de uitwerpselen van deze dieren besmet dan
de aarde en planten ingenomen door
de tussengastheer in wiens darm het ei
komt en deze transformeert in een ver-

vuilende morula voor de definitieve gastheer waarvan de mens deel uitmaakt.
DIERENARTS TIP :
het is noodzakelijk om huiselijke
carnivoren 4 X per jaar te ontwormen.
Inderdaad, bij honden, zijn de symptomen
bijna onbestaande, we spreken van
"gezonde koets". Je moet ook je handen
wassen voor het eten, na het tuinieren,
na likken van je hond en, in algemene
regel, vermijd vies drinkwater, of het nu
voor jou of je metgezellen is.
GIARDIOSE
is een kosmopolitische parasitaire
zoönose
veroorzaakt
door
een
gevleugelde
protozoaire
parasiet,
besmetting van het maag-darmkanaal
van honden, herten, katten, vee, mensen.
Het is tijdens zijn passage in de dikke darm
dat het verandert in een zeer resistente
cyste in de natuur wanneer het wordt
geëlimineerd door de uitwerpselen. Een
nieuwe gastheer zal worden besmet
door inname van verontreinigd water,
door het overdragen op de hand, of door
te zwemmen in meren die zijn besmet
met BEVER dragers.
DIERENARTS TIP:
pak de uitwerpselen van uw hond,
voorkom dat hij stilstaand water drinkt,
neem een flesje schoon water voor een
wandeling, was uw handen regelmatig,
vooral wanneer u de badkamer verlaat.

LA TOXOCAROSE
is een zoönose wiens pathogeen een
worm is waarvan de larve migreert
"wachtend" in de weefsels van zijn
gastheer. De evolutie van deze larve
naar het volwassen stadium kan
enkel bij honden, katten of wasberen.
Wanneer een hond drachtig is, onder
de hormonale impregnatie, zullen de
larven haar embryo's parasiteren, ook
door moedermelk wanneer pups worden
geboren. Jonge mensen worden besmet
door de inname van geëmbryoneerde
eieren van "toxacara" in zandbakken
of moestuinen bezocht door dierendragers.
DIERENARTS TIP:
ontworm elke maand tot de leeftijd van
zes maanden, daarna vier keer per jaar
zoals eerder gezegd. Was regelmatig je
handen, bedek de zandbakken die niet
als uitwerpselenbak moeten gebruikt
worden.
DE ZIEKTE VAN DE KATTENKRABBEN
De ziekteverwekker "Bartonellahenselae" wordt geïntroduceerd via de
krabben op de huid door een kat. Katten
worden geïnfecteerd wanneer ze
worden gebeten door vlooien-dragers.
DIERENARTS TIP :
als uw kat de territoria van zijn soortgenoten bezoekt, behandel deze dan elke
maand met een doeltreffend antivlooiprodukt.

PASTEURELLOSE :
de betrokken soorten zijn honden, katten, konijnen en apen. De besmettelijke
agent wordt tijdens het bijten geïnoculeerd (20 tot 50% van de hondenbeten
en 75% van de kattenbeten veroorzaken
deze wonden besmet door de bacterie
"Pasteurella").
DIERENARTS TIP:
raadpleeg bij een beet altijd een arts
voor u en een dierenarts voor uw
metgezellen.

LATEN WE KORT ENKELE ANDERE ZOÖNOSEN NOEMEN :
PIROPLASMOSIS overgedragen door
tekenbeten, dit is ook het geval in LA
BORELIOSE of de ziekte van Lyme.
LEISHMANIOSE, gebruikelijk voor
mensen en honden, wordt overgedragen
door beten van zandvliegen (er zijn
momenteel 2 miljoen nieuwe gevallen
van mensen per jaar).
CAMPYLOBACTERIOSIS was in de
U.E. in 2014 de eerste oorzaak van
menselijke gastro-enteritis.
BRUCELLOSE
wordt
verspreid
door contact met runderachtigen en
huiselijke carnivoren
Tot slot, laten we zeggen dat als
eenvoudige hygiënemaatregelen worden
gerespecteerd, elk op zijn niveau zich kan
beschermen tegen vele besmettingen.
Christiane Loeman
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DE BERENOORLOG
Wegversperringen, strobalen in lichterlaaie: er heerst veel woede
in de Franse Pyreneeën. De polemiek tussen « voor en tegen beer »
woedt al meer dan 20 jaar, onderbroken door rustigere periodes,
en door extreme druk zoals bijvoorbeeld in 2018. Het lijkt ons opportuun om ons op objectieve wijze over deze problematiek te buigen en ons de juiste vragen te stellen om de radicale standpunten
van beide partijen beter te kunnen begrijpen. Het eigenlijke conflict betreft de herintroductie van 2 Sloveense beren in de Franse
Pyreneeën. In maart 2018 zette de aankondiging van de beslissing,
genomen door Nicolas Hulot, toenmalig Minister van Ecologische
Transitie, en dit tegen adviezen van de voornaamste belanghebbers, de hele regio in rep en roer. Eerdere herintroducties dateren
van 2006: vier vrouwtjes en één mannetje, steeds van Sloveense
afkomst, werden in de Haute-Garonne en de Hautes-Pyrénées vrij
gelaten, hetgeen tot hevig protest leidde van tegenstanders, zelfs
in die mate dat de aanwezigheid van een rijkswachtbrigade nodig
was om de vrachtwagens die de dieren vervoerden, te beschermen. Sindsdien vond geen enkele herintroductie meer plaats; de
ministers, belast met dit lastig dossier, schoven dit systematisch
voor zich uit na de bezwaren van tegenstanders aanhoord te hebben.
Het plotse ontslag van Nicolas Hulot, in september 2018, en zijn
opvolging door François de Rugy, wakkerde de hoop van de tegenstanders weer aan. Hoop van korte duur, gezien de herintroductie
van twee Sloveense beren (met positieve zwangerschapstest) tussen 3 en 5 oktober ll. plaatsvond en dit ’s nachts en via helikoptertakels om wegversperringen te ontlopen.
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DE BRUINE BEER
Moeilijk om niet te bezwijken aan de nostalgie, met liefde terugdenkend aan onze kinderjaren waarin onze knuffelbeer de nodige
troost gaf.
Het dier, de echte, is nochtans het meest gevreesde en het meest
gevaarlijke zoogdier binnen onze contreien. Hij leidt z’n leventje
alleen en kan, ondanks zijn grootte variërend tussen 1,70 en 2,50
meter en zijn gewicht van 150 tot 300 kg, probleemloos snelheden
halen tot 50 km/u. Als opportunistische alleseter, voedt de bruine
beer zich met het calorierijkste voedsel dat hij op zijn weg vindt.
Hij past dus zijn eetgewoontes aan aan zijn natuurlijke omgeving.
In de Pyreneeën voedt hij zich hoofdzakelijk met planten, fruit,
zoete wortels, honing, insecten en vlees, onontbeerlijk voedsel
om de aanzienlijke vetmassa te bekomen die hij nodig heeft om te
kunnen overwinteren, ondergedoken in zijn hol. Dankzij deze vetreserves en de opgestapelde suikers voor de winter, zakt hij weg in
een soort van diepe sloomheid, die hem er echter niet van weerhoudt om waakzaam te blijven.

DE PYRENEESE BEER
Vandaag leven er twee afzonderlijke populaties in de Franse Pyreneeën : 41 bruine beren (14 vrouwtjes, 6 mannetjes en
21 kleintjes) kozen de oostelijke Pyreneeën als thuisbasis terwijl de Atlantische Pyreneeën slechts twee volwassen mannetjes telt. Deze twee populaties zijn maar 60 kilometer van elkaar verwijderd en toch lijkt er geen enkele echte connectie te
bestaan.

DE REDENEN TOT
HERINTRODUCTIE

in 2016 : 96 berenaanvallen leidden tot 162 dode dieren,
in 2017 : 215 aanvallen leidden tot 432 dode dieren,
in 2018 : 347 aanvallen leidden tot 527 dode dieren.

Het spreekt voor zich dat de twee mannetjes, die alleen leven in
de Atlantische Pyreneeën, met uitsterven bedreigd worden als er
niets ondernomen wordt. Wat de kern van 41 beren betreft, stelt
zich het probleem van inteelt, gezien de meerderheid van dezelfde
vader afstamt, namelijk Pyros, een oud mannetje van 29 jaar die
de vruchtbare vrouwtjes monopoliseert. Om er een gezonde populatie op te bouwen en het uitsterven tegen te gaan, dringt het
aanbrengen van nieuw bloed zich op. We herinneren er jullie nog
even aan dat de beer al jaren een beschermde diersoort is en dat
Europa aan al zijn lidstaten verplicht om alles in het werk te stellen om deze soort te bewaren, zelfs indien hij niet op wereldvlak
bedreigd wordt.
De herintroductie van de 2 beren lijkt dus onbetwistbaar de enige
oplossing om een afdoende berenpopulatie in de regio te bewaren.
We willen meteen duidelijk maken dat enkel « Canellito », één van
de twee mannetjes die in de Atlantische Pyreneeën leeft, nog en
dit zelfs slechts voor de helft, over genetisch erfgoed beschikt van
de Pyreneese beer. De 42 andere individuen zijn van Sloveense
origine.
Maar waarom botst deze herinvoering dan op zoveel weerstand ?
Bovenop de argumenten van elk kamp, onthult de discussie een
storend gedrag bij sommige antagonisten. De beslissing tot de
herinvoering van twee beren in de Pyreneeën werd willekeurig
door Nicolas Hulot genomen toen hij nog minister was. Het zogezegd ‘overleg’ beloofde de berenvoorstanders enkel een bevestiging van de wil om de aanwezigheid van beren te versterken,
hierbij de argumenten van de belangrijkste betrokkenen op minachtende wijze van de baan schuivend. We denken hierbij aan de
boeren, de herders, een deel van de inwoners en de lokaal gekozenen (een open brief, getekend door 103 burgemeesters uit de betrokken regio, en gekant tegen het project, werd in mei 2018 aan
de minister bezorgd).
Erger nog, deze herintroducties, met zware gevolgen op sociaal en
economisch vlak voor de Pyreneese regio (toerisme, schapenhouderij, veedrijverij…) werden niet overeengekomen door de regionale autoriteiten, maar in Parijs, ver weg van de onrust.
De techniek, gebruikt om de beslissing te rechtvaardigen,
toont praktijken die goed gekend zijn binnen politieke kringen :
gebrekkige wetenschappelijke onderzoeken, gestuurde enquêtes, vertekende statistieken en, in dit geval, overgoten met een
uitzonderlijke arrogantie die ervan uitgaat dat dat diegenen die
niet knikken, deel uitmaken van de tegenpartij en dus tegen biodiversiteit zijn, anti-ecologisch en dus slechte mensen zijn. De
‘pro-beer’-campagnes tonen nooit hoe herders huilend voor de
tientallen schapenkadavers zitten die verspreid liggen op grond, of
de imkers, teneergeslagen als ze ontdekken dat een deel van hun
bijenkasten werd verwoest. Neen, dit houden ze liever voor zichzelf. Ze verkiezen om ons beelden te tonen van de kleine beertjes
die spelen op een grasgroene weide.
Men moet toegeven dat op vlak van communicatie, het kamp van
de tegenstanders, zich bijzonder lastig gedroeg.
De officiële cijfers, opgesteld door het Nationaal Agentschap voor
Jacht en Wildbeheer, worden ontkend. Ze bestaan nochtans:

Deze cijfers betreffen enkel de “dossiers met schadevergoeding »
en houden geen rekening met verdwenen dieren, aanvallen zonder bewijzen, getraumatiseerde schapen die hun zwangerschap
afbreken… Dient de bescherming van één diersoort te leiden tot
het opofferen van honderden andere dierenlevens ? En dient men
vertrouwen te schenken aan personen die beweren dat ze de beer
zullen beschermen tegen eender welke prijs ? Uiteindelijk toont
deze spijtige zaak nog maar eens aan dat de grote meerderheid
van voorstanders van herinvoering van de beer geen besef heeft
van de gevolgen.
Het financiële aspect van de herintroductie van de twee beren mag
ook niet genegeerd worden : 350.000 euro, aan dewelke men nog
de vergoedingen moet toevoegen die overgemaakt werden aan de
getroffen diereneigenaars, maar ook de kost van het onbruikbaar
materiaal dat ter beschikking van de herders werd gesteld (afneembare, elektrische afsluitingen die naar de zomerweiden werden overgebracht), de honden (Pyreneese berghonden) bedoeld
om de kuddes te beschermen, maar die meestal niet opgewassen
zijn tegen een aanval van een beer van 250 kg (twee honden werden enkele weken geleden door een beer gedood).
Zijn we dan tegen de herintroductie van de beren in de Franse Pyreneeën? Neen, we willen het initiatief niet als waardeloos afdoen,
maar het zou zinvol geweest zijn om gezond verstand te tonen en
een minimum aan respect tegenover de belangrijkste betrokkenen. Het geïnvesteerde geld zou weldoordacht gebruikt kunnen
worden voor het aanleggen van echt beschermde zones, en dit
zowel voor de beren als voor de kuddes, voor het bouwen van ecologische boerderijen en schuilplaatsen op de zomerweides (deze
weides zijn voor de Pyreneeën wat de bergweiden voor de Alpen
zijn)… Het samenleven van beerachtigen en schapenhouders is
mogelijk als bij beiden de wil bestaat om een aanvaardbare oplossing te vinden, eerder dan te buigen voor het fanatisme van sommigen buiten de regio, klaar om honderden onschuldige dieren te
offeren om hun geweten te zuiveren.
De bruine beer is een fantastisch dier. Hij verdient om rekening
mee gehouden te worden en vooral niet om het symbool te worden van een kaste personen die willens nillens hun visie over hoe
de natuur er moet uitzien willen opdringen ten koste van hoe ze
echt is.
Christian De Meyer
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Zij hebben ons verlaten

Aglae Lulu genoemd

2012-2018. Adoptie op 28/09/2013 door Mr. SCHUERMANS

« Na 6 prachtige jaren in ons gezelschap ben je ingeslapen. Op 14 juli werd Lulu op spoed
opgenomen. De diagnose was hard : een acute nierinsuffiëntie door een hydronefrose van
deze organen. We beslisten voor een operatie met hoop op genezing.
Jammergenoeg kwam de ziekte langzaamaan terug en deze keer werd de laatste nier aangetast. Op vrijdag 20 juli kregen we 's avonds het vreselijke bericht van het ziekenhuis dat Lulu
stervende was. Gedurende haar ziekenhuisopname gingen we haar elke dag bezoeken. Tot die
laatste avond wanneer ze rustig in onze armen is ingeslapen »

1999-2018. Adoptie op 02/08/2014 door Mevr PEETERS

Chouchou Lilou genoemd

Op vrijdag 14 september vertrok Lilou (Chouchou) naar haar vriendjes Lili en Theo (Totoche
en Monbeau). Sinds één jaar werd hij dagelijks tegen diabetes en nierinsufficiëntie behandeld. Hij had ook arthrose. Op het einde kon hij niet meer stappen en toen ging alles heel
vlug. Tot zijn 19,5 jaar was Lilou een vat vol energie en heel behendig. Hij was teder en zeer
lief en had door zijn grootte een fiere stijl. Hij koesterde zijn lievelingsplekjes in het appartement en ontving heel graag onze bezoekers. Onze tederheid was wederzijds. We hadden
4 prachtige jaren tesamen. Het appartement lijkt leeg zonder hem. Ik mis hem enorm. »

Zoé

2002-2018, Adoptie op 22/03/2003 door Mevr SWOLFS en Mr NERINCKX

Toen we Zoé in de lente van 2003 in haar box, temidden van vele broertjes en zusjes bij Help
Animals ontmoetten, werd dit de start van een groot liefdesverhaal. Ze nestelde zich in onze
armen alsof ze haar grote geluk gevonden had. Op dat moment beseften we nog niet dat ook
zij onze grootste geluk was. Zoé, discreet en toch aanwezig. Zoé, steeds zo braaf. Zoé, zo teder
en trouw. Woorden ontbreken om Zoé te beschrijven.... Tijdens die prachtige voorbije zomer,
onder een azuurblauwe hemel, is ze voor altijd naar haar vriendjes Arthur en Tess gegaan. Het
prachtige fluitconcert van de vogels in onze tuin verzachtten ons verdriet en hun zang klonk
als een ode aan de vreugde... »

2008-2018. Adoptie op 11/09/2009 door Mr Stijn VERHAEGEN

Diego

« Diego, nooit gedacht dat onze eerste vakantie met zijn vijven (jij, ik, Katleen, baby Julie en
Spike) onze laatste zou zijn... Je logeerde reeds een tijdje bij Help Animals toen we mekaar
leerden kennen. We werden heel goede vrienden ! In het begin waren er enkel jij en ik.
Nadien ontmoetten we Katleen en Bas, je vriend de Border Collie. Jij, eerder wantrouwig
van aard, hebt hen onmiddellijk aanvaard. Je was heel verdrietig toen je beste vriend Bas
stierf maar dankzij jou hebben we in 2016 bij Help Animals Spike (Beguin), geadopteerd.
Vanaf dan was jij zijn coach en mentor. Je gaf hem steeds het beste voorbeeld. Thuis is het nu
anders zonder jou. Normaal, je was veel meer dan maar een hond. We missen je. We hopen
dat je Bas, je beste vriend teruggevonden hebt. »
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Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

2012-2018. Adoptie op 04/01/2018 door Mevr VAN DE PANNE

BE 71-310-0029180-69

Ulysse Simba genoemd

« Onze prachtige ontmoeting op 4 januari 2018, vergeten we nooit.
Toen je de eerste keer bij ons binnenkwam, veroverde je onmiddellijk een plaats in ons hart.
Je hebt ons 5 vreugdevolle maanden vol vertrouwen, blijdschap en grappige verrassingen
gechonken. Je hebt ons zoveel gegeven ! We hebben er alles aan gedaan om je het mooiste leven
te schenken... Jammergenoeg ben je veel te vroeg naar de sterrenhemel vertrokken...
Je blijft voor eeuwig in onze harten voortleven, Simba-nou. We zien je graag .»

Diabolo Bandy genoemd 2004-2018. Adoptie op 12/12/2004 door Mevr MERCKEN
« Ik ontmoette Diabolo bij Help Animals en besloot hem voor de eindejaarsfeesten een nieuw
leven te schenken door hem te adopteren....
Net zoals zijn baasje had hij heel wat gekke kuren en werd daarom Bandy genoemd...
Hij was fantastisch, zeer trouw, steeds aanwezig, steeds blijgezind en had gedurende meer
dan 10 jaar een belangrijke plaats in mijn leven.
Rust zacht... »

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel
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Zij zijn gelukkig
PELOTTE
Pelotte, 1,5 jaar, geadopteerd op 05/05/2018 door Mevr Stella ENACHI
« Ik heb een ongelofelijke kat geadopteerd! Zijn naam? Pelotte.
Hij heeft mijn leven op zoveel verschillende manieren beter gemaakt, onmogelijk te beschrijven.
Ik kan me geen leven zonder hem meer voorstellen. Het is echt een schatje en ik ben simpelweg
verliefd…
Hij geeft me elke dag zoveel liefde, niet in woorden te vatten. Ik voel me zo gelukkig. »

ZOE
Zoe, 16 jaar, geadopteerd op 07/07/2011 door familie PROOST – GEUDIN
« Hallo, ik ben Zoe. Toen ik 9 was, heeft het lot me naar Help Animals geleid. Daar heb ik het geluk
gehad een lieve familie te vinden. Ik word er als de « dochter des huizes » behandeld en heb me snel
aangepast aan een prinsessenleven: wandelingen in de tuin, siësta in de zon en elke avond geknuffeld
worden voor TV. In 2014 is mijn familie groter geworden, er is een tweeling bijgekomen. Wat een
verandering! Ik heb onmiddellijk mijn twee nieuwe « kleine broertjes » geadopteerd. Trouwens, hier
zie je ons samen op de foto! Ik let evenveel op hen als zij op mij. De rust in huis heeft weliswaar plaats
gemaakt voor veel opwinding en leven in de brouwerij, maar ik ben er gemakkelijk aan gewend geraakt.
Meer nog, ik denk zelfs dat het me helpt om jong te blijven! »

PUPPI
Peanuts, Miss Murphy of Puppi genaamd, binnenkort 8 jaar, geadopteerd op 23/07/2018 door
Mevr Annett GRODDEK
« Puppi heeft een geweldige vakantie gehad bij mijn zus! Ze is dikke vriendjes met Zeus, de hond van mijn
zus, en ze heeft van haar tante, die nog een grotere knuffelaar is dan ik, geproﬁteerd. Daar mag ze zelfs op
tafel springen en mee proeven van het eten…
Sinds ik haar heb geadopteerd is Puppi opengebloeid en begint haar zieltje te genezen. Ook fysiek
heeft ze zich hersteld dankzij de vele bezoeken aan de dierenarts: verzorging van de oren en poten, een
tandenoperatie en regelmatige controles maken het haar mogelijk om van haar nieuwe leven aan mijn
zijde te genieten! »

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35
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CONFETTI
Confetti, genaamd Titi, 13 jaar, geadopteerd op 09/04/2008 door Mevr Jeannine Bax
Op 3 mei 2005 werd ik geboren en kreeg de naam Confetti. In 2008 werd ik door mijn nieuwe
ouders, kattenliefhebbers, geadopteerd. Ze gaven me de bijnaam Titi. Ik maak mijn oma en opa
blij, ze zijn dol op mij. Ik ben hun baby’tje, hun schatje, hun kleine hartje… Gedurende 10 jaar word
ik ondertussen al oneindig veel geknuffeld, verwend en vertroeteld. Ik nestel me op de schoot van
mijn vrouwtje en, om hem niet jaloers te maken, kruip ik ook dicht bij mijn baasje. Alleen blijven ‘s
nachts? Geen sprake van! Ik kruip tussen mijn opa en oma en geniet van de zachtheid van het deken.
Overdag stel ik het terras op prijs en hou ik van een babbeltje met oma. Naar de dierenarts ? Dat doe
ik niet zo graag… Gelukkig gebeurt dit niet vaak…

Shispa, genaamd Lola, 9 jaar, Stella, genaamd Pixel, 2 jaar, en Diana, genaamd Nandi, 1 jaar,
geadopteerd door Mr Roland DENIS en mevr Diane HEREMANS
Ziehier Lola, Pixel en Nandi, drie voormalige bewoonsters van Help Animals die een gelukkig kwartet
vormen met hun vriendin Mali. Begrijp me niet verkeerd, er is wel wat geduld nodig geweest om deze
mooie familiefoto te maken, want deze dames hebben energie te over!
Met hen erbij vervelen Diane en Roland zich nooit. Als ze zien hoe deze 4 poezen de beste
metgezellen zijn geworden, twijfelen ze er geen seconde aan de goede keuze te hebben gemaakt. Lola,
Pixel en Nandi voelen zich goed in hun vel, ze stralen geluk uit en ze zijn het bewijs dat het mogelijk is
om kracht te putten uit hun onderlinge verschillen.

Elisabeth SCHWARZ

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

Pe ter- of
meters chap

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
Anne Dumortier
petekind aangenomen is en indien u dat wenst
kunt u zich
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.
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De angstige
hond :
hoe beter je hem
kent, hoe beter je
hem begrijpt

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een hond
met een “lage” lichaamshouding (staart onder de buik
tussen de achterpoten, hoofd afgewend, ontwijkende
ogen, oren achteruit) die de reflex heeft om te vluchten,
dan heeft men vaak de neiging om daaruit af te leiden dat
het dier een zwaar verleden heeft en/of slecht behandeld werd omdat het nog zo jong is. Dit is inderdaad een
mogelijkheid, al is het lang niet altijd het geval.
Angst wordt hoofdzakelijk erfelijk overgebracht. Sterker nog, als in de afstamming van de pup, één van de
ouders angstig is, is er een niet-verwaarloosbaar percentage waarbij minstens één van de nakomelingen het ook
is. Vandaar het belang, bij het kiezen van een pup bij een
fokker, te vragen om de ouders te zien om hun gedrag te
kunnen observeren. Dit zal je meer informatie over hun
karakter geven.
Angst wordt door de dagelijkse ervaringen versterkt (of
niet). In het leven van de hond is de inprentingsfase (ook
primaire socialisatie genoemd) een cruciale periode.
Dit is een vrij korte, gevoelige fase tijdens de 3e tot 12e
week van het leven van de pup (dit is een gemiddelde,
want elke pup evolueert anders en de inprentingsfase
kan dus individueel verschillen). Op deze leeftijd zijn de
hersenen in volle ontwikkeling. Gedurende deze periode
verwerft een pup de basis van zijn sociale vaardigheden.
Dit leerproces (waarin informatie en vaardigheden worden verworven en niet genetisch worden overgedragen)
is krachtig en snel. Het geeft de hersenen bijna definitief vorm. Daarom is het cruciaal dat alle ervaringen die
de pup tijdens deze periode opdoet positief zijn. Als dit
goed wordt “beheerd” door de eigenaar, kunnen in de
hersenen van de pup nieuwe cognitieve kaarten gemaakt
worden die zich registreren in zijn neuronen. De angstige hond zal in staat zijn om te leren socialiseren met de
verschillende soorten (mensen, honden, katten, ...) waar-
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mee hij in aanraking komt om verschillende omgevingen,
geluiden en prikkels te leren kennen, om zichzelf te leren
beheersen, ...
Al deze elementen worden geclassificeerd en opgeslagen als referentiebasis, waar de hond zijn leven lang kan
op terugvallen als hij een nieuwe onbekende situatie
tegenkomt. Het is vanzelfsprekend dat als deze inprentingsperiode slecht wordt ervaren, de angstige puppy
niet over de nodige "hulpmiddelen" beschikt die hem
helpen om zijn nieuwe ervaringen te plaatsen… wetende
dat het leren dat plaatsvindt na de inprentingsperiode
10 tot 100 keer moeilijker te integreren is!
De angstige hond kan zich op verschillende manieren
gedragen als hij in een situatie terecht komt die hem
bang maakt. De drie belangrijkste reacties zijn vluchten,
agressie of bevriezen. Ze kunnen apart of tegelijkertijd
tot uiting komen. Het is heel belangrijk om een angstige
hond nooit in het nauw te drijven of te forceren, want als
hij zich in gevaar voelt en geen mogelijkheid ziet om te
vluchten, is er een aanzienlijk risico dat hij het verontrustende element (mens, dier, voorwerp) zal aanvallen.
Het is gebruikelijk dat, wanneer een angstige hond een
jogger of een fietser tegenkomt, hij hier recht op af loopt.
Dit gedrag wordt proactieve afstandsagressie genoemd.
In feite probeert de hond het element dat hem bang
maakt weg te jagen voordat het hem bereikt. Aangezien
er echter bijna altijd een emotionele opwinding gepaard
gaat met deze situatie bestaat het risico van controleverlies met mogelijk bijten als gevolg.
Deze vervelende gedragingen zouden, zelfs bij een volwassen hond, met ongeveer 40% verminderd kunnen
worden. Er bestaan verschillende technieken voor gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld de tegenconditionering (klassiek en effectief) die uitwerking zal hebben

op zijn emotioneel gedrag. Hierbij wordt een bestaande associatie door een nieuwe vervangen, nl door het leren van ander
gedrag. Om deze technieken toe te passen, is het belangrijk om
een beroep te doen op een hondenspecialist (gedragsdeskundige of dierenarts gespecialiseerd in gedrag) die je leert hoe je
ze moet gebruiken en die je zal begeleiden om te leren hoe je je
huisdier zelfstandig kunt trainen.

Enkele voorbeelden hoe je te gedragen tegenover een angstige
hond (deze lijst is niet volledig) :
—

kijk hem niet recht in de ogen: kijk liever weg of nog beter, negeer de
hond die, als hij dat wenst, vanzelf naar je toekomt;

—

breng afstand tussen hem en jou: het beste geschenk dat je hem
kan geven;

—

aarzel niet om hem, op de grond, enkele smakelijke traktaties te
geven: het is belangrijk om niet te proberen hem de snoepjes in je
hand te laten nemen, want er is weinig kans dat een angstige hond
naar je toe komt. Gooi ze op de grond en ga weg;

—

blokkeer of dwing hem nooit. Dit zou zijn emotionele disbalans
kunnen vergroten en dan is de hond niet in staat om te begrijpen of
te leren met het risico dat hij reageert door te bijten.

BIBLIOGRAFIE:
"Pathologie du comportement du chien et du chat", Valérie Dramard (Uitgeverij Med'Com); "Tout sur la psychologie du chien", Joël
Dehasse (Uitgeverij Odile Jacob); "Les fondements de l'éthologie",
Konrad Lorenz (Champs Sciences, uitgeverij Flammarion)
ANNE-SOPHIE MUFFAT : + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
http://www.comportementaliste-chien-chat.be/
1180 Ukkel (Brussel) - 5080 Warisoulx / La Bruyère (Namen)
Co-fondatrice de l'ABCAEB (Association Belge des Comportementalistes Animaliers
Éthiques et Bienveillants) Co-fondatrice de l'ABCAEB

Denk eraan, als je de eigenaar bent van een angstige hond, dat je
hem niet kost wat kost dwingt! Er bestaan oplossingen die hem in
staat kunnen stellen te evolueren naar een emotionele balans en
een betere beheersing van stressvolle situaties. Aarzel niet je te
laten bijstaan door een specialist in hondengedrag en geef je hond
de tijd om te wennen aan jou en zijn nieuwe gezinsleven.

Anne-Sophie Muffat

DIERENMISHANDELING : WAT TE DOEN ?
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN
BRUSSELS

WALLONIE

VLAANDEREN

Verantwoordelijke minister :
Madame Bianca DEBAETS

Verantwoordelijke minister :
De heer Carlo Di Antonio

Verantwoordelijke minister :
De heer Ben Weyts

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal
Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur

Kabinet Minister
Ben Weyts
Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : info@environnement.brussels
www.environnement.brussels
Tel : 02/775 75 75

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be
(algemeen gratis nummer)
Tel : 081/33 60 50 of 17 18

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
(algemeen gratis nummer)
Tel : 02/552 66 00 of 17 00
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Geamputeerd,
levend ...
en gelukkig !
30 april 2018. Eeuwige rondzwervende verliefde dakloze op zoek naar een
geliefde onder de lentezon, onvermoeibare
ontdekkingsreiziger van uitgestrekte
horizonten, dartelde ik rond in een veld
in Braine om de uitdrukking "l'amour est
dans le pré" aan de lijve te ondervinden
toen plots mijn spurt werd onderbroken
… wreed, in een fractie van een seconde,
hier ben ik dan machteloos en onschuldig
gevangen in een vossenval! Oh ... die kloppende, scheurende pijn ... onbeschrijvelijk!
Hoeveel uur heeft het geduurd voordat er
een "beschermengel", gealarmeerd door
mijn wanhopig geschreeuw en gejammer,
mij bevrijdt van deze barbaarse ijzeren
kaak die mijn poot vermorzelde, om mij
verwilderd en gewond naar Help Animals
te brengen? Ik weet het niet. Maar het
was lang, zo lang! Het zwarte gat ... nog
een paar woorden schieten mij te binnen:
"gangreen", "onvoldoende antibiotica" en
een vonnis zonder hoger beroep "essentiële amputatie" ...
3 mei, 2018. Nog steeds duizelig van
de effecten van de anesthesie, kom ik
langzaam bij in een kooi: tja, het is waar, ik
ben nog steeds "ik" ... maar niet echt meer
volledig (gedaan nu om te flirten met de
poesjes), al wankelend met een indrukwekkend litteken. Nu weet ik het zeker: ik
zal nooit meer op mijn vier poten vallen ...
Maar ik zweer het: ik zal vechten. Ik ben
vrij. Ik leef. Ik zal blijven springen, spelen,
lief hebben en verleiden!
16 juni 2018. Ik ben (her) geboren op
de leeftijd van 6 jaar. Je zult begrijpen
waarom ...
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Leven met een gehandicapte kat
Net als mensen kunnen honden en
katten verschillende beperkingen
hebben: sensorisch (slechtziendheid,
doofheid of gebrek aan geur), mentale (trisomie) of fysieke (verlamming,
misvorming, poot minder al dan niet
ten gevolge van een amputatie). We
zullen ons hier in het bijzonder concentreren op deze vraag: "Hoe verder
leven na een amputatie? Door Bill's
verhaal (nu omgedoopt tot Fox), een
van onze ex-katers, waarbij onze dierenarts gedwongen werd om de voorste rechterpoot te amputeren ...
Dank aan Jacek en Jean-Laurent, zijn
adoptanten, om met zoveel vriendelijkheid te hebben aanvaard om ons
hun getuigenis te brengen sinds zij
dagelijks het leven delen van hun aanbiddelijke "metgezel met drie fluwelen poten"..
Waarom hebben jullie Fox gekozen?
Was zijn handicap voor jullie een rem
of een motivatie?
Zelfs als we aanvankelijk niet aan gedacht hadden om een kat met 3 poten te adopteren, was zijn handicap
eerder een motivatie: voordat we het
asiel binnengingen, overwogen we om
een kat te kiezen die "meer in nood"
was dan de anderen, doof of blind.
Wat heeft jullie het meest
verleid bij hem?
In goede gezondheid ondanks zijn
amputatie, charmeerde hij ons met
zijn knuffels van zodra we binnen-

kwamen. Bij het derde bezoek werd
onze beslissing genomen en de maanden beleefd met hem sinds hij bij ons
woont bevestigen ons elke dag dat
Fox een uitzonderlijke kat is. Ondanks
het feit dat hij zoveel van zijn verhaal
heeft geleden, staat hij heel open
voor iedereen, zelfs vreemden! Twee
dagen na zijn adoptie kregen we het
bezoek van een tiental vrienden: in
plaats van zich in een hoek te verbergen, onthulde Fox meteen zijn knuffelige persoonlijkheid aan onze gasten,
inclusief kinderen.
Welke woorden komen spontaan in
jullie op om zijn persoonlijkheid te beschrijven? Is hij door zijn tragische verleden bang voor contact met bepaalde
mensen?
Grote speler, heel actief, Fox is van
niemand bang. Hij charmeert zelfs arbeiders of kinderen die hij niet kent.
Het is een klein spinmachine ... en ook
heel gulzig!
Hoe heeft hij zich aangepast aan zijn
nieuw leefmilieu?
Hij paste zich snel en goed aangepast
aan een leven in een appartement,
hij verplaatst zich een beetje als een
konijn zodat we hem soms "lapinou"
noemen. Hij springt en rent zo snel
als een andere kat. Hij wil de hele tijd
spelen met onze zwarte poes die, gezien haar leeftijd, niet langer wil reageren op zijn "voorstellen".

Hoe overwon hij zijn handicap? Zorgt
zijn amputatie voor problemen?
Zijn amputatie is geen probleem voor
het leven in een appartement en
weerhoudt hem er niet van te leven
zoals andere katten. Hij behield zelfs
de gewoonte om te krabben met zijn
geamputeerde poot, wat hem erg komisch maakt.
Wat zijn zijn dagelijkse "bezigheden"
aan jullie zijde?
Eten, spelen, slapen ... en knuffelsessies! Zoals een normale kat! Hij
brengt het grootste deel van zijn tijd

door op zijn kleine wollen tapijt, op
de zetel. Een geweldige "roofdier",
hij speelt vooral graag met een veter:
zijn "verslindende passie" verhindert
ons soms om onze schoenen aan te
trekken! Zijn grote, groene ogen vergroten wanneer hij speelt of een vogel
ziet. Hij heeft ook een originele manier om zijn gezicht te wassen: hij likt
zijn poot, wrijft vervolgens zijn hoofd
erop zonder zijn poot te bewegen.
Zijn miauwen is nogal scherp, als een
trompet ... is handig om ons te doen
begrijpen dat hij honger heeft!

Amputatie … is dit het einde van de wereld?
Of het nu gaat om een ongeval of ziekte (botkanker, ...), de
amputatie van een poot of staart wordt vaak voorgesteld als
een alternatief voor euthanasie. Zelfs al vergt het een lang
herstel, verbetert het de kwaliteit van leven van de kat aanzienlijk, door de oorsprong van zijn pijnen weg te nemen, kan
men soms zijn leven redden. De meeste van hen slagen er
echter perfect in om zich aan te passen, door de gewichtsverdeling van hun lichaam aan te passen leren ze opnieuw
te lopen of zelfs te rennen. De amputatie van een lid is niet
noodzakelijkerwijs het einde van de wereld voor uw kat,
maar eerder de mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen en dit uit te breiden met de mensheid.
In deze situatie kan uw dierenarts u verwijzen naar hydrotherapie, osteopathie, elektrostimulatie, massage, ... en u adviseren over tips om zijn dagelijks leven te verbeteren.

Zou u onze leden aanraden om een "gehandicapte" kat of hond te adopteren?
Waarom?
We zijn erg blij dat we Fox hebben geadopteerd. Het is een uitzonderlijke kat
die ons elke dag laat zien hoe je met je
handicap kunt leven. We adviseren iedereen om dieren met een handicap een
tweede leven te geven omdat ze niet zo
anders zijn dan anderen. We zijn ook
Help Animals dankbaar om deze dieren die een beetje "anders" of ziek zijn
te helpen. Fox bewijst ons dagelijks dat
deze inspanningen niet voor niets zijn.

Hoe uw kat helpen om zich aan te passen?`
• Na de operatie, houd hem binnen. Zorg ervoor dat hij gemakkelijk toegang heeft tot zijn voedsel en water.
• Vermijd elke gewichtstoename (na de afname in fysieke
activiteit), wat resulteert in een pijnlijke overbelasting van
zijn poten.
• Wees je ervan bewust dat hij in het begin niet zo snel als
voorheen kan ontsnappen aan een gevaar: dus probeer hem
te beschermen tegen conflictsituaties met andere dieren
totdat hij in staat is om zich zelf te verdedigen.
• Hij zal tijd nodig hebben om de balans te vinden op
3 poten ... en zijn 3 poten zullen ook tijd nodig hebben om de
nodige kracht te verwerven om het gewicht van zijn lichaam
te ondersteunen: beperk de toegang tot plaatsen in de hoogte en laat hem niet springen!
Anne Dumortier

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
Help Animals
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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.

facebook.com/helpanimals.be

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

TRANSPORT • VERHUIZINGEN

A.L.S.
SPOEDBESTELLING

Ets Lejeune-Schuremans scrl

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

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

GSM : 0475 273 708
TEL: 02/347 22 05 - FAX: 02/343 33 49

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

BOLLINCKXSTRAAT 205 - 1070 BRUSSEL
B.T.W. 438879963

Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

GRATIS BESTEK
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NALATENSCHAPPEN
EN TESTAMENTEN
VOOR HUISDIEREN
HEBT U UW HELE LEVEN LANG VAN UW DIEREN GEHOUDEN?
Bedenk dan dat de beste manier om van hen blijven te houden eruit
bestaat een testament te laten opmaken in hun voordeel. Zo zorg je
ervoor dat uw strijd voor de bescherming van onze vrienden, ten onrechte “beesten” genoemd, verdergezet wordt als jij er niet meer bent.
Dierenasielen en verenigingen voor de bescherming van het dier kunnen enkel functioneren dankzij de vrijgevigheid van hun leden.
Zeker de testamentaire nalatenschappen zijn van een absoluut, essentieel belang.
Help Animals kan U "animals friendly" notarissen aanraden

Denk er tijdig over na!

29 september 2018
DAG VAN HET DIERENWELZIJN TE ANDERLECHT
Op initiatief van haar schepen, Françoise CARLIER, organiseerde de gemeente Anderlecht op 29 september het Feest van het
Dierenwelzijn. Help Animals was natuurlijk ook op deze jaarlijkse afspraak aanwezig. Het gaf ons de gelegenheid jullie te
ontmoeten en over onze gezamenlijke passie te praten ; onze
2- en 4-voeters.
Françoise en Lydie, ons onafscheidelijke duo, stond weer klaar
om jullie « kattengek » te maken. Met hun goede humeur en hun
aanstelijke glimlach ontvingen ze jullie om zo onze petten, sweat shirts en nieuwe stickers te laten ontdekken. Bovendien konden de overheerlijke taarten, aangeboden door banketbakkerij
CHANSON, geproefd worden. Wij bedanken van ganser harte
alle dierenvrienden die door hun aankopen en deelname aan dit
evenement het mogelijk hebben gemaakt onze kas te spijzen.
De opbrengst gaat integraal naar de kleine bewoners van jullie
favoriete asiel.
Anne Dumortier
Help Animals
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Opendeurdagen
van 6 en 7 oktober 2018 in
het asiel van Anderlecht
een meesterlijk succes
Liliane. Josiane. Lydie. Henry. Mia. Mario. Claire.
Françoise. Danielle. Diane. Roland. Chantal. Nicole.
Roger. Béa. Candice. Élisabeth. Martine. Sébastien.
Deborah. Francine. Mireille. Fabienne. Diana. Ragab.
Sayed. Léo. Lehat…
Voor jullie lach.
Voor jullie enthousiasme en jullie passie.
Voor jullie aanstekelijke goede humeur.
Voor jullie warme ontvangst.
Voor jullie niet aflatende engagement.
Voor jullie beschikbaarheid en jullie loyaliteit.
Voor jullie kwaliteitsvolle service.
Voor jullie geduld en jullie competentie, bedanken
wij JULLIE enorm. JULLIE, lieve vrijwilligers, werknemers, dierenvrienden en bestuurders, zonder wie
deze twee geweldige dagen onmogelijk geweest
zouden zijn.
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Banketbakker CHANSON
de smaak van passie
Help Animals bedankt van harte de bakkerij
CHANSON voor zijn overheerlijke taarten

Charlotte,
Een heel grote dank aan mevrouw SCHATTEMAN,
die ons een prachtig portret gegeven heeft van de
geadopteerde Charlotte die haar leven dagelijks verheugd en dit sedert 5 jaar.

Opendeurdagen van 6 en 7 oktober 2018 in het asiel van Anderlecht

Help Animals
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P 00 41 30

PRIJS: 1,50 €

Help Animals
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76
OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd zon - en feestdagen )

www.helpanimals.be
I N F O @ H E L PA N I M A L S . B E

facebook.com/helpanimals.be

