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Woord van de voorzitter

Welkom, beste
HELP ANIMALS vrienden,
in ons septembernummer!
Elk trimester kijk ik er weer naar uit om jullie terug te ontmoeten, en hoop ik dat jullie al even benieuwd zijn naar nieuws van
jullie geliefd asiel.
HELP ANIMALS heeft een mooie zomer gehad, zonder speciﬁeke problemen, behalve dan zoals steeds de toestroom van
kittens, ondanks de sensibiliseringcampagnes aangaande sterilisatie bij katten.
Jullie zullen in dit nummer lezen dat de werf van ons asiel in
Anderlecht wat vertraging opliep omwille van technische redenen, en dat de opbouw van de nieuwe vleugel (afgebroken
in februari jl.) in september eindelijk van start zal gaan, en dit
is beter zo.
Wat het nieuwe asiel in Kasteelbrakel betreft, in volle aanleg,
hebben we geen tijd verloren. Bij de inrichting aan de buitenkant werd er een enorme vooruitgang geboekt. De bouw van
de stallen en de renovatie van de gebouwen beginnen, maar de
dieren bevinden zich al op de site (voor de winter werden voorlopige schuilplaatsen geïnstalleerd, voorzien van ‘alle comfort’,
dit in afwachting van de voltooiing van de werken).
We lichtten reeds een tipje van de sluier bij het werfbezoek
van sommigen onder jullie (op individuele vraag) aan de site
van Kasteelbrakel, en we dromen nu al van de inhuldiging van
ons nieuw asiel ‘bis’ in de loop van 2018. Jullie geduld zal beloond worden...
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Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS

Jullie kennen de organisatie van HELP ANIMALS en jullie
zullen niet ontgoocheld zijn bij het ontdekken van dit nieuw
toevluchtsoord voor dieren, ingeplant in een fantastisch en
bosrijk natuurgebied.
Maar vandaag wil ik met jullie praten over een belangrijk
gevecht van dierenbeschermers dat gewonnen werd, gezien
op 17 mei 2017, het Waalse Parlement een historische tekst
goedkeurde, een wet die het ritueel slachten zonder voorafgaande verdoving verbiedt in het Waals Gewest, en dit vanaf
1 september 2019. Er is dus een vrij lange overgangsperiode
en de uitvoeringsvoorschriften van deze ‘voorafgaande verdoving’ dienen nog besproken en goedgekeurd te worden,
steeds met als doel het dierenleed te beperken.
De stemprocedure voor dit decreet duurde amper 4 maanden, hetgeen een record is, en de tekst werd unaniem goedgekeurd (behalve 3 onthoudingen : 1 van Ecolo en 2 van
PTB).
We juichen in dit dossier vooral de belangrijke betrokkenheid toe van Christine DEFRAIGNE (MR, Senaatsvoorzitter
en overtuigd voorstander van dierenbelang, maar ook de
politieke moed van Carlo di ANTONIO (CDH) en Edmund
STOFFELS (PS), Josy ARENS en Benoît LUTGEN (CDH), met
de steun van Elio di RUPO (PS).

De tekst werd goedgekeurd, ondanks alle pogingen tot belemmering van De Executief van de Moslims van België, maar ook
en vooral van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België
(voorzitter Philippe MARKIEWICZ, rabbijn Albert GUIGUI,
en andere vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap).
Deze laatsten hebben zich totaal van gevecht gemist en aarzelden niet hun ongenoegen te uiten (maar ongegrond) met als argument een zogenaamd antisemitisme, volledig ongerijmd, en
hierbij dierenvrienden bijna gelijkstellend aan nazipraktijken,
wat echt wel het toppunt van vernedering voor hen was, maar
wij verlagen ons niet tot antwoord op zulke onzin.
Deze ‘fanatiekelingen’ (in hun soort) hebben nog steeds niet
begrepen dat de bescherming en het welzijn van dieren in de
moderne maatschappij een hogere waarde dient, een waarde
van beschaving, die moet primeren op eender welke andere
overtuiging, en dat het hier totaal niet gaat over het censureren van welke religie dan ook, maar om het verplichten van alle
burgers om dezelfde wet te respecteren.
Het Vlaams Gewest staat op het punt om dezelfde wetgeving
toe te passen als het Waals Gewest, met de steun van partijen
N-VA, CD&V en Open-VLD, en een stemming over dezelfde
tekst in Vlaanderen is aangekondigd voor de zomer van 2017.
Blijft enkel nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over, waar
het een ander paar mouwen zal zijn, rekening houdend met de
omvang van de samenleving van (voornamelijk) Maghrebijnse
origine die er verblijft, en haar stemmingsterkte die de politieke partijen kan doen twijfelen, zelfs al staan ze aan onze kant.
Het zal een pedagogisch werk voor de dierenrechtenorganisaties worden om duidelijk te maken dat deze noodzakelijke
evolutie geen enkele religie of geloof beoogt te stigmatiseren
en dat het perfect mogelijk is al deze waarden te verzoenen, en
enkel het onnodig lijden van dieren te beperken.
HELP ANIMALS zetelt binnen de Raad voor dierenwelzijn
vlakbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en we zullen niet
nalaten ons met onze luidste stem te voegen bij die van onze
vrienden GAIA en andere dierenbeschermingen, om desbetreffende regelgeving vooruit te laten gaan en om maximale
druk uit te oefenen op de mandatarissen en politieke partijen
in Brussel.
Als het zover is, zullen we zeker beroep op jullie doen, voor
het versturen van duizenden e-mails naar de politieke verantwoordelijken, moderne manier van petitie voeren.
We komen er zeker op terug in een volgend nummer, want het
is een rechtvaardig gevecht dat absoluut gewonnen moet worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om vooruitgang te
boeken voor dierenrechten.
Deze uitdaging is ook symbolisch van groot belang. Gezien
Brussel de hoofdstad van de Europese Unie is, moet zij het
voorbeeld tonen.
Nu laat ik jullie ons driemaandelijks tijdschrift lezen en stuur ik
aan elk van jullie mijn vriendelijke groeten,

Onze schapen in Kasteelbrakel.

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS
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Onze lopende werken….
IN ANDERLECHT
Tot onze spijt heeft het werf in de Bollinckxstraat vertraging
opgelopen. De oude concièrgewoning werd in februari afgebroken en normaal was voorzien dat na de grondtesten het
nieuwe gebouw in juli zou opgetrokken worden, maar dit
werd uitgesteld tot midden-september.

Plaatsen van hekkens…

Uit het bodemonderzoek bleek dat het terrein moerassiger
is dan verwacht (nabijheid van de rivierbedding van de Zenne). Er werd beroep gedaan op een ﬁrma, gespecialiseerd in
funderingen, en de aangepaste heipalen zullen midden-september geplaatst worden. Pas dan zullen de echte werken
kunnen beginnen. Jullie trappelen van ongeduld, wij ook… !
Onze aannemer SIBOMAT zal van deze vertraging gebruik
maken om de plannen te verﬁjnen. In ons decembernummer
voorzien we om jullie een aantal foto’s van de lopende werken te tonen.

IN KASTEELBRAKEL
In Kasteelbrakel werd de prioriteit gegeven aan de verhuis
van onze dieren, komende van COURCELLES, en aan het
onderhoud van de buitenbeplanting van dit grote terrein te
midden van de natuur (weiden, hagen, bomen,…), broodnodig
om ons nieuwe domein vorm te kunnen geven.
We plaatsten overal op het eigendom afsluitingen en dit zowel binnen als buiten. De weiden werden opgedeeld en voorzien van schuilplaatsen, voedselreserves (hooi,…) en dazenvallen (om de dieren te behoeden voor steken).
Er werden vele, grote hokken geplaatst, voor de geiten, schapen, varkens, kippen, … telkens aangepast per soort.
Momenteel wordt er een zeer groot hok verhuisd, bedoeld
om zwerfkatten op te vangen : de afmetingen en de inrichting zullen jullie met stomheid doen slaan als jullie ons bij de
inhuldiging van dit nieuwe asiel komen vergezellen.
De oude stallen (helemaal vervallen) werden afgebroken
evenals de oude woning aanpalend aan het hoofdgebouw. De
nieuwe funderingen werden reeds geplaatst.
Momenteel wordt er prioriteit gegeven aan het optrekken
van de nieuwe stallen en het toekomstige concièrgegebouw.
De renovatie van het hoofdgebouw en het kattenverblijf
staan als volgende op de lijst.
Hetgeen bemoedigend werkt, is dat dit nieuw project uit het
niets werd opgebouwd.
De laatste maanden begint ons nieuwe domein allure aan te
nemen, in een rustige omgeving, een mooi landschap.
Laat ons nog even doen en binnen enkele maanden zullen
jullie overdonderd zijn bij het ontdekken van ons toekomstig
asiel ‘bis’ van Kasteelbrakel.
De Raad van Bestuur
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De onderdaken en
voedingsreserve
voor paarden…

Een eigendom die
vorm krijgt…

Plaatsen van
omheinde terrein
in uitvoering…

Op weg naar het beekje...

Lopende werk
en…
Help Animals
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Adoptie

Geef hun
een NIEUWE
THUIS…

Sinds enkele jaren brengen we jullie op de hoogte van de
honden en katten die ter adoptie zijn door middel van een
eenvoudige “identiteitskaart”.
Toch is het van groot belang om ook fysiek contact te hebben met het dier waarin u interesse hebt (door het te komen bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig te
komen aaien,…).

HON DEN VOOR AD O PT I E

CARUSO

KRU. BRUSSELSE GRIFFON
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 18/07/2010

CRAPI

CHICHOUILLE
KRUISING BRAK
MANNELIJK
GEBOREN: 31/01/2017

GINGER

KRUISING HERDERSHOND KRUISING LABRADOR
VROUW. GESTERILISEERD
MANNELIJK
GEBOREN: 9.12.2012 GEBOREN: 26.10.2013

LILY

NATSOU

COQUIN

SPANIËL
MANNELIJK
GEBOREN : 08/05/2010

JACKSON
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MANNELIJK
GEBOREN: 1/03/2017

KIABI

GUESS

KRUISING CHIHUAHUA
VROUWELIJK
GEBOREN: 18/07/2013

FICELLE

LABRADOR
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 30/08/2015

KRUISING GRIFFON
MANNELIJK
GEBOREN: 15/08/2008

KRUISING JACK RUSSEL
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 29/11/2012

PETIT LOUP

SCOOBY-DOO

ORKA

JACK RUSSEL
KRUISING BOUVIER BERNOIS
HUSKY
VROUWELIJK
MANNELIJK
MANNELIJK
GEBOREN: 02/05/2014 GEBOREN: 25/10/2016
GEBOREN: 15/01/2007
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CUBERDON

JACK RUSSEL
MANNELIJK
GEBOREN: 15/04/2012

PINSCHER
MANNELIJK
GEBOREN: 19/06/2015

Het gedrag van een dier kan nu eenmaal veranderen in de
loop der tijd en is ook afhankelijk van persoon tot persoon.
Dagelijks passen we de informatie op onze website aan, u
vindt er alles wat u wilt weten over uw lievelingsdier.
U mag ons natuurlijk ook altijd bellen (02/ 523 44 16) of
langskomen.

Ons enthousiast team van secretaresses zal u met veel plezier te woord staan, rekening houdend dat er tussen het opstellen van deze tijdschrift en het uitdelen ervan sommige
van de voorgestelde dieren reeds geadopteerd zijn.

KATTEN VOOR ADO PT I E

BLASMOUT

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 1/03/2010

MYSTIQUE

MAELYS

LOUISE

CHOUPETTE

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 10/04/2015

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 1/01/2008

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 27/04/2015

BÉBÉ

CHOCO CHIP

SYLVIE

POUPOUSS

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 10/05/2009

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 3/05/2015

MYSTIC FIRE

GEORGES

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 5/12/2013

JOUR

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 19/03/2007

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 13/02/2016

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 13/07/2007

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 20/12/2016

MILA

EMMA

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 19/09/2016

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 1/01/2016

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 23/05/2011

ZARA

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 15/06/2015
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Verhuis van onze dieren
van COURCELLES naar
Kasteelbrakel :
missie volbracht!
Terminus Kasteelbrakel – Wij stappen uit de vrachtwagen.

Ons verblijf in COURCELLES… verleden tijd. De site van
COURCELLES was tijdelijk, slecht bereikbaar, eerder krap, en
hoe dan ook slechts een voorlopige oplossing in afwachting
tot de aankoop van een nieuwe, definitieve site.
Zonder het einde aan de bouwwerken van de nieuwe verblijfplaatsen en de volledige renovatie van de gebouwen af te
wachten, hetgeen nog enkele maanden in beslag zal nemen,
profiteerden onze dieren van het begin van de zomer om te
verhuizen en het nieuwe asiel in KASTEELBRAKEL te ontdekken, naar waar ze begin juni 2017 werden overgebracht.
Hieronder delen we via een aantal foto’s enkele herinneringen aan deze overplaatsing :

Ja, gij ook bent ter bestemming aangekomen (Dyna, ooi)

Een verwende die zich
liever laat dragen…
8 Help Animals

Iedereen op stap ter ontdekking
van het nieuwe asiel van Kasteelbrakel.

Zij kunnen het nauwelijks geloven aan te komen op zo’n mooie plaats.

Wat een rust hier !

Wat betreft de schapen, is het voor ons ook top…

Wij ook vinden het hier geweldig !

Wat een geluk hier te mogen verblijven : het bewijs (zonder commentaar)…

De stallen voor de schapen staan ons ook aan…
Help Animals
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Kom onze kippen adopteren,
gered uit legbatterijen
Het gebeurt dikwijls dat men ons kippen komende uit legbatterijen toevertrouwd. Zij komen bij ons toe in een embarlijke
staat, uit helse omstandigheden, ontpluimd en bang. De veel
striktere wetgeving voor deze "kwekerijen" blijft één van de
vele doelen van dierenrechtenorganisaties, tegenover de voedingssector.
In ons asiel in Kasteelbrakel, wordt een mooi plaats voor hen
voorzien om hen toe te laten om terug "een normaal leven" te
leiden. Echt eten, een kader aangepast aan hun levensbehoeftes, verzorging …

Reeds vlug komen hun pluimen terug en allen wachten eveneens op het geluk om een nieuwe thuis te vinden met de beste
levensomstandigheden, in volle natuur.
Voor alle info kan U terecht in het asiel bij onze directeur Fabrizio of onze vice-president Stephanie.
Nog een kleine herinnering: wanneer U eieren koop (en dus
van gevogelte, voor degene onder jullie die er kopen), let er
steeds op dat ze een gecertiﬁeerd label hebben (gekweekt in
vrije loop) en vooral alles boycotten dat voortkomt uit industriële of gelijkaardige afkomst.
Jean-Jacques Pegorer.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Déductibles des impôts à partir de 40,00€

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

Adoptie geiten

MIRABELLE, TOOTY en MOLLY
vervoegen POMME en KAZAN
Op Pinkstermaandag vervoegde onze geit MIRABELLE,
samen met haar kleintjes TOOTY en MOLLY twee van
onze adoptie-paarden, POMME en KAZAN, bij dezelfde adoptant, M. Patrice-Philippe SIBILLE. Ze kwamen al
goed overeen in ons vorige asiel te Courcelles, en nu zijn
ze dus opnieuw herenigd en vormen nu hun eigen "club
van vijf". Bedankt aan de genereuze adoptant voor de
mooie geste!

CHANTAL en PIXEL
CHANTAL en PIXEL werden samen gekocht op een
markt en bleven vastgebonden staan op een boerderij.
Ze kwamen in ons asiel te Courcelles toe in de winter,
gebracht door een persoon die medelijden met hen had.
Al snel maakten ze integraal deel uit van onze vrolijke
bende en kregen ze terug zin in het leven. Na onze oproep tot adoptie kwam een sympathiek koppel uit St.
Pieters-Leeuw PIXEL bekijken, maar ze adopteerden
ook CHANTAL. Nu zijn ze dus opnieuw herenigd, en we
wensen hen een lang en gelukkig leven toe! En uiteraard bedanken we ook Mr. en Mevr. Frederic BIALECKI
voor hun mooie geste.

TEQUILA
TEQUILA maakte deel uit van een kwartet dat achterbleef na het overlijden van hun eigenaar. Ze stonden
verlaten op een terrein tot een buurvrouw, die ongerust
was, de hulp inriep van HELP ANIMALS.
TEQUILA had moeite met zich aanpassen en was de
meest verlegene van de groep. Een van onze leden gaf
gehoor aan onze oproep en adopteerde TEQUILA, die
de 4 geiten vervoegde die ook van bij ons kwamen. Samen leven ze nu in een prachtig natuurgebied. TEQUILA heeft zich goed geintegreerd in deze groep. Bedankt,
JEAN-YVES, voor je goede zorgen!
Stéphanie DEVIS Vice-voorzitter
Help Animals
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Hallo Dokter,
waarom moeten
we onze
huisdieren
vaccineren
Volgens de statistieken zouden minder dan 50 % van onze
huisdieren medisch opgevolgd zijn. Dit betekent dat te
veel huisdieren niet beschermd zijn tegen besmettelijke
ziektes.
Zoals alle zoogdieren, krijgen puppy's en kittens antilichamen via de moedermelk, welke hen gedurende ongeveer
8 weken beschermd tegen besmettelijke ziektes. Om deze
bescherming te laten voortduren is het absoluut noodzakelijk om hen te laten vaccineren. Deze vaccins bevatten
een zekere hoeveelheid van het virus of de bacteriën die
of "verzwakt" zijn of "gedood", teneinde het immuunsysteem te stimuleren om antilichamen aan te maken.
Het is van primordiaal belang dat het vaccin preventief
wordt toegediend want als de ziekte reeds aanwezig is,
is het te laat. Men vaccineert enkel ontwormde dieren
en dieren in goede gezondheid! Wanneer de dierenarts
de vaccinatie in het passport van uw dier aanduid, kleeft
hij ETIKETTEN die, met een code, aanduiden welk vaccin
werd toegediend.

DE MEEST VOORKOMENDE
VACCINS BIJ DE HONDEN
DE ZIEKTE VAN CARRÉ :
ETIKET C OF D (UIT HET ENGELS DISTEMPER)
Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een virus
van de familie van de paramyxoviridae, dicht bij de menselijke mazelen, die alle hondachtigen (honden, vossen ...)
en alle marterachtigen (fretten, otters ......) besmet. Het
virus wordt ingeademd via de neus en de mond van de
puppy bij contact met een ziek dier. De virus overleeft
niet in de natuur, er is een contact nodig. Vanuit het
ademhalingssysteem en via het bloed, valt het virus de
spijsvertering en het zenuwstelstel aan en veroorzaakt
de dood na 2 à 4 weken na de besmetting.
Het gebeurt dat sommige honden, die de herhaling van
het vaccin niet gekregen hebben, onmiddellijk neurologische symptomen vertonen zoals epilepsie aanvallen als
gevolg van de virale encefalitis.

PARVOVIROSE :
ETIKET P
Deze is veroorzaakt door het Parvovirus, die aanligt bij
de kattentyfus (panleucopenie). Deze virus wordt in de
natuur verspreid via diarree ontlasting van een zieke
hond, hij kan er maanden in overleven indien het klimaat
het toelaat. Dit virus verspreid zich via de spijsvertering
naar het beenmerg waar de stamcellen worden vernietigd en zo vlug de dood veroorzaakt.

BESMETTELIJKE HEPATITIS :
ETIKET H (ZIEKTE VAN RUBARTH)
Deze adenovirus verspreid zich via de afscheidingen van
zieke honden: speeksel, urine, ontlastingen. De besmetting veroorzaakt een énorme vermoeidheid, een nawerking van deze ziekte wordt ook "de ziekte van het blauwe
oog" genoemd, omdat het oog ondoorzichtig wordt.

KATTENZIEKTE LEPTOSPIROSE:
ETIKET L
De verantwoordelijke hier is een spirocheet bacterie
die enkel leeft in gebieden met water. De voornaamste
verantwoordelijke is de rat. De zieke dieren scheiden de
bacteriën af in hun urine en besmetten zo andere dieren
soms zelfs de mens!
Sinds een tiental jaar zijn nieuwe serovaren te voorschijn
gekomen in België, de vaccins zijn hierdoor onlangs
geevolueerd en beschermen tegen de leptospirainterrogansserovars 1.Canicola 2.Icterohaemorrhagiae
3.Bratislava 4.Grippotyphosa. Deze bacterie sluipt het
organisme binnen via de huid of via de slijmen, zorgt voor
een algemene vasculitis om zo de nieren en de lever te
vernietigen en veroorzaakt een vlugge dood.
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KENNELHOEST
Het betreft een infectie op de luchtwegen veroorzaakt
door het virus Parainﬂuenza canin ETIKET Pi en een
bacterie BordetellaBronchiseptica : ETIKET Bb en die
meestal uitbreekt wanneer verschillende honden in contact zijn in een beperkte ruimte zoals op gehoorzaamheidslessen, een verblijf in een pension of een kennel of
door het delen van speelgoed.

TWEE SOORTEN VACCINS BESTAAN OP DE MARKT:
1. door toediening via de neus, in dit geval moet de hond
minimum 72 uur gevaccineerd zijn voor een risicoperiode en daarna is er een jaarlijkse herinnering.
2. door injectie, in dit geval dient men 2 injecties toe te
dienen met een maand tussen de 2 om beschermd te zijn,
daarna eveneens een jaarlijkse herinnering.

HONDSDOLHEID – OF RABIËS :
ETIKET R
Zij wordt doorgegeven via het speeksel, door een beet
of het likken van een wonde, alle zoogdieren waaronder
ook de mens en vogels kunnen hiervan slachtoffer zijn.
Bij besmettig tast het virus het zenuwstelsel toe, gaat zo
naar de hersenen en veroorzaakt een dood door spierverlamming. Het is door de wet verboden om een dier te
behandelen die hondsdolheid heeft, deze moet geeuthanaseerd worden. De vaccinatie is verplicht voor elk verblijf in het buitenland, in België in het gedeelte boven de
Samber en de Maas en op campings.

DE BELANGRIJKSTE MOMENTEN WANNEER UW
PUPPY ZIJN EERSTE VACCINS KRIJGT:
1er
2ème
3ème

: tussen 6 en 8 weken
: tussen 12 en 16 weken
: voor zijn eerste verjaardag

Daarna zijn herinneringen nodig om zijn immuniteit aan te
sterken

DE MEEST VOORKOMENDE
VACCINS BIJ DE KATTEN
TYFUS OF PANLEUCOPENIE :
ETIKET P
De verantwoordelijke hier is het Parvovirus, dicht bij het
Parvovirose van de hond, biedt veel weerstand in de natuur. Ook bij de katten vernietigd dit virus de cellen van het
spijsverteringsstelsel daarna die van het beenmerg. Wanneer een niet gevaccineerde kat besmet geraakt tijdens
haar dracht worden de jongen geboren met ataxic cerebellaire hypoplasie zodat ze niet kunnen lopen of recht staan.

INFECTIEUZE CORYZA :
wordt veroorzaakt door de combinatie van 2 virussen en
bacteriën.

HET VIRUS VAN DE RHINOTRACHEITIS
(KATTEN HERPES)
ETIKET R en het katten calicivirus : ETIKET C
Worden overgebracht via het speeksel wanneer katten
niezen, het virus bevind zich in de lucht en veroorzaakt
vlug ademhalingsproblemen zoals niezen, hoesten en
oogontsteking. Het calicivirus zorgt voor zeer pijnlijke
mondzweren waardoor de kat niet kan eten. Na genezing
blijft de kat drager van deze ziekte die terug kan komen
door stress of een andere ziekte.

CHLAMYDOPHILIA FELIS :
ETIKET CH
Deze bacteriele affectie veroorzaakt door Chlamydia
Psittaci kan de ademhalingsproblemen van de Coryza
verzwaren, de oogontsteking verergeren en de spijsvertering en voortplantingsorganen aantasten.

LEUKEMIE – (FELV):
ETIKET FELV
De verantwoordelijke is een leukemievirus, het betreft
een retrovirus die deel uitmaakt van het oncovirus. Hij
veroorzaakt een syndroom van immunodeﬁcientie en
vorming van tumoren op het lymphensysteem. Het is
besmettelijk van kat op kat via beten, speeksel of via de
baarmoeder. De symptomen verschijnen verschillende
maanden of zelfs jaren na de besmetting, het virus tast
het hele organisme aan. De ziekte kan niet genezen worden en is dodelijk. De primovaccinatie gebeurt in 2 keer
met 3 à 4 weken interval, de herinneringen zullen jaarlijks gebeuren.

MOMENTEEL BESTAAT ER GEEN VACCIN
1. Tegen het immunodeﬁcientievirus F.I.V of kattenaids,
dit virus wordt ook doorgegeven door beten, speeksel of
via de baarmoeder, hij komt voor in de lymphocytes T en
de Macrophages. In een kolonie besmette katten, kan
men 2 jaar na het begin van de epidemie vaststellen dat
20 % gestorven zijn, 50 % geen symptomen vertonen en
dat de anderen drager blijven.
2. Tegen de infectieuze katten peritonitis P.I.F.. De verantwoordelijke is het coronavirus die zich eerst toont in
het ademhalingssysteem en zich zo door het organisme
verplaatst en zo een perivasculaire ontsteking creeert in
alle aders. Men beschrijft een droge vorm of pyogranulomateus en een vochtige vorm door abdominale effusie.

DE VOORNAAMSTE STAPPEN VOOR DE VACCINATIES BIJ DE KATTEN
1er
2ème
3ème

: de primovaccinatie tussen 6 en 8 weken
: de eerste herinnering tussen 12 en 16 weken
: de tweede herinnering rond 1 jaar

Aan U om met uw dierenarts te checken of uw dier in orde
is voor alle vaccinaties
Dokter dierenarts Christiane Loeman
Bestuurder Help Animals
Help Animals
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DE IGUANODONS
VAN BERNISSART
Puur toevallig werden er in maart 1878
botten van iguandons ontdekt in de ondergrondse mijnschachten van Bernissart, op 322 meter diepte. Eén van de
allerbelangrijkste ontdekkingen op wereldvlak.
Het was bij het graven van nieuwe steenkoolgangen dat de
mijnwerkers deze zaken ontdekten, ze eerst identiﬁcerend
als versteende stukken hout. Ze brachten ze mee naar boven
en daar konden de ingenieurs al snel deze vondst naar waarde
schatten. Ze informeerden er Gustave Arnould, hoofdingenieur van de provincie, die meteen een telegram stuurde naar
de directeur van het Natuurhistorisch Museum van Brussel:
Verbazingwekkende ontdekking van beenderen in de mijnschacht van Bernissart…
Na een eerste analyse van de beenderen, tanden en ontelbare andere fossielen die naar de oppervlakte werden gebracht,
begon een team, samengesteld uit mijnwerkers en techniekers van het Brussels Museum, aan opgravingen die tot op
vandaag nog geprezen worden om hun professionalisme en
opvallende methodologie.
Na enkele verwikkelingen, waaronder een overstroming van
de gangen door een zwakke aardschok, werden de opgravingen verlengd tot 1881. Daarna werden ze onderbroken omwille van… plaatsgebrek ! Het aantal gevonden voorwerpen
was zo hoog dat de lokalen van het Museum ze niet meer konden herbergen. De gebouwen werden aanzienlijk vergroot en
lieten toe om in 1902 alle vondsten binnen te halen. Nauwkeurigheid gebiedt ons te zeggen dat er buiten een dertigtal
iguanodons, ook andere fossielen werden terug gevonden :
3000 vissen, een salamander, krokodillen, schildpadden,
maar ook varens, dennenappels en andere plantenonderdelen die de onderzoekers toelieten om het natuurlijk milieu
van de regio van 125 miljoen jaar geleden te kunnen reconstitueren.
14
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Ondertussen, in 1883, werd Brussel verkozen om de eerste
internationale tentoonstelling te huisvesten, die de bezoekers
het voorrecht zou geven om een authentiek dinosaurusskelet
te bewonderen en dit in levensechte positie (staand op zijn
twee achterpoten).
De ontdekkingen in Bernissart zijn op meer dan één vlak uitzonderlijk. Er zijn verschillende en perfect bewaarde skeletten
van deze dinosaurussoort teruggevonden vergezeld van andere versteende onderdelen, hetgeen ons toelaat om met zekerheid het milieu waarin zij leefden te kunnen begrijpen.
Bijzonder is ook dat deze site zich niet aan de oppervlakte bevindt, zoals het wereldwijd meestal het geval is, meer bepaald
in China en Rusland, en waar aldus de skeletten vaak onvolledig en gemengd zijn.
De uitzonderlijke ontginning van Bernissart resulteert uit de
aanwezigheid van een ondergrondse ‘kleizak’ die de fossilisatie (van uitzonderlijke kwaliteit) van de moerassen mogelijk
maakt, die de hele regio bedekten tijdens het Vroege Krijttijdperk.
Om te verklaren hoe en waarom zo’n grote getale iguandons
op deze plaats gevangen zat, lopen de meningen uiteen. Een
overstroming, een plotse modderstroom, een uitzonderlijke
droogte, moerasgas,… Ongeveer 139 jaar na hun ontdekking,
hebben de dinosaurussen van Bernissart hun geheim nog niet
prijs gegeven...

Praktische info
Bij wijze van anekdote, noteer dat na een verblijf van meer
dan 125 miljoen jaar in een kleigrond die toeliet om niet van
de aardbol te verdwijnen, deze kostbare getuigen uit een ver
verleden talrijke gevaren, waaronder twee wereldoorlogen,
trotseerden om tot bij ons te komen !
Het bezoek aan het Museum van Natuurwetenschappen heeft
ons betoverd. De geleverde inspanningen om zowel jong als
oud in het fascinerende universum van de dinosaurussen te
laten duiken, zijn niet voor niets geweest.
Christian De Meyer

Museum van
Natuurwetenschappen
Vautierstraat, 29 - 1000 Brussel
OPENINGSUREN:
van dinsdag tot vrijdag
van 9u30 tot 17u
Zaterdag en zondag
van 10u tot 18u
(maandag gesloten)
www.sciencesnaturelles.be

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel
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Vaarwel aan de ponycarrousels op kermisse
In april jongstleden heeft Bianca Debaets, Brusselse Staatssecretaris voor
Dierenwelzijn, haar voornemen om levende paarden en pony’s op kermissen
in de 19 gemeentes van Brussel te verbieden aangekondigd.
Op 15 juli jongstleden, de openingsdag
van de Zuidkermis (dit was zeker geen
toeval) heeft de Brusselse regering beslist om deze beslissing goed te keuren:
ponycaroussels zullen vanaf 1 januari
2019 verboden zijn.
Wij juichen dit initiatief natuurlijk toe.
Een ponycarrousel is niet meer van deze
tijd, het is een attractie die het dierenwelzijn zoals men het nu waarneemt niet
garandeert. Wij denken dat dieren niet
op hun plaats zijn op kermissen.
Vastgebonden aan een carrousel draaien
de pony’s (meestal 4 of 5) urenlang zonder verpozing rondjes in een oorverdovend geluid. Veel te luide muziek en de
aanwezigheid van een massa schreeuwende kinderen die soms heel opgewonden zijn zorgen onmiskenbaar voor
stress bij deze paarden. Ze worden dus
slecht beloond voor hun kalmte en vriendelijkheid.
De meeste kinderen vertonen een natuurlijke tederheid t.o.v. dieren maar
sommigen zijn, spijtig genoeg, ruw. Ze
zijn zich hier niet reëel van bewust (het
zijn nog maar jonge kinderen) en ze aar16
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zelen niet om de pony’s met hun voeten
in de ﬂanken te schoppen.
Voor de meerderheid onder hen gaat
het om een opvoedkundig probleem. We
kunnen ouders enkel aanraden om een
bezoekje te brengen aan pedagogische
kinderboerderijen om hun kinderen respect aan te leren voor de dierenwereld in
goede omstandigheden. Het is daarenboven essentieel dat kinderen in contact
komen met dieren. Het is belangrijk voor
hun psychologisch evenwicht en hun
toekomstige houding t.o.v. de wereld die
ons omringd.
Het verbod dat ingaat op de 1ste januari
2019 zal voorafgegaan moeten worden
door een overgangsperiode die moet
toestaan aan de kermisuitbaters om zich
te heroriënteren. Het gaat niet om hen te
« straffen » omdat ze dit beroep hebben
uitgeoefend maar wel om een omscholing.
EN IN DE ANDERE REGIO’S …

derdak op waarop ze recht hebben. Dit
heeft geleid tot regelmatige controles
zowel op kermisterreinen als in de winterstallingen van de eigenaars zonder
dat er zware overtredingen vastgesteld
zijn. Ter herinnering: het gaat maar om
een 15-tal stallingen van dit type in België.
In september 2016 zijn er bijkomende
maatregelen getroffen in de Waalse regio. Deze voorzien, onder andere, het
geleidelijk uitdoven van ponycarrousels
door nieuwkomers te verbieden dit beroep uit te oefenen maar ook door actieve uitbaters te beletten hun zaak door
te geven. Dit zal dus op termijn zorgen
voor het verdwijnen van dit beroep in
Wallonië.
In de Vlaams regio lijkt er geen reglementering te zijn. Maar, steden zoals
Antwerpen, Gent, Bredene of Leuven leveren de nodige uitbatingsvergunningen
niet meer af op hun territorium. Dezelfde beslissing werd genomen in Waterloo
in Waals-Brabant.

België is een beetje speciaal op het vlak
van administratieve regels die nationaal
of regionaal kunnen zijn. We vermelden
direct dat er op 1 maart 2013 een reglementering van kracht gegaan is die van
toepassing is op heel het land.

Laat ons hopen dat de Vlaamse en Waalse ministers het initiatief van Bianca Debaets zullen volgen opdat de regelgeving
doorheen heel het land geüniformiseerd
wordt.

Ze somt de vrij strenge arbeidsvoorwaarden van de paarden op alsook de
vereisten wat betreft verzorging en on-

Christian De Meyer

Leeshoek

Kat over de vloer
Het was een gewone straat, waar heel verschillende mensen wonen.
Sommigen vriendelijk, anderen nors, sommigen bemoeizuchtig, anderen teruggetrokken. Totdat Alﬁe kwam, het grijze katje dat het leven
van de straatbewoners veranderde en de gemeenschapszin terugbracht.
Maar nu is er een nieuw gezin in de straat komen wonen, een gezin
waar iets geks mee is. Alﬁe weet niet precies wat, maar wat hij wel zeker weet is dat hij moet ingrijpen voor het te laat is. Maar willen ze zijn
hulp wel?
Een warm, opbeurend en inspirerend verhaal waarin Alﬁe laat zien dat
een huisdier echt je leven kan veranderen.

Peter- of
meterschap

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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HONDENRASSEN:
STEREOTYPEN EN
VOOROORDELEN
We hebben allemaal al horen zeggen dat "teckels koppig zijn
en veel blaffen, husky's graag ontsnappen, American Staff's
gevaarlijk zijn, Border Colies slim zijn, Jack Russels "te"
zenuwachtig zijn, maar zijn deze vooroordelen altijd waar?

Eerst en vooral, is het belangrijk om er rekening mee te houden
dat elke hond uniek is en het is zeer spijtig dat men op onze
snuffels "etiketten" kleeft volgens het ras. We zouden er niet
aan denken om de kwaliteiten, gebreken, bekwaamheden of
beperkingen van de mens te "categoriseren" volgens hun origine! Dus waarom het doen voor onze dieren?
Vervolgens, wij, hondeneigenaars, wensen een familiehond.
Onze criteria voor de keuze van het ras zijn dikwijls beinvloed
door de schoonheid van het ras en enkele karaktertrekken.
Nochtans vergeten we meestal dat de hondenrassen werden
gecreeerd door de mens om hem te helpen bij zijn werk of
hobby. De honden waren dus nuttig en werden gekozen voor
bepaalde speciﬁeke taken. De voortplanting was gecontroleerd en er werd op gelet om enkel te kweken op basis van de
mentale en fysieke kwaliteiten volgens het te realiseren werk.

EEN BEETJE GESCHIEDENIS!
In het begin, werden honden vooral gebruikt als herdershond voor de kuddes, de jacht en voor de oorlog (oude tijd).
Daarna (moderne tijden) werden de honden gekweekt
voor speciﬁeke taken uit te voeren zoals het trekken van
sleeën, het ophalen van visnetten, … Sinds enkele tientallen jaren, worden onze trouwe viervoeters zelfs gebruikt
om te helpen en steun te bieden (zoeken naar verdwenen
mensen, honden voor gehandicapte of slechtziende mensen, zootherapie, …)
Maar de grootste verandering komt inde XIXde eeuw, in
het geindustrialiseerde westen, waar de grootte van de families sterk verminderd is en waar genegenheid eveneens
verminderd is. De hond word een huisdier "in de mode", die
vooral het te kort aan genegenheid opvult.

18
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Op heden, waar in het algemeen, het fysieke aspect van een
ras door de kwekers wordt gerespecteerd, is dit niet het geval
voor het gedragsaspect.
Bijvoorbeeld, de "werk" Border Collie zal niet dezelfde mentale en fysieke vaardigheden hebben als de "mooie" Border
Collie (die zal gekweekt worden voor shows), ook al zijn hun
fysieke kenmerken bijna hetzelfde. De kweker van de "werk"
Border Collie zal, voor de voortplanting, ouders kiezen waarvan de vaardigheden gebaseerd zijn op moed, waakzaamheid,
het bewaken van de eigendom, constante mobiliteit, …. kwaliteiten van essentieel belang voor een goede herdershond!
Dat betekent dat de generaties voortkomend van de reproductie van beide ouders, door genetische selectie, al deze reﬂexen
en vaardigheden (motorische patronen) zich gaan uiten en elke
dag zullen gebruikt worden! Deze honden hebben gelijkaardige genetische vaardigheden, daarom zijn ze niet intelligenter.
Indien ik in dit speciﬁek geval het etiket "slimme hond" toe ken
aan de Border Collie, en dit de basisvaardigheden van een Border Collie groepeert (moed, waakzaamheid, …) waarom niet!
Maar opgelet … voor dit soort hond is de behoefte aan activiteit even belangrijk als de behoefte om zich te voeden!
Dit wil dus zeggen dat wanneer deze Border Collie de ganse
dag moet thuis blijven om op zijn baasje te wachten, hij niet zijn
bekwaamheden die hij genetisch van zijn ouder meekreeg kan
gebruiken!
Terwijl deze zich toch moeten uiten daar deze volledig deel uit
maken van de hond. Hij zal dus beginnen om ﬁetsers en lopers
te volgen, de familie bij elkaar te houden of extra waakzaam
te zijn en te blaffen bij het minste geluid! Uw "slimme" Border
Collie zal vlug veranderen in een "onleefbare" Border Collie!

En dit geldt voor vele rassen die aan de basis werden gekozen
voor een speciﬁek werk en een speciﬁeke levenswijze.
De teckel is momenteel zeer in de mode … maar is dit een
stadshond of een salonhondje? De uwe graaft in de tuin, is koppig, blaft en luistert niet meer zodra hij een spoor "volgt" in het
bos? Normaal, want dit is een jachthond die klaar is om de strijd
aan te gaan met everzwijnen, konijnen op te jagen en te blaffen
om de jagers te verwittigen!
Een beetje zoals de Jack Russel die bestemd is voor de jacht
op vossen! Uw husky trekt aan de leiband, komt niet terug en
loopt weg? Trekhond en kuddehond die lichte vrachten kan slepen over lange afstanden, hij heeft het trekken in zijn genen en
haat eenzaamheid. Als hij niet bij zijn baasje of andere honden
mag zijn, is de kans groot dat hij wegloopt op zoek naar gezelschap. De American Staffordshire (directe afstammeling, zoals
de Pit Bull, van de engelse honden "Bull en Terrier") waren, tot
1935, bestemd om tegen stieren te vechten, de Golden Retriever werd gekweekt als jager op watervogels, de newfoundlander, hond van mariniers, haalde de visnetten op en kwam terug
met wat in het water gevallen was, etc ….
Een hond heeft dus aangeboren en instinctieve vaardigheden,
die deel uit maken van zijn genetische geschiedenis en die, volgens de omgeving waarin hij leeft, evenals de activiteit die hij
krijgt, kunnen opgemerkt worden als kwaliteit of gebrek!

€

8,50

Het is dus belangrijk om, alvorens een ras te kiezen, om zijn
omgeving, zijn dagelijkse rythme en het aantal uren dat U hem
zal toekennen te bepalen!
Neem vervolgens inlichtingen over de kweker die U zal kiezen.
Is dit een kweker die zijn honden "doet werken" of is dit meer
een kweker van "schoonheid" die enkel de fysieke kenmerken
zal respecteren?
En tenslotte, vergeet vooral niet dat in de asielen vele uitzondelijke honden op u wachten! Ze worden "beoordeeld" om
beter hun kenmerken en behoeftes te kennen. De verzorgers
kunnen jullie veel informatie geven over hun gedrag en hun behoeftes en het personeel van het asiel zal u helpen om de beste
compagnon te kiezen die het best bij uw dagelijks leven en uw
verwachtingen past!

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Aarzel niet om mij te contacteren indien u raad nodig
heeft. Voor al uw vragen, ziehier mijn emailadres:
info@comportementaliste-chien-chat.be
BIBLIOGRAFIE
Tout sur la psychologie du chien (Joël Dehasse / Éditions Odile
Jacob); Le Husky (Gérard Sasias / Éditions Artémis); Mon chien
de Compagnie (Collection dirigée par le Dr. Dehasse / Editions
LE JOUR, Montréal)

Uw kalender 2018
is toegekomen
Uw kalender 2018, een sympathiek geschenk dat weinig kost maar essentieel is in uw dagelijks leven, wacht vanaf half september op U in
uw lievelingsasiel. Ter plaatse te koop of tijdens externe manifestaties
voor slechts 8.50 €. Voor 9.50€ sturen wij hem op via de post.
Aarzel niet: telefoneer onmiddellijk of haast U naar Help Animals om
hem als eerste te ontvangen!
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Zij hebben ons verlaten
Livia

2014-2017, geadopteerd in december 2014 door mevr. David

« Livia, jij was alles : mooi, levendig, hartelijk en intelligent, we hebben er alles aan gedaan om
je te redden maar je ziekte nam je mee zoals een tornado… Er ontbrak in je leven maar één
ding : geluk. Je werd amper drie jaar… en dat breekt ons hart. Vandaag word je enorm gemist
door je kleine broertje, je baasje-papa (aan wie je door dik en dun gehoorzaamde) en aan mezelf, die je niet heeft kunnen beschermen zoals ze wou. Maar toch is dit geen afscheid, je blijft
voor altijd bij ons.»

2014-2017, geadopteerd in oktober 2010 door de familie Colsoul

Louna

« Onze kleine Louna, ondanks je jeugdige leeftijd, verloor je het gevecht tegen je ziekte. Je
ging heen in onze armen, al spinnend om je te kalmeren. In het poezenverblijf koos jij aan ons,
en daarna bracht je ons tederheid en verhalen als je van je uitjes terugkwam. Je was intelligent, energiek en zeer vrouwelijk. Laatst nog likte je nog heel nauwgezet de chocoladen bovenlaag van een eclair proper, maar chuut we vertellen het aan niemand ! Jouw leven was kort
maar intens ! Vaarwel, kleine prinses van Boesval, je bent nu in het poezenparadijs maar hebt
voor eeuwig een plaatsje in ons hart... »
Philippe, René-Paul et Tatache

Darco

(2005-2017, geadopteerd in mei 2010 door de familie Petroons- De Ridder)

Eind mei 2010 : Darco, 5 jaar, werd enkele dagen eerder binnengebracht bij Help Animals.
Tijdens een wandeling met één van de vrijwilligers, werd hij opgemerkt door zijn nieuw
baasje. Het was liefde op het eerste gezicht ! Voor Darco betekende die dag het begin van een
nieuw leven. In een familie met grote tuin en drie sportieve jongens, was Darco onmiddellijk
verknocht aan die ronde bal. Hij was bovendien een opmerkzame voetbalspeler ! Gedurende
7 jaar was hij de lieveling van de familie Petroons-De Ridder in Dworp. Eind juni, op twaalfjarige leeftijd, doofde helaas zijn vlammetje.

2002-2017, geadopteerd in december 2008 door dhr. en mevr. Namur

Fuji

« Allerliefste Fuji,
Acht jaar geleden adopteerden we jou samen met je mama, Clémentine. Jullie goedhartigheid
was een voorbeeld voor anderen. Twee jaar geleden namen we reeds afscheid van Clementine. Jouw beurt volgde op 4 juli 2017, in onze armen. Je was 16 jaar, een mooie leeftijd voor
een King Charles ridder. Onze lieve honden, bij jullie heengaan laten jullie pootafdrukken achter op ons hart. Jullie lieten ons achter om te sterven, maar de achtergebleven herinneringen
ﬂeuren ons leven op. Bedankt, mijn lieve Fuji. »

Bambi

2002-2017, geadopteerd in september 2003 door mevr. Steenhout

"Liefste Bambi
Toen ik je adopteerde, was je 6 maanden oud. De eerste twee jaren waren niet simpel gezien
je alles vernielde, zelfs in die mate dat ik je soms Bandiet noemde! Met geduld en veel liefde
werd je een lieve hond, en we beleefden een fantastische tijd samen. Je was 15 jaar toen je
naar de hemel vertrok. Ik voel me nog enorm verdrietig omdat ik weet dat ik jou, mijn schat
van een hond, nooit meer zal zien."

Elisabeth Schwartz
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De keerzijde
van de medaille …
Het geweld dat aan dieren toegebracht wordt is de
spiegel van een menselijkheid die zijn ziel verloren
heeft (Corine PELLUCHON, ﬁlosofe).
Een « ongelofelijk schattig » poedeltje gekleed in een tutu dat
zoals een kangoeroe op zijn achterpoten rondspringt te midden van gelach en het geschreeuw van voorbijgangers …
Een artistieke olifant « zo geniaal » …
Een lori die « te aandoenlijk voor woorden » is met de armen in
de lucht die zijn buik laat strelen …
Een « te grappige » beer die op zijn achterpoten rondslentert …
Een konijn « om op te eten », een « kei schattige » hamster, een
« super lief » kitten versierd met konijnenoren, een vestje « zo
leuk » … . En zo veel andere verklede huisdieren die er uitzien
als belachelijke Barbiepoppen en al hun waardigheid verloren
hebben, zo veel ﬁlmpjes die dagelijks rage maken op Facebook.
Maar, waar is de keerzijde van de medaille bij zo veel mooie
beelden? Welke realiteit verschuilt zich achter deze grappige,
verwonderlijke of vertederende beelden vooraleer ze op uw
scherm verschijnen. Het antwoord is simpel, bedroevend en
zonder twijfel: terreur, wreedheid, onderdanigheid, vernedering, afzondering, lijden en mishandeling!
Het is niet natuurlijk voor honden om minutenlang op hun achterpoten te lopen: ze zijn bang en worden vaak geslagen. Ze
worden op een onmenselijke en pijnlijke manier getraind tot
dat ze eindelijk op hun achterpoten lopen …
Het is niet natuurlijk voor olifanten om op delicate wijze een
penseel op te nemen en cirkels te maken op een doek onder de
bewonderende blik van toeristen. De ﬁnesse en zachtheid van
hun sierlijke bewegingen zouden het tegendeel beweren maar
hun « kunstwerken » worden enkel verkregen door een wekenlange martelgang waarbij hun geest letterlijk gebroken wordt.
Ze worden vastgebonden, gewurgd, geslagen met bespijkerde
stokken en mogen niet slapen. Ze worden pas echt getraind
nadat ze « zich overgegeven » hebben. 50% van de olifanten

sterft ten gevolge van hun trainer. Ze krijgen bloedvergiftiging,
worden oncontroleerbaar en worden afgemaakt … of ze plegen
zelfmoord door zelfverstikking door hun mond te sluiten en op
hun slurf te gaan liggen …
Het is niet natuurlijk voor een lori om op zijn rug te liggen met
open gestrekte armen en zich te laten kietelen op zijn buik.
Het zijn erg gewilde prooien voor stropers, ze worden in ontoelaatbare omstandigheden vervoerd vooraleer ze verkocht
worden. Ze zijn doodsbang voor daglicht dat hun ogen kwetst
en ze kunnen zich niet verdedigen want hun tanden worden op
voorhand zonder verdoving uitgetrokken …
Het is niet natuurlijk voor beren om rechtop te staan. Ze worden er toe verplicht door middel van zweepslagen, ze worden
vastgebonden aan een muur door diegene die ze een paar jaar
later zal gebruiken als broodwinst. Hij zal ze in deze houding en
met een metalen ring door hun neus heel hun miserabel leven
lang ﬁer vertonen onder de aanmoedigingen van enthousiaste
toeschouwers …
Het is niet natuurlijk om onze huisdieren te verkleden in belachelijke outﬁts enkel om ons te plezieren. Dit toont een volledige minachting voor de waardigheid van gevoelige wezens … .
Behalve natuurlijk als het is om ze tegen de koude te beschermen (op aanraden van de dierenarts, nadat ze geschoren zijn of
na een chirurgische ingreep).
Dit is dus, in enkele zinnen samengevat, wat er zich achter de
schermen afspeelt van deze ﬁlmpjes. Ze worden dagelijks door
miljoenen volgers die verwonderd zijn door dit « spektakel »geliket. Een « spektakel » dat zo vernederend is dat alle dierenbeschermers die de naam waardig zijn zich verplicht moeten zien
om te stoppen met deze ﬁlmpjes te delen en hier zo medeplichtig aan te zijn!
Anne Dumortier
Help Animals
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Zij zijn gelukkig
GARFIELD
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16 DOOR MEVR. MINET
16 JAAR, GEADOPTEERD OP 02/08/
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Ons personeel
Dank

U

een formidabel en sympathiek
team, steeds volledig ten
dienste van onze dieren
Diegenen onder jullie die ons af en toe
komen bezoeken, kennen ze goed : onze
personeelsleden die in de twee asielen
ten dienste staan van de dieren.
Zich permanent over zoveel dieren ontfermen, daar begin je niet zomaar aan.
Het vraagt een nauwgezette organisatie,
doeltreffend geleid door onze directeur,
Fabrizio FOLLACCHIO.
Gemeenschappelijke noemer ? De liefde
voor de dieren, natuurlijk. Een asiel, dat
zijn niet enkel de gebouwen, het zijn ook
en vooral de medewerkers die altijd in
de bres springen om de soms getraumatiseerde dieren te verwelkomen, te
verzorgen, te steunen en te begeleiden
naar een nieuw leven, dankzij adopties.

Axelle

Dierenverzorgster
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Inderdaad, het maakt niet uit welke
soort (poes, hond, maar ook paard, ezel,
pony, geit, schaap, varken, kip of andere),
het doel is om het dier op te vangen, te
verzorgen en vooral om hem een thuis te
bezorgen.

leverde werk in een asiel zoals het onze,
waar dieren geen nummers zijn maar
eregasten : elk telt en wordt gerespecteerd als individu, met al het werk dat dit
voor onze verzorgers en bedienden met
zich meebrengt.

Elk personeelslid is onmisbaar en complementair. De taken zijn talrijk : zich
ontfermen over binnenkomende dieren,
ze verzorgen, voeden (rekening houdend
met de toestand van elk), het continu onberispelijk houden van hun leefruimte,
gaan wandelen, het in goede banen leiden van elke adoptie, maar ook de administratieve kant (beheer van leden, bijdragen, individuele dossiers van elk dier,
update van Facebook,…).
Jullie hebben geen benul van al het ge-

Dankzij hun werk en toewijding kunnen
onze asielen dienen als voorbeeld voor
dierenwelzijn. Sommige bezoekers zeggen soms : « Maar dat is hier een vijfsterrenhotel voor de dieren ! »

Sayed

Ploegchef van de
dierenverzorgers

Bedankt beste personeelsleden, voor alles wat jullie doen voor HELP ANIMALS,
dat vooral ook JULLIE asiel is !

Jean-Jacques PEGORER

Maxime,

Dierenverzorger

Elisabeth

Deborah

Bediende, secretariaat en hulp dierenarts

Ragab

Dierenverzorger

Francine

Verantwoordelijke secretariaat

Ontvangstbediende

Mourad

Charly

Dierenverzorger

Dierenverzorger

Mireille

Ontvangstbediende en secretariaat
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Ons personeel

Leo

Dierenverzorger

Jihad

Dierenverzorger

Denk aan de dieren bij
het opstellen van uw testament
Onmisbaar, willen wij u eraan herinneren hoe belangrijk een
schenking en een testament is, en dit om aan dierenbescherming te blijven doen, in het bijzonder voor onze vzw. U kan
zich best voorstellen dat een dierenasiel
als het onze niet enkel kan blijven bestaan door de bijdragen
of het geld van onze geadopteerde dieren. Daar we ook bijna
geen overheidssubsidies krijgen, moeten we rekenen op de
vrijgevigheid van onze dierenliefhebbers.
Het is daarom van uiterst belang alles vooraf te regelen en dit
door bij de notaris een document in te dienen met als eindbestemming onze beschermelingen. In leven en welzijn denkt
een mens er niet aan dit vooraf allemaal in orde te brengen,
want de dood lijkt steeds ver af. De gedachte alles vooraf
te regelen is niet somber of absurd, integendeel, eens deze
formaliteiten geregeld zijn, voelen we ons gerustgesteld, we
kunnen dus nog volop van ons leven genieten, niet te vergeten dat ons leven hier op aarde niet voor eeuwig is.
Alles hangt natuurlijk af van onze persoonlijke en familiale
situatie, maar het altijd mogelijk een schenking te overwegen,
hoe groot of klein ze ook is , ten voordele van een goed doel.
Elke bijdrage is belangrijk en zoals men zegt, vele kleintjes
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maken één groot. Onder deze goede doelen, valt onze dierenbescherming, het laat ons toe te denken dat het onze plicht is
voor de zwakke, levende wezens te zorgen, we noemen hun
dan ook“onze dieren”.
Herinner u de onvergetelijke momenten die je samen mocht
beleven met ‘deze dieren’ , zij die deel uitmaken van uw leven,
de liefde die je hun kan geven maar zoveel meer van hun terug
zal krijgen.
Deze schenkingen en testamenten laat HELP ANIMALS, sinds
het begin in 1981, toe tientallen, tienduizenden dieren te redden, zoveel meer dan u zich kan inbeelden, slachtoffers van
onwetendheid, nalatigheid of mishandeling door de mens.
Voor degenen onder u die in de war zijn of niet goed weten
hoe de vork in de steel zit, herinneren we u eraan dat u vrijblijvend hiervoor inlichtingen bij ons op het bureel kan krijgen,
wij kunnen u ook doorverwijzen naar verschillende notarissen, vooral ‘diervriendelijk’ waar u de beste richtlijnen te horen krijgt ,discreet en in vertrouwen.

Voor de Raad van Bestuur,
Jean-Jacques PEGORER,

ONDERSTEUNEND
LID
5,00 €

TOEGETREDEN
LID
15,00 €

ERELID
250,00 €

SYMPATHISEREND
LID
25,00 €

ERELID

facebook.com/helpanimals.be

BESCHERMEND
LID
60,00 €

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

Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet ﬁscaal aftrekbaar is.
Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een
minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeert
op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate
belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. Het is
inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden
ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën
niet ﬁscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,…).
Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus
mogelijk om meer giften te ontvangen. Het moet gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor
ons: uw giften zijn ﬁscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant
hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.

Aarzel dus niet om ons verdere inlichtingen te vragen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw vrijgevigheid!

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE 57-068-2036135-35

Dank U voor hen !
BE 71-310-0029180-69

Toekomstige evenementen

30 SEPTEMBER 2017

30 SEPTEMBRE 2017
de 12h à 16h
place de la Vaillance

Dierenwelzijndag in Anderlecht
Van 12 tot 16u organiseert de gemeente Anderlecht haar
jaarlijks feest rond dierenwelzijn op het Dapperheidsplein.
Ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten, u, onze trouwe leden en liefhebbers van honden, poezen en ‘andere
vierpotige kameraadjes’.
Kers op de taart : Françoise en Lydie, onze twee goedlachse vrijwilligers zullen u zoals steeds met goed humeur en
legendarische glimlach verwelkomen om over uw geliefd
huisdier te praten en om petten en sweat-shirts met het
logo van Help Animals te verkopen. Maar dat is niet alles :
ze zullen u uitnodigen om de heerlijke taarten te proeven
die Patisserie CHANSON ons kosteloos aanbiedt (de opbrengsten van deze verkoop zullen natuurlijk volledig ten
goede komen aan de bewoners van ons asiel).
Zin in wat meer ? Kruip achter fototoestel, potlood of penseel ! Schuilt er een fotograaf of kunstenaar in jou, neem
dan deel aan de fotograﬁewedstrijd voor volwassenen of
tekenwedstrijd voor kinderen rond het thema ‘Mijn lievelingsdier’ (voor alle inlichtingen kan u terecht op nummer
02/558 08 05 of via e-mail fcarlier@anderlecht.irisnet.be).
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten : wees talrijk aanwezig !
Anne Dumortier

fête du
bien¯être
animal

30 SEPTEMBer 2017

van 12u tot 16u
Dapperheidsplein

feest

van het
dierenwelzijn

à 14h

Avec la présence de :

Help Animals, la Ligue Ornithologique,
Veeweyde
Petite restauration sur place.

Met de aanwezigheid van :

Help Animals, la Ligue Ornithologique,
Veeweyde
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CONCOURS PHOTO

FOTOWEDSTRIJD

d'animaux domestiques

van huisdieren

CONCOURS de dessins

TEKENWEDSTRIJD

de son animal préféré

van zijn lievelingsdier

Pour participer, rien de plus simple : envoyez vos photos et dessins avant le
20 septembre à l'administration communale

Deelnemen is heel eenvoudig : stuur uw foto’s en tekeningen
voor 20 september naar het gemeentebestuur :

par e-mail(de préférence) : bienetreanimal@anderlecht.brussels
par courrier : Service des Affaires Sociales et de la Santé – concours
animaux, Place du Conseil, 1 — 1070 Anderlecht

per e-mail(bij voorkeur) : dierenwelzijn@anderlecht.brussels
per post : Dienst Sociale Zaken en Gezondheid – dierenwedstrijd,
Raadsplein, 1 - 1070 Anderlecht

Chaque participant peut envoyer une photo ou un dessin original de
son animal préféré. Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie seront
récompensés par un prix sous forme de bon d’achat dans un magasin
animalier. Les photos et les dessins seront exposés le 30 septembre.

Elke deelnemer kan een foto of een tekening van zijn favoriete dier
indienen. De 3 eerste laureaten van elke categorie worden beloond met een
waardebon in een winkel met dierenbenodigdheden.
De foto’s en de tekeningen worden op 30 september tentoongesteld.

POUR ADULTES

POUR ENFANTS

VOOR VOLWASSENEN

VOOR KINDEREN

ER : MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 - 1070 ANDERLECHT VU: MARCEL VERMEULEN - RAADSPLEIN 1- 1070 ANDERLECHT
A l’initiative de l’Echevine Françoise Carlier en charge du bien-être animal, avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du Collège
Echevinal d’Anderlecht. Een initiatief van Françoise Carlier, schepen van het dierenwelzijn met steun van burgemeester Eric Tomas
en het schepencollege van de gemeente Anderlecht.

TRIBEL METALS
OPTIEK C. VANDEN HEUVEL

O U D E M E TA L E N

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]

Sint-Denysstraat 158/162 - 1190 Brussel
TÉL. +32-2-346 39 39 FAX +32-2-346 68 60
W W W .T R I B E L . B E

VARILUX SPECIALIST

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62
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Oproep

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij lanceren een oproep voor vrijwilligers voor deze 2 activiteiten, die heel noodzakelijk zijn:

– INSPECTEURS
Wij zijn op zoek naar vrijwillige inspecteurs voor het ganse land en Brussel,
maar vooral voor Waals en Vlaams Brabant, evenals Henegouwen, om bij adopteerders op bezoek te gaan om er zeker van te zijn dat onze dieren goed terecht
gekomen zijn en alles zonder problemen verloopt.
De verplaatsingskosten worden uiteraard terugbetaald en voor elk bezoek
dient een inspectierapport opgemaakt te worden. U zal een kleine vorming krijgen om U goed uit te leggen waaruit deze o zo belangrijke missie bestaat om
onze geadopteerden bij hun thuis te bezoeken.
Het is natuurlijk niet verplicht om een zeker aantal inspecties uit te voeren, ieder mag het aantal inspecties kiezen die hij wenst uit te voeren en dit volgens
zijn beschikbaarheid.

VOOR ALLE
INLICHTINGEN
Indien U denkt ons vrijwillig te kunnen helpen, zelfs beperkt, aarzel
dan niet om contact te nemen met
het asiel (02/523.44.16) met onze
directeur M. Fabrizio Follacchio die
U in detail zal uitleggen waaruit uw
hulp precies zal bestaan, hulp die
heel belangrijk is voor het welzijn
van onze diertjes, nu en in de toekomst.

– V E RTA L E R S
Wij zoeken eveneens vertalers voor het vertalen van ons trimestrieel magazine
naar het nederlands. Onze actuele ploeg vrijwillige vertalers zijn zeer toegewijd
maar hebben dringend versterking nodig. Het is zeer belangrijk voor ons om de
link met onze nederlandstalige leden te behouden, want er is geen taalgrens tussen dierenvrienden, en de steun van onze vlaamse vrienden is essentieel.

Cat café ?
Een cat café is voornamelijk hetgeen de naam zelf zegt: een
café met katten. Het concept komt vanuit Japan, vanuit grote
bruisende steden waar men naar rust en sereniteit verlangt.
Dit is precies wat een cat café aanbiedt: een moment van ontspanning bij katten terwijl u van een drankje en patisserie geniet. Een kat aaien, hem horen snorren of hem simpelweg observeren – de voordelen van de aanwezigheid van katten zijn
talrijk.

Kom het eens uit proberen!
De Dikke Neko(*) en zijn team van vrolijke katten wachten u
op, voor een moment van genoegen en lekkernij
*Neko betekent "kat" in het Japans.

Le DikkeNeko - Cat Café - tea room bio
Spanjebergstraat 4 - 1700 Dilbeek
Tél: 0493/ 64 49 42
info@dikkeneko.be - www.dikkeneko.be

Openingsuren

Wij verwelkomen u van donderdag tot en
met zondag van 10.00 u. tot 18.00 u.

diKke NEKO
Help Animals
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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

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

Als de dag eraan komt, dat U een laatste hulde moet
brengen aan uw gezel, zou het mooiste gebaar zijn
hem een waardig einde te bezorgen en hem te laten
cremeren in het crematorium van «Dieren zonder
grenzen»
Hij zal er verwelkomt worden door mensen die heel erg
van dieren houden en uw verdriet zullen respecteren.
Hun woorden en gebaren zullen U troost bieden en
uw leed verzachten.
De dieren die U liefhad, en die U liefde, vriendschap,
tederheid en trouw gaven gedurende hun hele, korte
leven verdienen het niet, wanneer ze U verlaten, naar
een destructiebedrijf te worden gebracht. De crematie
is een ultieme hulde aan onze gezelschapsdieren.
ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA
Rue de la Spinette 32 - 5140 SOMBREFFE
Tél. 071 88 88 45 - GSM 0473 95 73 78
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Schattige puppyogen kijken u smekend aan.
Een braaf kitten nestelt zich zacht spinnend
op uw schoot. Wie smelt dan niet voor een
snoezig extra gezinslid?
Maar een huisdier heeft een grote impact op
uw leven. Denk dus goed na vóór u een dier in
huis haalt. Kleine dieren worden groot en houden u al snel 10 jaar of meer gezelschap.

KLEIN EN SCHATTIG, OOK GROOT EN SCHATTIG?
Een huisdier groeit snel. En vaak meer dan u denkt. Een groot
dier heeft veel ruimte en meer zorg nodig om zich goed te voelen. Met een grote hond moet u bijvoorbeeld vaker en verder
gaan ongelukkig. Ook als het regent of waait. Want een huisdier
dat ongeluk- kig is, laat al eens van zich horen. En dat vinden uw
buren misschien niet zo leuk.
WEET WELK DIER U IN HUIS HAALT
Informeer u grondig op voorhand. Niet alleen over het karakter
en het uiterlijk van een toekomstig huisdier. Vraag hoe groot en
hoe oud het wordt. Hoeveel ruimte het dier nodig heeft? Of uw
woning geschikt is? Of u of uw kinderen niet allergisch zijn? En
bedenk dat uw leven intussen ook kan veranderen. Kinderen
krijgen, verhuizen, minder goed te been zijn ...
WELK DIER PAST BIJ U?
Wil u een kanarie, een hamster of liever een wandelende tak?
Elk dier heeft zijn eigen territorium nodig. Hoe groot of hoe
klein dat is, helpt mee bepalen welk huisdier geschikt is voor uw
gezin. Hebt u kinderen, kies dan zeker een sociaal groepsdier
dat snel zijn plaatsje vindt binnen uw eigen roedel.

EEN ENGAGEMENT OP LANGE TERMIJN

WAAR UW HUISDIER HALEN?

U krijgt veel liefde terug van een huisdier, maar u moet er wel
iets voor over hebben. Als kleintje eet het misschien nog niet
zoveel. Maar een volwassen dier kan bergen voedsel opschrokken en die kosten kunnen oplopen. Exotische huisdieren vragen
vaak om speciaal voer en gespecialiseerde zorg, zoals uv-licht of
veel warmte. Vergeet ook de andere kosten niet: uw dier chippen, naar de dierenarts gaan en eventueel steriliseren, zoals
verplicht is voor katten.

Erkende kwekers kennen hun dieren en weten wat ze nodig hebben. U kunt er terecht met al uw vragen. Ook in de dierenasielen
zitten heel wat dieren op een nieuw baasje te wachten. Meestal
is de aankoop in een asiel goedkoper dan bij een professionele
fokker. Maar ook hier geldt: een huisdier is geen impulsaankoop.
U moet er nog een heel dierenleven voor zorgen.

VAKANTIE VOOR UW HUISDIER
Tijdens uw vakantie stopt de zorg voor Coco, Minoe of Brutus niet. Denk tijdig aan een vriend(in), kennis of oppas om uw dier
eten te geven, te verzorgen en ermee te gaan wandelen. Of reserveer een vakantieplekje in een beestig dierenpension.Wil u uw
huisdier meenemen op reis? Sommige dieren hebben een Europees dierenpaspoort nodig en een vaccinatiebewijs. Vraag ernaar
bij uw dierenarts of een dierenvereniging.
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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 verkeerslichtoversteken en
Bollinckxstraat links inslaan.
BUS 98 (NIET OP ZONDAG)
Afstappen halte «Bollinkx», platen volgen van Ets. Viangros,
hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.
De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met de bus van
“DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

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

REDAKTIE J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz - A.S Muffat
N. Van Molhem - Ch Loeman VERTALING T. De Weerdt - K. Willaert - S. Dossche - V. Lecompte
Wĳ danken alle personen die onze tĳdschrift hebben willen vertalen.
FOTO’S F. Marcy - E. Schwarz - F. Follacchio - Guy David - MG’s Pictures (vrĳwilliger)
VERANTWOORDELĲKE UITGEVER Help Animals vzw : J.-J. Pegorer
ONTWERP Studio David bvba

www.helpanimals.be - info@helpanimals.be
facebook.com/helpanimals.be

