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Woord van de voorzitter
De dieren die we in extremis gered hebben uit de handen
van hun beul, de veehandelaar uit OGY (zie onze vorige
uitgaves) zijn geadopteerd en zijn van de hel in de hemel
terechtgekomen.
Al deze acties zijn enkel mogelijk door uw financiële en
morele steun, en door genereuze erflaters wiens erfenissen VZW's de mogelijkheid geven hun projecten ten
voordele van dierenwelzijn te financieren. Het is de vrijgevigheid van overleden leden die ons toestaat dit alles
te verwezenlijken. Ik denk heel dikwijls aan hen met grote
dankbaarheid en respect. Als zij ons zien van daar waar ze
zich nu bevinden, zouden ze trots zijn op wat hun vrijgevigheid ons toestaat te realiseren: meer zelfs dan waar ze
op hoopten.

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS
Beste dierenvrienden,
HELP ANIMALS is meer dan ooit op alle vlakken tegelijk
actief.
U zal in deze uitgave lezen dat de werken in de Bollinckxstraat van start gegaan zijn, evenals die in Kasteelbrakel
(welk asiel dat van Courcelles zal vervangen in de nabije
toekomst). We hopen dat onze twee asielen tussen nu en
eind 2017 helemaal van "gezicht" veranderd zullen zijn, dat
we hen vol vreugde aan u kunnen voorstellen en dat u gelukkig en fier zal zijn ons er regelmatig een bezoekje te
komen brengen. Deze asielen zullen er immers zijn om alle
leden van HELP ANIMALS welkom te heten.
Onnodig u te vertellen dat onze hele ploeg meer dan ooit
aan het werk is om al deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij blijven ze natuurlijk bezig met de normale taken in onze huidige asielen van Anderlecht en Courcelles,
waar de opvang en de adopties van de dieren doorgaan
zoals gewoonlijk.
Naast onze honden en katten in Anderlecht plaatsen we
ook meer en meer andere dieren zoals o.a. pony's, paarden, ezels, kippen, bokken en geiten. Trouwens, voor de
liefhebbers: twee lieve hangbuik-biggetjes (sociale, inteligente en aanhankelijke dieren) zijn nog op zoek naar een
baasje!
Wat betreft de vooruitgang in ons toekomstige asiel in
Kasteelbrakel heb ik het volste vertrouwen in de toewijding van onze vice-voorzitter Stephanie DEVIS, die zich
ten volle inzet voor dit project.
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In het voorbije trimester heeft HELP ANIMALS, onder leiding van directeur Fabrizio FOLLACCHIO, deelgenomen
aan werken van de raad van dierenwelzijn in de Brusselse
regio, met als grootste campagne-doelen de sterilisatie
van katten (de enige manier om de katten "overbevolking"
tegen te gaan) en het verbod op het gebruik van pony's in
kermisattracties.
We blijven ook de acties steunen van andere VZW's en van
onze vrienden van GAIA, om te proberen om zo snel mogelijk een verbod op rituele slachtingen, zonder verdoving
door overeengekomen methodes, te bekomen. We willen
hiermee het lijden van dieren zoveel mogelijk beperken.
Ondanks de felle weerstand van religieuze gemeenschappen (joods, moslim), beginnen de dingen op dit vlak toch
vooruit te gaan. De gemeenschappen zeggen zich valselijk gestigmatiseerd te voelen (ter herinnering, het gaat er
niet om de uitvoering van religieuze gebruiken - op zich
zeer respectabel - aan banden te leggen of te verbieden,
maar wel om het nutteloze lijden van dieren te verkleinen
of vermijden, wat in deze 21e eeuw een grotere morele
waarde is.)
Het politieke debat is de laatste tijd in een hogere versnelling gekomen en we hopen dat alle regio's van ons land in
de komende maanden hun wetgeving zullen vernieuwen,
waardoor dit doel bereikt zal kunnen worden.
Zoals u hierna zal kunnen lezen, zullen we wegens de werken in ons asiel in Anderlecht in juni 2017 geen opendeurdagen kunnen houden. Dit vinden we zeer spijtig, maar
aangezien het voor de goede zaak is, ben ik er zeker van
op uw begrip te mogen rekenen.
Veel plezier met dit magazine en tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
jean-Jacques PEGORER
voorzitter van HELP ANIMALS.

BIJ Uitzondering:
geen opendeurdagen in juni 2017
wegens werken in het asiel
Onze traditionele opendeurdagen in juni en december
zijn meer dan een traditie geworden. Zij zijn echte ontmoetingsplaatsen voor de vrienden van HELP ANIMALS,
waarnaar velen vol ongeduld uitkijken. Deze dagen vol
samenhorigheid staan ons toe met u allen in contact te
blijven in een feestelijke en vrolijke sfeer.
We vinden het dus zeer jammer dat we dit jaar ons
opendeur-weekend niet kunnen laten doorgaan, wegens werken in ons asiel in de Bollinckxstraat.

De grote bouwwerken in Anderlecht en tegelijkertijd ook in
ons nieuwe asiel in Braine le Chateau zijn een zware last om
te beheren en we zijn er zeker van dat u dit zal begrijpen.
Maar wees gerust! De traditionele opendeurdagen zullen natuurlijk voortgezet worden, en zullen daarbij ook doorgaan in
het toekomstige asiel in Kasteelbrakel, wat de mogelijkheden
om elkaar te zien nog zal vermenigvuldigen.


De raad van bestuur van Help Animals.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
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Werken in Anderlecht

Bollinckxstraat, de lang
verwachte werken zijn
begonnen
Het oude concièrgegebouw (met oude kattenverblijven)
werd volledig afgebroken (februari-maart) en alle puin
werd weggehaald. Onnodig te zeggen dat het “raar” doet
om dit gebouw, dat onlosmakend deel uitmaakt van het
asielleven, niet meer te zien staat, maar het was noodzakelijk en het grotere en praktischere gebouw dat in de
plaats komt, zal jullie zeker niet teleurstellen.
De studies en grondonderzoeken werden uitgevoerd (we
bevinden ons namelijk in een moerasgebied in de nabijheid van het rivierbed van de Senne) en de betonvloer zou
in juni gelegd moeten worden, gevolgd door de bouw zelf,
voorzien in juli.

Eenmaal deze laatste zal opstarten, zal de opbouw vrij snel
volgen. We werken in volle vertrouwen met het excellente
bedrijf SIBOMAT, en onze architecte, Maryline Lauwerys,
zal waken over het goede verloop van zaken.
We hebben ons zodanig georganiseerd dat het dagelijkse
leven binnen het asiel z’n gangetje kan blijven gaan en de
dieren op geen enkele manier hinder van deze werken ondervinden. De adopties lopen door dankzij het werk en de
goede zorgen van ons team en onze directeur.
Zoals we ook vermelden elders in dit nummer, laten deze
werkzaamheden ons niet toe om in juni 2017 onze traditionele opendeurdagen te houden. Maar uitstel is geen afstel.
Bedankt om via jullie giften deze werken, die het asiel in de
Bollinckxstraat zullen opwaarderen, te steunen; het asiel
waar we allen zo verbonden mee zijn.
Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Oproep tot uw financiële steun voor
de vervanging van ons dienstvoertuig
Onze oude MITSUBISHI vrachtwagen heeft ons al ontelbare jaren dienst bewezen maar dient nu vervangen te worden gezien hij op laatste ‘benen’ loopt en bovendien het
risico loopt om weldra niet meer aan de juiste criteria te
voldoen, vereist om in de Brusselse regio te mogen rondrijden.
Dit voertuig laat ons toe om dagelijks allerhande taken te
vervullen en dit zowel voor het vervoeren van dieren als
van materiaal. Het is één van de meest onmisbare werkinstrumenten van het asiel. Uit noodzaak hebben we dus
moeten besluiten om deze te vervangen (najaar 2017) en
onze keuze is gevallen op een VOLKSWAGEN, gezien deze

als dienstvoertuig het meest op de noden van ons asiel is
afgestemd.
Deze bestelwagen zal een grijze metaalkleur hebben en
natuurlijk het logo en tekens van HELP ANIMALS dragen
om zo tijdens zijn verplaatsingen de mensen kennis te laten maken met het asiel.
Dankzij uw giften kunnen we deze belangrijke en oh zo
noodzakelijke aankoop financieren.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
De raad van bestuur van HELP ANIMALS

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
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Werken in Kasteelbrakel

In Kasteelbrakel gebeuren
er nu ook serieuze zaken en
gaan de dingen goed vooruit.

We hebben van de voorbije maanden gebruik gemaakt om
de volledige plek grondig schoon te maken, hagen en bomen te snoeien en mooie hekken te plaatsen om de fruitbomen in de boomgaarden te beschermen, opdat ze niet
beschadigd zullen worden door onze toekomstige gasten...
Deze eigendom bevond zich in een verre staat van verwaarlozing en de visuele transformatie is spectaculair op
zo'n korte tijd.
De ruimtes voor geiten, kippen... worden momenteel aangelegd (mei 2017) en zullen normaal af zijn tegen de tijd dat
dit magazine u bereikt. We zullen ook extra veiligheidsvoorzieningen moeten nemen (elektrische bedrading) om
onze kippen tegen nieuwsgierige vossen te beschermen.
Hoewel de aanwezigheid van geiten in theorie de vossen
op afstand zou moeten houden, is het toch verstandiger
voorzichtig te zijn... als de sluwe vos meerdere pijlen op
zijn boog heeft, dan wij ook!

Daarna is het tijd om de zeer grote, afgesloten ruimte voor
zwerfkatten op te zetten. Zo zullen we deze dikwijls aan
hun lot overgelaten dieren kunnen opvangen en zullen ook
zij in ons nieuwe asiel een ideaal onthaal vinden. Zo kunnen we eraan werken om hen opnieuw te socialiseren.

De opbouw van de stallen en de volledige renovatie van
het gebouw (met inbegrip van het nieuwe kattenverblijf)
werd toevertrouwd aan het bedrijf HAIDA HOMES, specialist in renovaties, en staat onder toezicht van onze architecten MARYLINE en YVES.

De uitgestrekte weiden voor paarden werden afgezet met
mooie materialen (natuurhout), om de stijl van het gebied
eer aan te doen. De stallen en voederbakken voor paarden zullen ook gauw geinstaleerd worden in deze groene
velden. Dan zullen we onze paarden deze zomer al (2017)
kunnen overplaatsen van Courcelles naar Kasteelbrakel.

Een magische plek begint vorm te krijgen en we beloven u
een aangename verrassing wanneer we na de grote werken (nog enkele maanden geduld!) het nieuwe asiel aan u
mogen voorstellen. Het wordt een model-asiel, een paradijs voor onze toekomstige vier- (en twee) potige gasten.

De oude stallen (die helemaal vervallen waren) zijn afgebroken en het puin zal gebruikt worden om als fundament
van de toekomstige, grote parking van het asiel te dienen.

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Vóór ... en daarna!
Waartoe dienen
al die werken, zal
u zich misschien
afvragen ?

Het antwoord is simpel : we moeten onze opvangcapaciteit verhogen om ter hulp te kunnen schieten aan meer en meer dieren.
Voorbeelden ? Hierna volgen er enkele (recente) van dieren opgevangen in onze asielen van Anderlecht en Courcelles.
Woorden zijn overbodig bij deze foto’s, ze maken deel uit van de
harde realiteit waarmee we nog al te vaak geconfronteerd worden. Voor onze dieren trekt ons team er constant op uit, dankzij
uw financiële en morele steun.
Dankzij u, vrienden-adoptanten, kunnen ze allemaal aan een
nieuw leven beginnen, waardig aan hun statuut van kwetsbaar
maar dierbaar wezen.

Gaston

kwam in een onomschrijfbare toestand toe in het
asiel, maar onze verzorgers
hebben hem echt verwend
om hem een nieuw voorkomen te geven ….

NU



VROEGER

Lufy

had bijna zijn oog verloren,
maar de zorgen gekregen bij
aankomst in het asiel
hebben wonderen gedaan.

NU

VROEGER

Luna

leek een vogelverschrikker
toen ze hier in het asiel toe
kwam, maar zie hoe mooi ze
geworden is.

VROEGER
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NU



Pomme

Het paard
voor en na zijn aankomst
in ons asiel in Courcelles …
zonder commentaar !

NU

Voor

Stella

kwam toe in een beklagenswaardige toestand, en zie
nu hoe comfortabel na een
"kleine snit"

NU

VROEGER

Alex

De perzische kat
nadat ze werd geschoren …
men moet toegeven dat er
werk aan was!

Vajra

was evenDe arme
eens schandalig verwaarloosd (ontbrekend oog en
ruige vacht), maar zie hoe
lief ze er weer uitziet...

NU

VROEGER

Legkippen

toegekomen in Courcelles
en zie hier na enkele dagen
verzorging en vrije loop,
ze zijn echt mooi en vooral
gelukkig.

VROEGER

NU
Help Animals
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Adoptie in Anderlecht
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”. Vanaf nu zullen we dat ook
doen voor alle paarden, pony’s, ezels, geiten, schapen en konijnen die in onze afdeling van Courcelles verblijven.
Toch is het van groot belang om ook fysiek contact te
hebben met het dier waarin u interesse hebt (door het te

HON DEN VOOR AD O PT I E

Balou

kruising Rottweiler
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 08/08/2015

Crapi

Câline

kruising Chihuahua
vrouwelijk
GEBOREN: 26/04/2011

Ginger

krui.Duitse herdershond kruising labrador
VROUW. GESTERILISEERD
mannelijk
GEBOREN: 26.10.2013
GEBOREN: 9.12.2012

Merlina

Natsou

zonder ras
kruis. Bouvier Bernois
vrouwelijk
mannelijk
GEBOREN: 25/01/2017 GEBOREN: 02/05/2014
10

Help Animals

Coquin

Ficelle

kruising Spaniël
mannelijk
GEBOREN: 08/05/2010

kruising Jack russel
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 29/11/2012

Hoshi

Lucky

kruising Husky
vrouwelijk
GEBOREN: 06/03/2016

Noisette

kruising Dashond
vrouwelijk
GEBOREN: 04/09/2016

Husky
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 21/01/2015

Nono

kruising Chihuahua
vrouwelijk
GEBOREN: 26/04/2011

Chocolat

Labrador
mannelijk
GEBOREN: 21.01.2015

Kiko

mechelse herdershond
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 28.09.2009

Poli

Jack russell
vrouwelijk
GEBOREN: 13/01/2012

komen bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig
te komen aaien,…). 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.
Adopties: schenk hen een nieuwe thuis …

KATTEN VOOR ADO PT I E

China

Blacky

Chapi

Cléo

Farou

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 27/07/2003

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 06/09/2016

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 18/04/2015

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 18/04/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 20/07/2007

Hero

Lolita

Biloutte

Loulou

Mirou

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 19/04/2007

Lina

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 03/10/2014

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 09/05/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 15/02/2009

Oups

Sprite

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/05/2008

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 10/03/2015

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 01/06/2007

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/02/2010

Papa

Venus

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 26/04/2014

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 07/04/2007
Help Animals
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Adoptie in Courcelles
dieren VOOR ADO PT I E

Clyde

Choco

Princesse

Joyce

MandolinE

ezel
GEBOREN: 01.01.2006

pony
GEBOREN: 01.01.1985

Merrie
GEBOREN: 1.01.2006

Merrie
GEBOREN: 01/01/1988

Trekpaart
GEBOREN: 5/05/2004

Chantal

Mirabelle

Thaïs

Fleur

Dyna

geit
GEBOREN: 1.03.2016

geit
GEBOREN: 24.01.2017

geit
GEBOREN: 16.02.2013

geit
GEBOREN: 1.01.2009

schapen
GEBOREN: 1.03.2013

Théo

Roger

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
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Vietnamese varken
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 04/10/15

Haan
GEBOREN: 1.05.2015

ONDERSTEUNEND
LID
5,00 €

SYMPATHISEREND
LID
25,00 €

TOEGETREDEN
LID
15,00 €

Erelid
250,00 €
ERELID

facebook.com/helpanimals.be

BESCHERMEND
LID
60,00 €

w w w . h e l p a n i m a l s . be

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 €

Dank U voor hen !

Geadopteerd
Trinity
Trinity (links) maakt kennis met zijn nieuwe vriend,
de ezel Balthazar. Wat kunnen ze wel vertellen?

Maar wat een plezier om jullie goed nieuws te kunnen
geven. Trinity is 2 jaar geleden toegekomen, samen met
Bonnie en Clyde, een trio ezels. Zij hebben altijd samen
geleefd maar het lot besliste er anders over.
Trinity heeft een mooie jonge ezel, Balthazar gevonden,
met wie ze nu gelukkige dagen kent. Ze komen heel goed
overeen en zijn onafscheidelijk geworden. Ik weet dat Trinity daar nog gelukkiger zal zijn ondanks de verandering.
Zij maken reeds hun baasjes gelukkig.
Weer een geruststellende adoptie.
Mooi leven voor jou Trinity

Jean-Raphaël COQUETTE

BEN
Ben, aangekomen bij zijn nieuwe adopteerders.
Happy days in het vooruitzicht.

Nadat we een pré-inspectie gedaan hebben, zijn we ter
plaatse een kijkje gaan nemen tussen de geiten en zijn
nieuwe vriend Oscar. Ben voelt zich reeds vlug thuis.
Ik heb er geen spijt van om hem gebracht te hebben, een
zekere intuïtie, een Olympische kalmte, gaven de adopteerders echt de indruk dat alles goed ging verlopen want
onze Ben is eerder angstig in het leven.

Daniel TISSAEN

OpTIEK C. Vanden Heuvel
Varilux SpEcialist

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]
1083 Brussel Tel. 02 426 47 62
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Ter herinnering, hij maakte deel uit van de in beslagname
van Ogy. Dank aan jullie twee om Ben te hebben opgenomen in jullie hartelijke familie, ik ben er van overtuigd dat
hij jullie reeds veel liefde terug geeft.

TRIBEL METALS
o u d e m e ta l e n

Sint-Denysstraat 158/162 - 1190 Brussel
Tél. +32-2-346 39 39 Fax +32-2-346 68 60
w w w .t r ib e l . b e

Hidalgo
Onze poney Hidalgo, met zijn nieuwe vriend Romeo.
Veel vriendschap tussen beide !

Het is met plezier dat wij nieuws gekregen hebben van
Hidalgo. Hij beleeft gelukkige beleeft gelukkige dagen met
de ganse kudde maar vooral met zijn nieuwe vriend Romeo.
De hele bende is extreem verwend en beleven de perfecte
liefde en dartelen rond op grote weides.
Wij zijn zeer blij dat Hidalgo een zo'n goede familie gevonden heeft.
Dank U voor alle liefde.

Valérie CABOLET

Moïse en Samy
Moïse en Samy, twee broers samen geadopteerd.

Samy zijn twee gecastreerde bokken die begin mei ons asiel
in Courcelles verlaten hebben. Voor Mijnheer en Mevrouw
Depasse was het echt liefde op het eerste zicht voor onze
twee bokken. Ze zijn verschillende keren in het asiel een
kijkje komen nemen.
Hun bok, spijtig genoeg gestorven van ouderdom, kwam
van een ander asiel, en zij wenste hem te vervangen.
De twee broertjes hebben een mooi terrein met een mooie
stal, een echt stukje paradijs.
Veel geluk, lang en mooi leven voor jullie twee.

Help Animals
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Nalatenschap
Een goed doel in uw
testament? Denk aan
dierenbescherming
en aan Help Animals
U denkt soms aan uw erfenis, en wat er met uw bezittingen zal gebeuren na uw overlijden? We zijn slechts zo
klein op deze aardbol, en we moeten zo regelmatig afscheid nemen van mensen uit onze entourage... Het is
dikwijls op deze trieste momenten dat we pas goed beseffen hoe kort en relatief ons leven op aarde is.
Een testament opmaken betekent niet een anoniem en
zielloos document opstellen. Een testament is immers ook
een reflectie van de waarden die voor u belangrijk waren
gedurende uw leven. Naargelang uw familiesituatie kunt
u, volledig of gedeeltelijk, goede doelen erin opnemen. En
waarom geen dierenbeschermingsorganisatie zoals Help
Animals?
U denkt dat het opstellen van een testament moeilijk is?
Of u wilt er zeker van zijn dat uw geld op de juiste plaats
terechtkomt?
Als u begaan bent met het lot van dieren en hen wilt beschermen, zelfs wanneer u er niet meer bent, overweeg
dan een erfenis na te laten aan een vereniging die zich inzet voor de belangen van dieren en stel het niet meer uit
uw notaris, uw beste raadgever, te consulteren in alle vertrouwelijkheid.
Weet dat het, in het algemeen, zeer voordelig is een erfenis
na te laten aan een vzw als Help Animals (die bevoordeeld
wordt door de belastingsovereenkomst, uitgegeven door
de Minister van Financiën). De tax op successierechten is
immers veel lager dan wat het geval zou zijn voor verre
familieleden (neven...) en soms zelfs voor dichtere familie,
en dit in de drie regio's van het land.
De rol van de notaris is om u in alle objectiviteit en neutraliteit raad te geven. Sommige notarissen proberen misschien om uw keuzes indirect te beinvloeden, ten voordele
van sommige goede doelen meer dan andere, maar het is
uiteindelijk aan u om uw wensen kenbaar te maken en aan
hen vast te houden wanneer u uw testament opstelt.
Sommige notarissen zijn meer "diervriendelijk" dan ande16
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re, en we kunnen u altijd doorverwijzen naar diegenen die
u misschien beter zullen bijstaan (contacteer het asiel voor
meer informatie hierover).
De veiligste formule is die van een testament in authentieke vorm (notariële akte). Dit is iets duurder maar zoveel
veiliger en dit is dan ook de formule die we u aanraden.
Een simpel eigenhandig geschreven testament (bijvoorbeeld bijgehouden in een schuif) kan gevaarlijker zijn, omdat het vervalst of zelfs vernietigd kan worden.
Een notarieel testament (authentiek) is een document dat
u opstelt in overleg met uw notaris: hij zal u allerlei vragen
stellen om uw persoonlijke situatie beter in te schatten en
hijzelf zal uw laatste wensen vastleggen in een notariële
akte, in de juiste juridische termen. Hij zal u de verschillende mogelijke vormen van erfenissen uitleggen en hij zal
u ook zeggen welk deel van uw erfenis u kan doneren en
welk deel eventueel wettelijk gereserveerd is voor uw nabestaanden (kinderen, echtgenoot...)
Wat moet u in uw testament schrijven? De juiste benaming, juridische vorm en de volledige gegevens van de
vereniging aan wie u een erfenis wil nalaten (Bijvoorbeeld:
vzw Help Animals, Bollincxstraat 203 1070 Anderlecht, ondernemingsnummer 0421.350.479), maar ook wat u precies
wenst na te laten (hoe preciezer de beschrijving, hoe beter. Soms wordt aangeraden percentages van uw kapitaal
te gebruiken in plaats van aantallen of specifieke goederen,
aangezien het soms moeilijk kan zijn om op voorhand in
te schatten wat de samenstelling van uw kapitaal precies
zal zijn.) Voorzie ook dat de vereniging die u wil steunen
misschien niet meer zal bestaan op het moment van uw
overlijden (voorzie, voor alle veiligheid, dus alternatieven
in uw testament).
Weet ook dat u uw testament op elk moment kan aanpassen, zolang u nog gezond van geest bent. U bent dus altijd
vrij om van gedacht te veranderen...

Wat dan te zeggen over die "duo" erfenissen waar we tegenwoordig zoveel over horen? Voor daaraan te denken,
moet u voorzichtig zijn...
Dit is een recente speciale formule waarbij u een erfenis
nalaat aan een goed doel, maar waarbij deze laatste een
deel moet wegschenken aan een andere erfgenaam (vb een
neef, nicht, vriend...). De vereniging die de erfenis krijgt is
verplicht successierechten te betalen aan alle andere erfgenamen (wat fiscaal zeer zwaar uitvalt) en daarbij ook nog
eventuele schulden en andere kosten.
Als er geen directe erfgenamen zijn, lijkt deze formule a
priori interessant te zijn voor alle partijen, maar het is nodig er goed over na te denken, opdat u niet aan uw bedoelingen zou voorbij gaan.
Het zou kunnen dat uw nalatenschap bij uw overlijden kleiner is dan op het moment dat het testament werd opgesteld, waardoor er misschien niet zo veel meer overblijft
voor de vzw genoemd in het testament. Daarbij is het ook
niet altijd gemakkelijk voor een vzw om de rol en legale
verplichtingen op zich te nemen van een universele erfenis, en alle formaliteiten en verplichtingen die erbij komen
kijken.
In het geval van een "duo" nalatenschap moet uw notaris
dus samen met u de samenstelling van uw erfenis in detail
nakijken, evenals uw familiale situatie en de begunstigden
van uw erfenis, opdat u de beste oplossing kan vinden zowel voor uzelf als voor de vereniging van uw keuze.

Als de schatting van de fiscale gevolgen van deze "duo" formule slecht is gebeurd, kan het voor de begunstigde vereniging in sommige gevallen voordeliger zijn om de erfenis
af te wijzen om geen risico te nemen (fiscaal en ander). Dit
zou dan uw testament onuitvoerbaar maken (in het geval
van een universele nalatenschap) en zou dus onvoorziene
moeilijkheden creeëren, terwijl u net goed wou doen.
In elk geval, een "duo legaat" moet in een filantropisch
project passen waar goed over is nagedacht, waar het ten
goede kan komen aan bijvoorbeeld dierenbescherming,
medisch onderzoek, bescherming van erfgoed... of andere
goede doelen... Het moet niet zomaar de minst belastbare
fiscale weg zijn.
En vergeet vooral niet het belangrijkste: testamentaire nalatenschappen - zowel klein als groot - zijn van onschatbare waarde voor dierenasielen, die enkel kunnen bestaan
dankzij de steun van sympathisanten.

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

Voor de administratie van vzw Help Animals,
J.J. Pegorer,
Voorzitter, verantwoordelijk voor giften en erfenissen
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Reportage

Hondenafrichter
een beroep apart
Heel toevallig, toen ik in een wachtzaal een tijdschrift
doorbladerde, werd mijn aandacht getrokken door één
bepaalde foto: een vijftigtal individuen met gevechtsklare
boeventronies stonden recht tegenover al evenveel netjes
opgelijnde agenten. Een twintigtal meters scheidden de
strijdlustigen. Onder de agenten zaten een Duitse en een
Mechelse scheper netjes naast hun baasje. Uiterlijk kalm,
bijna stoïcijns, ondanks deze explosieve situatie, oren gespitst, strak voor zich uitkijkend naar de stokers die voor
hen heen en weer bewogen.
Dit beeld bracht me van m’n stuk en meer was er niet nodig
om een ontmoeting te vragen met een ‘politie-africhter’
om me te verdiepen in zijn motivatie, de inhoud van zijn
werk maar ook en vooral om te weten wat het dagelijkse
leven van een politiehond inhoudt en welke werkomstandigheden worden opgelegd.
Na een verplichte goedkeuring van de chef uit de lokale
politiezone ontmoette ik Géraldine en Didier.
Zonder aarzelen en zeer oprecht beantwoordden deze
twee hondenafrichters met jarenlange ervaring, alle vragen die me bezighielden. Beiden behaalden ze de graad van
politie-inspecteur (verplicht om nog maar in aanmerking
te komen voor africhter) en dit binnen de lokale politie.
Deze nuance is belangrijk want de interne regels, en meer
bepaald diegene aangaande de hondenbrigade, verschillen
lichtjes van deze op federaal vlak.
18
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Géraldine en Didier zijn ‘patrouille-africhters’ en vervullen in die hoedanigheid verschillende taken, gaande van
het verzekeren van de goede orde bij voetbalmatchen en
andere grote evenementen, tot het bewaren van de veiligheid tijdens huiszoekingen en drugscontroles, maar ook en
vooral het patrouilleren in straten, parken, schoolomgevingen en soms ook bij drukke koopjesdagen.
De lokale politie is een buurtwacht, die kort bij de bewoners wil staan. Daarom is preventieve beveiliging zeer belangrijk. Patrouillehonden zijn geen gevechtshonden, zelfs
al kunnen ze in noodgevallen bijten uit zelfverdediging of
om hun baasje te beschermen.
Het zijn zeer polyvalente honden, gehoorzaamgezind en in
staat om reacties onder controle te houden. Deze kwaliteiten kunnen enkel bekomen worden dankzij een aangepaste training en opleiding, op voorwaarde dat het dier van
in het begin een ware intelligentie toont en stress in alle
omstandigheden het hoofd kan bieden, dit alles met het
nodige temperament en vitaliteit.
Onze twee africhters zijn eigenaar van hun hond.
Didier heeft Stein als puppy gekocht, een Mechelaar van
zuiver ras. Het was dus afwachten of Stein een goede politiehond kon worden. Stein werd binnen het gezin opgevoed en heeft zo alle aandacht gekregen, nodig voor zijn
evenwicht. Daarna heeft hij een basisopleiding bij een

privébedrijf gevolgd en maakte Didier hem stap voor stap
klaar voor de oefeningen met dewelke hij zou geconfronteerd worden tijdens zijn specifieke opleiding bij de politie.
Eerder dient de hond zijn ‘administratieve vergunning’ te
behalen. Dit houdt enkele voorwaarden in: de hond moet
minimum 1 jaar oud zijn, geregistreerd en gevaccineerd
zijn, en door een erkende dierenarts medisch en psychisch
bekwaam verklaard zijn.
Vanaf de toekenning van deze vergunning kunnen de africhter en zijn vierpotige vriend een zeer volledige opleiding starten, lopende over 420 uren en opgesplitst in
een theoretisch (anatomie van de hond, zijn ontwikkeling,
nodige zorgen, mogelijke ziektes, …) en een praktisch luik
(oefeningen aangaande interventie, gehoorzaamheid, verdediging, indringen in een gebouw en andere …).
Binnen deze opleiding dient het team, gevormd door de
meester met zijn hond, allerlei testen te ondergaan. Het
slagen in deze proeven wordt beloond met een erkenning tot operationeel hondenteam. Het eigenlijke werk kan
eindelijk beginnen! Het gaat dus over een werk van lange
adem waar niets aan het toeval wordt overgelaten.
De patrouillehond en zijn baasje vormen een onafscheidelijk duo waarbij de doeltreffendheid gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. De ene waakt over de andere en omgekeerd.
Didier: “Mijn hond is mijn schild niet. Ik moet hem beschermen zoals hij mij moet beschermen.”
Géraldine en Snap, een Mechelaar van 6 jaar oud, volgden
een ander parcours.
Toen ze hem op leeftijd van 15 maanden aankocht, had hij
al enkele competenties behaald. In dat stadium wordt het
voor jou persoonlijk een dure investering. Vandaag hebben ze een echte vriendschap en is er een uitzonderlijke
verbondenheid. Ze heeft het haar nog geen enkele dag beklaagd.

Géraldine: “Hij woont bij me en als hij me niet op missie
moet vergezellen, blijft hij thuis bij de poes. Ik neem hem
overal mee naartoe: op wandeling in het bos, op daguitstap
naar zee en soms zelfs naar het restaurant (als het toegelaten is).”
Ik heb de gelegenheid gehad om vast te stellen dat de geboden, als ze eenduidig zijn en precies, in niets lijken op
militaire bevelen en dat er steeds een spelfactor in zit.
Vanzelfsprekend zien Stien en Snap er niet ongelukkig uit,
integendeel zelfs. En zelfs als sommige missies moeilijk en
soms gevaarlijk lijken, geeft de band die ze met hun meester hebben, ze het gevoel dat ze alle gevaren van de wereld
aan kunnen.
En wat aan het einde van de loopbaan?
Volgens de mogelijkheden van de hond is het het baasje
dat over het pensioen beslist. Er is dus geen vastgelegde
leeftijd. En zelfs al begint men er stilletjes aan te denken
éénmaal de kaap van 8 jaar gepasseerd is, niets belet de
hond om nog 2 à 3 jaar verder te werken zonder dat dit
voor hem pijnlijk wordt.
Géraldine en Didier kunnen zich niets anders voorstellen dan dat hun trouwe vriend zijn pensioen bij hen doorbrengt.
Géraldine: “Binnen ongeveer 2 jaar begin ik te zoeken naar
een puppy om op te leiden. Stilaan zal hij het dan van Snap
over nemen die, dat weet ik nu al, triestig zal zijn omdat
hij me niet meer mag vergezellen. Maar we moeten redelijk
blijven.”
Didier: “Tijdens het patrouilleren laat de aanwezigheid van
een hond toe om naar de mensen te stappen; contacten worden sneller gelegd. Het is niet uitzonderlijk dat ze ons vragen
stellen over hem of de toelating om hem te aaien, en net dat
is ook de rol van buurtpolitie.”
Persoonlijk geef ik toe verwonderd te zijn door deze menselijke kant, maar ook door de onlosmakende verbintenis
tussen africhters en hun trouwe vierpotige vriend.
Christian De Meyer
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Reportage
Kankeropsporing door honden

De hond is de
beste vriend
van de mens:
het bewijs …
« Kanker », een woord dat ons doet huiveren. We
weten allemaal dat hoe vlugger het ontdekt wordt,
hoe meer kans er is om te genezen. Spijtig genoeg,
sluipt deze geduchte vijand stiekem in het menselijk
lichaam, meestal zonder het minste vermoeden te geven en daar zit juist het probleem.
Overtuigd dat de geurzin van zijn honden bekwaam is
om kankercellen bij mensen op te sporen, heeft Jacky
Experton tientallen brieven naar ziekenhuizen gestuurd. Slechts één verpleegster, Isabelle Fromantin,
gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker
in het Instituut Curie in Parijs, heeft er aandacht aan
gegeven. En met reden, haar klinische onderzoeken
bestuderen ondermeer de organische stoffen vrijgegeven door tumoren bij de mens.

Uit de ontmoeting tussen de verpleegster en het baasje,
is het project "Kdog" geboren. Bleef nog enkel de wetenschappelijke betrouwbaarheid van onze viervoetige
vrienden te bewijzen. Een financiële ondersteuning heeft
toegelaten om een experimenteel onderzoek te starten
waarvan de resultaten zeer aanmoedigend zijn:

100 % succes !

Simpele doekjes met zweet van vrouwen die kans hebben
om borstkanker te ontwikkelen werden voorgelegd aan
Thor en Nykios, de twee Mechelse herders, die 79 gevallen
van kanker ontdekte op de 130 voorgelegde doekjes. De
traditionele medische onderzoeken hebben bevestigd dat
de diagnose correct was, maar ook, en vooral, dat de kanker niet aanwezig was bij de andere 51 vrouwen.
Ondanks de opmerkelijke resultaten zijn er nog steeds de
moeilijkheden gelinkt aan de training, op basis van spel,
van Thor en Nykios.
Beide honden zijn getraind voor het opsporen van explosieven en hun trainer is even opmerkelijk want in werke20
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lijkheid kennen we niet de stoffen die vrijkomen door de
kanker. We weten enkel dat ze bestaan!
De geurzin van de hond is ongelooflijk doeltreffend. Hij is
zodanig ontwikkeld dat hij toelaat om geuren waar hij aan
snuffelt te sorteren, te selectioneren en te onthouden.
Wanneer wij, de mens, un parfum ruiken, kan een hond
perfect alle ingrediënten herkennen. Sommige onderzoeken hebben bewezen dat hij bekwaam is om de aanwezigheid van 1 enkele druppel azijn in 50 liter water op
te sporen ! Men moet toegeven dat wij "slechts" 5 miljoen
reukreceptoren bezitten, terwijl dit bij de honden ongeveer 220 miljoen is. Men dient nu deze eerste ervaring te
valideren, welke zeer succesvol is, door een klinisch onderzoek te realiseren bij een panel van duizend vrouwen,
en dit met vier honden, waarvan we vermoeden dat de
training niet van de eenvoudigste zal zijn.
De uitdaging bevind zich dan ook op dat niveau, ook al is

het relatief simpel om een identieke "electronische neus"
(minder nauwkeurig) na te bootsen, is dit niet hetzelfde
voor dieren. Deze studie zal uitgevoerd worden tussen
2018 en 2021 met honden van verschillende rassen, getraind door verschillende personen, teneinde de onafhankelijkheid tussen dier en meester te bewijzen.
De onderzoeken zullen eveneens gericht worden op verschillende types kanker.
Natuurlijk zal de hondendiagnose steeds moeten bevestigd worden door de conventionele medische technieken,
maar dit is toch een uitzonderlijke vooruitgang op gebied
van vroegtijdig ontdekken van de ziekte, en dit op een
goedkopere manier en tevens een gemakkelijke manier
om dit over te brengen naar landen die minder goed ontwikkeld zijn op medisch gebied. Wanneer het menselijk en
honden brein elkaar ontmoeten ….
Christian De Meyer

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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Dierenwelzijn

Obesitas
bij gezelschapsdieren
voorkomen...
D e a n o n ie m e z w a a rli j v i g e n
"Dierbare leden, goeiedag en bedankt om onze wekelijkse
meeting van de "Weight Cat-chers" bij te wonen. Ik vraag
u om ons nieuwste lid hartelijk te verwelkomen. Zij zal ons
nu dapper haar ervaringen vertellen... Komaan, zonder
vrees!"
"Euh... dag iedereen... Ik heet Minou en ik ben d... d... Oh
heerlief, dit durf ik nooit! Ik wist niet dat het zo moeilijk
zou zijn!"
"Voel je vrij, Minou! Druk je zonder schaamte uit. Wees er
maar zeker van dat we allemaal door dezelfde ervaring gegaan zijn. Hier word je door niemand beoordeeld."
"Ik... ik zal het proberen. Ik heet Minou... en ik ben... ik ben
zwaarlijvig! Daar, ik heb het gezegd!"
"Bravo, Minou! Je hebt je al van een zware last ontdaan!
Waarom wil je vandaag over je ervaring vertellen?"
"Wel... 14 jaar lang had ik slechts 1 grote liefde in mijn leven: mijn lieve Vrouwtje. We waren alles voor elkaar. Als
ik toen een schattige kitten was, verwende ze me alsof ik
haar enige kind was. Ah, wat genoot ik van die momenten
vol genegenheid waarin ze me aan tafel uitnodigde tijdens
haar maaltijden! Vrouwtje had geen familie meer, ziet u,
22
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dus verwende ze me: een paar stukjes kip hier, een beetje
tonijn daar, wat steak of spek erbij... en zo werd ik algauw
een mollige, ronde, dikke kitten... dol op lekker eten! Ik
wist ook goed hoe ik haar kon overtuigen: een smekende
miauw, en hop!
Ik kreeg meteen allerlei lekkernijen. Ik was een echte
huismus en kwam nooit naar buiten. Het is waar, ik leerde algauw dat knuffelsessies op schoot leuker waren, en
het zachte comfort van een lekker kussen... en snoepjes in plaats van sport. Maar helaas, terwijl mijn zachte
rondingen geleidelijkaan ongracieuze proporties aannamen, stopten mijn korte, zwakke pootjes met groeien.
Na mijn sterilisatie, werd ik enkel nog dikker. En zo ging
het jaar na jaar verder, de verkeerde richting uit. Buiten
adem, moeite met stappen... ik kon niet meer rennen of
springen. En op een dag, nadat ik me met moeite op de
vensterbank had kunnen hijsen, zag ik ineens in een flits
mijn handicap in: door het venster staarde een gracieuze
jonge kat me arrogant aan!
Op dat moment zag ik het verschil tussen ons duidelijk
in: plots was ik obees! Door al die "jojo" diëten en mijn
sedentaire bestaan was het zo ver gekomen...
De dag van vandaag voel ik me zo alleen, sinds mijn
Vrouwtje opgenomen is in het bejaardentehuis. Mijn dagelijks leven is een hel: meer dan een minuut stappen is
een uitdaging en wordt onthaald op spottend gelach van
tientallen andere katten, die zich van mijn lot niets aan-

trekken.
Ik beweeg me met moeite voort en moet regelmatig pauzeren om weer op adem te komen. Mijn rug buigt onder
mijn eigen gewicht. Mijn buik sleept haast over de vloer.
Ik... ik weet niet meer wat gedaan. Ik heb geen mensen
meer die mijn vriend willen zijn... Zal iemand nog van mij
houden, zoals ik nu ben? Wie zal mijn wanhoop begrijpen?
Jullie... jullie zijn mijn laatste hoop!"

bijhouden.
En vergeet vooral niet: met een beetje beweging, een
aangepast dieet, en daarbij nog de steun van "Weight
Cat-chers", zal je binnenkort in volle vorm, maar zonder
volle vormen, je verdere leven tegemoet gaan!"
Anne Dumortier

"Vrienden, een applaus voor deze emotionele getuigenis
van Minou! Liefste kat, vanaf nu is jouw toekomst in onze
poten. We vertrouwen je toe aan je persoonlijke diëtiste
en coach Stephanie L. Zij zal je in alle tederheid helpen je
gezondheid, slanke lijn, moraal en tweede jeugd terug te
vinden... Ik beloof je, we zullen maandelijks je vooruitgang

Zwaarlijvigheid bij de kat
Oorzaken
- leeftijd: katten tussen de 5 en 11 jaar oud hebben van nature meer last van dit probleem
- ras: kruisingen hebben tot dubbel zoveel kans obees te worden dan raskatten
- een verandering in metabolisme ten gevolge van sterilisatie kan zorgen voor gewichtstoename
- een ongebalanceerd voedingspatroon dat geen rekening houdt met de uit balans gebrachte hormoonspiegel
na een sterilisatie, een teveel aan calorieën in de voeding, en vaak van voeding wisselen kunnen allemaal
leiden tot overgewicht.
- een tekort aan beweging: wonen op een apartement zorgt bijvoorbeeld dat de kat minder interesse heeft in
beweging. Ze heeft zo haar vaste plekjes en is tevreden als haar primaire behoeften vervuld zijn.

De gevolgen
Obesitas kan de levensverwachting van uw kat met twee jaar doen afnemen! Overgewicht kan hart en vaatziekten met zich meebrengen, diabetes, dermatitis, verteringsproblemen en ziektes van de urinewegen en
een verhoogde kans op arthrose (verzwakking van de botten).

De behandeling
-

de voeding aanpassen: een uitgebalanceerde voeding is essentieel. De calorieën in de voeding moeten strikt
bijgehouden en verminderd worden en daarentegen moeten meer vezels en proteinen in de voeding aanwezig zijn. Er bestaan tegenwoordig "light" kattenbrokken van goede kwaliteit en variëteiten die speciaal
tegemoet komen aan de behoeften van gesteriliseerde katten. Deze houden rekening met de veranderde
hormoonspiegel van gesteriliseerde katten en gaan actief de opstapeling van vetten tegen. Breek de voeding van de kat op in kleine maaltijden (minimum 4 of 5 per dag) om te voorkomen dat de vetten zich vastzetten en omdat deze manier van eten overeenkomt met hoe katten van nature eten (de kat is van nature
een "snack" dier)

-

meer beweging: de activiteit van de kat door middel van trucs verhogen... zijn brokjes onder meubilair verstoppen, zijn etensbakje op een meubel zetten, zoveel mogelijk met hem spelen, zijn brokjes
gebruiken om hem te doen bewegen, in stapjes zijn leefomgeving aanpassen opdat hij steeds iets nieuws te
ontdekken heeft.
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Raad en tips
HALLO DOKTER ?
Ik krijg Felix niet in
zijn transportmand !
V o l g e n de s t a p :
Hoe uw kat naar de dierenarts brengen?
Katten voelen zich het best thuis en elk transport is een
grote oorzaak van stress, onderandere het bezoek bij de
dierenarts. Hij heeft tijd nodig om zich te wennen aan de
situatie om simpelweg vervoerd te worden en dan spreken
we nog niet over de rest!
Wij, mensen, moeten dus rustig blijven want zoals een
spons, nemen zij onze angst op. Een kat forceren of straffen zal de situatie enkel verslechten en zal hij deze zien als
een "slechte ervaring" in zijn leven.

E er s t e s t a p :
Zorg er voor dat de kooi in zijn geheugen niet automatisch wordt geassocieerd met een vorige ramp. Haal
de kooi niet op het laatste moment te voorschijn, maar
plaats ze in de levensruimte van de kat, speel er mee
om hem zelf in de kooi te laten kruipen door er speeltjes of snoepjes in te gooien. Opgelet! de geurzin van
een kat is zeer gevoelig (is 10 maal sterker dan bij de
mens): verwijder alle geuren van vorige transporten
zoals urineresten of de geur van een transport na een
chirurgische ingreep.
Was alle accessoires met ontsmettende zeep, en leg
een comfortabel kussen in de transportkooi. Een
spray met feromonen of kattenkruid (Nepeta Cataria)
mag gebruikt worden 30 minuten voor het transport.
Draagtassen in stof die een "hangmat" effect hebben
zijn zeer geapprecieerd.
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Uw kat in de kooi plaatsen. Wij raden een transportkooi
of -zak aan met een opening bovenaan, wat toelaat uw
dier rustig in de kooi te plaatsen. In België hebben vele
modellen een opening aan de voorkant, in dit geval kan
u met uw open hand onder de buik van de kat, de kat
achterwaarts in de kooi glijden zodat hij de ingang van
de kooi niet ziet. We weten dat katten roofdieren zijn
om te eten maar ze zijn ook prooi voor andere jagers,
zoals de mens. In de natuur hangt hun overlevingskans
af van hun snelheid, discretie en vaardigheid om slimmer te zijn dan de andere en zoeken ze een manier om
te ontsnappen aan situaties die zij gevaarlijk vinden.
Volg ze vooral niet gedurende een uur alvorens naar
de dierenarts te vertrekken maar bestudeer de mogelijkheid dat ze een lievelings schuilplaats hebben waar
U ze lief kan opnemen. Een andere mogelijkheid is ze
om naar een kamer te brengen waar niet veel meubels
staan. Vermijd om ze recht aan te kijken en te roepen
(opmerking: een kat die op zijn 4 poten blijft staan is
klaar om snel weg te lopen, een kat die zich neer legt
toont aan dat hij gerust is)

D erde s t a p :
Het transport van de kooi. Indien U te voet naar de
dierenarts gaat, houdt de kat er van om naar het landschap buiten te kijken maar indien U een vervoermiddel gebruikt (trein, tram, auto, bus, metro) begrijpen ze
niet dat het voertuig beweegt en zij immobiel blijven.
Katten zijn hypergevoelig aan de weerspiegelingen van
de vensters, wij raden aan om in dat geval de kooi af te
dekken om een bijkomende stress te vermijden.

Laatste stap :
Aankomst bij de dierenarts. Een slecht voorbereide kat
zal geterroriseerd zijn en klaar zijn om aan te vallen. U
kan hem kalmeren door hem zacht toe te spreken in de
wachtzaal en hem een gezicht te tonen van "alles gaat
goed" door met de ogen te knipperen.

Maar waarom met uw kat naar de dierenarts
gaan wanneer alles in orde lijkt?
In de maatschappij waarin we leven, voelt de kat zich zwak
en zal hij zijn ziekte wegsteken. Sommige noemen hem "de
meester van vermomming".
Soms zijn de ziektesignalen heel discreet en kunnen deze
symptomen zijn van een syndroom of een falen die reeds
lang duurt. Wij raden u aan om bij gelijke welke verandering in het gedrag van uw kat de dierenarts te raadplegen:
zijn hygiëne, zijn gewicht, zijn eetlust en drinkgewoonte,

Peter- of
meterschap

zijn netheid, zijn adem, zijn manier van miauwen, zijn
slaapgewoonte, zijn activiteiten en interacties.
Dikwijls, om moeilijkheden te vermijden, hebben we de
neiging om de feiten te minimaliseren. Pas het oude gezegde toe: beter voorkomen dan te genezen. Het is aangeraden om minstens 1 keer per jaar een bezoek te brengen
bij de dierenarts met zijn kat.

Christiane Loeman

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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Dankwoord
Lang leve de honden en katten
voor het eerste middelbaar
"buitengewoon onderwijs type 1"
van de school "Les Acacias"
Op 27 januari 2017 heette Help Animals in een uitstekend
humeur de 13 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
type 1 van de Anderlechtse school "Les Acacias" welkom.
We volgden het dagelijkse leven, uur voor uur, van onze
dieren en hun verzorgers. We maakten ons bekend met de
verschillende jobs in het asiel. We leerden over alle verantwoordelijkheden en moeilijkheden die het onthaal en
de adoptie van onze honden en katten dagelijks met zich
meebrengen... Dit was in een notendop de inhoud van het
bezoek van deze "vrolijke bende" onder leiding van Mevr.
Joëlle CANDERBEEKE (titularis), Mevr. WINCKLER (lerares
plastische kunsten), en Mevr. GILLES (logopediste).
De conclusie van deze mooie dag vol emoties? Overgelukkige leerlingen, blij met ons onthaal en met hun cadeautje,
natuurlijk... maar ook: een klas die betoverd was door hun
ontmoeting met onze dieren en onze ploeg. Hun verhaal
hierover doen ze in een artikel in hun schoolkrant,
genaamd "Buzz buzz"!
Anne Dumortier
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Claire, Lydie, François
e een
formidable trio bij Tom
en Co!
Beminnelijkheid. Trou
w. Vrijgevigheid. Me
nselijkheid.
Vrolijkheid. Solidarite
it... Zes woorden die
Cla
ire, Lydie,
Françoise, goed besch
rijven: onze glimlache
nd
e
dames die
u warm welkom heett
en op 1 april bij Tom en
Co
in Westland Shopping Cente
r in Anderlecht. De gel
egenheid was
een voedselinzameling
georganiseerd ten vo
ordele van
onze honden en katte
n.
We willen jullie allem
aal duizendmaal bedan
ken, winkeliers en klanten, die
ons steeds te hulp ko
me
n
en ons zo
de kans te geven onze
lieve beschermelingen
,
sla
chtoffers
van de chaos van het
leven, te verwennen!

Zij hebben ons verlaten
Dolly	2003-2017, geadopteerd in augustus 2004 door de familie Vostes-Lacourt
Na aankomst in haar nieuwe thuis werd Dakota herdoopt tot Dolly. Het was het begin
van haar nieuwe leven. In het begin was een beetje training nodig, want ze accepteerde
andere dieren helemaal niet. Maar dankzij het geduld en de aanmoediging van haar
nieuwe baasjes veranderde deze "kikker" algauw in een lieftallige prinses. Ze was een
echte levensgezel voor haar nieuwe gezin. Er waren situaties die wat delicaat bleven,
zoals autoreizen, die haar ziek maakten. Het was echter onvoorstelbaar dat ze geen
deel zou uitmaken van het avontuur. De kleinkinderen waren dol op haar, en zij maakte
hun leven ook tot een plezier door urenlang spelletjes met hen te spelen. Verzwakt
door nierfalen is Dolly heengegaan. Ze laat een grote leegte achter in het huis waar ze
liefhad en liefgehad werd.
2000 - 2017, geadopteerd in augustus 2014 door Mevr. Peeters

Léo

Leo (die vroeger door het leven ging als Monbeau) maakte deel uit van een groep senioren en had het geluk om samen met 2 andere lotgenoten geadopteerd te worden.
Hij had een zacht en kalm karakter en hield met name van siësta houden. Soms hield
hij er ook van op de vensterbank te zitten en de taferelen buiten gade te slaan. Er was
geen sprake van dat hij het drukke ritme van de mensen zou overnemen. Zijn hart had
hij toevertrouwd aan zijn nieuwe baasje, wiens aandacht hij trok met zijn melodieuze
gemiauw. De jaren hadden hem niet minder charmant gemaakt, en hij amuseerde zich
regelmatig door te knipogen. Zijn baasje mist Leo's lieve karakter heel erg .
Zij zoekt nu troost "in de pootjes" van Lilou (vroeger Chouchou), het laatste lid van een
memorabel trio.

Elisabeth Schwarz

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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Zij zijn gelukkig
Falco

er
2014 door de familie Merni
10 jaar, geadopteerd in maart
zich snel aan onze
is echt de ideale hond! Hij paste
« Kijk, Falco is al 3 jaar bij ons en
hij glimlacht. Hij is
l open. Vaak lijkt het zelfs alsof
gewoontes aan en bloeide helemaa
n. Zomer en winter
hij ziet dat hij mag gaan wandele
zeer communicatief, vooral als
k afvragend wie nu
een ommetje in het bos, ons vaa
maken we met onze 2 honden
is blijven maar zij
slecht weer zouden we graag thu
eigenlijk met wie wandelt! Bij
n met onze eerste
hun uitstapje op. Het samenwone
roepen ons tot de orde en eisen
goed. En zo leven
en ze niet samen, ze verstaan zich
hond is vlot verlopen. Ook al spel
we allemaal in harmonie.»

BUZZ
den Bremt
uari 2017 door de familie Van
7 jaar, geadopteerd in febr
jaar, verwelkomde
en van hun vorige hond verleden
Enorm aangedaan door het overlijd
nkt Buzz hen heel
2017 Buzz. Steeds goedgezind, sche
de familie Van den Bremt begin
een aantal woorden.
op het Nederlands en kent reeds
veel vreugde. Hij legde zich toe
hij enkel nog naar
op automatische piloot en luistert
Als het etenstijd is, gaat hij over
n en zelfs al trekt hij
dag maakt hij lange wandelinge
zijn maag. Twee à drie maal per
de tuin laat Buzz zijn
enorme vooruitgang geboekt. In
nog aan de leiband, heeft hij een
hij niet goed met
dt hij van blaffen. In het begin kon
enthousiasme de vrije loop en hou
aken van de familie
ft hij begrepen dat ook zij deel uitm
de kippen overweg, maar nu hee
r voorstellen zonder
t. We kunnen ons geen leven mee
en dat hij maar beter overeenkom
Buzz!

Flash

Irène Peeters
tember 2015 door mevrouw
8 jaar, geadopteerd in sep
achterliet in het
r die een onvergetelijke indruk
Flash, onze temperamentvolle kate
innetje en ze genieten
werd dikke maatjes met zijn baz
kattenverblijf, is in topvorm. Hij
lamp : Flash ligt te
Zo spelen ze samen met een zak
elke dag van elkaars gezelschap.
partijen om dat
ten volle uit met pirouettes en klim
soezen, wordt wakker en leeft zich
ritueel : na een
ken! Elke avond hebben ze ook hun
« vervloekte licht» te kunnen pak
zijn bazinnetje, klaar
springt Flash op de knieën van
bezoekje aan het kleinste hoekje
en. Geen twijfel
r TV kijken en gaat dan samen slap
voor de knuffeltjes. Hij blijft bij haa
and.
mogelijk… een echte vriendschapsb

GAMIN
Janssens Francine
uari 2017 door mevrouw
8 jaar, geadopteerd in febr

om schoon schip te
ptie bij Help Animals. Ik besliste
9 februari 2017, mijn derde ado
verankerd op mijn
Ik hou enkel nog het litteken over,
maken met mijn pijnlijk verleden.
nieuw bazinnetje,
het moment dat ik introk bij mijn
snuit. Ik heet Gamin, en vanaf
, maar wat ik het
g. Ik speel, eet en loop in de tuin
vond ik mijn levensvreugde teru
jaren liet ik me
it meer eenzaam voel. De laatste
allerleukste vind, is dat ik me noo
ben ik nu al 1,5 kg
goede zorgen van mijn ‘mamie’,
een beetje gaan, maar dankzij de
blijven genieten
ende jaren ? Met mijn bazinnete
afgevallen. Mijn wens voor de kom
men ?
ns. Is het niet dat wat ze ‘liefde’ noe
van de kleine geneugtes des leve

Elisabeth SCHWARZ
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BOOBA

13 jaar, geadopteerd in maart

el-Cloetens

2013 door de familie Van Nuff

! Ik ben Booba en heb
van Help Animals, wanhoop niet
«Beste vrienden-medebewoners
gelukkig. Nochtans,
t
ech
. Sinds 4 jaar ben ik weer opr
net mijn 13e verjaardag gevierd
Ik bleef er 3 lange
jt.
kwi
s
l binnen kwam, was ik alle
toen ik op 6-jarige leeftijd het asie
lichte handicap.
mijn
s
die van me zou houden ondank
jaren in afwachting van iemand
t jolijt vonden
groo
tot
erd en wonder boven wonder,
Er werd een noodoproep gelance
leven zoet en
mijn
is
is
gepast aan mijn nieuwe thu
3 goede zielen de mijne. Snel aan
ernijtjes. Ik
lekk
r
doo
oed
r kleine gewoontes en gev
gelukkig geworden, ingedeeld doo
verwennen
me
laat
ik
en
s die mijn heup verlichten
ben gek op de vierhandige massage
!»
vrienden, wanhoop zeker niet
als een engeltje. Dus neen, beste

o

Fieke & Gizm
Marckx-De Weerdt
ustus 2016 door de familie
1,5 jaar, geadopteerd in aug
Marckx-De Weerdt
ember 2016 door de familie
4 jaar, geadopteerd in dec

l binnengebracht met
) werden in juli 2016 in het asie
Fieke (Finette) en Gizmo (Galant
voor jou!) vonden
Bijna allemaal (Fox, we duimen ook
een handvol andere familieleden.
ukt onder hun
Geb
.
iets wat ze tevoren nooit kenden
ze ondertussen een warme thuis,
lopen ze ons
nu
ar
,ma
n
dele
ters eerst te gaan wan
huppelen ze
verleden, weigerden beide viervoe
lijk
Vro
t.
moe
tege
and
per dag, met leib
r dankzij
ten gepaste tijde, dus een paar keer
maa
in,
sen boezemen hen nog wat angst
Eten,
ter.
dan voor ons uit. Ook vreemde men
vlot
an
stila
hondenweide verloopt ook dit
dag
Elke
.
de regelmatige bezoekjes aan de
zijn
te
niet
dat
ft
nuffeld worden, meer hoe
dit al
en
spelen, wandelen, slapen en gek
kreg
r
maa
k
gelu
het
hen
n
cht. Wij schonke
toveren ze een glimlach op ons gezi
Gizmo en Fieke !
e
liev
e,
julli
in veelvoud terug. Dank

ISOTHERMOS S.A.
spoorw e g b e nodi g h e d e n

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

e
Uit sympathi
voor onze
ieren
d
e
d
n
e
d
n
e
i
r
v
Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11
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TOITURE ST-BERNARD
G O F F E A U J. P. & F I LS

Herstelling en vernieuwing
van alle daken en loodgieterij
platte daken • schouwen • dakgoten • dakpannen • zink • koper
asfalt • schouwvegen • industriële en privé ontstopping

vernieting van MERULE
Baas aanwezig op de werf
Tel. : (02) 380 53 64 (na 18 uur)
Mobilofoon : (0475) 23 59 02 (kantooruren)
1194 Alsembergse steenweg - 1650 Beersel
Goedgekeurde onderneming 03/15/11
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Winkel

9,00

Onze sweat shirts,
T-shirts en petten 			
iel
verkrijgbaar in het as

9,00

t-shirts

HELP ANIMALS

petten

HELP ANIMALS

35,00
S

M

L

XL

sweat shirts
HELP ANIMALS

45,00
S

M

L

XL

sweat shirts ZIP
HELP ANIMALS

S

M

L

XL

Keuze kleuren en modellen : informatie via ons secretariaat.

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
Help Animals
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PRIjs : 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 verkeerslicht oversteken en
Bollinckxstraat links inslaan.
Bus 98 (niet op zondag)
Afstappen halte «Bollinkx», platen volgen van Ets. Viangros,
hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.
De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met de bus van
“DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd zondag)

Redaktie J.J. Pegorer - A. Dumortier - Ch. Loeman - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz
Vertaling V. Lecompte - T. De Weerdt - S. Dossche - K. Willaert - K. Verellen
Wij danken allen die ons hebben geholpen met de vertalingen van dit magazine.
Foto’s F. Marcy - E. Schwarz - F. Follacchio - Guy David - MG’s Pictures - I. Iliadis (vrijwilliger)
Verantwoordelijke Uitgevers Help Animals vzw : J.-J.Pegorer
Créatie Studio David bvba
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