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Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – 
niet fi scaal 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 groe-
peert op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: 
lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het ui-
termate 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 moeilijk-
heden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen 
centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde cate-
gorieën niet fi scaal 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 fi scaal 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.   

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

facebook.com/helpanimals.be

OPTIEK C.  VANDEN HEUVEL
V A R I L U X  S P E C I A L I S T

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

O U D E  M E T A L E N

TRIBEL METALS

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

Kasteelbrakel   10 rue du Bois d’Apechau 
    1440 Kasteelbrakel

T. 02/523.44.16  

MET DE WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van
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 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte 
«Internationale Laan», richting Ring stappen, aan 
verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links 
inslaan.

BUS 49: Tussen Zuidstation en Bockstael.  Afstap-
pen 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.

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

Bollinckxstraat 203 
1070 Brussel / België

T.  02/523.44.16  
F.  02/520.19.76 

@  info@helpanimals.be   -  www.helpanimals.be  
facebook.com/helpanimals.be
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Het woord van de voorzitter

Beste vrienden en leden van HELP ANIMALS,
Dit is het langverwachte moment waarop we u graag uit-
nodigen voor de inhuldiging van ons tweede en nieuwe 
dierenasiel, dit weekend van 14 en 15 september 2019 in 
Kasteelbrakel !

We hebben een lange weg afgelegd de afgelopen 5 jaar om 
deze nieuwe ruimte te creëren, gewijd aan de bescherming 
van dieren in nood.

Sinds 1981 is ons dierenasiel van Anderlecht progressief 
gegroeid : weldra zal het 40 jaar bestaan. We kunnen het 
ons maar moeilijk inbeelden, de tijd is zo snel voorbij ge-
gaan, maar duizenden en duizenden katten en honden von-
den dankzij het asiel een nieuw leven, een nieuwe thuis.
In het begin was het asiel een oud en bouwvallig industrieel 
gebouw dat we doorheen de tijd omgebouwd hebben tot 
een mooi asiel. Niet erg groot maar heel gezellig en goed 
gelegen aan de ingang van Brussel, vlakbij de kruising van 
de gemeenten Anderlecht, Vorst en Drogenbos, gemakke-
lijk bereikbaar door de West-Ring van Brussel.

We ontdekten dat het dierenleed algemeen en veelvuldig 
was, en het kwam alsmaar vaker voor dat we niet tussen-
beide konden komen voor de vele andere dieren die naar 
ons doorgestuurd werden.
We werden dan telkens gedwongen om ze naar andere 
verenigingen te sturen, zodat ze daar dan verder verzorgd 
konden worden.

5 jaar geleden werden we door het lot uitverkoren om 
ter hulp te snellen tot een kleine VZW van de streek van 
Courcelles, dewelke geen zorg meer kon dragen voor enke-
le van hun paarden en andere paardachtigen. We hebben 
toen het beheer van dit kleine asiel tijdelijk overgenomen, 
en dus begonnen we op zoek te gaan naar een andere site, 
waar we ons eigen asiel konden oprichten.

Het was heel moeilijk om in Brabant een plaats te vinden 

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS

om een nieuw dierenasiel op te starten, des te meer omdat 
de vele milieu- en wettelijke eisen van allerlei slag in ons klein 
landje zo complex geworden zijn, dat beschikbare ruimte een 
zeldzaamheid wordt.

Kasteelbrakel was ideaal gelegen, want heel gemakkelijk be-
reikbaar vanaf het asiel van Anderlecht, via de snelweg Brus-
sel-Bergen / Parijs (in de nabijheid van de prachtige bosrijke 
omgeving van Halle), wat belangrijk was voor de verbinding 
tussen onze twee asielen teneinde in nauwe synergie te kun-
nen samenwerken.
En toen ontdekten we dit totaal verlaten pand, want deze ei-
gendom was voorheen een plaats van vreselijk dierenleed.  
Toen de voormalige oude boer, die een familiedrama had mee-
gemaakt, gestorven was, ontdekte de politie er immers talrijke 
dode dieren (koeien, schapen, …) stervende dieren of dieren in 
een erbarmelijke toestand.

Deze plaats had echter het voordeel om in een geïsoleerde 
omgeving gelegen te zijn, bereikbaar via een eenrichtingsver-
keer, omgeven door weilanden, dicht bij het bos met een klei-
ne beekje, kortom, een plaats waar de prachtige natuur nog 
steeds goed bewaard was gebleven.
We begonnen aan het avontuur met het ietwat gekke project 
om deze oude plaats van dierenleed om te vormen in een plek 
van heropleving en leven, bedoeld om mishandelde dieren op 
te vangen, om voor hen te zorgen en om ze te laten adopteren, 
zoals we dit al deden voor onze honden en katten.

U kunt zich het aanzienlijke werk voorstellen dat volgde: on-
derhandelingen voor de aankoop, meerdere benaderingen van 
de vele betrokken administraties met betrekking tot de moge-
lijkheid om de vereiste vergunningen te verkrijgen (bouwver-
gunning, milieuvergunning, vergunning voor uitbating, enz ...), 
bezoeken aan gemeentelijke autoriteiten, ontwerp van een 
voorbereidend project en vervolgens de implementatie van 
de site, des te eenvoudiger omdat we, om te voldoen aan de 
stadsplanning, het grootste deel van de structuren behouden 
moesten worden om ze te transformeren.
Dit kolossale werk werd uitgevoerd met de steun van een team, 
met name onze architecten Marylin en Yves, en onze aanne-
mer Haida Home. Van het begin tot de voltooiing ervan, werd 
de realisatie van dit prachtige werk meesterlijk uitgevoerd, 
met doorzettingsvermogen en talent, door onze vice-voorzit-
ter, Stéphanie Devis, die de vruchten van haar inspanningen nu 
gekroond ziet.

Dit nieuwe asiel zal ook dienen als een pedagogische plek en 
een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren 
van scholen en jeugdbewegingen, ouderen van rusthuizen, ge-
handicapten ... met als doel dieren dichterbij te brengen in een 
natuurlijke en vriendschappelijke omgeving.
Ondanks de lopende werkzaamheden was dit nieuwe asiel al 
operationeel en herbergde reeds een groot aantal paarden, 
pony's, ezels, schapen, geiten, varkens, konijnen, cavia's, gan-
zen, eenden, kippen, en het begint nu haar eerste katten te ver-
welkomen in de supermooie kattenruimte.
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Ik nodig jullie hierbij dan ook vriendelijk uit om dit alles 
samen met ons te komen ontdekken en het glas van de 
vriendschap te heffen :

• offi ciële inhuldiging door de gemeentelijke autori-
teiten  (enkel op uitnodiging) : zaterdag 14 septem-
ber om10u30 ;

• opening voor het publiek en opendeurdagen: zater-
dag 14 september van 12u30 tot 18u, alsook zon-
dag 15 september van 10u00 tot 18u00 ;

• Om verkeers- en parkeerproblemen te voorkomen, 
dient u de instructies te respecteren en de shut-
tle-taxi's te gebruiken die beschikbaar zijn op de 
hierboven vermelde data en tijdstippen (vertrek 
van de shuttle en parkeerplaats van uw auto : hoek 
van de rue de Tubize en rue de la Pottérée, na de af-
slag Kasteelbrakel richting Tubeke).

Heel ons team verwacht u vol ongeduld in ons nieuw asiel 
“De stallen van HELP ANIMALS” op 14 en 15 september 
2019.

Ik zou tekortschieten in mijn taken als voorzitter als ik u 
er niet nogmaals aan herinnerde dat uw fi nanciële steun 
meer dan ooit onmisbaar is voor ons om voor een soepel 
functioneren te zorgen, niet voor één, maar voor twee 
asielen (aarzel niet om te informeren hoe u kooien, boxes 
of het dier van uw keuze zou kunnen sponsoren - neem 
telefonisch contact op met het nieuwe asiel via e-mail 
(blc@helpanimals.be) of via het algemeen nummer van 
HELP ANIMALS: 02/523 44 16 van Kasteelbrakel).
Met vriendelijke groeten en tot binnenkort !

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter Help Animals 

Gehospitaliseerde 

jongeren bezoeken 

onze dieren in 
Kasteelbrakel

In de loop van de maand mei 2019, kreeg ons diere-

nasiel van Kasteelbrakel het bezoek van drie tieners 

(Juliette, Amandine en Théo) die schoollopen aan het 

Chirec-ziekenhuis te Eigenbrakel. Een namiddag, ge-

organiseerd door mevrouw Anne De Couvreur die 

hen een moment van verandering van omgeving wil-

de geven via onze kleine "Ark van Noach".   

Onze, vanaf nu beroemde en schattige mascotte, ooi 

OLGA heeft al haar “public relations”-talenten en ex-

pertise tentoongespreid door ze met tederheid op de 

schapenweide op een warme manier te demonstre-

ren. Onder leiding van Martine, onze secretaresse 

en onze dierenverzorger Maxime, hadden deze tie-

ners, getekend door de beproevingen van het leven, 

de vreugde om hen te verwennen door hen lekkers 

te geven. Iedereen ging opgetogen weg, glimlachend, 

denkend aan de gelukkige herinneringen welke Help 

Animals hen schonk.

Vandaag, is het de nieuwe plaats (enorm groot en afge-
sloten) voor zwerfkatten (wilde of half-wilde) die bin-
nenkort zijn deuren opent.

Al deze dieren worden behandeld, genezen, weer op 
de been gezet, maar vooral... zijn ze te adopteren. Ons 
kwartaaloverzicht rapporteert regelmatig over deze 
adopties, dat altijd ontroerende momenten zijn, omdat 
ze laten zien dat in onze steeds individualistischer wor-
dende samenleving, er toch nog steeds veel mensen met 
een groot hart rondlopen.

20   20
20   20

Uw kalender  « Editie 2020  » is ter beschikking !
Uw kalender 2020, een leuk en onmisbaar geschenk in het dagelijks leven, ligt ter uwe beschik-

king vanaf half september in het asiel Help Animals.  Zijn zakformaat maakt hem handig in ge-

bruik zodat u hem zelfs als agenda kan gebruiken. Voor slechts 8,50€ is hij verkrijgbaar in het 

asiel of evenement. Voor 9,50€ sturen we hem zelfs per post naar u toe. 

Bestel er snel één per telefoon of kom er als eerste ééntje afhalen bij Help Animals !



Dierenasiel van Anderlecht

Geef hen een nieuwe thuis ! Zij wachten op U.
Opendeurdagen te Anderlecht op 14 en 15 december 2019

6 Help Animals



Dierenasiel te Kasteelbrakel

Inhuldiging van het asiel van Kasteelbrakel
14 en 15 september 2019 (alle info pag. 16 en 17)

Help Animals 7
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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 Noach » in Kasteelbrakel verwel-
komt nu ook andere dieren zoals : paarden, ezels, geiten, schapen en 
varkens...

Vanaf nu krijgen ook deze dieren een identiteitsfi che waardoor u een 
beter beeld krijgt van de  hoeveelheid en verscheidenheid  van onze 
beschermelingen.

Iedere omschrijving is beknopt en duidelijk : een foto  is niet voldoen-
de 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 htt://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.

THÉO
EUROPEES

MANN. GECASTREERD
GEBOREN :  01/01/2008

RACHEL
KOE

VROUWELIJK
GEBOREN : 29/09/2015

CAPUCINE 
SCHAAP

VROUWELIJK
GEBOREN : 1/03/2017

JACK
KRUISING BOXER 

MANNELIJK
GEBOREN :  01/01/2009

MASQUE
EUROPEES

MANN. GECASTREERD
GEBOREN : 22/05/2014

JASKO
 KRUISING DALMATIËR

MANNELIJK
GEBOREN :  01/02/2015

NYLA
SHAR PEI 

VROUWELIJK
GEBOREN : 05/12/2014

ZELDA
GEIT

VROUWELIJK
GEBOREN : 06/05/2017

PUPUCE
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN :  01/03/2009

NOVA
SHETLAND  PONY  

VROUWELIJK
GEBOREN : 01/01/2014

HARVEY 
KRUISING AMERICAN STAFF

MANN. GECASTREERD
GEBOREN : 27/03/2016

GAMINE
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN :  18/04/2011
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Anne Dumortier 

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 fi nanciële instelling en er een permanente opdracht te 
laten opstellen ten gunste van rekening: 

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 me-
ter aan te brengen op de kooi van het dier.  Uiteraard be-
paalt u uw peter- of meterschap naargelang uw fi nanciële 
middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meter-
schapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw 
petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich 
dan over een nieuwe beschermeling ontfermen. 

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of 
meterschap 

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 fi jnbesneden 
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 ongeloofl ijke 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
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Ons project in Kasteelbrakel is eindelijk voltooid : de of-
fi ciële inhuldiging vindt samen met jullie  plaats op 14-15 
september e.k. !

De renovatiewerken hebben meer dan 2 jaar geduurd en nu 
is het eindelijk zover... In september kan Help Animals u met 
heel veel fi erheid uitnodigen om het nieuwe asiel te bezoeken.

We hebben jullie regelmatig op de hoogte gehouden over het 
verloop van de werken in Kasteelbrakel en meldden jullie in 
onze laatste periodiek dat het eerste Opendeur Weekend in 
september zou plaatsvinden.

Tijd voor een nieuw en belangrijk hoofdstuk in de verdere 
ontwikkeling van onze vzw voor dierenwelzijn.

Ons nieuw asiel in Kasteelbrakel vangt voornamelijk mishan-
delde paarden , ezels en boerderijdieren (kippen, eenden, 
schapen, geiten, varkens, konijnen ...) op. Deze dieren werden 
administratief of juridisch in beslag genomen. Er is ook een 
grote ruimte voorzien voor de opvang van straatkatten.

Deze ruimte is complementair voor ons asiel in Anderlecht 
waar honden en katten worden opgevangen.

Voor de inhuldiging van dit tweede, nieuw asiel en de open-
deurdagen wens ik de president van Help Animals, Jean-Jac-
ques Pegorer en alle bestuursleden te bedanken voor hun 
vertrouwen die ze sinds het begin tot de beëindiging van dit 
ambitieus project in mij hebben gesteld. Deze renovatie heeft 
dan ook al mijn aandacht, tijd en energie geëist. Ik stel dan ook 
met heel veel trots vast dat we ons doel bereikt hebben. Help 
Animals krijgt hiermee een voortreffelijke meerwaarde en 
bevindt zich in een zeer positieve positie voor al wat dieren-
bescherming aangaat in België.

Voor deze verwezenlijking kon ik dan ook steeds steunen op 
een fantastisch team. Ik wens voor het geheel van de hercon-
structie onze architecte Mevr. Marilyne Lauwerys en onder-
nemer Dhr Bart Wante  (bedrijf Haida Home) hartelijk te be-
danken alsook het tuinbedrijf van Dhrn Daniel Jacqmotte en 
Jean-Christophe Plume. Zij waren verantwooderlijk voor alle 
externe werken. Dankzij  hun dynamisme, hun professionele 
aanpak en onze wekelijkse vergaderingen gedurende 2 jaar 
beschikken we nu over een fantastisch asiel dat aan al onze 
verwachtingen beantwoordt.

Mijn dank ook aan de burgemeester van Kasteelbrakel en het 
schepencollege. Ze stonden steeds ter beschikking tijdens de 
werken.

Kom alvast een kijkje nemen tijdens het Opendeur weekend. 
Mooie gelegenheid om de kwaliteit en de omvang van dit die-
renasiel zelf te ontdekken.

Last but not least bedanken we vooral al onze leden en over-
leden oud-leden(voor hun schenkingen bij testament). Jullie 
zorgden voor een belangrijke fi nanciële steun bij de verwe-
zenlijking van dit prachtig project. Dit asiel wordt aan jullie, 
leden en vrienden van Help Animals, opgedragen.

Nu dit asiel actief is, vragen we u om ons fi nancieel verder te 
steunen zodat we een optimale werking van dit prachtige pro-
ject kunnen verzekeren. We blijven vechten voor de bescher-
ming van alle dieren in nood.

Woord van de ondervoorzitster

Stéphanie DEVIS
Ondervoorzitster van Help Animals
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Sinds deze adoptie geeft Jennifer ons regelmatig goed 
nieuws: onze twee Vietnamese varkens zijn gelukkig, geliefd 
en verwend. Wij wensen hen een lang en heerlijk leventje toe.

Ons indrukwekkend paard Royal mag genieten van hetzelfde 
geluk. Hij vergezeld Nathalie en drie andere paarden in de re-
gio Namen. Hij leerde onmiddellijk zijn nieuwe soortgenoten 
kennen en na enkele uren, werd een echte samenhorigheid 
gevormd tussen hen. Royal heeft het heel goed bij zijn  nieu-
we familie, waar hij alle liefde ontvangt die hij verdient. Wij 
wensen een mooi leven toe aan onze mooie Royal.

Ten slotte, op 23 juni, Eliot en Basil, onze twee ezels , gerecu-
peerd voor verwaarlozing in de regio Lasne, wonen nu niet 
zo ver van het asiel,  in de regio Itter,  ze genieten er van de 
prachtige grote groene weilanden. Zij zijn daar zeer goed 
geïnstallaeerd en wij zijn gelukkig om hen aan deze familie 
toevertrouwd te hebben die hen zal verwennen en ze de ge-
negenheid geven die ze nodig hebben. Wij wensen dit duo het 
allerbeste.

Stéphanie Devis 

NOG MEER GOED NIEUWS VANUIT KASTEELBRAKEL.

In de maand mei waren onze schapen en geiten het meest po-
pulair. In juni was het beurt aan de paarden.

Herinneren jullie je nog ...... onze schapen Chocapic en Meiko, 
die in beslag waren genomen voor verwaarlozing. Deze wer-
den geadopteerd samen met onze kleine Jupiter die bij ons 
geboren was. Ze hebben ons uiteindelijk verlaten om hun le-
ven verder te zetten op een prachtige plek waar ze nu hun 
geluk delen op grote groene weilanden. We zijn er zeker van: 
ze zullen heel goed worden verzorgd en verwend door hun 
adoptanten.

De volgende adoptie was Priska en haar baby’s Shark en 
Nemo. Het hart van Mevrouw en Mijheer Colin smolt volle-
dig weg voor Priska. Geconfronteerd met de onmogelijkheid 
om hen te scheiden, hebben ze ervoor gekozen hun samen 
te adopteren zodat ze voor altijd kunnen samen blijven.  Dit 
kleine gezelschap is zeer verwend, en ze genieten van een 
prachtig en groot terrein, met al het nodige comfort wat gei-
ten nodig hebben.  Een mooi leven toegewenst aan jullie alle 
drie.

Marie en Audrey, onze twee Vietnamese varkens (of beter 
zeugen) zijn ook geadopteerd. De twee onafscheidelijke 
vriendinnen hebben Jennifer verleid en nu genieten ze 
van hun dierenparadijs waar paarden, honden, katten en 
kippen samen, in vrede, hun leven delen in een prachtig ver-
blijf. Inderdaad, Jennifer had ervoor al geadopteerd bij Help 
Animals, Zoë, een kleine pony die ondertussen haar mooie 
leventje leidt. En het is dit mooie leven dat op Marie en Au-
drey wacht, ze hebben de kans gekregen om zich bij deze die-
renwereld aan te sluiten op een speciaal voor hen ingericht 
terrein. Ook zij genieten van al het comfort en de liefde die 
ze nodig hebben.



JAGEN
EEN ESSENTIËLE HERVORMING !

In het najaar van 2018 hebben de onthullingen over de aanwe-
zigheid van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg 
en de catastrofale gevolgen die deze angstaanjagende ziekte 
zowel op economisch als ecologisch gebied heeft veroorzaakt, 
ons bewust gemaakt van de specifi eke manier waarop onze 
bossen worden beheerd. Maar ook de kracht van lobby's en 
jagersverenigingen die, ondanks alle bewijzen, elke betrokken-
heid van hun protégés in dit geval fel ontkennen.

De grote dichtheid van bepaalde soorten (wilde zwijnen, her-
ten ...) in jachtgebieden is geen toeval. Deze overbevolking is 
een gevolg van mercantiele redenen, waarbij de organisatie 
werkt in alle discretie (fokken van ongeoorloofde dieren, clan-
destiene importen ...). Zo betaalt een groot aantal jagers tot 
1.500 euro om een dag in het bos door te brengen en te be-
schikken over een uitstekende jachttafel, zowel qua grootte 
als het aantal gedode dieren! Jachtactiviteiten vertegenwoor-
digen een belangrijke economische markt, in de orde van 100 
miljoen euro per jaar alleen voor het zuiden van het land. Dit 
maakt onze politieke leiders enigszins terughoudend voor een 
fundamentele hervorming van jachtwetten, waarvan de oud-
ste dateren uit 1882!

Sommigen eisen echter toch deze onmisbare hervorming. Help 
Animals is een van hen. Een van de meest actieve, de Konink-
lijke Belgische Liga voor de Bescherming van Vogels (LRBPO), 
heeft een onderzoek laten uitvoeren door het adviesbureau 
"Listen", op een representatieve steekproef van 1.000 mensen 
(Franstaligen) van 18 jaar oud of meer. De resultaten zijn ont-
huld in februari en zijn verhelderend: 74% van de responden-
ten is tegen het beoefenen van jagen. In 1998 was dit slechts 
68%, wat bewijst dat de mentaliteit over het onderwerp evolu-
eert. De belangrijkste kritieken betreffen de onveiligheid van 
wandelaars in het bos wanneer het jachtseizoen geopend is. 
Bijkomend ook de achteruitgang van de natuurlijke omgeving 
als gevolg van de overbevolking van bepaalde soorten. Ook een 
ander belangrijk element komt uit deze enquête naar voren: 
een op de twee mensen beschouwt jagen als een wrede prak-
tijk. Wij delen deze mening.

EEN KORTE GESCHIEDENIS 
VAN DE JACHT IN BELGIË

Het is al lang geleden dat jagen nog essentieel was voor het 
voortbestaan van de mens. Voeding en kleding waren de le-
gitieme zorgen van de mannen en vrouwen die leefden in de 
grotten. De bevolking werd in de loop van de tijd georgani-
seerd in dorpen dankzij de ontwikkeling van de landbouw en de 
veeteelt. Al heel vroeg waren onze voorouders verantwoorde-
lijk voor het verdwijnen van verschillende soorten grote zoog-
dieren (mammoets, wollige neushoorns, grotleeuwen, enz...) en 
later ook grote herbivoren zoals bizons, tarpans en oeros. Dit 
was een gevolg van zowel de jacht als door het vernielen van 
de natuurlijke habitat ten gunste van bouwgrond en graslan-
den. Een paar eeuwen later, ten tijde van het feodalisme, waren 
de graslanden en bossen eigendom van machtige landbezitters 
die de boeren een recht van gebruik verleenden (landbouw 
en exploitatie van hout). Ze behielden het voorrecht om op de 
grond te jagen, maar schonken het ook aan de adel en de gees-
telijkheid voor een fi nanciële beloning. In 1882 was het hert, 
een dier dat op zijn minst symbolisch was in onze regio, bijna 
uitgestorven. Dit dwong de landbezitters om de jachtwetge-
ving te reglementeren door wetten af te kondigen die tot doel 
hadden de activiteit te temperen en het jachtspel te behouden. 
Grondbezitters kregen de rol van uitbater met de taak om be-
paalde regels op hun grondgebied te respecteren en te hand-
haven.

Tegelijkertijd werden meer restrictieve jachtperioden en de 
verplichting van een specifi eke jachtvergunning ingevoerd. 
Het zijn dezelfde basisregels die vandaag de dag nog steeds 
gelden. Het is duidelijk dat de natuurlijke omgeving, biodiver-
siteit en problemen in verband met het behoud van soorten 
niet dezelfde zijn dan die van meer dan een eeuw geleden. 
Bovendien hebben de uitbaters van jachtgebieden voor het 
grootste deel de afgelopen decennia duidelijk aangetoond 
dat ze geanimeerd zijn door andere, minder glorieuze ontwer-
pen dan de regulering en het behoud van dierenpopulaties in 
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onze vlakten en bossen. De realiteit is een heel ander verhaal. 
Op discrete wijze houden de uitbaters een overbevolking aan 
om onze bossen zgn. "game-hungry" te maken. Hierdoor wor-
den de natuurlijke omgevingen zwaar belast door een gevaar-
lijke onevenwichtigheid tussen de fauna, de fl ora en de ecosys-
temen.

Hoe doen ze dit? Heel eenvoudig, door dieren te kweken die 
normaal gezien vrijgelaten dienen te worden in het wild, maar 
ook belangrijk door het laten aangroeien van bepaalde soorten 
op clandestiene wijze (dit is verboden in België). Dit gebeurt 
met diersoorten die reeds overvloedig zijn in onze contreien, 
zoals fazanten en patrijzen. Dit is waarschijnlijk de oorzaak 
van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van 
Luxemburg en maakte het mogelijk dat dit virus via bijna 800 
kilometer niet-geïnfecteerde gebieden tot in België is geraakt. 
Het dient opgemerkt te worden dat er vandaag de dag geen 
“offi cieel” of “wettelijk” bewijs werd voorgelegd om deze the-
orie te staven. Alle aanwijzingen en jagersgetuigenissen be-
vestigen echter wel dit verhaal. Het voeden van de dieren, dat 
het grootste deel van het jaar duurt (voor wilde zwijnen in het 
bijzonder), is ook een manier om de hoeveelheid dieren kunst-
matig te verhogen. Het voorkomt namelijk ook de natuurlijke 
selectie, vooral in de winter. Hoewel een te grote hoeveelheid 
aan dieren ecosystemen verstoort, heeft dit vele voordelen 
volgens de jagers. Het rechtvaardigt niet alleen de activiteit 
van de jacht onder het voorwendsel van de regulering van dier-
soorten, maar kan ook de inkomsten uit jachtrechten aanzien-
lijk verhogen.

Hieruit verstaan wij waarom de verenigingen van jagers elke 
dialoog weigeren en ook hun halsstarrigheid om enige vorm 
van wetswijziging door te voeren. Deze brengt namelijk hun 
quasi absolute macht op dit gebied in gevaar. 
Sinds de jaren tachtig is het aantal herten verdubbeld en dat 
van wilde zwijnen meer dan verdrievoudigd! Hordes wilde 
zwijnen aarzelen niet langer om gewassen, tuinen en zelfs 
voetbalvelden aan te vallen om hun voedsel te vinden. Bossen 
lijden en kunnen niet langer correct regenereren door deze 
grote hoeveelheid dieren. Bijkomend helpt de opwarming van 
de aarde hierbij niet. 

DE ORGANISATIE VAN 
DE JACHT IN BELGIË

Jachtwetgeving is een regionale bevoegdheid. De basis (natio-
nale) wet die dateert uit 1882 werd gewijzigd door de decreten 
van 1991 (Vlaanderen en Brussel) en 1994 (Wallonië).
Op het niveau van het Brussels Gewest is alle jacht verboden. 
Eenvoudig en effectief!

Vlaanderen en Wallonië regelen op onafhankelijke wijze de 
jachtactiviteiten op hun respectieve grondgebied en organise-
ren elk het verkrijgen van de jachtvergunning op basis van een 
theoretisch examen, gevolgd door een praktische test (schie-
ten en hanteren van een wapen). Naast het slagen op deze twee 

examens moet men minstens 18 jaar oud zijn en jaarlijks 200 
tot 300 euro betalen, afhankelijk van de regio en de "jagersver-
zekering”. De jachtperiodes worden bepaald volgens een 5-ja-
renplan en verschillen afhankelijk van het jachtspel. Terwijl het 
jagen van konijnen, vossen en wilde zwijnen het hele jaar door 
is toegestaan, is de jacht op herten "slechts" van 21 september 
tot 10 januari geopend.

DE GEVOLGEN VAN DE JACHT

In Wallonië vertrouwen de autoriteiten meestal op de aan-
bevelingen van de "Hoge Raad van de Waalse Jacht". Deze 
bestaat alleen uit jagers en jachtverenigingen. Deze machtige 
organisaties staan niemand toe om hun macht te ondermijnen, 
waardoor de toekomst van dieren in onze bossen en op het 
platteland in hun handen ligt. Hun vertegenwoordigers aarze-
len niet om alsof te doen de meest ecologische verdedigers van 
onze natuurlijke omgevingen te zijn. Een primeur! Tonnen lood 
worden door het gebruik van geweren gemorst en vervuilen de 
bosbodems; de regulering van de diersoorten is niet verzekerd 
(integendeel); wandelaars voelen zich in gevaar en jachtonge-
vallen, hoewel schaars in België, zijn een werkelijkheid. Een ja-
ger stierf in augustus 2018, een andere in mei 2019 in de regio 
Commines. Het argument dat de slachtoffers steeds jagers zelf 
zijn, is niet geruststellend. In Frankrijk werd in 2018 een moun-
tainbiker gedood en een andere raakte zwaar gewond.

HERVORMEN OF AFSCHAFFEN?

Op een zeer korte termijn is een hervorming essentieel, zo-
ver is duidelijk. Een inhoudelijk en constructief debat tussen 
alle betrokken partijen is noodzakelijk om te zorgen voor een 
evenwicht tussen de natuurlijke omgeving, fauna en fl ora, die 
behoren tot een gemeenschappelijk erfgoed en niet tot een 
fractie van minder dan 1% van de bevolking. Onder de voor-
stellen tot concrete wijzigingen is het noodzakelijk om het 
verbod van jagen op zondag te vermelden, het stoppen van het 
voederen, een verplicht onderzoek van het zicht van de jagers 
en jagerskandidaten, de bepaling van de quota van schietpar-
tijen die door de autoriteiten zijn vastgesteld (Afdeling Natuur 
en Bossen, bijvoorbeeld en niet door de jagers zelf) en vele an-
dere suggesties die het mogelijk moeten maken om een echt 
natuurlijk evenwicht te vinden in onze bossen en onze velden. 
Een voorbeeld van ethische jacht bestaat in Wallonië, in Büt-
chenbach, dus waarom zouden we dit niet kunnen uitbreiden 
naar het hele land?

Heren politici en nieuw gekozen functionarissen, toon uw 
moed...

Christian De Meyer
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Insecten ... We houden van ze of we houden niet van ze. Ze 
wekken soms angst op, zoals de wesp, tederheid, zoals de vlin-
der, of soms onverschilligheid, zoals de gewone vlieg. Slechts 
een paar decennia geleden waren we na de kleine zondagse  
uitstap op het platteland verplicht om de auto van de ouders 
schoon te maken. De gril, koplampen en de voorruit waren 
meestal bedekt met lijken van insecten in alle soorten en ma-
ten,  geraakt in volle vlucht. Vaak was elleboogvet niet genoeg 
en was het noodzakelijk om op alcohol gebaseerde ontvet-
ters te gebruiken. Het is enkel nog een verre herinnering en 
de jongsten moeten zich de vraag stellen hoe het beeld van 
honderden vergruisde insecten een beetje nostalgie kan ver-
oorzaken. Het antwoord is eenvoudig om bang voor te zijn: in 
die tijd waren er nog steeds insecten in grote aantallen, wat 
tegenwoordig niet meer het geval is. Het is de hoogste tijd om 
ons zorgen te maken, onze toekomst hangt ervan af, hoe onge-
loofl ijk het ook mag klinken, deze kleine bijtende en stekende 
dieren zijn essentieel voor onze overleving !

Als we het hebben over de problemen van biodiversiteit, den-
ken we meestal aan grote zoogdieren, waarvan de habitat en 
voedselbronnen geleidelijk aan verdwijnen, de bijna uitgemer-
gelde ijsbeer die, wanhopig, door het zee-ijs reist, zijn wereld 
steeds meer en  meer beperkt, op zoek naar een beetje eten ... 
Maar er is een wereld die  onze omgeving regeert en waarvan 
de verdwijning een ramp zou zijn voor het planetaire ecosys-
temen: die van insecten. Deze bedreiging is heel reëel en de 
gevolgen ervan zouden het voortbestaan van een deel van de 
mensheid in gevaar kunnen brengen! Hoe? Door de drastische 
vermindering van voedselvoorraden voor mensen,  waarvan 
het aantal op onze planeet blijft toenemen.

|  W E T E N S C H A P P E L I J K E  S T U D I E S

Al in de jaren zestig begonnen enkele Amerikaanse weten-
schappers alarm te slaan door de vinger te wijzen op het mis-
bruik van bestrijdingsmiddelen en het beloven van "rustige 
lentes",  vogelzang, eerste directe slachtoffers van de afname 
van het aantal insecten. Een onderzoek uitgevoerd tussen 
1987 en 2017 in meer dan 100 natuurreservaten in Duitsland 
toont een extreem scherpe daling van de hoeveelheid insec-
ten. De cijfers voor een van hen (in Noord-Duitsland) zijn bij-
zonder zorgwekkend: 78% van de insecten is verdwenen in 
minder dan 24 jaar! 

De nabijheid van landbouwgrond is er  niet vreemd. Aan de 
andere kant van de aarde hebben Australische onderzoekers 
niet minder dan 73 wetenschappelijke studies over de evolu-
tie van insecten over de hele wereld verzameld. Hun conclu-
sies zijn niet geruststellend:

- 10 %
  van de insecten is in de afgelopen 

 50 jaar verdwenen;

- 40 %  wordt met uitsterven bedreigd;

- 31 % dreigt te vervallen.

Deze cijfers zijn gemiddelden. Ze variëren per regio en zijn 
ernstiger wanneer intensieve landbouw aanwezig is.
Bij ons zijn de meest getroffen soorten de mieren, kevers, li-
bellen, vlinders, lieveheersbeestjes en bijen.

Het is lang geleden dat kinderen op vlinders jaagden en zich 
verwonderen over hun fl uwelen, glinsterende kleuren. Ik 
herinner het me nog, en het feit dat ze op mijn hand kwamen 
rusten, enkele seconden aarzelden vooral weer weg te vlie-
ren, ontroerde me diep. Ik had de merkwaardige indruk dat ze 
wisten dat ze veilig waren en dat ik het vertrouwen dat ze me 
toonden waard was. De kinderen van vandaag, en zelfs meer 
van morgen, zullen deze sensatie waarschijnlijk nooit kennen. 
Reeds zeldzaam, worden vlinders met uitsterven bedreigd. 
Wat een verdriet! 

|  D E  O O R Z A K E N

De eerste en de belangrijkste is het gebruik van pesticiden 
en kunstmest, vooral over de laatste 50 jaar, wat overeen-
komt met het tijdstip waarop de eerste insectenafname werd 
waargenomen. Intensieve landbouw in Europa en het Ame-
rikaanse continent maakt er uitgebreid gebruik van. Als de 
primaire missie van pesticiden is om ongedierte te elimine-
ren dat gewassen aanvalt, doden ze zonder onderscheid 
andere insecten, waaronder bestuivers 
(bijen, hommels en anderen). 

HET VERDWIJNEN  
VAN DE INSECTEN
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Op hun beurt elimineren herbiciden (glyfosaat en andere) hun 
voedselbronnen. Het is echter heel moeilijk om het te bewij-
zen met de wetenschappelijke zekerheid die vereist is gezien 
de complexiteit van het nagaan van gegevens van  honderddui-
zenden insecten.
Maar de feiten en de realiteit op het terrein  zijn er en de labo-
ratoriumtesten laten geen twijfel bestaan over de schadelijke 
gevolgen van het gebruik van deze producten. De vernieti-
ging van hun habitat, door ontbossing, om stedelijke of land-
bouwkundige redenen, door het geleidelijk verdwijnen van 
wilde weiden, hagen, natuurlijke stroompjes, die bevoorrechte 
broedplaatsen zijn, is ook een element dat de massale ontvol-
king verklaart van insecten. Het is duidelijk dat hun verdwij-
ning niet gerelateerd is aan één oorzaak, maar aan een aantal 
factoren.

|  D E  G E V O L G E N

Ze zijn "heel erg" voor ecosystemen. Bijna 80% van de planten, 
bloemen en fruitbomen zijn in hoge mate afhankelijk van be-
stuiving waarvan insecten (bijen, vlinders ...) de belangrijkste 
acteurs zijn. Hun volledige verdwijning zou daarom drama-
tisch zijn en zou een directe en negatieve invloed hebben op de 
menselijke voedselproductie die zeer snel gemist zou kunnen 
worden. Vleermuizen, egels, hagedissen, amfi bieën, vissen en 
veel insectenetende vogels zouden het niet overleven. Laten 
we de planten en organische, afvaletende insecten die zich als 
"natuurlijke reinigingsmiddelen" in bosbodems en weiden ge-
dragen niet vergeten.

|  W A T  D O E N ?

In eerste instantie: nadenken over hoe we ons voedsel produ-
ceren. We moeten pesticiden en herbiciden vervangen door 
natuurlijkere en minder schadelijke producten om alle natuur-
lijke omgevingen, hagen, bosjes, weilanden en waters te be-
schermen.

In het kort, landbouwpraktijken veranderen en een habitat 
verzekeren om te voorkomen dat ze in slechts enkele decennia 
verdwijnen. Er is urgentie en het is belangrijk voor ieder van 
ons om na te denken over wat we kunnen doen op ons eigen 
kleine niveau ... Koop "lokaal", gebruik natuurlijke producten 
in onze tuinen,  en onze leiders dwingen om grote chemische 
bedrijven hun onderzoek te doen  richten op "zuiver" produc-
ten die hun een goede winst garanderen terwijl ze de planeet 
beschermen. 

Hoop doet leven !

Christian De Meyer

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 hou-
den eruit bestaat een testament te laten opmaken in hun 
voordeel. Zo zorg je ervoor dat uw strijd voor de bescher-
ming 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!
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10, Rue du Bois d'Apechau 
1440 Kasteelbrakel

Belgïe

D E  S T A L L E N  V A N  H E L P  A N I M A L S

O p e n i n g s w e e k e n d
V A N  H E T  N I E U W E  D I E R E N A S I E L 

V A N  K A S T E E L B R A K E L

z a t e r d a g

14-09-19

Van 12 tot 18u

z a t e r d a g
-19

u

Z O N D A G 
15-09-19
Van 10 tot 18u

Inlichtingen :
Help Animals
02/523.44.16

Een gratis shuttle 
service zorgt voor het 

transport naar het asiel.

Gratis parking aan de hoek 
van de rue de Tubize en de 

rue de la Pottérée.

Bezoek van het nieuwe asiel | Taarten en nagerechten | Catering (pasta, frieten,…)
Tombola | Bar van de vriendschap | Andere aangename ontdekkingen…
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Shuttle service voor de
openingsdagen van
14 en 15 september 2019

U kunt uw wagen langs de rue de Tubize, ter 
hoogte van het kruispunt met de rue de la 
Pottérée parkeren.
Vanaf autoweg Mons-Paris, Tubize volgen, 
na de dorpskern van Braine-le-Château, de 
Colruyt en een klein rondpunt verder richting 
Tubize rijden tot een goed zichtbaar industri-
eel gebouw, herkenbaar aan zijn zeer hoge 
schoorsteen langs de linkerkant. Hier kunt u 
langs de rue de Tubize en het kruispunt met 
de rue de la Pottérée parkeren. Hier vindt u 
ook een grote vlag van Help Animals en start 
de shuttle die u naar het domein voert. Deze 
dienst vermijdt teveel verkeers chaos op de 
rue du Bois d’Apechau.

GRATIS PARKING EN 
SHUTTLE SERVICE
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Zij hebben ons verlaten

ELVIS (14 jaar, geadopteerd in maart 2006 door dhr. AMBERT Guy)

Dhr. Ambert vertrouwt ons zijn immens verdriet toe na het verlies van zijn trouwe compagnon op
11 april 2019 en aan wie hij een prachtig eerbetoon brengt met de woorden: « samen met mijn kin-
deren, het mooiste geschenk dat het leven me gaf ». Het was in zijn ogen een buitengewone hond 
die een enorme leegte achterlaat, niet enkel in zijn hart, maar ook in dat van zijn ‘broedervrienden’ 
(een andere Golden en 2 katten)! Vandaag is het voor dhr. Ambert zijn grootste droom om deze 
leegte zo snel mogelijk opnieuw te vullen en zo terug een formidabel viertal te vormen en opnieuw 
fantastische wandelingen te maken in het nabije Zoniënwoud…

NOISETTE (16 jaar, geadopteerd in juli 2004 door mevr. UREEL Carine)

Na 15 jaar gedeelde liefde en vreugde is de mooie en lieve Noisette heengegaan. Hierbij laat ze hen 
die haar zo lief hadden ontroostbaar achter. Haar liefhebbende baasjes missen haar zo hard. Niet-
temin resten hun voor eeuwig en altijd de honderden foto’s en duizenden prachtige en onuitwisbare 
herinneringen…

BILLY (15 jaar, geadopteerd in november 2011 door mevr. THEMELIN Françoise)

Billy verbleef vele maanden bij Help Animals alvorens tot zijn nieuwe mensenfamilie toe te treden. 
Nochtans waren wij ervan overtuigd – en mevrouw Themelin bevestigt dit liefdevol – dat het ‘een 
goede hond’ was. Omring door de affectie van zijn naasten, liep hij vele gelukkige jaren rond op 
zijn eigendom middenin het platteland. Maar, en alle hondenvrienden weten dit, het leven scheidt 
steeds veel te snel zij die van elkaar houden: meer dan 15 jaar oud, en ondanks zijn behandeling kon 
Billy niet meer op zijn poten staan en zag hij duidelijk af… Op 12 mei  moesten zijn baasjes de zware 
beslissing nemen om hem zachtjes te laten gaan… maar ze weten al dat er ‘meerdere honden in een 
mensenleven zijn’. 

MAGNUM, genoemd POOKY 
 (7 jaar, geadopteerd in maart 2019 door mevr. VAN DERPOORTER Viviane)

Geen tragischer lot dan dat van Pooky… Achtergelaten op 28 februari werd hij een week later reeds 
geadopteerd door mevrouw Vanderpoorter ! Wat een geluk, denkt u? Ja… gedurende 92 dagen. 92 
dagen vol genegenheid en gedeelde liefde met zijn familie en meer bepaald met de achterkleinzoon 
die gek was van deze pluizenbol, al werd hij eerder omschreven als angstig tov kinderen. 92 te korte 
dagen tot de verschrikkelijke 7 juni waarop Pooky gebeten werd door een andere hond die hem 
niet de minste kans gaf… Het werd snel duidelijk : geconfronteerd met de fatale diagnose moest zijn 
baasje beslissen om dit kleine wezentje, het pechvogeltje waar zij zo van hield, niet langer te laten 
afzien.  De meedogenloze tijd van rouw volgde op een tijd vol geluk en laat , wie weet, de deur open 
naar de adoptie van een nieuwe vierpotige metgezel…

TEXAS (14 jaar, geadopteerd in november 2006 door dhr. DELGRANGE Jonathan)

Van daarboven waar hij nu waakt over zijn baasjes, bezorgt Texas ons aardse herinneringen aan 
genegenheid en gedeeld geluk : "Vanaf mijn adoptie ben ik in de Borinage gaan wonen, in een huis 
waar iedereen me echt met open armen ontving. Ik werd verwend, geknuffeld. Ik had een grote 
koer en een uitgestrekt grasveld waarop ik mocht lopen en me amuseren. Van nature kalm, zocht 
ik altijd het gezelschap van mensen op. In de nabijheid van mijn adoptieouders kende ik gelukkige 
en vredige dagen. Het was een plezier om te gaan wandelen en vooral om met de wagen te rei-
zen. Bovendien had ik ook 2 kattenvrienden, mijn speelkameraden die ik graag een beetje plaagde. 
Ineens, op een paar dagen tijd, ging mijn gezondheidstoestand achteruit en, ondanks alle 
toegediende zorgen, heb ik mijn dierbaren moeten verlaten op 31 mei". Wees maar zeker, Texas, 
jouw familie zal je nooit vergeten: jij zit voor altijd in ons hart!
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Anne Dumortier

TITI (14 jaar, geadopteerd in 2008 door mevr. BAX Jeannine)

Ondersteboven door het overlijden van haar ‘schat’, vertrouwt mevr. Bax ons haar immens verdriet 
toe. ‘We waren gek van onze kleine Titi. Gedurende elf jaar bracht hij ons geluk en vreugde. Hij laat 
een ongelofelijke leegte achter. Hij werd op fantastische manier verzorgd door onze dierenarts die 
alles eraan gedaan heeft om Titi langer bij ons te laten. Onze familie en onze buurvrouw omringden 
hem met aandacht. Het was een bijzondere schattebol, de baby van zijn mamie met wie hij een on-
afscheidelijk duo vormde. Titi was meer dan een gewone kat : een echte ‘kat-hond’ die haar overal 
volgde en haar overal in huis kwam zoeken. Eén beeld blijft voor eeuwig op haar netvlies gebrand: 
enkele minuten voor zijn overlijden sleepte Titi zijn pootjes, met teruggetrokken klauwen door de 
keuken terwijl hij een laatste zucht slaakte, een laatste schok voor hij in haar armen uitademde. Ja, 
tot zijn laatste adem wou Titi onafscheidelijk van zijn mamie blijven…’

LÉA (16,5 jaar, geadopteerd in 2004 door dhr. en mevr. TILMANS)

Bijna 15 jaar geleden aan haar familie toevertrouwd, leidde Léa een gelukkige leventje in het trou-
we gezelschap van diegenen aan wie ze het waardevolle geschenk van ontelbare en onvergetelij-
ke momenten gaf gevuld met gedeeld geluk. Helaas, de ziekte heeft gruwelijk en meedogenloos 
toegeslagen: geconfronteerd met een ongeneeslijke nierziekte, hebben haar baasjes, ondanks hun 
immens verdriet, een ultiem bewijs van hun liefde moeten tonen, door haar een waardig einde te 
schenken, omringd door sereniteit en zachtheid, thuis waar zij de lieve beschermengel was. 

SYLVESTRE (17 jaar, geadopteerd in 2004 door mevr. JULLIARD Nicole)

Hieronder het ontroerend eerbetoon dat Pierre en Nicole aan hun geliefde compagnon brengen :
« Liefste Sylvestre… Toen Marianne je meebracht naar huis was je reeds een enigszins gedesillu-
sioneerde avonturier aan wie niets of niemand kon verbazen.  Tweemaal werd je al teruggebracht 
naar het asiel, dus je verwachtte niet veel van je bestaan. En nochtans… er gebeurde iets tussen ons. 
Zoals een niet afl atende vriendschapseed. Meneer Cool, hunkerend naar vrijheid en tuingeuren, 
besliste om zijn leven een derde kans te geven. Baas, geboren uit een nest van vier, in staat om de 
grootste en sterkste met één blik zonder knipperen te verlammen, bewaarde je je zelfbeheersing 
en je onafhankelijkheid doorheen gebladerte en avonturen.  Vier keer aan de rand van oevers van-
waar men niet terugkomt, besloot je om volop al je levens te leven. Hoedanook, ook helden worden 
moe. Op een zonnige namiddag aan de rand van de grote weide van welke je alle geheimen kende 
van hem te overvallen met je vriend Philippe le Gris, liet je ons weten dat je er genoeg van had. En 
stak de rivier over alsof het niets was. Onder een betovering zijn jouw assen, samen met die van 
Philippe, teruggekeerd in de grote cyclus. Ga, vrije kat, we zullen voor altijd van je houden.’

Tula
Het is met het grootste verdriet dat ik u het overlijden van mijn kleine Tula moet meedelen, ze was 
19 jaar en 3 maanden oud , we leefden 18 en een half jaar in perfecte harmonie. Toen ik u contac-
teerde op advies van mijn begeleidende arts,  hadden jullie niet wat ik zocht en je zei: "misschien 
binnen 3 of 4 dagen." En dan plots uw telefoontje, ik sprong in een taxi en zodra ik de deur van haar 
kooi opende, sprong deze kleine pluizenbol in mijn armen. Ik had dit totaal niet verwacht, maar wat 
een goed idee haar te adopteren !

We waren zo gelukkig samen. Welke intelligentie, wat een geheugen in dit kleine hoofdje. Er wa-
ren geen woorden nodig, haar ogen spraken boekdelen, ze las mijn gedachten. Besef je, lieve kleine 
Tula, dat je me met veel pijn en eenzaamheid achter laat, en dit na zulke mooie momenten samen?

 Mevr. Nicole BOURGEOIS
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Hallo, hallo, Help Animals, hier wat nieuws van mij… Ik ben 
het, Chloé, jullie modelbulldog ! Al enkele maanden gaat het 
zeer goed met mij… buiten 2 à 3 akkefi etjes. Jullie moeten 
weten dat ik sinds mijn geboorte nooit het groot lot heb ge-
wonnen : vastgemaakt met een koord rond de nek in mijn hok, 
ik werd er gek van! De moed zakte in mijn schoenen en mijn 
gezondheid ging erop achteruit. Wat moest ik in deze ellen-
de en volledig in de war beginnen, met mijn haarproblemen, 
mijn omstreden karakter, mijn angsten die me ergeren, mijn 
melancholie, mijn donkere gedachten, mijn té volle blaas, mijn 
beknotte oren, mijn niet al te beste ogen, mijn niet zo gezonde 
hygiëne en mijn té mollig fi guur???
Maar op een dag ontmoette ik Didier en Virginie. Dankzij hen 
voel ik me genezen en lach ik het leven toe ! 

H O O F D S T U K  1  :
 MIJN ACHT EERSTE JAREN
Werd ik met een scheef hoofd zoals de toren van Pisa gebo-
ren ? Heb ik zelf voor mijn ‘anders-zijn’ gezorgd door het turen 
naar de hemel vanachter mijn hek in de hoop dat iemand me 
zou bevrijden ? Ik weet het niet. Gedurende acht jaar leefde ik 
permanent vastgemaakt, dag in dag uit tot de duisternis viel. 
Ik blijf mijn hersenen pijnigen, maar ik begrijp niet waarom. 
Misschien heb ik wel een hoofd om op te slaan. ’s Nachts ma-
ken ze me los. Een gevreesd moment waarop ik alleen mijn 
angst voor het donker onder ogen moet komen. Het hoofd 
koel houden in het donker. Onmogelijk! Dus blaf ik, huil ik, ril 
ik. Ik draai in het rond en hoop dat zonsopgang me zal bevrij-
den van mijn verschrikkingen. Elke dag uit mijn hondenleven, 
steeds dezelfde routine: bij het krieken van de dag, de koord; 
’s avonds de illusie van vrijheid, synoniem voor angsten. 24 
uur op 24 stampvoeten, zomer en winter, een moeras op een 
snikhete dag, de kou of de regen. Ik heb weinig contact met de 
persoon die me voedt. Hij voedt mijn lichaam. Niet mijn ziel. 
Hij heeft me de woorden ‘vrijheid’ en ‘wandeling’ niet geleerd. 
Is het zo dat mensen leven? Wees maar zeker. Ik ben geen war-
hoofd. Ik ben koppig : ik ben een vechtster. Ik overleef het wel. 

(nvdr : al deze informatie is helaas exact en werd ons gegeven door 
een sociale assistente van Dour, die de oude baas van Chloé op-
volgde voor deze naar een home vertrok)

H O O F D S T U K  2  :
HELP ANIMALS, VAN 11 AUGUSTUS 18 TOT 25 JANUARI 19
Van de ene dag op de andere verlaat ik mijn enige poes-vriend 
naar een ongekende bestemming. Ik laat er Dour en alle litte-
kens uit het verleden achter. Ik vertrek in een rollende wagen. 
Ik kom in een rare vreemde plaats. Enfi n, eigenlijk niet zo raar :
tralies vervangen mijn hok, maar ik ben nog steeds gevangen 
in iets wat ze ‘een kooi' noemen. Ah ja, toch een groot verschil: 
ik ben niet meer vastgebonden ! En daarna ga ik met andere 
mensen om : dierenverzorgers. Ik moet het hoofd koel hou-
den. Verdorie, ik moet me laten gelden, ik mag me niet laten 
benaderen ! Ik probeer verschillende methodes uit : bokken, 
grommen, tanden tonen. En toch helpt er niets : die mensen 
daar lijken niet onder de indruk van mijn afschrikmanoeuvres! 
Houden ze me voor de gek ? Neen, ze nemen geen genoegen 
met enkel eten brengen : ze praten met me, stellen me gerust, 
sussen me, aaien me, spelen met me, tonen me de tuin en de 
buitenwereld door WAN-DE-LING-EN, waar er geen tralies 
of hindernissen zijn. Ik kan eindelijk mijn pootjes strekken! 
Helaas, dag na dag komt er weer een eind aan: de sombere 
uren van de nacht doen mijn angsten ontwaken…

H O O F D S T U K  3  : 
NA 25 JANUARI 2019
Ik laat jullie een tête-à-tête doen met Virginie zodat ze jullie 
het verhaal van mijn tweede leven kan vertellen…

WAAROM HEBBEN JULLIE CHLOÉ GEADOPTEERD ? HEB-
BEN HAAR ATYPISCH VOORKOMEN EN HAAR LEEFTIJD 
JULLIE BEÏNVLOED?

Chloé trok de eerste keer al onze aandacht op de Facebook-
pagina van Help Animals. Enkele maanden later zagen we 
dat ze terug ter adoptie was en dachten we dat het moei-
lijk zou zijn om terug een familie voor haar te vinden. On-
dertussen hadden we maar één enkele hond meer in huis 
terwijl we er altijd meerdere gehad hadden. Resultaat: niet 
enkel hadden we de plaats om haar te verwelkomen, we 
hadden ook het nodige geduld om een ‘gecompliceerdere’ 
hond op te vangen.
Laten we eerlijk zijn: het arme ding kwam niet echt tot haar 
recht in haar kleine slaapplaats toen we haar bij Help Ani-
mals gingen bekijken: corpulenter dan op de foto’s, een bé-
tje uit proportie met haar scheef hoofd door haar oorpro-

Voordien

Nadien

Chloé, 
het hoofd 
in de wolken
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blemen… Hoedanook: ons besluit stond vast. 
We houden van haar groot, dik kussmoeltje, haar manier 
waarop ze ons vraagt om te spelen of het krabben met haar 
vier pootjes om knuffels te vragen, haar straatmaniertjes, 
haar gebrek aan gratie en fi jngevoeligheid, haar kleine mol-
lige ‘armpjes’ en haar kleine worstvingertjes… zonder nog 
maar te spreken over haar grappige, bruisende en hyperac-
tieve persoonlijkheid!
Ondanks haar atypische gelaatstrekken was het belangrijk-
ste voor ons om een lieve hond te adopteren (eigenlijk zijn 
honden dit altijd, maar het zijn de mensen die ze ‘stout’ ma-
ken), maar het is waar dat haar atypisch voorkomen enorm 
bijdraagt aan haar unieke charme! Haar leeftijd was perfect 
voor ons: gezien we beiden werken, past een volwassen 
hond beter bij onze levenswijze. We hebben trouwens zo 
goed als altijd oudere honden geadopteerd. 

HOE GEDRAAGT ZE ZICH MET JULLIE ANDERE DIEREN? 

Chloé leeft met Tobi, een oudere Podenco van 12 jaar oud, 
oud-jager die het comfort van een huis apprecieert, een 
zacht mandje, voedsel à volonté en wandelingen in het 
park. Alhoewel ze hem meestal onverschillig laat, heeft ze 
hem toch ooit kunnen verleiden tot een spelletje. En vanaf 
zij er is, houdt hij meer van het gezinsleven. We hebben ook 
6 dwergkonijnen in onze tuin: van zodra Chloé als een tor-
nado opduikt, lopen ze alle kanten uit! Ze rent ze dan wat 
achterna, maar in realiteit interesseren ze haar zo niet, niet 
meer dan onze twee parkieten die halfvrij leven. 

HOE PASTE ZE ZICH AAN HAAR NIEUWE LEEFOMGEVING 
AAN ? HOE VULT ZE HAAR TIJD IN?

Dag na dag toont Chloé ons hoe goed ze zich heeft aange-
past aan haar nieuwe leven. Zeer rustig in de wagen, was ze 
direct proper, blaft ze niet als we weg zijn en maakt ze ook 
niets stuk. We hebben wel nog wat werk om haar minder 
angstig te maken, maar stilaan lukt ons dit. We zijn niet ge-
haast. Ze leidt vooral een LOL leventje. Ze slaapt veel als we 
weg zijn. Haar dagritme bestaat vooral uit vaste wandelin-
gen in het park zodat deze routine haar zekerheid kan bie-
den. Als we thuis zijn, zit ze meestal vlak bij ons en volgt ze 
ons als een schaduw. Ze houdt ervan om met haar speeltjes 
te spelen. 

WELKE LEUKE ANEKDOTES KUNNEN JULLIE ONS OVER 
HAAR VERTELLEN ?

We zijn blij dat we ons leven kunnen delen met een hond 
die volledig buiten norm valt en die ik als ‘ongedefi nieerd’ 
bestempelde : haar minipootjes, haar dik hoofd, haar gro-
te borstkas.. en haar coördinatieproblemen (als ze loopt, 
heeft ze geen goede controle over haar achterste poten, 
dus als ze wil stoppen, halen haar achterste poten haar in). 
Het maakt haar allemaal wat komisch.  ’s Ochtends is ze 
steeds blij als we opstaan en we in het park gaan wandelen: 
ze loopt dan als een gek alle richtingen uit (een echt ener-
giebommetje) en heft onze ellebogen en handen op als we 
onze schoenen aantrekken zodat het een onbegonnen taak 

wordt. In het weekend maken we geen te grote wandelin-
gen gezien ze snel moe is, maar ze houdt ervan om andere 
honden te ontmoeten in het park en allerhande geuren op 
te snuiven. Ze snurkt hard en wordt alle soorten sporen ge-
waar terwijl ze knort als een klein varken! Gezien haar fy-
siek en karakter heeft elk familielid al een troetelnaampje 
voor haar gevonden: mijn man noemt haar "Godzilla", onze 
zoon "Chabal" (zeer imposante Franse rugbyman), en mijn 
broer "Bouboule" !

HEBBEN HAAR EERDERE LEVENSOMSTANDIGHEDEN HAAR 
GETEKEND ? HOE HEBBEN JULLIE JULLIE AAN HAAR GE-
DRAG AANGEPAST ? 

We zijn er zo goed als zeker van dat ze in grote mate bij-
gedragen hebben tot haar angsten en onvoorziene reacties. 
In het begin had ze de neiging om andere honden aan te 
pakken door hen kopstoten te geven. Nu doet ze dit minder 
en minder. Ze was ook snel bang (om geslagen te worden 
waarschijnlijk) maar het gaat al veel beter. Als we haar be-
rispen omdat ze Tobi niet laat eten, voelen we dat ze klaar 
is om zich "te verzetten" (aanstalten maken om te bijten) : 
we hebben de indruk dat ze al genoeg slagen in haar leven 
gekregen heeft en dat ze besloten heeft om zich niet meer 
te laten doen. We hebben dus onze tactiek veranderd om 
dit gedrag tegen te gaan : in plaats van haar te straffen tel-
kens ze reageert als een ‘stouterik’, negeren we haar. Het is 
een veel zachtere methode : ze lijkt beter te begrijpen dat 
ze zich misdragen heeft en boekt nu echt vooruitgang. Toen 
ze bij ons aankwam, draaide ze ‘s nachts een beetje in het 
rond, maar uiteindelijk heeft ze haar kleine hoekjes gevon-
den waar ze zich kan verstoppen om te slapen en dat gaat 
beter. Als we nu ’s avonds TV kijken, slaapt ze in een mandje 
vlakbij ons.
Gezien Chloé niet goed verzorgd werd, wordt ze opgevolgd 
door onze dierenarts die haar ‘het pshychopaatje’ noemt, 
gezien ze hem bij elk bezoek wil bijten. Maar voor de rest 
is ze zeer vriendelijk en kunnen we haar zonder problemen, 
haar dagelijkse medicamentjes toedienen. 

ZIJN JULLIE BLIJ DAT JULLIE HAAR ADOPTEERDEN ?

Vandaag, nog meer dan ooit, zijn we dolgelukkig met onze 
beslissing gezien we denken de familie te zijn die ze nodig 
had : bij ons is het rustig, er zijn geen kleine kinderen en we 
hebben het nodige geduld om haar psychologisch te helpen 
evolueren. We passen ons aan haar ritme aan: we forceren 
niets en proberen haar te begrijpen en strategieën te be-
denken om haar te helpen vooruitgaan.  

Anne Dumortier 
(met de zeer waardevolle 

medewerking van Virginie)
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Er gaat geen dag voorbij zonder dat er over de klimaatveran-
dering wordt gesproken en over de vele gevolgen ervan, de 
ene al meer catastrofaal dan de andere.  Stijgende tempera-
tuur, hittegolven, droogte, overvloedige regenval, stormen, 
overstromingen…  Dit alles, maar ook het tegenovergestelde 
wordt ons voorspeld!

Alarmerende toespraken beginnen te vervelen en bereiken 
hun oorspronkelijke doel - ons bewust maken van de schade-
lijke gevolgen van onze manier van leven - niet, of ten minste 
niet meer.

Het « catastrofi sme » fascineert veel mensen, maar verbergt 
de realiteit.  Vergis je niet : het gaat er hier absoluut niet om 
« klimaatsceptisch » te zijn, integendeel !
Zonder enige pretentie en zonder belerend te willen over-
komen, is het raadzaam om veronderstelde informatie en 
wetenschappelijke studies de kop in te drukken.  Vaak baden 
ze immers  in sensatiezucht, dikwijls is het gewoon boerenbe-
drog, soms gedreven door commerciële redenen.

De veranderingen in het klimaat zijn heel reëel en zelfs in Bel-
gië ervaren we de grillen ervan.  Hoogste tijd om te reageren.  
Het is aan onze huidige en toekomstige leiders om beslissin-
gen te nemen.  De grootste moeilijkheid bestaat er in rekening 
te houden met sociale implicaties.  Het is overduidelijk dat 
niet elke bewoner dezelfde fi nanciële middelen heeft als het 
gaat om het aanpakken van kwesties als verplaatsingen, huis-
vesting, de manier van verwarmen…

Het broeikaseffect : een realiteit
In België gaan de klimaatstatistieken waarover we beschik-
ken terug tot 1833.  De studie van deze opmetingen laat er 
geen twijfel over bestaan : de gemiddelde jaartemperatuur 
is met 2,3°C gestegen, wat betrekkelijk zorgwekkend is in 
vergelijking met de gemiddelde wereldwijde toename die 
zich tot 1,1°C « beperkt ».
Andere veelbetekenende factoren komen uit deze natio-
nale statistieken naar voren, onder andere de toename van 

overvloedige regenval van 3 dagen (in 1950) tot 6 dagen (in 
2018) per jaar.  Echter ook hittegolven die ons minstens één 
keer per jaar overweldigen, terwijl ze midden vorige eeuw 
slechts om de drie jaar voorkwamen.

Afgezien van deze cijfers die slechts gemiddelden zijn, 
moeten we opmerken dat we in Europa en in België in het 
bijzonder, de afgelopen jaren extreme weersomstandighe-
den hebben meegemaakt, variërend van polaire koude tot 
hittegolven en droogte.  Al deze klimaatveranderingen zijn 
de afgelopen drie decennia enorm toegenomen.  Niets in de 
voorspellingen van wetenschappers suggereert enige ver-
betering als we onze manier van leven niet radicaal veran-
deren.

Maar wat zijn 
de gevolgen in België ?

Fauna
Bijna 75% van de soorten die in ons land leven lopen het 
risico om aanzienlijk te verminderen in populatie of, erger 
nog, volledig te verdwijnen.  Hun toekomst kan samengevat 
worden in termen als zich aanpassen, verplaatsen of ten 
onder gaan.  Het aanpassingsvermogen is helaas niet voor 
alle soorten die gevaar lopen haalbaar.  Discreet, geruisloos 
en stil komt er een soort van « natuurlijke verschuiving«  tot 
stand.

Sommige soorten migreren naar meer noordelijke gebie-
den, terwijl andere uit het zuiden op onze breedtegraad 
verschijnen.  Dit is het geval voor de « vuurlibel « , van Afri-
kaanse oorsprong (het lichaam van het mannetje is intens 
rood) die tot in Zuid-Duitsland voorkomt, de « wespenspin 
of tijgerspin » (met geel en zwart lichaam), een spin die oor-
spronkelijk uit het Middellands Zeegebied komt en bepaal-
de muggen, waaronder de geduchte « tijgermug « , een po-
tentiële overdrager van tropische ziekten.

Klimaatverandering : 
de impact in België
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Als bepaalde vogels – mussen bijvoorbeeld – steeds 
zeldzamer worden, is niet alleen de klimatologische sto-
ring hier de oorzaak van, maar ook de luchtvervuiling, 
de vernietiging van hun habitat en het gebruik van pes-
ticiden die het verdwijnen van de insecten waar ze zich 
mee voeden in de hand werken.  Anderen die al minder 
talrijk zijn dan vroeger, zoals zwaluwen en mezen in 
het bijzonder, passen zich aan de vroege lente aan en 
verschijnen een paar dagen eerder in onze streek.  Dit 
is essentieel voor hun overleving.  Anders zouden de 
rupsen die het hoofdvoedsel vormen voor hun en hun 
nakomelingen al vlinders zijn geworden…

Minder strenge winters en zachtere temperaturen zor-
gen helaas voor de verspreiding van enkele schadelijke 
soorten zoals de processierups, met stekelige haartjes 
die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.  Teken behoren 
ook tot deze categorie, met het risico op het oplopen 
van de ziekte van Lyme, zowel voor mensen als voor 
onze huisdieren; honden en katten, paarden…

Flora
Onze bomen hebben ook last van de stijgende tem-
peraturen, vooral van de droge periodes die meer en 
meer voorkomen op onze breedtegraad.  Onder andere 
beuken en sparren kunnen aan het einde van de 21ste 
eeuw verdwijnen als er geen effectieve maatregelen 
worden genomen.  Gebrek aan water verzwakt hun 
kracht en maakt ze kwetsbaarder voor aanvallen door 
xylofage (hout-etende) insecten.  Ze zijn meer breek-
baar en daardoor ook minder bestand tegen harde wind 
en stormen. Net als vele diersoorten past de fl ora zich 
ook aan aan de veranderende seizoenen.  Sinds enkele 
jaren verschijnen de bloesem en het knoppen van de 
bomen enkelen tientallen dagen eerder, een gevolg van 
de vroege lente.  Op dezelfde manier zijn de bladver-
kleuring en het vallen van de bladeren in de herfst een 
paar dagen vertraagd.  Deze ongelofelijke aanpassing 
moet de gevaren die dreigend boven onze bossen hangt 
niet overschaduwen.  Eén van de essentiële kenmerken 
daarvan is niet in staat zijn om te « migreren ».  Zich 

niet kunnen aanpassen aan de nieuwe beperkingen die 
de klimaatverstoring met zich meebrengt betekent op 
lange termijn verdwijnen !  Dit is des te zorgwekkender 
omdat bossen een aanzienlijke hoeveelheid CO2 opne-
men en daarom een sleutelrol spelen in de strijd tegen 
het broeikaseffect.
In de loop van de komende decennia zullen andere soor-
ten met de wind en insecten in onze bossen terechtko-
men en bijdragen tot hun diversifi catie en resulteren 
in een afname van « monospecifi eke » bossen, steeds 
kwetsbaarder.  Het leven van bomen en loofbomen kan 
in tientallen jaren, soms eeuwen geteld worden.  Dus is 
het van essentieel, zelfs levensbelang, om vandaag nog 
te reageren om doeltreffende beschermende maatre-
gelen te nemen om ontbossing te voorkomen en de ver-
spreiding van destructieve insecten tegen te gaan. Dit 
om onze eigen en de toekomst van de bossen duurzaam 
te ondersteunen.

De Noordzee
Onze kustlijn ervaart ook en misschien nog veelbete-
kenendere gevolgen van de klimaatverandering.  De 
temperatuur van het water stijgt, net als de zeespiegel.  
In de grootte orde van 3 tot 4 mm per jaar, zou dit feno-
meen aan het eind van de 21e eeuw enkele tientallen 
centimeters bedragen.  Dat lijkt relatief onbetekenend 
en weinig verontrustend, vooral omdat de regionale 
autoriteiten al concreet hebben gereageerd.  Er zijn 
ambitieuze plannen om dit verschijnsel, waar ook de 
Noordzee niet zal aan ontsnappen, af te weren.  Het zijn 
de oceanen overal ter wereld die onder deze niveauver-
hoging lijden als gevolg van de geleidelijke toename van 
de watertemperatuur (hoe meer deze stijgt, hoe groter 
de soortgelijke massa) en het smelten van het ijs van 
Antarctica en Groenland.  Voor de bewoners en land-
bouwers aan de kust en in de polders zou de verontrei-
niging van waterlagen met zout water echter proble-
matisch zijn wat betreft de kwaliteit van het drinkwater 
dat zij gebruiken.  Uiteraard iets om nauwlettend op te 
volgen. à



De stijging van de temperatuur van het water is zeer delicaat 
en heeft vandaag al gevolgen op het maritieme leven. Weten-
schappelijke studies hebben aangetoond dat fytoplankton, de 
eerste schakel in de voedselketen, zich niet aanpast aan min-
der koude wateren en geleidelijk verdwijnt.  Gedragen door 
het water, raakt het uit koers door de stroming.  Het vormt het 
basisvoedsel van een reeks zeedieren die zelf ten prooi vallen 
van schaaldieren en grotere vissen.  Vooral door nog in over-
vloed aanwezig te zijn in de noordelijke wateren, dwingt het 
de roofdieren om het op een natuurlijke manier te volgen.  Zo 
leidt het de weekdieren en vissen naar koudere wateren.  Dit 
is onder andere voor kabeljauw, garnalen en tong het geval.

Zoals je begrijpt, wordt de visindustrie bedreigd.  Sommige 
specialisten hebben de koersafwijking van tong en schol on-
derzocht en ingeschat.  De resultaten zijn niet geruststellend : 
-58% voor België en +36% voor Nederland.

Andere studies over garnalenpopulaties zijn niet minder on-
rustwekkend.  Tussen 1996 en 1997 kwamen er gemiddeld 
190 voor op een oppervlakte van 100m².  Tussen 2014 en 
2018 daalde dit gemiddelde tot 36 !

Deze dalingen zijn slechts gemiddelden, maar getuigen van de 
negatieve evolutie die de toekomst voor ons in petto lijkt te 
hebben.  Aan de andere kant komen er ook wat meer zuidelij-
ke vissen, sardines en ansjovissen, aan in onze wateren… Ook 
hier zijn we getuige van een progressieve « verschuiving » van 
de soorten.

Daarom dus moet er snel gereageerd worden om de tempe-
ratuurstijging van de Noordzee te stoppen en doeltreffend 
te strijden tegen de verdwijning van fytoplankton, wat grote 
hoeveelheden CO2 absorbeert.

Conclusie
De impact op de gezondheid van de Belgen is ook al wer-
kelijkheid.  Nieuwe en meer verbreide allergieën, ademha-
lings- en andere ziekten, mogelijk tekort aan zoet water…  
Gezondheidsproblemen dreigen zowel bij ons als elders ter 
wereld toe te nemen, waar ondervoeding nog moeilijker te 
bestrijden zal zijn.

Dit is weinig bemoedigend !
Reden te meer om van nu af aan al het mogelijke te doen 
om onze toekomst onder controle te houden, ieder naar ei-
gen vermogen.  De komende jaren zullen cruciaal zijn en de 
eerste uitdaging zal zijn om effectieve en duurzame maatre-
gelen te nemen zonder economische en sociale rampen te 
veroorzaken.

Om met een positieve noot te eindigen : enkele jaren gele-
den maakte de meerderheid van de bewoners van de pla-
neet zich zorgen over het gat in de ozonlaag.  In 2019 is dit 
verdwenen.  Als de huidige klimatologische uitdagingen 
ingewikkelder blijken om aan te gaan, blijft het toch zo dat 
wanneer de nood het hoogst is, de mens in staat is om intel-
ligentie en creativiteit aan de dag te leggen.

Christian De Meyer
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Bebelle genoemd PERSÉE 
geadopteerd in februari 2017 door mevr. Charleux Camille

Persée, aan wie haar baasje op het moment van de adoptie omschreef als een kleine knuffel- maar 
zeer angstige kat, is nu dankzij veel geduld en liefde uitgegroeid tot een grote maar in alle opzichten 
perfecte kat: niet enkel een vleier maar ook een echte speelvogel en braaf tegelijkertijd. Kortom, 
allemaal eigenschappen die er in de ogen van haar familie een echte hartenkoningin van het huis 
van maken!

Zij zijn gelukkig

 Logan
geadopteerd op 11 mei 2019 door mevr. Mallada Gonzalez Matilde

Toen mevrouw Gonzalez Logan adopteerde, had hij net, een paar weken ervoor, één van de zwaarste 
emotionele schokken meegemaakt : het overlijden van zijn baasje. Maar, zoals de uitdrukking zegt, 
komt ‘na regen zonneschijn’: mooi opgeknapt door een toilettagebeurt en na grote wandelingen, 
ziet hij er weer helemaal gelukkig uit, omringd door genegenheid van zijn nieuwe familie… en 
kattenvrienden die hem direct accepteerden. Echt en puur geluk voor iedereen ! 

 Zoulou
geadopteerd op 11 mei 2019 door mevr. Pompey Fabienne

Zoulou, een coole poes bij uitstek : van zodra hij op zijn nieuwe verblijfplaats aankwam, heeft hij 
direct zijn  ‘spinmotor’ aangezet ! Na een snel bezoek aan alle plaatsen en een knuffelsessie, twijfelde 

hij er niet aan om ‘zijn’ deken op te eisen… Goed in zijn vel, voor geen cent angstig en behoorlijk 
charmeur, houdt deze lieve poes ervan om zich alle open armen te nestelen, slaapt hij met de dochter 
van zijn baasje… en helpt hij haar genereus (maar misschien niet nauwgezet) met haar huiswerk. Als 

echte handlangers zijn deze twee sindsdien onafscheidelijk!

Canelle 
geadopteerd in juli 2018 door dhr.  Van Weyenberg Jan

Dhr. Van Weyenberg verduidelijkt van bij het begin :Canelle adopteren was voor hem één van 
de beste beslissingen uit zijn leven ! Nog maar net aangekomen heeft het lieve teefje zich direct 
aangepast aan haar nieuwe woonst, tevreden om de omgeving te verkennen met baasje, die er na 
talrijke wandelingen in slaagde haar een paar kilootjes te laten verliezen… 

Anne Dumortier
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De meest voorkomende raadplegingen in het kabinet van 
de dierenarts zijn die waarbij een uitwendige oorontste-
king wordt vastgesteld. Die ontsteking zal heel veel stress 
veroorzaken bij uw dier maar ook bij u!

De oorschelp die vanop afstand zichtbaar is, is ofwel recht-
opstaand (driehoekig, rond of geplooid) ofwel afhangend 
naargelang de morfologie van het dier. Onderaan de oor-
schelp, dichtbij de schedel, begint het gehoorkanaal dat 
een ”L” vormt (een verticaal gedeelte gevolgd door een 
horizontaal gedeelte); op het einde ervan bevindt zich het 
trommelvlies. Bij de mens is dat anders. Hij heeft een rech-
te gehoorgang!

Ingeval er geen goede luchtcirculatie is in de gehoorgang, 
bijvoorbeeld door de haartjes of door een vernauwing van 
de gehoorgang of doodeenvoudig omdat het oor afhangt, 
dan is er een gebrek aan O² in een warme en vochtige om-
geving; dit zal een maceratie en later een ontsteking in de 
hand werken, en dat is dan weer gunstig voor bacteriën en 
schimmels.

Advies: uw dierenarts kan u spoeloplossingen geven, zon-
der water of alcohol, die u voorzichtig in het gehoorkanaal 
inbrengt alvorens de basis van de oorschelp dichtbij de 
schedel zachtjes te masseren. Het inbrengen van watten-
staafjes wordt absoluut afgeraden omdat ze de huid van 
het gehoorkanaal kunnen irriteren en het oorsmeer en het 
cellulaire afval verder naar beneden kunnen duwen tot op 
het trommelvlies.

Waarom krijgen honden 
oorontstekingen? 

Er zijn meerdere oorzaken vastgesteld: overgevoelig-
heid, parasieten, huidverharding, vreemd voorwerp, 
allergie (dikwijls voedselallergie), auto-immune aandoe-
ning; soms is de oorzaak zelfs niet gekend (dan spreekt 
men van idiopathische oorzaken). In een tweede fase 
profi teren de bacteriën en de schimmels van deze gun-
stige toestand om de uitwendige oorontsteking te ver-
ergeren.

Op dat ogenblik jeuken de oren hevig, de binnenkant van 
de oorschelp wordt rood, een teveel aan oorsmeer ver-
stopt de gehoorgang, een misselijkmakende geur komt 
vrij, het dier krabt zich voortdurend met de achterpoten, 
schudt de kop en wrijft tegen alles wat op zijn weg komt. 
De toestand wordt dan heel stresserend voor het dier 
dat lijdt en de behandeling in de oren weigert; in 43% 
van de gevallen stopt het “gefrustreerde” baasje met de 
verzorging.

In sommige gevallen schudt het dier zodanig met de 
kop dat de bloedvaten in de oorschelpen verzwakken 
en bloed laten ontsnappen dat zich ophoopt tussen het 
kraakbeen en de huid, met tot gevolg een bloeduitstor-
ting die de oorschelp vervormt en het zieke dier nog 
meer gaat hinderen.
Zodra uw hond of kat aan de oren krabt, is het belangrijk 
dat u uw dierenarts zo vlug mogelijk raadpleegt. Met een 
OTOSCOOP zal hij de volledige huid van het gehoorka-
naal onderzoeken naar gezwellen of vreemde voorwer-
pen. Soms zal hij een uitstrijkje van het oorsmeer nemen 
om in het labo via kweek te laten onderzoeken welke kie-
men verantwoordelijk zijn.

Uw dierenarts zal u zeggen welke behandeling u moet 
toepassen en hoelang. Zorg ervoor dat dit geen negatie-
ve ervaring wordt voor uw dier: stel het zachtjes gerust 
en beloon het voor zijn geduld. Angst, terughoudendheid 
en zelfs agressiviteit zullen oorzaken zijn van een slech-
te behandeling en bijgevolg leiden tot een chronische 
oorontsteking. In nog ergere gevallen zal de uitwendige 
oorontsteking zelfs eindigen in een acute oorontsteking.
In het algemeen zijn onze geliefde katten minder gevoe-
lig aan de oren dan de honden, behalve als ze jong zijn: 
de kittens geven kleine mijten “otodectes cynotis” aan 
mekaar door en die veroorzaken een otoacariasis in het 
hele nest.

Christiane Loeman
Dierenarts, bestuurder bij Help Animals.

RAADGEVINGEN VAN DE DIERENARTS:  
MIJN HOND HEEFT DE HELE NACHT 

AAN ZIJN OREN GEKRABD …

OORONTSTEKINGEN…
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Het fantastisch lot van Charly, terug bij zijn familie na meer-
dere maanden met vossen geleefd te hebben (een ongeloofl ijk 
verhaal, meegemaakt door adoptanten van Help Animals) ....
Charly had geen familie, geen naam en leefde de eerste maan-
den van zijn leven zonder genegenheid. Niet sociaal, niet pro-
per, nooit met een leiband gelopen of een trap opgerend. Voor 
een hond van 8 maanden was hij erg angstig.
Geluk, sommigen zullen zeggen het lot, hebben hem bij Help 
Animals gebracht. Na voorgesteld te zijn door Mireille was 
de beslissing snel gemaakt. Charly zou deel uitmaken van ons 
gezin.

Naargelang de dagen verstreken begon Charly zich meer en 
meer thuis te voelen. Oplettend, zeer snugger voor zijn leef-
tijd, leerde hij snel en weefde hij een echte emotionele band 
met zijn nieuwe familie. 
Na een foutloos parcours van 5 maanden sloeg Charly’s lot 
opnieuw toe. Tijdens een wandeling op 24 februari schrok hij 
op en liep weg, de leiband nog rond zijn nek. Op hol geslagen 
begeeft hij zich onder het verkeer en wordt verschillende ke-
ren bijna aangereden. Dan verdwijnt hij.
Dagen gaan voorbij, bezorgdheid maakt plaats voor angst. 
Ondanks onze zoektocht zijn we nog steeds zonder nieuws 
van Charly.

Op 3 april krijgen we een oproep: “Charly werd gespot in het 
Terkamerenbos”. Juliette en Agnès zijn overtuigd, “de be-
schrijving op de website van Pet Alert komt overeen”. 

We vertrekken zonder ons reeds vrolijk te maken. Zeer snel 
wordt het bericht bevestigd. We zijn over het dolle heen. 
Maar hoe meer we naderen, wordt hij banger en vlucht weg. 
Hij herkent ons niet. We merken dat hij niet alleen is. Hij is in 
het gezelschap van een vos !!

Dan beslissen we beroep te doen op Lost Dogzzz dat ver-
trouwd is met zo’n toestanden en gespecialiseerd in het van-
gen van verloren honden. Een kooi en een infraroodcamera 
worden ons ter beschikking gesteld. Na enkele nachten ob-
servatie is de ontgoocheling groot. Geen spoor van Charly.
Op 29 april komt er een nieuwe oproep. Marie-Christine ver-
telt ons dat Charly een paar dagen in haar tuin is in het gezel-
schap van vier vossen. Zonder aarzelen vertrekken we. Het is 
Charly en hij heeft nog steeds zijn leiband aan. Nog steeds erg 
angstig, kunnen we hem niet naderen.
We plaatsen een kleine kooi. Vossen en katten gaan erin, 
maar Charly niet. Uiteindelijk, op 31 mei, plaatsen we een gro-
te kooi op met de hulp van Lost Dogzzz. En dan, na 5 dagen, 
durft Charly eindelijk binnen te gaan. Hoewel hij ons, onder 
de indruk van zijn gevangenneming, onmiddellijk herkent en 
in onze armen springt.

Hij is nu 5 dagen terug thuis is en herneemt zijn gewoontes 
alsof hij nooit weggeweest is. We genieten van elk moment 
… en hij ook. 

  Dhr en Mevr. DRESSE

Een 
waargebeurd 

verhaal

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

A� rekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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Beleid betreffende slachting zonder 
voorafgaande verdoving in Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is ver van ge-
daan : Help Animals sluit zich onvoor-
waardelijk aan bij GAIA tegen de on-
aanvaardbare posities van ECOLO en 
P.T.B

Vorig jaar publiceerde ons HELP ANI-
MALS magazine  het resultaat van onze 
ondervraging van alle Franse en Vlaamse 
politieke partijen, om hun standpunt te 
kennen over de kwestie van de verplich-
ting om dieren vóór het slachten te be-
dwelmen om "godsdienstelijke" redenen 
(wat betrekking heeft op de islamitische 
en joodse culturen, die willen dat het dier 
levend de nek wordt opengesneden bij 
volledig bewustzijn en zonder verplich-
ting tot voorafgaande verdoving)

GAIA deed onlangs hetzelfde en publi-
ceerde het resultaat van haar onder-
zoek, met dezelfde opmerking, namelijk 
dat alleen de partijen ECOLO en P.T.B in 
hun programma hebben opgenomen  dat 
zij voorstaander waren van het toestaan 
van het slachten (nek opensnijden) van 
dieren zonder voorafgaande bedwel-
ming, in de naam van respect voor "reli-
gieuze vrijheid".
In ieder geval in hun offi ciële programma 
(omdat er onenige stemmen zijn, zoals 
Emir KIR bij de PS of Ahmed el KHAN-
NOUSS bij de CDH), de andere politieke 
partijen zijn van mening dat de verplich-
ting om dierenleed zo veel mogelijk te 
verminderen de fundamentele waarde 
moet vormen om te worden verankerd 
door de wet, moeten culturen (net zo 
eerbiedwaardig als ze zijn) de burgerlij-
ke wetten respecteren, en dat het ook 
noodzakelijk is om in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest de verplichting op te 
leggen dieren te bedwelmen voordat ze 
"volgens  ritueel" worden geslacht, zoals 
het reeds werd gestemd in de Waalse en 
Vlaamse regio's.

Op hun beurt blijven dierenwelzijnsor-
ganisaties, met name in Frankrijk (Bri-
gitte Bardot Foundation) en in België 
(GAIA, Help Animals, enz.), onvermoei-
baar verder vechten  om het schandaal 
aan te pakken wat betreft de slachtingen 
van gestresste en volledig bewuste die-
ren : we zijn in West-Europa en in de 21e 
eeuw! De dierenwelzijnsmaatschappijen 
respecteren alle culturen en zijn politiek 
neutraal, maar ze herinneren ons eraan 
dat we niet langer in de tijd van Mozes 
zijn of in de tijd van Mohammed (7e 
eeuw), en dat het noodzakelijk is om de 
praktijken van de culturen aan te passen 
aan onze huidige graad van beschaving 
en de eeuw waarin we leven. Het is nooit 
bewezen dat een God, wie hij ook is, ooit 
heeft geëist dat levende dieren worden 
geslacht om hem te behagen, en oude 
teksten - van welke religie ook - mag 
nooit letterlijk worden geïnterpreteerd.

Ter gelegenheid van de verkiezingen van 
26 mei 2019 heeft ECOLO er nog een  
laag opgelegd: met  duidelijk een  verkie-
zingsdoel (om te fl irten met kiezers van 
andere partijen) werd een folder ver-
deeld in Laken om de moslimstemmen te 
trekken, numeriek steeds belangrijker. 
Deze bijsluiter van ECOLO (gesigneerd 
Zoé GENOT) stelde  onder andere voor 
om de islamitische hoofddoek in scho-
len en zelfs in de openbare diensten toe 
te staan, en om ouders de vrije keuze te 
geven van de verlofdagen van hun kin-
deren op school  volgens hun religieuze 
overtuigingen, wat wijst op een aantal 
excessen van deze ECOLO-partij waar ik 
hier niet op zal inga.

Wat ons echter bezighoudt, is de rest  
van deze ongeloofl ijke folder, omdat 
ECOLO zich gunstig uitsprak voor de 
toelating van de rituele slachting zonder 
voorafgaande bedwelming van het dier, 
wat terecht de verontwaardiging van tal 
van politieke vertegenwoordigers van 

andere partijen, zoals Georges-Louis 
BOUCHEZ (MR), Emmanuel de BOCK 
(DEFI) of Georges DALLEMAGNE (CDH) 
teweeg bracht. Voor een "ecologische" 
-partij, verondersteld om de rechten 
van het dier te verdedigen, is het echt 
de wereld op zijn kop!
De Brusselse tak van de ECOLO-par-
tij heeft geprobeerd de reikwijdte van 
deze folder te onderdrukken door aller-
lei verbale verklaringen, om te proberen 
te doen alsof haar standpunt over het 
onderwerp meer genuanceerd zou zijn, 
maar de feiten zijn er.
Onder de oude wetgevende macht was 
een voorstel voor een verordening inge-
diend in het parlement van het Brussels 
Gewest (met name door de MR en de 
Vlaamse partijen, waaronder de vlaamse 
Ecolo en de N-VA), maar deze verorde-
ning werd nog niet gestemd en de goed-
keuring van deze tekst moet nog worden 
gerealiseerd.
Alle redenen tot angst  zijn nu dus toe-
gestaan, met de komst van ECOLO in de 
toekomstige meerderheid in Brussel. 

Ziehier een deel van het program-
ma van ECOLO te Brussel die de 
slachting zonder voorafgaande 
verdoving claimt als een "recht".

SLACHTING ZONDER 
VERDOVING
— Schande aan de ECOLO partij !
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Jean-Jacques PEGORER

Voorzitter van HELP ANIMALS

De positie van de Brusselse ECOLO's 
over het onderwerp is zelfs nog onverde-
digbaarder, omdat deze partij "modern 
en vooruitstrevend" wil zijn in Woluwé, 
Ukkel en Waals-Brabant, maar radicale 
ideeën heeft (dicht bij het islamo-linksis-
me) in Laken of Sint-Joost-ten-Noode.

Ecolo ziet niet op een  tegenspraak, want 
in Brussel verklaart hij zich voorstaander 
van  het slachten zonder bedwelming, 
terwijl in Wallonië dezelfde partij heeft 
gestemd (met onder andere de MR, de 
PS, de CDH, ...) voor het verbod.
De conclusie is dat het programma van 
Ecolo 'geometrisch variabel' en zuiver 
volgens de kiezer is. Terecht stond onze 
vriend Michel VANDENBOSCH (presi-

dent van GAIA) zich toe hierop te wijzen.
Maar nogmaals, weer zo onhandig, be-
schuldigde de ECOLO covoorzitter, Za-
kia KHATTABI, GAIA vervolgens ervan 
te stemmen voor het Vlaams Belang (het 
Vlaams Belang heeft altijd gepleit, net 
als de andere Vlaamse partijen, voor het 
verbod op slachting zonder voorafgaan-
de bedwelming), maar het is duidelijk dat 
GAIA nog nooit heeft opgeroepen om 
voor deze partij te stemmen.

Het zou beter zijn als mevrouw KHATTA-
BI, namens haar partij, haar eigen onder-
zoek zou doen, in plaats van dierenbe-
schermers aan te vallen die respectabele 
waarden verdedigen: de fundamentele 
rechten van dieren respecteren voor de 
onwetendheid en het obscurantisme van 
sommigen, die religie afl eiden van wat 
het zou moeten zijn, een boodschap van 
liefde die het bloed of het lijden van on-
schuldige dieren niet nodig heeft.

Het vuur laait aan tussen GAIA en 
ECOLO, en mevrouw KHATTABI werd 
gevraagd om zich  te kalmeren en zich 
te verontschuldigen. HELP ANIMALS 
sluit zich meer dan ooit aan bij zijn 
GAIA-vrienden in deze hartverscheu-
rende controverse, die we niet mogen 
negeren.
Dierenvrienden en leden van HELP ANI-
MALS, als u een kiezer van ECOLO bent, 
laat uw afkeuring naar de autoriteiten 
van deze partij weten en laat de stem van 
de dieren horen in dit debat, het belangt 
hen immers in eerste instantie!

 De fl yer van ECOLO (Zoé GENOT) te Laken  De fl yer van ECOLO ( (Ahmed MOUHSSIN) 
 te Sint-Joost-ten-Node
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De kinderen van vandaag :
de toekomst van de 
dierenbescherming
Wij hadden ons voorgenomen de generatie van morgen 
bewust te maken van het belang van dierenbescherming. 
Ons asiel van Anderlecht had dus het genoegen, op 29 mei 
2019, zeven “jonge snaken” van de VZW Service Jeunesse 
Francophone van Ganshoren te verwelkomen. 
Onder leiding van hun lerares, mevrouw Fanny DE COSTER, 
konden deze kinderen onze gebouwen bezoeken, een praa-
tje slaan met onze dierenverzorgers, onze honden en katten 
aaien en hun dagelijks leven ontdekken in een kooi of kat-
tenzaal nadat ze in de steek werden gelaten ... en voor ze de 
liefde van een nieuw gezin zullen herontdekken.

Sayed en Anne-Sophie (onze gedragstherapeut) antwoord-
den met plezier op hun vele vragen: hoe je een hond kan 
benaderen zonder zijn achterdocht te wekken of zonder te 
leiden tot een agressieve reactie? Welke is de te vermijden 
gedraging en vooral welk gedrag moeten worden aangepast 
aan de persoonlijkheid van elk dier?
Hoe verzorg je op de juiste wijze een hond of kat? Welke 
verantwoordelijkheden impliceren de adoptie van een dier? 
Hoe win je zijn respect en liefde? …

Ongetwijfeld zijn onze jonge bezoekers achteraf tevreden 
huiswaarts gekeerd na deze leerrijke en boeiende namid-
dag, nog bewuster van de nood om deze achtergelaten 
kleine viervoeters te beschermen! 

En natuurlijk bedanken alle honden en katten van Help Ani-
mals (in het bijzonder hun maag) van harte de VZW voor 
de schenking van voeding waarvan ze onmiddellijk gretig 
gebruik maakten!

Anne Dumortier

Origineel initiatief ten voordele van Help Ani-
mals, op zaterdag, 22 juni, in ons asiel te Kasteel-
brakel: Ida Anseschi, graduaat opleiding in ener-
gie yoga organiseerde een sessie gericht op 
dierenhoudingen (vis, reptielen, insecten, katten, 
vogels) om hun standpunt te ontdekken en hun 
energie te voelen. Een welgemeende dank aan 
IDA en de deelnemers voor hun enthousiasme, 
hun "zenmoment" en hun vrijgevigheid!

 Ida Anceschi 
info@yoga-leheronbleu.com 

www.yoga-leheronbleu.com 

Yoga ten voordele 
van de dieren

Gustaaf Vanden Berghestraat 1, 
1070 Anderlecht

Open van dinsdag tot vrijdag 
van 6u30 tot 18u30

Zaterdag van 7u tot 18u. 
Zondag 7u tot 15u

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

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4
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De Hartenkommen

Neem onze drie hartenkoninginnen : Lydie, Caire en Marie-

Claude (vergezeld met haar trouwe Pepito, bij Help Animals 

geadopteerd). 

Voeg er de vrijgevigheid van de klanten erbij. Gevoelig voor 

het lot… en eetlust van onze dierbare honden en katten in 

deze vakantieperiode waar het aantal verlaten dieren ont-

ploft. Vergeet zeker niet een altijd gastvrije winkel te noe-

men, klaar om de dierlijke leed te steunen : Tom and C°, in 

de Westland Shopping Center van Anderlecht… en U krijgt, 

van 4 tot 17 juli, de activiteit «  de Hartenkommen », waarbij 

onze katten en honden enorm ervan genoten hebben ! Eens 

te meer, dank U aan allen die bijgedragen hebben aan het 

succes van deze operatie ; dat wij altijd op uw onmiskenbare 

steun kunnen rekenen!

Dank U! 

Open van dinsdag tot vrijdag 
van 6u30 tot 18u30

Zaterdag van 7u tot 18u. 
Zondag 7u tot 15u

Weeshuisstraat 44 / 48  
1070 Brussel 
Tél. 02 / 205.12.11

Uit sympathie  

voor onze  

vrienden de dieren

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

ISOTHERMOS S.A. 
S P O O R W E G B E N O D I G H E D E N



P  00 41 30 

Bollinckxstraat 203 - 1070 Anderlecht

       OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 tot 17 uur 
(uitgezonderderd zon - en feestdagen )

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

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIJS: 1,50 €

       OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 13 tot 17 uur 
(uitgezonderderd zon - en feestdagen )

10 rue du Bois d’Apechau 
1440 Kasteelbrakel

T.  02/523.44.16   F. 02/520.19.76


