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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
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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)
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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
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Het woord van de voorzitter
Om in te kunnen spelen op de behoeften en die dieren in de
best mogelijke omstandigheden te kunnen opvangen, zagen
wij ons genoodzaakt om veranderingswerken uit te voeren in
het asiel in Anderlecht. De herinrichting van ons tweede en
nieuwe asiel in Kasteelbrakel loopt ondertussen stilletjes aan
op zijn laatste benen.

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS

Beste leden en dierenliefhebbers!
De tijd staat niet stil, het jaar 2019 is al even onderweg.
In dit driemaandelijkse tijdschrift brengen we verslag uit over
sommige van onze acties en realisaties van de laatste weken.
Aan de hand van enkele cijfers maken we echter eerst een heel
concrete balans op van 2018:
-vorig jaar mochten wij in onze beide asielen 270 honden, 570
katten, 3 paarden/pony’s, 2 ezels, 6 geiten/bokken, 4 schapen
en 2 varkens verwelkomen (in totaal 857 dieren, en daar rekenen wij de kippen/hanen, eenden, konijnen, Guinese biggetjes
enz. niet bij);
-in 2018 adopteerde Help Animals 840 dieren: 821 in Anderlecht, 19 in Kasteelbrakel. Midden januari 2019 stond de teller
van het totaal aantal door HELP ANIMALS sedert 1981 geadopteerde dieren op 26.355 (zonder de duizenden vermiste
dieren mee te tellen die wij hebben herenigd met hun baasje).

Het nieuwe gebouw in Anderlecht is al in gebruik genomen;
de aanverwante werken zijn nog aan de gang: de dakbedekking van de kennel van de kleine honden werd in de loop van
de voorbije wintermaanden volledig vernieuwd en de binnenafwerking ervan (plafonds …) is bijna voltooid zodat wij onze
kleine beschermelingen alle nodige comfort kunnen aanbieden. Zodra de weersomstandigheden (vorst) het toelaten kunnen de buitenterrassen van de nieuwe kattenverblijven worden betegeld en kunnen de afrasteringen worden geplaatst.
Hierdoor zullen we de drie nieuwe kattenverblijven eindelijk
kunnen inhuldigen. Nadien kunnen wij de herinrichting van
de koer vooraan en van de gang die leidt naar de achterzijde
van het asiel in de loop van dit jaar beëindigen. Anderzijds zal
de omvorming van de 3 ruimtes (de vroegere administratieve
kantoren) tot bijkomende opvanglokalen voor katten en kittens nog wat moeten wachten. Om budgettaire en financiële
redenen moeten wij eerst alle lopende werken beëindigen en
pas dan kunnen wij andere werven opstarten.
In Kasteelbrakel is de werf heel goed gevorderd, ondanks de
strenge winter die sommige buitenwerken heeft vertraagd.
Het onthaalbureau voor de bezoekers is al in gebruik. Via grote
grondwerken worden de bermen en de parking ingericht. Het
nieuwe asiel krijgt vorm; het einde van de werkzaamheden is
voorzien rond mei, juni. Tot slot, om de werf op een meer ontspannen manier te kunnen beëindigen, hebben wij beslist de
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inhuldiging te organiseren tijdens de eerste opendeurdagen in
het weekend van 7 en 8 september 2019.
Prik deze datum nu al in uw agenda, want het moment waar velen onder u al zo lang op wachten, is bijna aangebroken! Mocht
dat septemberweekend voor sommigen onder u toch nog te
ver af zijn, dan kunt u zich nu al een eerste idee vormen tijdens
een bezoekje aan de site in Kasteelbrakel, zelfs al is die nog
niet volledig afgewerkt. Afspraak in “Les écuries d’HELP ANIMALS”, rue du Bois d’Apechau nr. 10, van maandag tot zaterdag
van 13u tot 17u.
Die grote werven in de beide asielen waren echt noodzakelijk
en geven aan HELP ANIMALS een nieuwe dimensie. Hierdoor
kan zij haar reputatie van uitstekende en “echte” vereniging
voor de bescherming van de dieren ten volle waarmaken. Wij
hebben daarvoor diep in onze financiële reserves moeten putten. Het is dan ook mijn rol om u er voortdurend aan te herinneren hoe belangrijk uw giften en financiële inbreng wel zijn,
want zonder uw steun was dit alles niet mogelijk geweest!
Blijf ons steunen, elke gulle bijdrage – zelfs de meest bescheiden - is onontbeerlijk voor de goede werking en stelt ons in
staat om het hoofd te bieden aan de noden op het veld. Zo
deed eind januari de gemeente Tubeke een beroep op ons om
gekwetste ganzen onmiddellijk op te vangen en te verzorgen
in onze comfortabele gebouw in Kasteelbrakel. Het asiel daar
begint langzamerhand te gelijken op een mini-ark van Noah.
Vergeet niet dat in ons asiel in Kasteelbrakel ook kippen en
eenden, konijnen en Guinese biggetjes enz., die allemaal werden gered en een beter leven zoeken, kunnen worden geadopteerd. Na de opendeurdagen van 7 en 8 september 2019 in
Kasteelbrakel pakken wij het gebruikelijke ritme weer op, te
weten opendeurdagen in het asiel in Anderlecht in december
(voor het kerstfeest van de dieren) en in het asiel van Kasteelbrakel in juni (net voor de zomervakantie). Het bestendigen

van die blijvende relatie met onze leden is essentieel voor het
bestaan van onze vereniging. De toffe traditie van opendeurdagen 2 maal per jaar zal dus binnenkort, na die onderbreking
wegens de werkzaamheden, opnieuw worden voortgezet.
Wat nu de dierenbescherming in België betreft, is het nieuwe Waals wetboek voor dierenwelzijn vanaf 1 januari 2019
in voege getreden onder impuls van Minister Carlo DI ANTONIO. Dat wetboek zou nieuwe actiemiddelen moeten verschaffen (in het bijzonder via de burgemeesters) om dieren in
gevaar vlugger ter hulp te schieten. Binnenkort ontmoeten wij
de andere Waalse afdelingen voor dierenbescherming om de
samenwerkingsverbanden tussen de asielen aan te halen. Een
eerste zeer concreet voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de redding van paarden die begin januari 2019 in Ciney
aan hun lot werden overgelaten (tijdens die reddingsoperatie
werd – en dat doet me veel plezier - de doeltreffende tussenkomst van het team van HELP ANIMALS ten zeerste gewaardeerd door onze collega’s en vrienden van de andere asielen!).
Zelfde situatie in Brussel: de voorzitters en directeurs van de
asielen van VEEWEYDE, HET BLAUWE KRUIS en HELP ANIMALS zaten samen en beslisten om samenwerkings- en overlegverbanden te smeden tussen de asielen van de hoofdstad.
Ik maak van deze regels gebruik om de nieuwe voorzitter van
VEEWEYDE, dhr. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, al heel lang
een vriend van HELP ANIMALS, succes te wensen.
Het is dus onder dit gunstige gesternte dat 2019 is ingezet. Ik
wens u veel leesgenot met uw driemaandelijks tijdschrift dat
wij zo interessant en gevarieerd mogelijk willen maken.
Tot heel binnenkort,
Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS
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De werken in Anderlecht

Volledige renovatie van het
dak van het asiel (kleine honden).

6 Help Animals

De werken in Kasteelbrakel

Nieuw ruimhartig
ontvangstruimte voor bezoekers.

Zeer gebruiksvriendelijke en
lichtgevende lokalen.

Voordien

Nu !
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De werken in Kasteelbrakel

Spectaculaire vooruitgang van de werken:
het nieuwe asiel krijgt vorm !
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Een asiel vol comfort voor
al onze beschermelingen.
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Schenk hen
een NIEUWE
THUIS…

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.
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.
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.

CATY

AIKO

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 14/02/2014

KRUISING FOX
MANNELIJK
GEBOREN: 14/01/2017

JULIE

SAKURA

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 08/11/2015

AKITA
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 03/07/2017

BOBBY

ROYAL

KRUISING DUITSE HERDER

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 08/02/2016
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TROTTEUR
RUIN
GEBOREN: 13/07/2004

REX

MOUCHKA

CHOCAPIC

DUITSE HERDER
MANNELIJK
GEBOREN: 03/03/2018

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 09/01/2016

MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 13/09/2016

CLYDE

FLY

NICKY

PROVENCAALSE EZEL
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/01/2014

BOK
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/01/2009

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 31/01/2011

Lezershoek

R e i s ve r s l a g
van een kat
Hiro Arikawa,
Actes Sud.

Een rechttoe-rechtaan straatkat, die de menselijke taal begrijpt, heeft zijn verblijf gemaakt op de parkeerplaats van
een gebouw in Tokio. Gewend van zwerven, zou hij voor
geen geld van de wereld zijn kostbare vrijheid tegen het
comfort van een thuis willen wisselen ... tot de dag dat hij,
geraakt door een auto, wordt gedwongen om de hulp van
Satoru te aanvaarden. Deze verwelkomt hem in zijn appartement, geneest hem en noemt hem Nana (' zeven 'in het
Japans, om de vorm van zijn staart).
Een respectvolle medeplichtigheid wordt geïnstalleerd tussen de kat en degene die de mens van zijn leven zal zijn.
Maar na vijf jaar samenwonen in perfecte harmonie, dwingt
een onvoorziene gebeurtenis Satoru om zich te scheiden
van zijn trouwe metgezel. Verlangend om hem de beste
meester te vinden, gaat hij op weg om hem voor te stellen
aan zijn toekomstige potentiële "adoptieouders." Dan begint voor de twee vrienden een lange reis met verschillende
ontmoetingen in de vier hoeken van Japan, van de berg Fuji
naar het eiland Hokkaido die voor Nana, vastbesloten om
Satoru te volgen op zijn laatste reis, zoveel mogelijkheden
om het verleden van zijn weldoener te ontdekken en - met
zijn heldere en brutale katachtige visie - vele facetten van
de Japanse samenleving te onthullen.
Originele roman, grappig, diep, intrigerend en ontroerend,
Reisverslag van een kat is een echte parel die je zeker zal
verrassen: door de ogen van Nana, wijze kat, intelligent en
empathisch.
Hiro Arikawa maakt de puzzel van een leven en slaagt,
door kleine poëtische toetsen, om ons een portret te geven,
tegelijkertijd delicaat en verontrustend, van een jonge man
getekend door een tragische bestemming. Ze nodigt haar
lezers ook subtiel uit om de complexiteit van menselijke
relaties, de sociale problemen van het hedendaagse Japan
en vooral de kracht van de band die mens en dier verenigt
te onderzoeken.
Katten, Japan, vriendschap, onthullende reizen ... waar
wacht je nog op om meegesleept te worden door deze warme straal van humor en deze prachtige golf van emotie?

De kat van de
Dalaï-lama
David Michie,
ADA éditions.

Terug van een reis naar de Verenigde Staten wacht de Dalai
Lama rustig in de files in New Delhi.
Zijn aandacht wordt getrokken door een uitgehongerd kitten, die hij uit de sloppenwijken redt om hem naar zijn
Jokhang heiligdom te brengen, om de geheimen van eeuwige wijsheid en echt geluk te ontdekken die alleen worden
onthuld op momenten van grote rust tussen mens en dier.
Vlug een prachtige Himalaya geworden, volg je de avonturen van de CDSS (kat van Zijne Heiligheid, die hij liefkozend zijn "kleine sneeuwleeuwin" noemde). Hij bezorgt
een combinatie van een verfijnde toon en dierlijk instinct,
anekdotes uit zijn katachtige boeddhistische leven terwijl
hij zich tegen de Hollywoodsterren wrijft, die hij onderwijst
aan de voeten van Tibetaanse meesters, en leert wat het leven is van een bodhisattva in de 21e eeuw.
Licht en amuzant, opgefleurd door een galerij van personages die even aardig als vertederend zijn, bevat De kat van
de Dalai Lama ook spirituele lessen die zeker je nieuwsgierigheid en je gedachten zullen voeden. Een roman om aan
te raden aan alle kattenliefhebbes die mooie lessen voor het
leven willen ontdekken om te mediteren, zonder het hoofd
te nemen met pretentieuze en onbegrijpelijke technische of
filosofische termen.
Anne Dumortier
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NIEUWS UIT
KASTEELBRAKEL
Stéphanie DEVIS
Ondervoorzitster van Help Animals

Beste leden, beste vrienden,
Eerst en vooral wil ik u op mijn beurt nog een gelukkig 2019
wensen, al is het jaar ondertussen al in volle gang.
We willen u bedanken voor uw steun en vrijgevigheid tijdens al
die jaren. Zonder u zouden we er niet zijn! Hartelijk dank dat u
het ons mogelijk maakt om op het gebied van dierenbescherming al wat we doen te verwezenlijken.

In december ontmoetten we een echtpaar met twee kinderen, gepassioneerd door dieren. . Ze wilden twee paarden
adopteren, maar wensten vooral de kans te geven aan een
ouder dier, voor wie het minder evident zou zijn om een gezin te vinden.

Het transport vond plaats op 8 december 2018. Paarden in
een trailer zetten is niet gemakkelijk; ze zijn soms ongerust
en kunnen nerveus worden van deze "donkere kooi". Sommige paarden kunnen erg slecht op deze ervaring reageren
en het is een moment waar we soms tegen op zien.
Met GUAPPA ging het echter super, want in slechts twee
minuten stond ze op de trailer. COW-BOY was van zijn kant
veel terughoudender, maar met veel geduld en voorzichtigheid voegde hij zich eindelijk bij GUAPPA. De reis verliep
heel goed en toen ze uit de trailer kwamen ontdekten ze
hun nieuwe domein waar ze nu fijne dagen beleven met hun
nieuwe eigenaren. We hebben sindsdien het nieuws ontvangen dat ze zich perfect hebben aangepast. Ze worden vertroeteld als nooit tevoren. Weer een missie volbracht door
HELP ANIMALS !

Na wat aanpassingen bij hen thuis, was alles klaar om de
paarden te verwelkomen.

Op 12 januari 2019 is het de beurt aan onze kleine ezel ARLEQUIN om geadopteerd te worden. Hij werd in juli 2018 bij

Het jaar 2018 eindigde met een zeer positieve noot: de
adoptie van twee paarden, GUAPPA en COW-BOY.

Vanden Branden
Cow Boy, Guappa, Jessica en Geert

Hades, Zenon
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en Sanchez

Marie met Arlequin en Jean Paul

zijn vorige eigenaar in beslag genomen. Hij was toen slechts
één jaar oud. Skeletachtig en zo goed als in de steek gelaten,
vechtte hij samen met andere volwassen ezels voor zijn leven. Aangekomen bij HELP ANIMALS, gaven we hem rijke
voeding en aangepaste vitamines. Het heeft ons een paar
maanden gekost om hem weer op de been te krijgen en met
veel liefde en geduld werd ARLEQUIN weer een gelukkig
ezeltje. Op de dag van de adoptie liet ARLEQUIN zich probleemloos naar OHAIN vervoeren, waar zijn nieuwe familie
en de andere ezel JEAN-PAUL ongeduldig op hem wachtten. Alles verliep opperbest. ARLEQUIN voelde zich meteen
thuis. ARLEQUIN en JEAN-PAUL zijn gelukkig met hun twétjes en we wensen hen een lang en prachtig leven toe bij de
adoptiefamilie die voor hen zorgt.
Deze mooie maand januari 2019 eindigt zoals ze begonnen
was, met een adoptie, deze keer van de geiten ZENON, SANCHEZ en HADES. Op 16 januari waren we dolblij om hen naar
hun nieuwe familie te brengen, niet ver van het asiel. Het instappen en het vervoer verliepen erg goed. Bij hun aankomst
in een prachtig pand haastten onze 3 geitjes zich om zich te

goed te doen aan het groene gras dat hen wenkte. Het trio,
heel hecht, lijkt zeer goed te functioneren. Ze volgen elkaar
overal en kunnen het goed met mekaar vinden. Zeer gerustgesteld door dit alles, geven we ons volledige vertrouwen
aan hun adoptanten om voortaan voor hen te zorgen.
Met deze mooie succesvolle adopties sluiten we de maand
januari af.
Het jaar 2019 zal rustig zijn gangetje verder gaan, soms in
vreugde, soms in verdriet.
Zo gaat het leven nu eenmaal in het asiel.
Verder rest er mij niets meer te zeggen dan « tot snel » en
vooral een hartverwarmende dankjewel aan alle adoptanten
voor hun grote hart.
Met vriendelijke groeten,
Stéphanie Devis
Ondervoorzitster

Dokter Huetstraat, 108
1070 Anderlecht 02-732.98.00
www.succulente.be - INFO@succulente.be
succulentepatisserievegetale
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Inbeslagneming van paarden
MOOIE VOORBEELDIGE SAMENWERKING
TUSSEN ASIELEN : 9 WAALSE ASIELEN
(MET INBEGRIP VAN HELP ANIMALS)
REDDEN 16 WILDE PAARDEN IN CINEY OP
9 JANUARI 2019, EN 2 VAN DEZE OVERLEVENDEN WORDEN DOOR HELP ANIMALS
OPGENOMEN IN HET ASIEL VAN KASTEELBRAKEL .
Op 9 januari is een coalitie van 9 asielen (ANIMAUX EN PERIL, HELP ANIMALS, VEEWEYDE, LE
REVE D’ABY, EQUI CHANCE, ANIMAL SANS TOIT,
EQUI REVE, OPALE, LES AMIS DES CHEVAUX DU
MARAIS) tussengekomen, in perfecte samenwerking met de burgemeester van Ciney en de lokale
politie, met het vangen van 16 paarden die niet
zelfstandig konden overleven. Zij werden achtergelaten door hun eigenaar, die al meerdere waarschuwingen en proces-verbalen had gekregen, en
die er ook niet was ter ondersteuning van hun basisbehoeften. Deze paarden ontsnapten dan ook
regelmatig, staken de weg over en verwonden zich
aan de prikkeldraad om eten in de nabijgelegen velden te gaan zoeken.
EEN BELANGRIJKE MOBILISATIE EN EEN
GEANIMEERDE GEVANGENNEMING
Gezien het aantal dieren werd er beslist om beroep
te doen op een coalitie van asielen, de 9 V.D.B.hierboven, om tussen te komen, nadat de burgemeester
een gemeentelijk decreet had goedgekeurd voor de
inbeslagname van de paarden.
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Van zodra de teams en de asielvrijwilligers terplaatse zijn, realiseren ze zich de moeilijkheidsgraad van
de opdracht en deze delicate operatie zal dan ook
enkele uren in beslag nemen. Paarden zwerven op
verschillende weiden rond en zijn gedesociabiliseerd wegens gebrek aan menselijk contact. Hun
aanpak is ingewikkeld en men zal moeten sluw tewerk gaan, met een groot aantal deelnemers, omdat het gaat om Camargue-merries (moeders en
veulens).
Gedurende enkele uren proberen de teams de
paarden te verzamelen in een geïmproviseerde
omheining, maar sommigen slagen erin om verschillende keren te ontsnappen. Nadien kunnen de
paarden dan toch één voor één gepakt worden en
in vans en vrachtwagens van de verenigingen geladen worden. Buiten het gedrag van de wilde paarden, kwam er ook nog eens - door de felle regenbuien - een modderig terrein aan te pas waardoor
er veel werd uitgegleden en gevallen in de modder.
Uiteindelijk konden de geredde dieren in de middag
naar de veilige en comfortabele voorzieningen van
de 9 schuilplaatsen, verspreid in Wallonië opgenomen worden (een merrie en haar veulen verblijven
in een asiel van HELP ANIMALS in Kasteelbrakel).
Bekijk de foto's van onze redders in volle actie, ondermeer MAXIME tijdens de geanimeerde gevangenneming van de paarden en AXELLE die de eerste zorgen toedient aan de paarden in ons asiel van
Kasteelbrakel.

EEN LOGISCHE INBESLAGNEMING EN
REDDING, MAAR WAT NU MET DE JURIDISCHE GEVOLGEN ?
Het gewicht van de dieren was echter bevredigend,
temeer omdat ze op eigen kracht voedsel in de nabijgelegen velden konden vinden , maar als ze dat
niet gedaan hadden (terwijl ze een publiek gevaar
waren), dan zouden deze paarden ondervoed geweest zijn, zeker met name in de winter. Het besluit van de inbeslagneming door de burgemeester
van Ciney was dus des te meer gerechtvaardigd
aangezien de paarden gewond raakten door de
prikkeldraad van de omheiningen tijdens hun vele
uitbraken (één van de paarden van de kudde was
zelfs onlangs gestorven door de slechte omstandigheden), en als er niets gedaan werd, dan zouden de anderen misschien hetzelfde lot ondergaan
hebben. Deze inbeslagneming is de eerste sinds de
recente invoegetreding van de nieuwe Waalse wet
inzake dierenwelzijn (1 januari2019), dewelke de
burgemeester het recht geeft om tussen te komen
in deze materie.
De eigenaar riskeert een hogere straf dan vroeger,
en - in dit geval – willen de V.D.B. -interveniënten
zich burgerlijke partij stellen, zodat de fokker-verkoper verantwoording verschuldigd is aan het
Gerechtshof. De burgemeester van Ciney heeft 2
maanden de tijd om over een eindbestemming te
beslissen van deze in beslaggenomen dieren. Het
is uiteraard logisch dat wij hopen dat deze paarden
in de asielen kunnen blijven die hen gered hebben.

Aramis & Tokyo

(dit artikel is overgenomen uit een persbericht, ons vriendelijk ter beschikking gesteld door de afgevaardigden van de V.D.B., dewelke HELP
ANIMALS van harte dankt voor hun ﬁjne samenwerking).

J.J. PEGORER et S. DEVIS
Help Animals
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EEN VAN
DE VELE
ADOPTIES …
Hierbij het relaas van de adoptie van de Portugese waterhond SANCHO eind 2018 in ons asiel in Anderlecht.

Het verhaal begint met het schandalig achterlaten
van de hond door een meester zonder scrupules

Een kelderverdieping in Sint-Gillis. De huurder, iemand met
veel persoonlijke problemen, verlaat het pand zonder een
adres achter te laten of zijn buren te verwittigen. In het achterkamertje van zijn klein appartementje laat hij een hond
achter. Het dier huilt dag en nacht en dat al meer dan een
week. De andere huurders en de buren klagen want het gejank van de hond houdt maar niet op. Niemand lijkt zich te
bekommeren om de hond die op zichzelf is aangewezen. De
politie doet alsof haar neus bloedt.
Na veel verwikkelingen - we besparen u de details - gaat de
voorzitter van HELP ANIMALS op vraag van de andere bewoners naar het gebouw. In het gezelschap van getuigen en
na de politie te hebben verwittigd en de interventie van een
patrouille te hebben gevraagd die zich allerminst van haar
vriendelijkste kant toont, geraakt hij tot bij de hond. Hij stelt
vast dat het om een heel lieve en zeer mooie Portugese waterhond gaat. Zijn drinkbak is leeg; de hond is uitgedroogd,
droge eetkorrels liggen verspreid op de grond naast uitwerpselen, wat bevestigt dat de hond sedert meer dan een week
is achtergelaten. De hond drinkt heel gulzig het hem aangereikte water op. Volgt een stormachtige discussie met de politiepatrouille. Hierop wordt het dier voorlopig naar het asiel
van HELP ANIMALS gebracht voor verzorging.
Gelet op het totale gebrek aan medewerking van de twee
politieagenten, neemt de voorzitter van HELP ANIMALS zelf
onmiddellijk contact op met de Cel Dierenwelzijn van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ook met het parket van
de procureur des Konings. Hij brengt een gedetailleerd verslag uit over de vijandige houding van de beide politiemannen op een ogenblik dat het redden van een dier in levensgevaar op het spel stond.
De volgende morgen krijgt de voorzitter van HELP ANIMALS
een belletje van een charmante vrouwelijke inspecteur van
de politie van Sint-Gillis. In tegenstelling tot haar collega’s de
avond voordien feliciteert zij het team van HELP ANIMALS
voor zijn tussenkomst waardoor het leven van de hond die
anders van de dorst zou zijn gestorven, kon worden gered!
Aan Help Animals wordt gevraagd te wachten op de onderrichtingen van het parket in afwachting dat de schaamteloze
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meester van het dier (dat zelfs geen identificatiechip droeg)
zich eventueel zou aanmelden. Uiteindelijk zal hij het niet
doen, ondanks het bericht dat ter plaatse wordt achtergelaten en de oproeping door de politie. Na meer dan een maand
wachten, meldt de politie ons eindelijk dat bij beslissing van
het parket de hond definitief als achtergelaten wordt beschouwd en voor adoptie in aanmerking komt.
Tijdens zijn volledige verblijf in het asiel wordt de hond, die
wij PONGO hadden gedoopt, dagelijks bezocht door HELENE en DAVID, een jong en heel sympathiek paar. Zij vertellen
u hierna het vervolg van het verhaal …

Het motief van onze keuze
Toen David en ik de eerste keer naar Help Animals gingen,
was dit niet zomaar. Het idee om een hond te adopteren rijpte al gedurende meerdere maanden in onze hoofden en wij
hadden het er al talrijke keren over gehad. Wij waren er ons
goed van bewust dat het bezit van een hond bepaalde verplichtingen met zich meebrengt, vooral ook omdat wij in een
appartement wonen in volle centrum van Brussel.
Op een gegeven moment beslisten wij om de daaropvolgende vrijdag na het werk naar een asiel te gaan. Wij wilden geen
hond kopen, maar wel opvangen.
In het eerste asiel dat we bezochten, trok een kleine beagle
onze aandacht. Een bediende van het asiel gaf ons goeie raad
en waarschuwde ons voor het koppige karakter van dit ras,

vooral omdat wij voordien nog nooit een hond hadden gehad.
Wij speelden een dertigtal minuten met de beagle, vonden
hem schattig, maar waren nog niet overtuigd.
Vervolgens besloten wij om naar Help Animals te gaan.
Toen ik Pongo zag, viel ik onmiddellijk voor hem. Ik denk
door zijn krulletjeshaar. David vond hem lelijk. Maar goed,
ik had mijn hart aan Pongo verloren, en niets anders telde.
We vroegen onmiddellijk of we met hem mochten spelen in
één van de tuinen. Van elke minuut hebben wij genoten. Hij
liep rustig rond, veinsde dat hij naar ons kwam toegelopen
om ons vervolgens te ontwijken zonder ons zelfs maar een
blik te gunnen.
Er waren verschillende bezoekjes nodig vooraleer hij spontaan naar ons kwam gerend. Dit gezegd zijnde, wij wisten dat
het slechts een kwestie van tijd zou zijn aangezien hij zeer
aanhankelijk was naar de verzorgers toe die hij elke dag zag.

Bijzondere situatie/Bezoeken

Nieuw leven van PONGO
Vierentwintig uur later staken wij Pongo onder de douche in
onze badkamer. De volgende dag en alle ochtenden daarna
nam David (zelfstandige) hem mee naar het werk. Aangezien
onze bureaus niet ver van elkaar liggen, haalde ik Pongo op
na mijn werk en keerden we te voet naar huis terug.
Aangezien we nog nooit een hond hadden gehad en het verleden van Pongo niet kenden, wisten wij niet waaraan we ons
moesten verwachten. Maar hij was super vanaf de eerste dag:
hij was dol op spelen met ons. Alhoewel hij wel bang was om
op straat te wandelen (wij denken dat men (bijna) nooit met
hem is gaan wandelen), hield hij wel van tochtjes in het bos
of in het veld en van rennen in het park. Zodra we zijn buik
streelden, ging hij op zijn rug liggen met de poten omhoog;
hij was proper, ging niet in de zetel liggen, sprong nooit op
het bed … totdat wij gedurende twee weken met een verwarmingspanne zaten en we onze voeten moesten verwarmen ...
Na de hervaccinaties gingen we met hem naar de dressuur,
want hij heeft toch zijn eigen karakter.

Aangezien hij (nog) niet geadopteerd mocht worden, gingen
David en ik Pongo gedurende meerdere weken regelmatig
bezoeken. We kregen er echt niet genoeg van: wij hadden
voor Pongo gekozen! Na Help Animals zijn wij trouwens naar
geen enkel ander asiel meer gegaan.
Het was wel heel spijtig dat Pongo – ondanks alle goede zorgen – in het asiel moest blijven terwijl verschillende gezinnen
(wij waren immers niet de enigen die voor hem door de knieen waren gegaan) hem wilden adopteren.
Gelukkig vond mej. Pegorer na enkele weken een oplossing:
Pongo adopteren op voorwaarde dat we hem naar Help Animals zouden terugbrengen als hij binnen de veertien dagen
werd opgeëist.

Na twee dagen met Pongo waren we compleet gek van hem
en we telden de dagen af tot aan het einde van die veertien
dagen. We begrepen niet (en nog altijd niet) hoe die man zo’n
goeie hond heeft kunnen achterlaten. Wij dachten dat die
persoon zich zou manifesteren, maar gelukkig voor ons is dat
niet gebeurd.

Toen ik het goede nieuws van Help Animals op mijn antwoordapparaat hoorde, sprong ik een gat in de lucht van tevredenheid. Ik was nog op het werk, maar heb onmiddellijk
Help Animals gecontacteerd en gevraagd of we hem de volgende dag mochten komen halen.

DAVID en HELENE,
de adoptieouders van PONGO
(nu SANCHO)

Sindsdien kreeg Pongo – die niet reageerde op die naam die
hij in het asiel had gekregen – een andere naam, namelijk
Sancho. Onze trouwe metgezel is nu praktisch altijd bij ons.
Ook David vindt dat hij de mooiste hond ter wereld is. We
hebben mekaar aanvaard.

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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Zij hebben ons verlaten

Cannelle, 17 jaar
geadopteerd op 02/08/2016 door mevr. Annick Minet

Mijn kleine Canelle heeft haar strijd tegen ernstig nierfalen verloren. Ze heeft gevochten tot
het einde, maar het moment is gekomen waarop ik de zware en pijnlijke beslissing heb moeten
nemen om haar los te laten ... Dit was het moment waar ik het meest voor vreesde wanneer ik
deze senior geadopteerd heb, maar zij heeft mij leven gedurende iets meer dan twee jaar verlicht. Ze was de perfecte kat, vriendelijk en dankbaar. Ik heb haar veel liefde gegeven, waardoor ze haar moeilijk verleden heeft kunnen vergeten onvoorwaardelijke liefde heeft gekend.
Vaarwel, mijn Canelle, ik hou van je. "

Rocky, 14 jaar
geadopteerd op 19/03/2005 door mevr. Dory Garcia Castano

Rocky was atypisch, evenals zijn ras "Shikoku Ken". Hij was de perfecte hond. Hij bracht 14
jaar bij ons door. Toen ik hem in het asiel zag, een kleine haarbol van slechts 3½ maand, beet
hij naar alle vingers die hem probeerden te aaien. Tant pis, we hebben nog steeds besloten
hem te adopteren. Thuis was hij meteen braaf en proper, en hij begreep snel de "bevelen" door
slechts te kijken naar mijn gebaren. Hij was gemaakt voor onze familie, misschien omdat hij
juist zo atypisch was. Helaas was de ziekte sterker en de pijn ondraaglijk. Zijn “kattenkarakter”, zijn grote lieve teddyhoofd, zijn neiging tot overheersing en zijn intelligentie zullen worden gemist.

Gizmo, 13 jaar
geadopeerd op 15/02/2010 door mevr. Dominique Vandenschrieck

"Mijn Gizmo, Hoe niet te bezwijken voor je mooi kopje en je vriendelijk uiterlijk? Ik kon niet
anders dan je adopteren! In het begin was ons samenwonen echter niet eenvoudig: je had
een stevig karakter, soms bijtend (letterlijk en figuurlijk!), soms schattig. Zelfs op je slechtste
momenten hield ik van je en was het geen optie om je terug te brengen naar de opvang. We
konden echter niet zo blijven leven. Dus met de hulp van een dierenarts met gedragsregels
hebben we strategieën ingevoerd die ons in staat stelden om samen iets meer dan acht jaar
gelukkig te zijn. Zo zie je maar, met liefde, goede wil en goed advies, kunnen we dingen veranderen! Ik had graag een langere weg met je af gelegd, mijn klein wolfje, maar ik wilde niet
dat je leed en ik liet je voor de laatste keer in mijn armen inslapen. Rust in vrede. Ik zal je nooit
vergeten. "

Django, 14 jaar
geadopteerd op 20/11/2014 door mevr. Axelle De Loen

Liefste Django, Je bent vrij en gelukkig in het paradijs en je slaapt in mijn hart. Je zachtaardigheid, je vriendelijkheid en je trouw hebben me al die jaren mogen vergezellen. Ik heb je
gekust, ik heb je gevoed, ik heb voor je gezorgd, ik heb van je gehouden zonder aarzelen. Soms
heb ik aan je gesnoven, je gewassen, geborsteld, geknuffeld, gemasseerd... Ik heb vaak naar je
geluisterd en je aangemoedigd. Het is waar dat ik soms ook aan je moest trekken of duwen!
Ik heb je gemist, maar elke dag dat we samen hebben gehad, heb ik gevierd, je verafgood en
je zelfs vereerd. Het was liefde op het eerste gezicht langs beide kanten. Onze wandelingen
in het bos, in de stad, overal, mis ik. Ik mis je zo erg! Bedankt, Django, mijn zwarte prins, we
ontmoeten elkaar weer ... ik hou van j
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Duke, genoemd Douchka 14 jaar
geadopteerd op 23/07/2005 door mevr. Anne-Marie Demeuse

Oh Douchka ... als je maar wist hoeveel ze je missen! Sinds 23 november, de dag waarop Anne-Marie toen ze besloot om de vreselijke beslissing te nemen om je te laten gaan en het verergeren van je lijden te voorkomen, voelen je hondenvrienden van het Jacques Brel-park zich
als wezen. Een onvermoeibare loper, hoeveel dagen, jaren van vreugdevolle achteloosheid
heb je met hen gedeeld, met je trouwe metgezellen? Vandaag dwaalt Filou, je kattenvriend die
je "hebt grootgebracht" en die je als zijn moeder beschouwde, als een sombere ziel in het huis
waar hij wanhopig naar je op zoek is ... En Denis, de kleinzoon van je lieve minnares, verloor
de dierbare vriend met wie hij opgroeide en waarmee de 400 stoten uithaalde! Maar waar je
ook bent, je weet: gedurende de 13 korte jaren heb je hun leven opgefleurd en verrijkt, je liet
duizenden sporen van geluk voor altijd onuitwisbaar in hun hart achter.

Luna, 14 jaar
geadopteerd op 30/01/2010 door mevr. Jacqueline Hemes en Mr Guy Schoonaerts

Lieve kleine Luna, als iemand de betekenis begrijpt van de uitdrukking "dierobject", ben jij het
wel . Voordat je deel uitmaakte van de katten- en hondenstam van Guy en Jacqueline, was je
niet anders behandeld dan als een vulgair "speeltje", een omvangrijk geschenk dat snel werd
achterwege gelaten door afgematte kinderen! Jarenlang hebben mensen je zo diep teleurgesteld en gekwetst dat je niet langer in hen geloofde... Je was wantrouwig, steeds defensief,
waardoor het lang heeft geduurd om je geliefd te voelen, om te weten dat je eindelijk een echte
"Home" en een echte familie had die van je hield zoals je verdiende! Het is duidelijk dat Baby,
je rode en jaloerse vijand , je het leven soms moeilijk heeft gemaakt! Maar met geduld hebben
Jacqueline en Guy het voor elkaar gekregen om je vertrouwen in je omgeving te herstellen en je
te verzoenen met de mensheid voordat de ziekte je meedogenloos heeft mee gesleurd je heeft
gedwongen om naar een betere wereld te gaan, waar lijden en nalatigheid niet meer bestaan...
Anne Dumortier

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN
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Zij zijn gelukkig
Zumba

11 jaar oud
geadopteerd op 30/10/2018 door mevr. Camille Jacquemin
Met Zumba verloopt alles uitstekend. Ze houdt ervan om op onze schoot te komen zitten en zich
samen met ons in de zetel languit uit te strekken. Ze staat altijd klaar voor een wandeling in de
prachtige landschappen uit onze omgeving. Ze is heel knuffelig en speels en weet nu al perfect hoe
ze dingen moet vragen om te krijgen wat ze wil. Ze heeft ons zelfs al meerdere keren de slappe lach
bezorgd! Bij ons thuis, in tegenstelling tot wat we hoorden bij Help Animals, blaft ze nooit; we horen
haar niet. Zelfs wanneer we bezoek over de vloer hebben, is ze ongelooﬂijk lief en altijd blij om nieuwe
mensen en nieuwe honden te ontmoeten. Ze luistert goed, verstaat het zit-commando, herkent haar
naam wanneer we haar roepen en ze komt dan ook terug naar de voet. We hebben er bijgevolg alle
vertrouwen in om haar los te laten lopen in het bos..

Harhour & Mika

4 en 3 jaar oud
geadopteerd op 06/01/2018 door mevr. France Wernerus
Harhour en Mika zijn buitengewone katten! Wanner ik moet huilen of een zware dag heb gehad,
komen ze naast me zitten om me te troosten. Ze zijn erg braaf en antwoorden meteen als ik ze roep.
Voor mij zijn ze veel meer dan simpelweg katten, zij zijn de kinderen die de natuur mij nooit heeft
kunnen geven. Ze brengen zoveel geluk en liefde met zich mee en het zijn werkelijk de sterren in huis
wanneer er bezoek is!

Coke

werd Charly, 1,5 jaar oud
geadopteerd op 06/01/2018 door mevr. France Wernerus
"Terwijl ik me heel klein had gemaakt en ineengedoken in de achterkant van mijn kooi zat, kwam
een dame me ophalen. Ze gaf me een nieuwe naam: Charly. Ik was huiverig en accepteerde niet dat
mensen me benaderden. Ik zat verstopt onder de meubels en blies krachtig om aan mijn omgeving, die
ervan droomde om met me te knuffelen, duidelijk te maken dat ik hiermee absoluut niet gediend was!
Ik heb mijn adopteerder zelfs meerdere keren met tranen in de ogen mogen zien wanneer ze volledig
ontmoedigd was. Onder begeleiding van de gedragsspecialiste van het asiel, kon ik de strelingen van
mijn baasje geleidelijk aan weten te appreciëren gedurende mijn maaltijden. De hele familie begon
met mij te spelen en ik besefte dat ze alleen het beste met me voor hadden. Zowel in de tuin als in het
huis speel ik nu met Chanel, het klein katje dat eind mei toe kwam om me gezelschap te houden. Nu
worden we steeds geknuffeld, nog voordat we de tijd krijgen om het te vragen. Vandaag is het een jaar
geleden dat ik het geluk heb gehad om gered te worden en sindsdien tel ik mijn gelukkige dagen. "

Atlas

7 jaar
geadopteerd op 01/12/2018 door mevr. Anne-Maria Luukkainen
Atlas begroet al zijn vrienden van Help Animals! Aanvankelijk leed hij aan angst en jankte hij toen ik
wegging, maar dankzij het advies van Anne Sophie (gedragsspecialiste), was dit probleem na een week
reeds opgelost. Hij is heel speels en houdt van speelgoed, vooral van de grote ballen die hij mooi naar
me apporteert. Zeer intelligent zijnde, geniet hij van het uitvoeren van kleine taken die hij aanleert in
mijn moedertaal, het Fins. Waar hij vooral van houdt, zijn de wandelingen in het park van Woluwe,
waar hij graag andere vriendelijke honden ontmoet. Hij kan 3 uur lang lopen en zal hierdoor de rest
van de dag gelukkig zijn, maar lang niet uitgeput! Atlas houdt mijn bejaard teefje gezelschap, die haar
broer 5 maanden voor zijn aankomst verloren had. Zij was oorspronkelijk extreem verlegen, maar
kreeg meer vertrouwen met hem in de buurt. Nu durft ze zelfs overdag de straat op. De twee honden
slapen samen (op mijn bed), maar 's avonds gaat Atlas graag naar zijn eigen bed. Hij is een goede
bewaker want kondigt het aan wanneer hij iets vreemds hoort, maar zal mijn vrienden echter steeds
binnen laten komen, zelfs wanneer ik er niet ben. Atlas is simpelweg PERFECT voor ons!
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DE WAALSE CODE VOOR HET DIERENWELZIJN
HEEFT U UW VERGUNNING ?

De vraag is al een paar weken op ieders lippen en het antwoord is ondubbelzinnig: ja!
De Waalse code voor dierenwelzijn die werd gestemd in oktober
2018, trad in werking op 1 januari 2019. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat dit uitsluitend het Waalse Gewest betreft en dus
niet het Vlaamse Gewest noch het Brussels Gewest. Geprezen door
vele verenigingen voor dierenwelzijn, heeft het 12 hoofdstukken en
109 artikelen.
Essentiële dierenwelzijnsthema's worden behandeld, inclusief de verplichting om houder te zijn van een "vergunning" om een dier te houden. Het leek ons belangrijk om duidelijk uit te leggen wat dit inhoud.

Enkel de walen zijn betrokken
Eerste belangrijk punt om te benadrukken: dit is een regionale wet die
alleen van toepassing is op personen die legaal in het Waals Gewest
zijn gevestigd. Dit betekent dat de Brusselse familie die hun hond
wandelt tijdens een verblijf in de Ardennen niet wordt beïnvloed door
deze nieuwe reglementering (althans op het niveau van de vergunning).

Welke stappen moeten worden ondernomen ?
Geen enkele !
Art.D.6.§ 1er : Elke persoon zal ipso facto en immateraal de vergunning bezitten, op voorwaarde dat de vergunning niet permanent of tijdelijk is ingetrokken krachtens een rechterlijke of administratieve beslissing ... Wanneer
de persoon die het dier houdt een fysiek persoon is, moet zij de meerderheid
hebben bereikt.

Het is duidelijk dat er geen formaliteit moet worden uitgevoerd door
degenen die een dier houden of willen houden. De vergunning wordt
automatisch aan hen verleend. U hoeft zich niet naar het gemeentehuis te haasten om een geschreven document te bekomen.
We durven ons niet voorstellen dat het verkrijgen van een "papieren
vergunning" een administratieve schok zou hebben veroorzaakt met
het oog op het aantal mensen dat thuis een dier heeft (van goudvis tot
paard)!
Een belangrijke verduidelijking: de code gebruikt de term "dier" zonder verdere specificatie, dit omvat dus alle toegelaten dieren.
De persoon moet meerderjarig zijn (18 jaar oud) en "moet de bekwaamheid en het vermogen hebben om een dier te houden".
Hier is een relatief breed concept dat enkel logisch is, meer nog als je
weet dat de code de voorwaarden van accommodatie en detentie duidelijk definieert in art. D.8.§ 1e.
Iedereen moet het dier voedsel, verzorging en onderdak of schuilplaats
bieden dat past bij zijn aard, fysiologische en ethologische behoeften,
staat van gezondheid en ontwikkelingsgraad, aanpassing of domesticatie. Ruimte, verlichting, temperatuur, hygrometrie, ventilatie en andere
omgevingscondities zijn consistent met de fysiologische en ethologische
behoeften van de soort.
Degene die hiervan afwijkt, kan worden onderworpen aan sancties
die zijn opgelegd door rechterlijke of administratieve instanties zodra
deze "juridisch bindend" zijn geworden, dat wil zeggen nadat de beroepstermijnen zijn verstreken en/of uitgeput.
Onder deze boetes is er de intrekking van de vergunning voor het houden van een dier voor een tijdelijke of permanente periode. De aldus
gesanctioneerde persoon mag geen enkel dier meer houden.
In geval van ernstig misbruik worden zware gevangenisstraffen (tot
15 jaar detentie) en hoge boetes voorzien.
Zullen ze door de rechters worden toegepast?
Het is te hopen, omdat moet worden opgemerkt dat de gevallen van
bekende mishandeling vaak het resultaat zijn van recidivisten.
De Waalse code van dierenwelzijn is een echte stap voorwaarts op het
gebied van dierenbescherming die de leiders van andere regio's van
ons koninkrijk zou moeten inspireren.
De behandelde thema's hebben betrekking op het houden, de handel,
het vervoer en de introductie van dieren op het Waalse grondgebied,
het doden, de experimenten, de controles en de repressie van de inbreuken ...
Hoewel het wenselijk is om op bepaalde gebieden nog verder te gaan,
moeten we zonder voorbehoud de verklaring in artikel D.1 van de
Code toejuichen ... Het dier is een gevoelig wezen met specifieke behoeften volgens zijn aard.
Christian De Meyer
Help Animals
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DE BRUSSELSE RAAD VOOR DIERENWELZIJN:
RECENTE ACTIVITEITEN EN VERWEZENLIJKINGEN

DOEL, WERKING EN SAMENSTELLING
Door de 6e Staatshervorming is dierenwelzijn een gewestelijke
bevoegdheid geworden, waardoor in Vlaanderen, Wallonië en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) aparte, regionale Raden
voor dierenwelzijn opgericht werden om de respectievelijke ministers of staatssecretarissen te adviseren. In het BHG gebeurt dat op
verzoek van staatssecretaris Bianca Debaets, op initiatief van het
departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, of op eigen
initiatief. De Brusselse Raad telt 15 uitvoerende leden, met vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties (2), dierenasielen (2), verenigingen van fokkers (2), beroepsverenigingen van
dierenartsen (3), het maatschappelijk middenveld (1) en Brulocalis
(1), alsook 4 wetenschappelijke experten, die het uitvoerend bureau
vormen. De administratie van de Raad wordt gevoerd door het personeel van het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

ACTIVITEITEN EN ADVIEZEN 2017
Na de oprichting van de Brusselse Raad (eind 2016) werd begin
2017 allereerst een werkschema opgesteld en de te behandelen
onderwerpen werden ingepland. De Raad maakte in datzelfde jaar
een evaluatie van het federaal ontwikkelde “kattenplan” (een meerjarenplan om de populatie zwerfkatten te verminderen door verplichte identificatie, registratie en sterilisatie) en besprak ook het
gebruik van pony’s op kermissen, het onverdoofd slachten en welke
reptielen als gezelschapsdier kunnen worden gehouden.

VERBOD OP KERMISPONY’S

Het gebruik van pony’s op kermissen voor het vermaak van het publiek was tot nu toe in bepaalde Brusselse gemeenten wel en in andere
gemeenten niet toegelaten, maar zal vanaf 1 januari 2019 in alle 19
gemeenten van het BHG verboden zijn1. Het advies van de Raad over
dit onderwerp kwam er half 2017 op expliciete vraag van de staatssecretaris en vertrok vanuit de kennis die in 2011 reeds door de federale
Raad verzameld was, als basis voor het Koninklijk Besluit van 1 maart
2013 betreffende het welzijn van paarden en pony’s op kermissen. De
Raad stelde een lijst met normen op om het welzijn van paarden en
pony’s op kermissen te beoordelen, maar kwam tot het besluit dat te
weinig informatie beschikbaar was om te bepalen of de kermishouders
met pony’s in het BHG aan deze normen voldoen. Uiteindelijk heeft de
Raad de staatssecretaris geadviseerd om, op basis van andere argumenten, het gebruik van pony’s op kermissen af te schaffen, maar een
minderheidsadvies van de drie verenigingen van dierenartsen en Felis
Beligica is ook aan de staatssecretaris overhandigd. Het advies geldt
niet enkel voor pony’s, maar ook voor andere paardachtigen die op
kermissen ingezet zouden worden.
ONVERDOOFD SLACHTEN

VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN KATTEN
Identificatie en registratie van katten is in het BHG sinds 1 november
2017 verplicht voor elke kat die na deze datum is geboren. Het inplanten van een elektronische identificatiechip moet de houder door een
dierenarts laten uitvoeren vóór de kat 12 weken oud is. Ook is sterilisatie van kattinnen én katers verplicht sinds 1 januari 2018, voor elke
katteneigenaar (behalve erkende kwekers), voordat de kat de leeftijd
van 6 maanden bereikt. Katten geboren vóór 1 januari 2018, moeten
vóór 1 juli 2018 worden gesteriliseerd.
Op advies van de Raad werd een uitzondering gemaakt voor dierenasielen die niet-gesteriliseerde kittens jonger dan 6 maanden kunnen
laten adopteren als de adoptant contractueel belooft het kitten te laten steriliseren vóór het 6 maanden oud is.
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Over het gevoelige onderwerp “onverdoofd slachten” is al veel gediscussieerd binnen en tussen politieke kringen, wetenschappelijke
adviescommissies en geloofsgemeenschappen. Op Europees niveau
is verdoving (of beter bedwelming) van dieren bij het slachten verplicht, behalve bij slachtingen voorgeschreven door een religieuze
ritus. In België werd deze uitzondering in vraag gesteld in 2008 door
de federale Raad en in 2016 door de Waalse Raad voor Dierenwelzijn,
omdat uitgebreid wetenschappelijk onderzoek duidelijk aangeeft dat
slachten zonder bedwelming vermijdbaar leed veroorzaakt. Bovendien erkent de Raad het probleem dat het momenteel mogelijk is dat

vlees van onbedwelmd geslachte dieren terechtkomt in het “gewone”
voedselcircuit, zonder dat consumenten de keuze kan geboden worden voor vlees van 100% gegarandeerd bedwelmd geslachte dieren.
Daarom adviseerde de Raad om voorafgaande (eventueel omkeerbare) bedwelming te verplichten bij alle slachtingen in het BHG, zoals
dat ook verplicht zal worden in Wallonië en in Vlaanderen, op basis
van decreten die in werking treden vanaf respectievelijk 1 juni 2018
en 1 januari 2019(1). De Raad vreest voor een grote toename in onbedwelmde slachtingen in het BHG na deze data en doordat zijn advies
nog niet is omgezet in wetgeving in het BHG.

met de essentie van deze nota, behoudens enkele opmerkingen en
een minderheidsadvies van de vertegenwoordigers van de Brusselse
dierenasielen, de Nationale Raad voor Dierenwelzijn en GAIA die een
aantal bepalingen liever strenger wilden zien.
VERBOD OP DE FOK VAN “FOLD” KATTEN VANWEGE ERFELIJKE
SKELETAFWIJKINGEN

REPTIELEN DIE ALS GEZELSCHAPSDIER KUNNEN WORDEN GEHOUDEN

De staatssecretaris vroeg de Raad om - naar het voorbeeld van de
zogenaamde “positieflijst voor zoogdieren” - een positieflijst op te
stellen van de soorten reptielen die gehouden mogen worden door
particulieren. De Waalse Raad voor Dierenwelzijn had reeds een dergelijke lijst goedgekeurd op 21 april 2017. Criteria voor opname op
de positieflijst waren onder meer “mogelijk gevaar voor de mens” en
“onderhouds-gemak”. Zo werden enkel niet-giftige soorten die met
dode dieren gevoed kunnen worden op deze positieflijst opgenomen.
De Brusselse Raad besliste om deze lijst volledig over te nemen, en
erkent dat deze wel regelmatig moet worden herzien. Tot op heden
is dit advies echter nog niet omgezet in wetgeving in het BHG, wat de
Raad ten zeerste betreurt.

De kattenrassen “Scottish Fold” en “Highland Fold” hebben enigszins
korte en sterk naar voren gebogen oren, door een genetische mutatie die de ontwikkeling van kraakbeen beïnvloedt. Dit zorgt helaas
ook voor ernstige misvormingen van het kraakbeen in de rest van het
skelet. Deze erfelijke aandoening heet in wetenschappelijke termen
“osteochondrodysplasie”, en leidt vaak tot chronische gewrichtsontstekingen en pijn. Die pijn wordt dikwijls niet of moeilijk herkend,
omdat katten bij pijn vaak slechts subtiele veranderingen in gedrag,
houding en gezichtsuitdrukkingen laten zien. Omwille van deze welzijnsproblemen wil de Raad een volledig verbod op de fok van “Fold”
katten (met een uitdoofbeleid), verplichting tot steriliseren van de
reeds bestaande katten en een verbod op het tentoonstellen en adverteren van deze rassen. De Raad adviseert om deze maatregelen
snel te implementeren, gezien de snel toenemende populariteit van
“Fold” katten.
HYBRIDE KATTEN IN HET BHG

ACTIVITEITEN EN ADVIEZEN 2018
De voltallige Raad heeft in 2018 reeds vier keer vergaderd en zal volgens de planning dit jaar nog twee keer vergaderen. Daarenboven
werden binnen de Raad nog verschillende werkgroepen opgericht,
waarvan inhoud van de besprekingen evenwel vertrouwelijk blijven
tot de verzending van de adviezen aan de staatssecretaris, zoals bij
wet bepaald is. Ondergenoemde adviezen werden reeds publiek gemaakt.
VERMINDERING VAN HET GEBRUIK VAN PROEFDIEREN

Eind 2017 vroeg de staatsecretaris het advies van de Raad over haar
beleidsnota over de vermindering van het gebruik van proefdieren. In
deze principenota werden ambitieuze doelen gesteld om het aantal
dieren dat gebruikt wordt in dierproeven in het BHG substantieel te
verminderen door middel van niet-vrijblijvende streefdoelen voor de
sector. Deze bestaat in het BHG bijna uitsluitend uit wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. De Raad verklaarde zich principieel akkoord
(1)

De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn publiceerde in 2017 al een advies en een rapport over hybride katten. Dit zijn kruisingen tussen
gedomesticeerde katten en wilde, niet-gedomesticeerde soorten.
Tegenwoordig worden hybride katten ook in België steeds populairder, met Bengalen en Savannahs als “koplopers”. Er bestaan echter verschillende problemen i.v.m. de fok en het houden van hybride
katten, waarvan ook de Brusselse Raad de ernst erkent. Ten eerste
zijn wilde kattensoorten en de vroege generaties van hun hybriden
niet gedragsmatig aangepast aan het leven als huisdier. Een tweede
probleem bij de vroege generaties van hybriden is hun gebrek aan
fertiliteit in combinatie met welzijnsproblemen tijdens de paring en
dracht. Deze zijn des te zorgelijker omdat het creëren van een nieuw
hybride ras telkens een voldoende aantal wilde katten vereist om
inteelt te vermijden. Ten derde staan noch de wilde noch de hybride
katten op de zogenaamde “positieve lijst” (Koninklijk Besluit van 16
juli 2009). Daardoor is het wettelijk verboden om ze te fokken en te
houden zonder derogatie van de Dierentuincommissie. De Brusselse
Raad adviseerde dus – net als zijn Vlaamse tegenhanger - een verbod
op het fokken en houden van hybride katten (inclusief de Savannah),

In Wallonië geldt voorlopig een uitzondering voor runderen: de bedwelming mag onmiddellijk na het kelen plaatsvinden.
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met uitzondering van Bengalen vanaf de vijfde generatie. Deze uitzondering voor Bengalen wordt echter niet ondersteund door GAIA, de
Nationale Raad voor Dierenbescherming en de vertegenwoordigers
van de Brusselse dierenasielen.
ERKENNINGSPROCEDURE VOOR OCCASIONELE KWEKERS VAN
HONDEN EN KATTEN

OP DE WEBSITE
De reeds aan de staatssecretaris verzonden adviezen zijn vrij te
raadplegen op https://leefmilieu.brussels/ of https://environnement.brussels/ (bij “thema’s” doorklikken naar “dierenwelzijn” en
verder naar “Brusselse Raad voor dierenwelzijn”).
Hier kan men ook de namen terugvinden van de organisaties en
hun vertegenwoordigers die zetelen in de Raad.Onder het thema
“dierenwelzijn” vindt men meer informatie over de verschillende
thema’s en wetgeving die behoren tot de bevoegdheid van het
departement Dierenwelzijn.

Kwekers van honden en katten moeten volgens het Koninklijk Besluit
van 27 april 2007 worden erkend vanaf dat deze meer dan 2 nestjes
per jaar willen kweken. Na een aanvraagprocedure en een controlebezoek door de bevoegde overheid, kan men een erkenning krijgen als
hobbykweker, professionele kweker of kweker-handelaar. In Wallonië
moeten echter ook kwekers van 1 of 2 nestjes per jaar - occasionele
kwekers - erkend zijn. Deze erkenning verloopt in Wallonië via een zogenaamde “light” procedure, met minder administratie en zonder controlebezoek. De Brusselse Raad is voorstander van een gelijkaardige
erkenningsprocedure voor occasionele kwekers in het BHG, omdat dit
de traceerbaarheid van de kweek van katten en honden zou ten goede
komen. Ook zou dit kleine kwekers van raskatten toelaten om - ondanks de sterilisatieverplichting voor katten (zie hierboven) – onder
niet al té strenge voorwaarden een beperkt aantal nestjes te kunnen
grootbrengen in een huiselijke omgeving.
De meerderheid van de Raad wil de erkenning als occasionele kweker
van katten in het BHG voorbehouden aan kwekers van raskatten; voor
“gewone” huiskatten wil men geen uitzonderingen op de sterilisatieplicht, in het kader van het Kattenplan. Ook wil de Raad dat de erkenningsprocedure op enkele punten minder “licht” is dan in Wallonië. Er
was echter geen unanieme consensus over dit advies. De drie verenigingen van dierenartsen betreuren de verschillen in het statuut van
occasionele kweker tussen de Belgische gewesten, en willen de “light”
erkenning ook mogelijk maken voor occasionele kwekers van huiskatten. Zij waarschuwen immers dat rasselectie onvermijdelijk leidt tot
genetische afwijkingen.

(Dit artikel wordt hier gepubliceerd met toestemming
van BRULOCALIS, vertegenwoordigd door dhr. DEWEZ)
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Denk aan uw huwelijken,
communies, barbecues, ...

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

TRANSPORT • VERHUIZINGEN

A.L.S.
SPOEDBESTELLING

Ets Lejeune-Schuremans scrl

GRATIS BESTEK
GSM : 0475 273 708
TEL: 02/347 22 05 - FAX: 02/343 33 49
BOLLINCKXSTRAAT 205 - 1070 BRUSSEL
B.T.W. 438879963

Boutique Molnar

Bij MOLNAR is de kat verheven tot kunst …
U droomt ervan om de grot van Ali Baba te verkennen of het fraaie universum
van Alice in wonderland te bezoeken?
Ontdek de unieke en onovertroffen wereld van de Molnarboetiek waar
kunstkeramiek, sierlijke antieke waaiers, glinsterende parels en ﬁjnbesneden
broches, schitterende kunstjuwelen, subliem kantwerk en andere uitzonderlijke
hebbedingetjes op u wachten.
Maar vooral zult u, kattenliefhebbers, volledig van slag zijn, uw hart zal op hol
slaan, verrukt bij het zien van al die goddelijke kattenbeeldjes die Guy en Maria
Molnar in de loop der jaren met veel passie hebben verzameld en nog steeds
verzamelen. Allebei zullen ze voor een poeslief onthaal zorgen en u uitnodigen
om de fantastische avonturen van BUBU, hun grappige en geinige kat, aan de
hand van beeldmateriaal mee te beleven.
Vrienden van Help Animals, rijk en arm, welkom op de planeet van koning kat.
Kom binnen en laat u charmeren door dit ongelooﬂijke rariteitenkabinet! Dat de
kat in de Molnarboetiek ware kunst is, staat als een paal boven water …
Anne Dumortier

Heeft U zakens
te koop?
Richt U in volle
vertrouwen tot Boetiek M.
Molnar
U zult voor elk object met
betrekking tot de kat de
juiste prijs ontvangen.
135, Blaesstraat
1000 Brussel
GSM. 0486 85 97 17

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:

Peter- of
meterschap

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
Anne Dumortier
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.
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LEVENSVERWACHTING BIJ
DIEREN … Va n e n ke l e d a g e n t o t i n d e e e u w i g h e i d !

De laatste decennia is de levensverwachting voor een groot deel van de
wereldbevolking blijven stijgen dankzij
medische en pharmaceutische verbeteringen en door een betere levenshygiëne, zelfs al is deze nog ver van ideaal.
Rond het jaar 1900 was de gemiddelde levensverwachting van onze grootouders ongeveer 50 jaar. In 2018 bedraagt dit bijna 80 jaar voor mannen en
85 jaar voor vrouwen.
We klagen niet, maar kunnen onze gezelschapsdieren van dezelfde medische
vooruitgang proﬁteren ?
Ja, min of meer.
De gemiddelde levensverwachting bij
katten ligt vandaag tussen de 15 en 20
jaar terwijl dit in 1996 slechts 10 jaar
bedroeg. Wat honden betreft zien we
in de statistieken grote verschillen naar
gelang de grootte van het ras. Waar de
kleinste rassen (Yorkshire, Poedel, Chihuahua…) kunnen verwachten om 12 à
13 jaar te worden, zou dit bij de grootste rassen (Deense Dog, Sint-Bernard…)
maximum 8 à 10 jaar zijn. Dit is telkens
gemiddeld gezien.
De positieve mentaliteitswijziging naar
onze viervoeters toe is hier niet vreemd
aan. Veel eigenaars (spijtig genoeg niet
allemaal) hebben meer aandacht voor
het welzijn van het dier waar ze hun
leven mee delen. Zo’n veertig jaar geleden bestond dierenvoeding vooral uit
etensrestjes van tafel wat resulteerde in
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overgewicht met alle gevolgen vandien,
zowel op gebied van gezondheid (hartproblemen…) als op gebied van welzijn in
het algemeen.
Tegenwoordig zorgen een beter uitgebalanceerd dieet en vooruitgang op het gebied van dierengeneeskunde ervoor dat
onze dieren beter en langer leven.
Dit is ook het geval voor paarden. Hun
gemiddelde levensverwachting is momenteel ongeveer dertig jaar, terwijl dit
een aantal decennia geleden niet meer
dan 20 jaar was. Ook hier zijn er grote
verschillen, afhankelijk van het ras. Het
meest resistent zijn de pony's en trekpaarden en de meest kwetsbaren zijn
volbloeden en dravers.

Wilde dieren
Per deﬁnitie krijgen dieren die in het wild
leven geen zorg van een dierenarts en
geen medicijnen. Voor het grootste deel
zijn ze onderworpen aan de harde wetten van de natuur, roofdieren, hongersnood, slecht weer ...
Al deze gebeurtenissen genereren een
permanente stress die weegt op hun fysiologische balans en hun vermogen om
"ouderdom" te bereiken.

Dieren die het minst
lang leven
Ongetwijfeld gaat het om insecten, waaronder de gewone vlieg die je in alle regio's
van de wereld kan terugvinden. Ze leeft 15
tot 30 dagen of iets meer wanneer ze haar
toevlucht zoekt in een huis waar voedsel in
overvloed is.
Net als bij veel insecten wordt de levensduur van bijen bepaald door de seizoenen.
De « werkers » die in de zomer zijn geboren,
hebben een intense maar korte levensduur
die niet langer is dan 5 weken. Degenen
geboren in de herfst, winter of lente leven
meestal 4 tot 6 maanden. De koningin, de
enige die eieren legt, kan wel 4 tot 5 jaar
oud worden.
Vlinders hebben de herdnekkige reputatie
om maar een paar dagen te leven. Maar in
feite varieert hun levensverwachting als
volwassene van één dag tot meer dan 9
maanden, afhankelijk van de soort waartoe ze behoren. Sommigen zijn in staat om
te overwinteren!
Onder de insecten zijn zwarte mieren (die
mieren die onze tuinen binnendringen) een
uitzondering. In hun zeer georganiseerde wereld leven de zeer actieve werksters
maximaal 1 jaar. De koningin kan 15 jaar
worden.
Insecten maken deel uit van de levende wezens wiens leven bijzonder kort is.

Dieren die het
langst leven
Er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp gedaan
omdat het bijzonder moeilijk is om de
leeftijd van wilde dieren te beoordelen
wanneer ze de wereld van de levenden
hebben verlaten. Hun lichamen worden
over het algemeen heel snel "verzwolgen" door aaseters en andere dieren op
zoek naar gemakkelijk voedsel. Deze
studies hebben echter aangetoond dat,
op een paar uitzonderingen na, land- en
zeedieren, van wie de levensverwachting
veel groter is dan die van mensen, een
traag metabolisme hebben. Kortom, ze
groeien langzaam en planten zich langzaam voort.
De Groenlandse walvis is er één van.
Met een lengte van 14 tot 18 meter en
een gewicht van 75 tot 100 ton, leeft hij
in het koude water van het noordpoolgebied, meestal in de buurt van het pakijs,
en kan zelfs ouder dan 200 jaar worden.
De Groenlandse haai doet het beter! Hij
reist ook door de koude en diepe wateren
van de Arctische en Noord-Atlantische
Oceanen. Met een enorme omvang, tot
6 meter voor meer dan een ton, heeft hij
de bijnaam "de slaper van Groenland"

vanwege zijn traagheid. Hij zwemt op de
bodem van het water, spaart zijn energie
en is opportunistisch en niet moeilijk wat
voedsel betreft. Het vrouwtje bereikt pas
geslachtsrijpheid als haar lengte ongeveer 4 meter is. Ze is dan ongeveer 150
jaar oud!
Nog steeds in de koude wateren van de
oceanen kunnen zeesponzen enorme
leeftijden bereiken, tot 1500 jaar, dankzij hun vermogen om te regenereren.
Het is duidelijk dat deze paar voorbeelden de uitdrukking bevestigen: "koude
bewaart"!
Op het vasteland is het de reuzenschildpad die op de Galapagos-eilanden en de
Seychellen leeft en die het record van
een lang leven houdt met meer dan 250
jaar voor sommige onder hen. De oudste
landschildpad is 184 jaar en leeft vreedzaam op de Seychellen.
Maar er is één diersoort die het geheim
van onsterfelijkheid bewaart: de kwal
"turritopsis nutricula". Hij meet minder
dan één centimeter, leeft in de Caribische Zee en is in staat om het verouderingsproces om te keren. Net als andere
kwallen, is hij niet enkel in staat om zijn
cellen te regenereren, maar ook om terug

te keren naar het poliepstadium na het
bereiken van geslachtsrijpheid. De cyclus van het leven begint dan opnieuw,
waardoor hij het enige biologisch onsterfelijke dier is.
De gemiddelde levensverwachting van
al deze soorten is wetenschappelijk
alleen accuraat in de context van een
"normaal" leven in een gezonde natuurlijke omgeving. Het is aan ons om dit te
behouden en de schade te herstellen die
onze voorouders (vaak door onwetendheid) in de loop van de eeuwen hebben
aangericht. Het is niet te laat, maar wel
hoog tijd om er aan te beginnen.

Christian De Meyer
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Enkele adviezen om de adoptie
van uw pup goed te laten verlopen :

wat moeten we doen
opdat het een perfecte
hond wordt?
1.

2.

Bereid zijn komst goed voor

Voor een succesvolle integratie van
de pup in uw gezin, is het belangrijk
om zijn aanhankelijkheid succesvol
over te dragen!

Komt uw pup van een asiel, van een fokker of van een
particulier, het maakt niet uit, maar wat wel van cruciaal
belang is, is dat de beslissing om zo'n schattige pup te verwelkomen zorgvuldig werd overwogen en gevalideerd
door ALLE leden van de familie. Zulk een gebeurtenis
verandert altijd het familiesysteem, de gewoonten en de
werklast van éénieder.
Alvorens u voor zo'n snoezig pupje zwicht, is het belangrijk om het ras te kiezen of de rassenkruising waarvan de
puppy voortkomt. De behoefte aan activiteiten van uw
huisdier moet worden gerelateerd aan uw levensstijl en
in lijn zijn met de tijd die je hebt om het te geven. Dit is
een onmisbaar criterium voor een succesvolle hond/mens
partnerschap.
Bent u een dynamische en sportieve familie die best
enkele uren per dag aan de activiteit van uw hondje wil
besteden (opvoeding, wandelingen,...) : dan zijn rassen
zoals de Border Collie, Husky, Jack Russel, Teckel, Beagle, enz.... voor u het geschikte ras.
Indien u, natuurlijk naast de dagelijkse onmisbare wandelingen, uw huisdier liever rustig aan uw zijde hebt en
in zijn tuin laat spelen, kiest u in dit geval beter voor
"rustigere" rassen zoals de Newfoundlander, Shih Tzu,
Maltezer, Cavalier King Charles, Bulldog, Greyhounds,
enz.

Bij de geboorte is de pup van nature gehecht aan zijn moeder. Vervolgens, bij het opgroeien, hecht hij zich meer aan
zijn broers en zussen, aan de mensen die voor hem zorgen,
maar ook aan zijn favoriete speelgoed en zijn omgeving.
De aanwezigheid van de mens (of object) boezemt hem
vertrouwen in en bij diens afwezigheid : angst !
Gelukkig, wanneer er adoptie is, heeft de hond de capaciteit om die gehechtheid aan nieuwe wezens (mensen,
honden, katten,...) aan te passen en herop te bouwen. Een
hond die zich goed voelt in zijn poten, is een hond die flexibel is en zich aan de verschillende leden van de familie zal
hechten, alsook aan de andere dieren in de familie, aan
zijn omgeving, aan zijn speelgoed en aan vrienden van de
familie.
Wanneer de pup wordt aangenomen, moet hij afscheid
nemen van zijn vorig leven en van zijn dierbaren. Dit proces kan enkele uren tot zelfs enkele dagen duren.
Als hij zich in nood voelt, kan hij zijn emotionele toestand
uiten door te huilen, verlies van eetlust, psychosomatische aandoeningen zoals diarree, gevoeligheid voor besmettelijke ziekten, enz. Als dit het geval is met uw pup,
is het belangrijk om uw dierenarts zo spoedig mogelijk te
raadplegen.
Om ervoor te zorgen dat het aanhankelijkheidsproces
goed verloopt, is het belangrijk, in de eerste dagen van
de komst van uw pup, om tijd aan hem te besteden. Uw
aanwezigheid en die van de andere familieleden moeten
geruststellend worden:
Speel zoveel mogelijk met hem, geef hem iets om op te
kauwen (het helpt hem om te ontspannen, en voor zijn
emotioneel evenwicht);
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Geef hem een rustige en gezellige plek (vooral niet in
een rumoerige plaats ) waar hij veilig kan in slaap vallen, zonder verplicht waakzaam te blijven.
Leer hem om alleen te kunnen blijven van tijd tot tijd: na
een goede speelsessie, wanneer uw pup moe is, neem je
hem mee naar zijn kussen. Geef hem bijvoorbeeld een
rundspees om te kauwen en vertel hem dat je weggaat.
Bied geen afscheid waardig aan een "Griekse tragedie",
maar blijf eerder neutraal. Idem als je terugkomt. Doe
deze oefening dagelijks door voorzichtig het tijdbereik
van uw afwezigheid te verlengen.
-Hoe belangrijk het ook is om de gehechtheid van uw
puppy te doen slagen, zo is het ook van essentieel belang om hem het “afscheid nemen” te onderwijzen,
zodat u geen dier krijgt dat hyper aan u gehecht is en
zodoende verlatingsangst ontwikkelt.

3.
Wees coherent in uw
houding en reacties
Wees voorzichtig om niet – onbewust -, de "slechte" gewoonten van uw pup te versterken door hem aandacht
te geven terwijl hij uw aandacht opeist door te blaffen,
dingen te stelen, enz.. zodat u voor hem zou zorgen;
Zorg ervoor dat u altijd het initiatief neemt om knuffels
te geven en spelletjes te spelen, in plaats van afhankelijk te zijn van zijn wensen;
Leer hem snel de basis van zijn opleiding, zodat hij
begrijpt wat je van hem verwacht en weet wat hij kan
doen om u te behagen: bijvoorbeeld, niet toestaan dat
hij gaat rechtop staan op zijn achterste poten als hij
je wil begroeten, maar in plaats daarvan, moedig hem
aan om te gaan zitten;

4.
Het aanleren om zijn
behoefte te doen
Proper zijn zit niet ingeboren in een pup, maar kan wel
zeer snel worden aangeleerd:
Beloon ALLE behoeften die hij buiten doet met een
klein woordje van felicitatie en een traktatie, van zodra
hij zijn behoefte heeft gedaan;
Idealiter zou zijn om hem 5 tot 10 minuten na elke
maaltijd en/of waterinname buiten te laten;
Verwijder min of meer 2 uur voor zijn laatste hygiëne,
zijn waterkom en brokken zodat hij zich buiten kan ont-

doen van zijn vorige eten en drinken (vooral niet doen
als de buitentemperaturen te hoog zijn, omdat in dit
geval, uw puppy regelmatig moet drinken).

5.
Impregneren, gewenning, socialisatie
De manier waarop uw puppy zijn inprentingsperiode gaat
beleven is zeer belangrijk voor de emotionele stabiliteit
(heden en toekomst) van uw huisdier, omdat het tijdens
deze periode is dat hij de grondbeginselen van zijn sociale
vaardigheden zal verwerven. Deze periode, zelfs als het
enigszins varieert van het ene individu naar het andere,
is vrij kort en eindigt wanneer uw pup de leeftijd van 3
tot 4 maanden heeft bereikt. Tijdens deze periode, is de
leersnelheid verbluffend en de ervaringen zijn significant.
Het is van essentieel belang dat al deze ervaringen positief zijn.
Stel jezelf de vraag wat je wil doen met je hond als hij volwassen is en deel je dagelijks leven met hem nu:
Neem hem mee naar het park om andere hondenrassen te leren kennen en laat hem met zijn soortgenoten
spelen;
Laat hem kennismaken met de stad zodat hij al die
vreemde en verschillende geluiden in zich kan opnemen en eveneens kennis maakt met verschillende menselijke rassen;
Neem hem geregeld mee in de auto.
Deze lijst is niet volledig en moet worden aangepast aan
uw dagelijkse noden en gewoonten.
Een pupje adopteren moet zorgvuldig en weldoordacht
overwogen worden. Als alles is opgestart zodat opvoeding, activiteiten, lifestyle en het familiaal evenwicht gerespecteerd worden, dan zal deze kleine haarbal, die zal
opgroeien tot een volwaardige hond, u het grootste plezier bezorgen.

Anne-Sophie Muffat
+ 32 (0)473 / 88.76.81
www.comportementaliste-chien-chat.be
1180 Uccle (Bruxelles)
5080 Warisoulx / La Bruyère (Namur)
Co-fondatrice de l'ABCAEB
Association Belge des Comportementalistes
Animaliers Éthiques et Bienveillants)
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Het geluk
van Romeo…
… of de uitdrukking van emoties
en gevoelens bij dieren !
14 maart 2017
De cattery ... Als ik geen kat was, zou ik zeggen dat deze plek me
kippenvel bezorgt! Maar ... ben ik echt een kat? Ik heb niets van dit
vrije, overwinnende, soevereine wezen. Ondanks mijn naam, Romeo, heb ik ook niets van een hartenbreker. In feite ben ik voorlopig ... NIETS! In het midden van al dat geblaf, de uitgestrekte handen, gegrom, noemen mijn enige trouwe metgezellen eenzaamheid
en angst. Ik zou door de muren gaan, onzichtbaar worden, wegrennen van die mensen die tevergeefs proberen me te sussen. Vluchten, ja: vluchten! Dromen van ontsnapping en vrijheid liefkozen...
Maar ik kan het niet. Zo hulpeloos en berustend klamp ik me vast
aan de top van deze boom, ontworteld, net als ik. Misschien had
ik een verleden, maar nu weet ik zeker dat ik geen toekomst heb ...

22 augustus 2017

Betekent de recente goedkeuring van een nieuwe wetgeving
die dieren de status van levende wezens geeft, dat ze beschikken over gevoelens en emoties in de zin die we begrijpen?
Kunnen ze verliefd worden? Als Lydie en Laurent, de adoptanten van Chance en Romeo, er resoluut van overtuigd zijn,
zoals blijkt uit het interview dat ze ons zo vriendelijk hebben
verleend, leiden deze vragen vandaag nog steeds tot een debat ...
•

Alvorens Romeo en Chance te adopteren, welke
katten maakten deel uit van jullie leven?
Na de dood van Fidjie en Bagheera, twee zwarte katachtigen, was het de beurt aan Feliçe ("geluk" in het
Spaans) en Tessy - kat, die "wild en onadopteerbaar"
werd geacht - om ons leven op te vrolijken. Beiden zijn
helaas overleden met een tussenpauze van één maand,
Feliçe 2 december 2017 ... en Tessy, de grote liefde van
het leven van Laurent, 6 januari 2018.

Ze heeft iets, deze kleine Chance! Fel? Verlegen ? Ongetwijfeld,
maar vamp eerst! Geduldig, eigenzinnig, uitdagend, ik zie haar
langzaam naderen. Van geruststellend spinnen tot provocerend
miauwen, suggestieve kopjes tot tedere tête-à-tête, nu komt ze onuitgenodigd aan mijn zijde op mijn plank zitten om deze te delen!
Wie had gedacht dat ik, deze eenzame misantroop gedesillusioneerd, me door deze betoverende kat zou laten inpalmen? Ik weet
het: nu zijn we twee, we zijn één. Ook ben ik haar behulpzame ridder geworden, biedt haar aanwezigheid mij dit onverwachte geschenk: een knuffelige ziel, metgezel van dutjes en spelletjes, een
beschermengel die geluksvonken tot leven heeft gewekt. Vandaag
telt niemand anders dan zij die mijn ketenen brak om mijn zachte
horizon op te ﬂeuren!

•

Welke persoonlijkheid hebben ze laten zien toen je
ze voor de eerste keer zag?
Toen we wisten we dat we snel de vreselijke beslissing
moesten nemen om Tessy tot haar laatste ademtocht
te vergezellen, waren Laurent en ik , zonder ons te
raadplegen, al op de site van Help Animals gaan kijken
waar Romeo en Chance onze aandacht hadden getrokken. Chance werd omschreven als "moeilijk", met een
fel temperament, die een intieme en intense relatie
had gevormd met Roméo, die meer timide was. Toen
Tessy ons verliet, werd onze beslissing genomen ... In
de cattery was Chance trouw aan haar reputatie, want
vanuit de het veste van haar mand spuugde ze onmiddellijk op Laurent!

15 januari 2018

•

Wat trok jullie bij hen aan en heeft jullie gemotiveerd om ze allebei te adopteren?
Net het feit dat ze als 'ontoegankelijk' werden beschouwd. Het leek een beetje als helemaal opnieuw
beginnen. Wij waren hun "reddingsboei" zoals zij dat
voor ons waren na de dood van Tessy die ons volledig
had verwoest. Het oorspronkelijke idee was dat één

Geen verbetering. Gevangene van mijn angsten, is elke minuut
een strijd. Van morgen kijkt Chance, een nieuwkomer, me aan en
smeekt me met haar grote, angstige groene ogen. Onbegrip staat
te lezen in haar blik. Maar ik reageer niet. Ik wacht. Ik kijk. Ik vermijd nog steeds elk oogcontact, met mens en kat.

van 23 augustus 2017 tot 14 januari 2018

We zullen samen oud worden! Lydie en Laurent besloten om ons
een toekomst te geven en ons samen te adopteren...
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(Romeo, de "bangerik") de andere (Chance, naar verluidt "agressief") zou verder helpen.
•

•

Welke moeilijkheden hebben jullie tijdens de eerste
weken van samenleven ondervonden?
In tegenstelling tot onze voorspellingen, gebeurde het tegenovergestelde: terwijl Chance, een echte "maag op poten" snel uit haar schuilplaats kwam om haar gulzigheid
te stillen, bleef Romeo verborgen, bleef hij niet reactief.
We zagen hem niet omdat hij enkel 's nachts uit zijn
schuilplaats kwam. We maakten toen de fout om het
contact te willen overhaasten door hem op onze knieën
te aaien. Catastrofaal resultaat: gedurende twee maanden regressie, staren, volledig geterroriseerd ...
Hoe hebben jullie hun vertrouwen gewonnen? Heeft
deze dubbele adoptie hun adoptie vergemakkelijkt?
Van bij hun aankomst, stelde Chance Roméo voortdurend gerust, mompelde zij bewonderenswaardig en varieerde zij haar intonaties. Dankzij haar aanmoediging
klom hij met haar op de tafel voor een gekke sessie knuffels! We besloten toen om hen een specifieke ruimte in
de woonkamer te reserveren die in de loop van de tijd
is uitgebreid en hen heeft aangemoedigd om andere
ruimtes te verkennen. Toen Romeo naar buiten begon te
komen, vermijden we dat onze ogen zich kruiste om te
voorkomen dat hij wegrende. We hebben ook op vaste
tijden maaltijden ingesteld om het contact te bevorderen! Het belangrijkste was om hun ritme te respecteren zonder beperkingen op te leggen, om de kunst van
traagheid te accepteren: elke kleine extra stap was een
beloning: in juli liet Chance haar aanraken!

•

Hoe is hun dagelijks leven bij jullie? Zouden ze volgens jullie, zonder elkaar kunnen leven?
Vandaag, hoewel het lang duurde om zijn vertrouwen
te herstellen, wacht Romeo ons ongeduldig op zodra de
wekker afgaat! Hij kent ook het ritme van de maaltijden:
8, 16 en 20 uur. Veel meer ontspannen, werd hij knuffelig ... maar je moet naar hem toe gaan. Chance realiseerde zich snel dat ze nu een eigen domein had. Onverzadigbaar speels, laat ze kleine voorwerpen op de grond
vallen als we niet met haar bezig zijn. We zijn nu hun familie. Deze twee hebben elkaar ontmoet in de cattery:
ze zouden nooit overleven zonder de ander. Bovendien,
zodra Romeo te voorschijn komt kleeft Chance onmiddellijk als een magneet aan hem!

•

Denken jullie dat Chance en Roméo van elkaar houden?
Ze zijn fusioneel, onafscheidelijk. Staarten gekruist,
lopen en spelen ze hartstochtelijk samen. Romeo likt
Chance, maakt haar toilet. Ze vraagt hem constant om
lange knuffelsessies. Babbelkous, expressief, een beetje jaloers, drukt zij haar afkeuring uit wanneer we hem
aaien: ze schermt hem onmiddellijk af om ons eraan te
herinneren dat Romeo van haar is!

Oorspronkelijk was het « dier-object »…
De moderne opvatting van het dier-object wordt over
het algemeen toegeschreven aan de zeventiende-eeuwse Franse filosoof Descartes en zijn opvolgers. Voor Descartes, verdediger van een dualisme tussen de ziel en
het lichaam, is het lichaam een machine, een door de
wetenschap kenbaar materieelsysteem. Maar de mens
heeft een ziel, niet het dier. De consequentie van dit
principe bleek vreselijk: de mens kon, gedurende honderden jaren, dieren behandelen als entiteiten zonder
gevoeligheid, omdat ze simpelweg als vulgaire objecten
werden beschouwd.
Hebben dieren emoties et gevoelens ?
Met de evolutie van de ethiek betwisten slechts nog
weinigen dat dieren een bepaald emotioneel register
hebben. Het blijft de bedoeling om de precieze aard van
deze gevoelens te begrijpen, en in welke mate hun emoties kunnen worden vergeleken met de onze. Door hun
gedrag te humaniseren, bestaat er geen risico op antropomorfisme?
Op wetenschappelijk niveau zijn de meningen verdeeld. Dus, als de neuropsychiater Boris Cyrulnik stelt
dat "dieren leven in een wereld van emoties, zintuiglijke
voorstellingen en in staat zijn tot affectie en lijden, maar
het zijn geen mensen", observeert de neuroloog Antonio
Damasio zijn aan de andere kant, "om te weten of dit of
dat dier gevoelens heeft, zou het mogelijk moeten zijn
om te kunnen controleren of, in zijn hersenen, er een
afbeelding van zijn organisme is, zoals het geval is met
mensen". Vandaag is dit debat nog lang niet voorbij ...
Oxytocine : hormoon van de liefde …
Honden (zoals katten en andere dieren) produceren
oxytocine, het zogenaamde hormoon van liefde en geluk. Paul Zak, een professor aan de Universiteit van
Californië, keurde dit goed door een experiment in een
dierenasiel in Arkansas uit te voeren met een hond en
een geit die vaak samen speelde. Nadat ze een monster
van hun bloed in twee fasen hadden genomen, toonde
de vergelijking tussen de tijd dat de twee kerels voor het
eerst in dezelfde omheining speelden en na ze te hebben gescheiden, dat wanneer de hond bij de geit was,
het percentage van oxytocine in het bloed was gestegen
met 48%! Andere onderzoekers hebben opgemerkt dat
onze huisdieren na 15 minuten samen spelen met mensen een sterke stijging van oxytocine ervaren.
Als dergelijke gedragsobservaties echter een manier
zijn om dierlijke emoties te bestuderen, blijven ze voorzichtig, ondanks hun ontroerende karakter in de ogen
van sommige wetenschappers die vinden dat men een
gedachte of een gevoel niet kan evalueren. Het veronderstellen van hun bestaan bij dieren zou voor hen wetenschappelijk prematuur zijn.
Anne Dumortier
Help Animals
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WAAROM IS HET ZO
BELANGRIJK OM ONZE
HUISDIEREN TE ONTWORMEN ?
Het toedienen van een wormafdrijvend
middel is de belangrijkste daad ter bestrijding van inwendige parasieten. Deze
parasieten kunnen inderdaad gevaarlijk
zijn voor de gezondheid van de dieren,
maar ook voor hun omgeving, ... waarvan
U deel uitmaakt! Men merkt niet onmiddellijk wanneer een dier parasieten heeft
daarom kan men best preventieve acties
ondernemen.
Daarnaast is het belangrijk om hygiënevoorschriften te handhaven, zoals het
oppakken van uitwerpselen, niet alleen op
openbare plaatsen maar ook in uw tuin,
om ze vervolgens goed te verwijderen.
Was uw handen voor elke maaltijd, vooral
voor kleine kinderen (die meer in contact
zijn met de grond waar de larven worden
afgezet). We moeten ook "likjes" in het
gezicht vermijden, vergeet niet dat ze
zich wassen met hun tong! Het immuunsysteem is minder ontwikkeld bij kinderen, was dus regelmatig de kussens en
het speelgoed van je kleine metgezellen.
Behandel ze ook tegen uitwendige parasieten: inderdaad, vlooien brengen tænias
(Dipillydium) over als ze bijten of worden
ingeslikt.
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Er zijn verschillende soorten wormen, afhankelijk van hun morfologie spreken we
van platwormen of rondwormen waarvan
sommige overdraagbaar zijn op mensen
(Ankylostoma, Echinococcosis, Toxocarose).
Toxocara Canis en Toxocara Cati zijn
rondwormen die leven in de darmen van
carnivoren. Ze worden besmet of door
de eieren die in uitwerpselen worden uitgestoten in te nemen of door het binnenkrijgen van een paratenische gastheer
(tussenpersoon) wanneer ze op een prooi
jagen. Wanneer het ei dat eigenlijk een
kleine larve (L3) bevat, wordt ingenomen,
migreert deze door de bloedbaan naar de
lever en de longen waar het verandert in
een larve (L4) die door de slokdarm omhoog komt en in het spijsverteringskanaal
terechtkomt en dus in de uitwerpselen
van dieren.
Bij volwassen carnivoren migreert deze
larve naar de spieren waar hij zich vasthecht en we spreken van somatische migratie. In het geval van dracht verlaat de
larve, door een hormoonafhankelijk proces, de spier waar hij sliep, reist door de
bloedvaten en wordt doorgegeven aan
de foetussen via de transplacentale weg
rond de 23e dag van de dracht, vervolgens

tijdens het laatste trimester van de zwangerschap, bevind ze zich in de melk via de
galactogene weg.
Uitzondering: bij katten wordt de Toxocara Cati-larve alleen via de galactogene
weg overgedragen. Maar bij de geboorte
zijn 100% van de puppy's en kittens geparasiteerd! Zonder een effectieve ontworming verzwakken ze omdat parasieten
hun voedingsstoffen stelen en op hun kosten leven. Bij volwassen en oudere honden
komt infectie minder vaak voor omdat ze
in principe immuun zijn. Aan de andere
kant migreren de larven bij volwassen katten niet, is er geen immuniteit en is herbesmetting van volwassen en oudere katten altijd mogelijk. Wanneer de parasiet
wordt ingeslikt door een mens, is de evolutie van de parasiet onvolledig in die zin dat
hij zich niet zal ontwikkelen tot volwassen
worm, maar waarbij het ei van de parasiet
wordt getransformeerd in "larve migrans
interna" die naar de oculaire systemen migreert, visceraal en neurologisch.
In België is gemiddeld 18% van de honden
en vossen besmet, 8% van de huiskatten
en 66% van de zwerfkatten. Er is geen
resistentie tegen geneesmiddelen aangetoond: alle geregistreerde ontwormers
zijn effectief.

RAAD VAN DE DIERENARTS :
—

Het is aangeraden om puppy's en kittens minstens eenmaal per
maand gedurende maximaal 6 maanden te ontwormen. Op volwassen
leeftijd is hun manier van leven: stedelijk, platteland, jagen, reizen, op
pension, aanwezigheid van kinderen ... etc. waardoor uw dierenarts de
ontwormingsfrequentie zal bepalen, die meestal 2 tot 4 keer per jaar
plaatsvindt.

—

Indien u twijfelt, kan een onderzoek van de uitwerpselen nuttig zijn
om effectiever te kunnen behandelen (neem een ontlastingsmonster
mee naar uw dierenarts).

—

Als u bent vergeten te ontwormen of niet zeker bent en uw metgezel
moet worden gevaccineerd, doe het een paar dagen ervoor, het zal de
immuunrespons op het vaccin verbeteren.

—

Als uw hond in het Middellandse Zeegebied verblijft, moet deze bij
zijn terugkeer ontwormd worden. In deze streken verspreiden muggen immers door de beten larven van Dirofilaria die zich bevinden in
subcutane cysten of in de bloedbaan en vervolgens in het hart en leiden tot fataal hartfalen.

CONCLUSIE :
We moeten niet alleen ontwormen voor
de gezondheid van onze dieren, maar
vooral om een probleem voor de volksgezondheid te voorkomen (inderdaad,
40% van de leden van het medische beroep is zich niet bewust dat uitwerpselen
van dieren wormen kunnen overbrengen op mensen).

—

Als u na enkele dagen op de hoek van het tapijt een stuk tablet vindt,
mag u meteen een nieuw tablet geven.

—

Ontwormers zijn er in vele vormen: tabletten, smakelijke druppels,
vleesachtige snacks, pipetten voor het aanbrengen op de huid. Uw
dierenarts zal u begeleiden afhankelijk van de grootte van uw huisdier.

—

Ontwormers voor katten zijn anders dan die voor honden.

—

Er zijn verschillende merken van ontwormers op de markt, uw dierenarts zal u adviseren.

L’ESCCAP (European Scientific Counsel
Companion Animal Parasites) pleit voor
een preventieve behandeling 4 keer per
jaar.

—

We maken steeds vaker gebruik van breedspectrumontwormers die
vechten tegen alle wormen, zowel rond als plat.

Christiane LOEMAN
Dierenarts, beheerder bij HELP ANIMALS
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Woensdag
5 december
was wereldvrijwilligersdag!
Bij deze gelegenheid wilden twee teams
van het bedrijf Isobar het leven in een
dierenasiel ontdekken. We hadden het
genoegen om Rémy, Luleta, Yannick, Aude
en Capucine te ontmoeten te Anderlecht
en Sandrine, Mirthe, Alain, Maximilian,
Sandrine (2) en Douglas in Kasteelbrakel!
Met dank aan hen voor hun goede luim,
energie, advies betreffende communicatie en hun zorg voor onze kleine en grote
kostgangers ...

Voor uw wensen, uw aanmoedigingen, uw vriendschap
en het nieuws van onze vroegere beschermelingen,
wensen wij u hartelijk te danken.

Dank U !
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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!

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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PRIJS: 1,50 €

Help Animals
Bollinckxstraat 203 - 1070 Anderlecht
OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd zon - en feestdagen )

T. 02/523.44.16

F. 02/520.19.76

10 rue du Bois d’Apechau
1440 Kasteelbrakel
OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 13 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

