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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,

Met veel plezier deel ik jullie de laatste info en de bevestiging 

van de komende inauguratie van ons tweede asiel in Kasteel-

brakel (rue du Bois d'Apechau 10) mee .

De bedoeling is dat beide asielen, Kasteelbrakel en Anderlecht 

(honden en katten) samenwerken in de toekomst. Kasteelbra-

kel verwelkomt ook andere gevonden, verlaten en mishandelde 

dieren, zoals paarden, pony's, ezels, schapen, geiten, vietname-

se biggetjes (en anderen), kippen, eenden, zwanen, konijnen, ca-

via's .... Straatkatten krijgen er ook hun eigen ruimte. De twee 

asielen zullen optimaal samenwerken en ervoor zorgen om snel 

en effi ciënt te handelen bij elke interventie.

Alle dieren kunnen, net zoals in Anderlecht, geadopteerd wor-

den. De adoptie criteria voor een paard zijn uiteraard anders 

dan voor een hond of een kat.

Dit jaar is er in juni geen Opendeur Weekend  in Anderlecht 

maar wel op 14 en 15 september 2019 in het asiel van Kasteel-

brakel (opgelet  gewijzigde data : dus niet op 6 en 7 september. 

Deze data zijn geannuleerd omwille van een wielerwedstrijd in 

de buurt).

Naar oude gewoonte zal er wel in december 2019, net voor 

Kerstmis, een Opendeur Weekend in Anderlecht plaatsvinden.

Vanaf 2020 organiseren we dan een zomer Opendeur Weekend 

tijdens de maand juni in Kasteelbrakel en een winter Opendeur 

Weekend in december in Anderlecht. Op deze manier kunnen 

onze leden alle activiteiten op beide sites beter volgen.

INHULDIGING VAN HET ASIEL 
« DE STALLEN VAN HELP ANIMALS » 
IN KASTEELBRAKEL OP 14 EN 15 
SEPTEMBER 2019.

Ons asiel in Kasteelbrakel is nu reeds operationeel en kan door 
iedereen bezocht worden. Sinds een aantal maanden verblij-
ven hier opgevangen dieren en gebeuren er reeds adopties 
(openingsuren : maandag tot zaterdag, behalve feestdagen, bij 
voorkeur van 13.00 tot 17.00).

Het asiel beschikt over een grote bezoekersparking, een ge-
bouw (burelen, keuken-cafetaria, werkruimtes, kattenverblijf, 
consultatieruimtes voor dierenartsen), ruime stallen (met ver-
zorgingslokaal voor de grotere dieren), grasvelden, per dier-
soort vele afgesloten weiden (met schuilplaats en chalets) en 
een grote ruimte met huisjes voor zwerfkatten. Dit domein 
is een bezoek op zichzelf waard. Schoolkinderen, ouderen, 
gehandicapte personen zijn er welkom. Alle accommodatie is 
voorzien om bezoekers op een aangename manier te ontvan-
gen en hen bewust te maken van het belang van de dierenbe-
scherming .

Met hart en ziel, enorm veel geduld en heel veel arbeid heb-
ben we deze totaal verlaten, verloederd en verwoeste plek 
een nieuw leven gegeven en omgebouwd tot een fantastisch 
domein, kalm en rustig, gelegen in een prachtige natuur. Zeker 
de moeite waard om langs te komen, daarvan ben ik overtuigd.

Ons volgend trimestrieel magazine (augustus/september) zal 
volledig gewijd zijn aan het Opendeur Weekend van 14 en 15 
september , doch wens ik al iets van de sluier op te lichten, zo-
dat jullie deze data reeds in jullie agenda kunnen aanstippen.

De offi ciële inhuldiging vindt plaats op zaterdag 14 september 
in de voormiddag en in beperkte kring ( met o.a. de gemeente 
autoriteiten). Het Opendeur Weekend start om 12.30 (gedu-
rende de ganse namiddag) alsook de volledige zondag 15 sep-
tember.

Programmatie : bezoek en ontdekking van het asiel, de bar, 
restauratie, diverse animatie standen.... In het volgende maga-
zine wordt u hiervan grondig op de hoogte gebracht.

Hieronder reeds enkele nuttige tips en info over het nieuwe 
dierendagverblijf.
Het asiel is telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 
van Help Animals (02/523.44.16). U wordt via dit nummer 
doorverbonden.

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS
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Het asiel van Kasteelbrakel is enkel te bereiken via een lan-
ge smalle veldweg (rue du Bois d'Apechau 10). Dit is een 
smalle, doodlopende weg waar auto's niet makkelijk kunnen 
kruisen (langzaam rijden en goed uitkijken naar de tegenlig-
gers is ten zeerste aangeraden). Het eerste gebouw langs 
de rechterkant is het asiel ; u rijdt hier voorbij en achter 
het gebouw kunt u makkelijk parkeren. Verderop achter 
het domein bevindt er zich een residentiële woonwijk. Wij 
staan erop dat de parkings voor de woningen niet gebruikt 
worden. Dit om alle rust en sereniteit voor deze buurtbewo-
ners aan het einde van de « Chemin du Bois d'Apechau » te 
vrijwaren. We hebben dit trouwens aan deze vriendelijke en 
gastvrije buren beloofd.

Onze parking is ruim genoeg om alle bezoekers ordelijk en 
gemakkelijk te ontvangen. Om het groot aantal bezoekers 
tijdens het Opendeur Weekend van 14 en 15 september be-
ter op te vangen, hebben we een « shuttle » dienst voorzien. 
U kunt uw wagen langs de chaussée de Tubize, ter hoogte 
van het kruispunt met de rue de la Pottérée parkeren (van-
af autoweg Mons-Paris, Tubize volgen, na de dorpskern van 
Braine-le-Chateau, de Colruyt en een klein rondpunt verder 
richting Tubize rijden tot  een goed zichtbaar industrieel ge-
bouw, herkenbaar aan zijn zeer hoge schoorsteen langs de 
linkerkant. Hier kunt u langs de chaussée de Tubize en het 
kruispunt met de petite 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 Chemin du Bois d'Apechau).

Ik hoef er zeker geen punt van de maken dat deze nieuwe 
vestiging voor de stichting niet enkel veel menselijke inspan-
ning heeft gevergd maar ook fi nancieel een zware dobber 
was ( de realisatie van dit prachtig project hebben we deels 
te danken aan de erfschenkingen van meerdere personen). 
De dagelijkse organisatie van beide dierenverblijven doet 
meer dan ooit een beroep op uw fi nanciële steun ; Help Ani-
mals kan niet verder zonder zijn leden : jullie ! Wees gul en 
help ons fi nancieel, de recente herziening van de belastings-
goedkeuring (zie artikel verderop in dit magazine) door de 
minister van fi nanciën, bewijst u nogmaals de ernst en het 
vertrouwen in het beheer van Help Animals op fi nancieel 
vlak. Dit blijft de beste garantie voor onze schenkers.

WIJZIGING VAN ONZE 
EETGEWOONTES

Alvorens jullie dit trimestrieel magazine lezen, wens ik toch 
nog even de aandacht te vestigen op één bepaald onder-
werp, nl het probleem van de vleesconsumptie en het nood-
zakelijk wijzigen van onze eetgewoontes (evolutie van het 
vegetarisme en andere soortgelijke bewegingen).

Het gaat hier om een gevoelig onderwerp, vaak openbaar 
besproken met respect voor alle opinies maar in ieder ge-
val met één centraal punt : de sensibilisatie van het respect 
voor dierenleed en dierenbescherming.

Vegetarisme en veganisme zijn fi losofi sche keuzes afkom-
stig uit een respectvolle ethiek. Doch  mogen we het belang 
van levensnoodzakelijke voedingselementen voor mens en 
huisdier niet uit het oog verliezen.

De auteur van deze artikels helpt ons om over deze levens-
visie progressief na de denken.

Conclusie : bij vleesconsumptie  moeten we de aandacht 
blijven trekken op de welzijn criteria van dieren ( fokom-
standigheden, transport en slachting). Hiervoor blijven wij, 
de mens, verantwoordelijk. We kunnen niet oogluikend blij-
ven toekijken hoe dieren mishandeld blijven, nog steeds te 
vaak een tabou in onze maatschappij.

Dit punt blijft één van de grote uitdagingen voor de toe-
komst ! Onze wereld en levensvizie positief wijzingen naar 
een betere wereld voor mens en dier !

Veel leesplezier en tot binnenkort !

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter Help Animals 

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€



Dierenasiel van Anderlecht: onze honden en katten in afwachting op hun adoptie.

...onze katten ook !Onze honden wachten op U...

Een bijzonder comfortabele kattenverblijf

Onder het toezicht van Liliane 
Lambeau, vroegere voorzitster
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Dierenasiel te Kasteelbrakel

Uitzicht van de stallen vanaf de weidenKattenuitloopruimte in open lucht

Geen photoshop ! De baby gans 
maakt kennis met de bewaker van het 
asiel : verbaasd maar blij !
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SIL
KRUISING TERVURENSE HERDER

MANNELIJK
GEBOREN : 25/09/2018

OLGA
SCHAAP

VROUWELIJK
GEBOREN : 01/01/2009

ZOÉ
KRUISING AMER. STAFFORD

VROUWELIJK
GEBOREN : 13/03/2018

TOKYO
MERRIE

GEBOREN : 07/04/2004

SANCHEZ
BOC

MANN. GECASTREERD
GEBOREN : 01/05/2011

CALINE
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 01/01/2015

MARIE
VIETNAMESE VARKEN

VROUWELIJK
GEBOREN : 20/08/2015

TIC-TAC
HUSKY

MANNELIJK
GEBOREN : 11/12/2017

PETIT CŒUR 
KRUISING BEAGLE

MANNELIJK
GBOREN : 01/01/2015

HENRY 
HAAN

MOUCHKA
EUROPEES

VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN : 09/01/2016

BOBBY
KRUISING DUITSE SCHAPER

MANN. GECASTREERD
GEBOREN : 08/02/2016

Schenk hen 
een NIEUWE 

THUIS…

Onze rubriek « honden en katten ter adoptie » kent u reeds on-
der de vorm van eenvoudige identiteitskaarten. Help Animals is 
inmiddels sterk gegroeid! Onze mini "Ark van Noé" in Kasteel-
brakel verwelkomt 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 vol-
doende om een dier te adopteren. Een fysiek contact (bezoek aan 
het asiel, het leren kennen van het dier,  regelmatig wandelen...) is 
noodzakelijk opdat men zeker is dat de adoptie voor 100% slaagt.
Wij raden u aan om onze website http://www.helpanimals.be 
grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw 
aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast.

U kunt ook ter plaatse of per telefoon informeren : 02/523.44.16. 
Onze ploeg zal u alle nodige inlichtingen verschaffen opdat u ze-
ker weet of het gekozen dier nog een mooie tijd met u kan bele-
ven.

Opmerking :  tussen de redactie van het magazine en het verstu-
ren ervan kunnen sommige dieren reeds geadopteerd zijn.
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Anne Dumortier 

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

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
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Beste vrienden, beste leden,

Het is mij een waar genoegen om u, na twee jaar hard werken 
in ons asiel van Kasteelbrakel, de opendeurdagen te kunnen 
aankondigen die zullen doorgaan op 14 en 15 september 
2019 (let op : de eerder vermelde data werden gewijzigd!). 

Wij kijken er vol ongeduld naar uit om u onze nieuwe ruimtes 
te laten ontdekken, maar vooral om samen met u dit gezellig 
moment te delen. 

Zoals u zelf zal kunnen vaststellen, genieten onze paarden 
van grote afgebakende weides met voldoende schuilplek-
ken en bewakingscamera die dag en nacht zal functioneren. 
Zeker en vast geen luxe voor onze paarden  die vaak van 
mishandeling en verwaarlozing gered werden. 

Tijdens de winter kunnen ze profi teren van zeer grote boxen, 
evenals van een gewatteerde isoleercel voorzien voor zieke 
paarden. Een solarium met douche zal eveneens ter beschik-
king staan voor éénhoevigen die bedolven onder parasieten 
arriveren. Dit geeft ons de mogelijkheid om hen te scheren 
en wassen zonder risico op afkoeling.  

Onze varkens, geiten, schapen, kippen, eenden en ganzen 
genieten eveneens van ruime plaatsen met automatische 
drinkbakken en voorzien van alle nodige comfort.  

De miserie van de katten begint dramatisch te worden. Ze 
zijn met duizenden, ronddwalend en wild, de meesten ach-
tergelaten of langs de straat geboren. Ze doen hun best om 
te overleven. Vaak sterven ze door honger of ziekte. Daarom 
bouwden we tevens een zeer groot onderkomen om wilde 
katten op te vangen, met meerdere ingerichte tuinhuisjes 
waar ze wanneer ze er zin in hebben kunnen binnen gaan.  

Volgend jaar, of zodra we het kunnen bekostigen, zal ook een 
konijnenopvang het leven zien. In afwachting kunnen ze te-
recht in een box met een dikke laag stro.  
Tijdens uw volgend bezoek (of bij het herlezen van onze 
laatste nummers van ons driemaandelijks tijdschrift) zal u 
kunnen vaststellen dat we enorme inspanningen leverden 
voor het welzijn van onze dieren. 

Is dat niet één van de belangrijkste doelen van onze vzw? 
Om al deze redenen, beste leden, doen wij graag beroep op 
uw steun en vrijgevigheid, noodzakelijk om onze permanente 
strijd tegen eender welk dierenleed te kunnen verder zetten.  
Zonder u zouden dergelijke uitgaven onmogelijk zijn; onze 
dank voor uw steun is oneindig.  

U kan ons eveneens steunen door het meter-/peterschap 
voor één van onze dieren voor uw rekening te nemen of 
zelfs van een paardenbox, of leefruimte voor katten, geiten, 
schapen, kippen, varkens of eenden.  

Wij rekenen op u en verwachten u talrijk op onze open-
deurdagen. Aarzel niet om deze boodschap door te sturen 
of familie, vrienden en collega’s uit te nodigen, wetende dat 
alle giften die we die dagen in ontvangst nemen volledig ten 
goede komen van het asiel.  

Tot gauw en nogmaals hartelijk bedankt voor uw trouw. 

Stéphanie Devis
Ondervoorzitster van Help Animals

Stéphanie DEVIS
Ondervoorzitster van Help Animals

WOORD VAN DE 
ONDERVOORZITSTER



Help Animals 11

Nadat ze achtergelaten werden heeft Help Animals de geit 
Priska en haar gezel Elvis opgevangen.
De eigenaren konden ze niet langer houden en Priska zou de 
komende dagen werpen ...

En zo hadden we in de stilte van de nacht van 17 maart 2019 
de aangename verrassing dat twee schattige kleine geitjes hun 
neusje aan de wereld lieten zien.

Het hele gezinnetje doet het goed en ze groeien sneller dan we 
zouden willen. Net geboren, springen ze al vrolijk rond, met 
ongeloofl ijke behendigheid.

Zoals alle baby's die op zachte en frisse knuffels lijken, noem-
den we ze Nemo en Shark. Een lust voor de ogen. 

GEBOORTE BIJ HELP ANIMALS…

Help Animals 11

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Verantwoordelijke minister :  
Madame Bianca DEBAETS

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal

Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

E-mail : info@environnement.brussels
www.environnement.brussels

Tel : 02/775 75 75

WALLONIE

Verantwoordelijke minister :  
De heer Carlo Di Antonio

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

5000 Namur

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be
(algemeen gratis nummer)

Tel : 081/33 60 50 of 17 18 

VLAANDEREN

Verantwoordelijke minister :  
De heer Ben Weyts

Kabinet Minister
Ben Weyts

Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
(algemeen gratis nummer)

Tel : 02/552 66 00 of 17 00

DIERENMISHANDELING : WAT TE DOEN ?
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES   

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN
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Dark, de derde kleine gevonden bok die nooit werd opge-
eist werd ook geadopteerd.  Mevrouw Vinette, die op zoek 
was naar een vriend voor haar geit, viel onmiddellijk voor 
Dark. Hij heeft zich bij zijn vriendin gevoegd en ze zijn beiden 
extreem verwend. Ze beleven nu de perfecte liefde en stoei-
en erop los in grote weiden. 

Sortilège en Charbon, onze twee in beslag genomen scha-
pen hebben ook het asiel verlaten om zich uit te leven te 
Sint-Lambrecht-Woluwe waar ze andere hoevedieren ver-
voegd hebben. Ze zullen goed worden verwend. Bedankt om 
gekozen te hebben voor Help Animals.

Een koppel ganzen verhuisde 
naar onze trouwe vrijwilligers 
Christian en Christine. Ze 
stellen het goed op hun nieu-
we stek. Dank u beiden voor 
het opnemen van Carmen en 
Daddy in jullie gezin.

Onze kleine gans Sidonie 
werd eveneens geadopteerd 
om de levensgezellin te wor-
den van een prachtige partner. 
We wensen je mooie jaren, je 
bent immers in goede handen.

De laatste tijd zijn het onze geiten, schapen, konij-
nen en ganzen die in de kijker stonden wat betreft 
adopties. Hier zijn enkele voorbeelden:

Elvis, een bok, achtergelaten bij het asiel van Help Animals, 
heeft zich onlangs bij Dolly gevoegd. Sindsdien zijn de twee 
onafscheidelijk geworden en verlaten ze elkaar nooit. Har-
telijk bedankt, Corinne om hem geadopteerd te hebben. We 
wensen het beste toe aan dit duo.

Largo, een bok die wanhopig in het asiel ronddoolde en 
nooit door zijn eigenaars werd opgeëist. Op zoek naar een 
kleine metgezel voor haar geit Cachou, koos Murielle ervoor 
om een dier in het asiel te adopteren en had meteen een 
boontje voor Largo. Cachou en Largo brengen nu gelukkige 
dagen door. Largo blijft schuw maar met geduld en de zacht-
heid van zijn adoptant, begint hij socialer te worden. Nog-
maals bedankt Murielle aan wie we veel geluk wensen.

De adopties te Kasteelbrakel
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INBESLAGNAME VAN SCHAPEN TE DINANT!!!

Ons asiel van Kasteelbrakel werd opnieuw gevraagd om 
een interventie door het “Service du Bien-être Animal de 
la Région wallonne” en deze keer ging het om een ooi en 
vijf lammetjes weg te halen. 

De tussenkomst verliep zeer moeizaam omdat de dieren 
erg wild waren.

De schapen leefden onder erbarmelijke omstandighe-
den, tussen krengen en afval. Een nieuw voorbeeld van 
de ellende van bepaalde toestanden op het vlak van die-
renbescherming ... Hier enkele foto’s om u een idee te ge-
ven van de interventie. 

 Ze hebben het nu goed, in omstandigheden van welzijn 
en veiligheid die deze arme dieren nooit hebben gekend 
en ze kijken nu uit naar de mooie dagen om te genieten 
van een prachtige weide, voor hen een paradijs dat ze 
niet dachten nog te kennen. Ze bloeien nu op in het asiel, 
met de hulp van onze verzorgers, maar zijn momenteel 
nog erg schuw.

Een paradijselijke plek bij Help Animals, 
na de hel te hebben gekend.
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Een konijn adopteren is een verantwoordelijkheid aangaan 
voor een lange termijn! Gemiddeld worden ze tussen 8 en 12 
jaar oud. Konijnen zijn zindelijk, slim en erg sociaal. Ze spelen 
graag met ons, met onze metgezellen of met hun soortgenoten: 
het is aan te raden om twee konijnen samen te laten leven (ge-
steriliseerd) teneinde verveling en depressie tegen te gaan.

Zorg voor een leefruimte die voldoende groot en gezond is. 
Je kan er tunnels inrichten van riet, karton of gedroogd gras 
en een slaaphok met meerdere in- en uitgangen en verberg-
plaatsen om te spelen. Het konijn zal snel harde uitwerpselen 
aanmaken in zijn nest, de zachte uitwerpselen of "caecotrophs" 
worden ingenomen om vitaminen te herstellen. Vermijd strooi-
sel dat afkomstig is van dennen- of cederhout omdat dit giftig is. 
De bedoeling is om de sfeer van de galerijen, bevolkt door een 
tiental konijnen, zoals we die in het wild kennen op te roepen. 

Wanneer het konijn niet in vrijheid leeft, bijvoorbeeld in een 
kooi, moeten dagelijkse uitstapjes worden gepland om te zoe-
ken naar voedsel, zijn hooi, korrels en groen te sorteren, dit 
alles verspreid over zijn grondgebied. Het moet kunnen krab-
ben, knagen en zijn kin wrijven om zijn geur achter te laten. Het 
konijn dat onvoldoende gestimuleerd wordt door die prikkels 
zal meubels en elektrische draden beschadigen, dus let hiermee 
op!

In het wild leven ze als een familie, eten en slapen samen, ver-
zorgen elkaar en spelen met de jongen, aan wie zij refl exen van 
vluchten en verdediging aanleren. Het is daarom dat het bij u 
met ten minste één gesteriliseerde soortgenoot moet leven om 
met hem te communiceren. Agressief gedrag is te wijten aan 
gebrek aan ruimte of een verkeerde samenstelling der geslach-
ten. Ideaal ware een mannetje en vrouwtje te houden, uiteraard 
gesteriliseerd.

Ze zijn ’s ochtends zeer actief. Overdag zullen ze slapen om u 
dan 's avonds te verwelkomen, beloond met voedsel. Het konijn 
kan 's nachts lawaaierig zijn, het is acht keer gevoeliger voor 
licht dan wij en heeft dus een uitstekend nachtzicht. De ogen 
van het konijn bevinden zich op de zijkanten van het hoofd en 
bieden het een panoramisch zicht van 340°! Ter vergelijking: de 
mens beschikt over een binoculair zicht van slechts 180°. Maar 
het konijn heeft ook een dode hoek: hij kan niet binnen 2 meter 
voor zijn snuit zien, dus hij beweegt constant zijn hoofd om alles 
om zich heen te zien.

De ogen van het konijn bewegen samen of afzonderlijk. De 
waargenomen beelden kunnen echter niet overlappen zoals bij 
de mens en het is dus niet mogelijk om afstanden in te schatten 
in geval van gevaar. Het konijn zal duidelijk een roofvogel zien 

aankomen, maar zal verrast zijn door de hand die je voorzichtig 
op zijn hoofd legt. Het beste is het konijn van opzij te benaderen.
Konijnen zijn niet stil, ze communiceren met elkaar door ver-
schillende zachte geluiden te maken en verheffen hun “stem” 
enkel in geval van paniekerige angst of hevige pijn. Ze drukken 
zich ook uit door met hun tanden te “spinnen" wanneer ze zich 
goed voelen, bijvoorbeeld bij u in de buurt.

Wanneer een konijn echter hard met zijn tanden knarst, bete-
kent dit dat het pijn heeft of erg bang is. Als het konijn één keer 
met zijn achterpoot op de grond klopt, betekent dit dat het ge-
ergerd of ontstemd is. Bij meerdere klopjes stuurt het een sig-
naal uit van waarschuwing of van gevaar.

Zijn staart dient als evenwichtsorgaan om te springen, hij kron-
kelt wanneer hij opgewonden is en staat verticaal wanneer hij 
heel boos is. Als het konijn de staart laag houdt bij het snuffe-
len aan een voorwerp, vertrouwt hij het zaakje niet. Zijn oren 
zijn zeer beweeglijk en kunnen in twee verschillende richtingen 
worden gehouden, zodat hij twee geluiden tegelijkertijd kan 
onderscheiden.

Bij rust zijn de oren in dezelfde richting georiënteerd en bij het 
maken van zijn toilet liggen ze plat. Wanneer het konijn geïrri-
teerd is, houdt het een oor plat en het andere, rechtstaand, is 
gericht naar de oorzaak van zijn ontevredenheid. 

Om zich voort te bewegen maakt het konijn kleine sprongen 
door zijn voorpoten voorwaarts te bewegen en vervolgens zijn 
achterpoten onder zijn lichaam te brengen. Hij wint aan snel-
heid dankzij het uitstrekken van zijn krachtige achterpoten. Als 
je konijn op zijn vier poten huppelt en naar boven springt (tot 50 
cm) en van richting verandert, komt dat omdat het zijn vreugde 
uitdrukt. Konijnen staan soms op beide achterpoten, om verder 
te kunnen zien of om de hoogte van het zitvlak van een stoel, 
waarop ze willen springen, in te schatten.

Het gedrag van het konijn is heel anders dan dat van honden 
en katten die van nature roofdieren zijn. Het konijn is al eeu-
wenlang gedomesticeerd voor zijn vlees, pels of om als labora-
toriumdier te dienen. Het is vrij recent dat mensen konijnen als 
huisdier nemen. De uitingen van een onbehaaglijke toestand 
van een gezelschapskonijn zijn nauwelijks merkbaar en doen de 
eigenaar zelden inzien dat er een probleem is, laat staan zich-
zelf in vraag te stellen.

Konijnen houden er niet van om in de armen gedragen te wor-
den en door wild met hun achterpoten in alle richtingen te spar-
telen kunnen ze zelfs hun ruggengraat breken of op de grond 
vallen en een pootje breken.

HALLO DOKTER? 
IK HEB EEN KONIJNTJE GEADOP-

TEERD UIT EEN DIERENASIEL
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Om te leren hoe je je konijn op de juiste ma-
nier kunt dragen, moet je een hand op zijn kop 
en schouders leggen om hem te immobilise-
ren. Schuif vervolgens de andere hand onder 
zijn borstkast en schuif de bovenste hand naar 
de achterkant van zijn lijf om ze dan dwars te 
plaatsen ter hoogte van de onderrug. Draag 
het vervolgens recht tegen je aan of met zijn 
snuit in de holte van de arm. Het konijn dat 
voorzichtig op de rug is geplaatst, valt als ge-
hypnotiseerd in slaap: dit vergemakkelijkt het 
knippen van de nagels.

Er zijn enkele zeer belangrijke regels in acht 
te nemen met betrekking tot zijn voedsel: het 
beste voedsel is hooi, dat het in grote hoe-
veelheden moet opnemen omdat het, rijk aan 
vezels of cellulose, de tandslijtage door het 
schurend vermogen mogelijk maakt en bij-
draagt aan het evenwicht van de darmfl ora.

Vers gras, afkomstig uit een tuin die minstens 
twee jaar niet behandeld werd met pestici-
den, zal erg op prijs gesteld worden.  Verse, 
gewassen groenten zoals broccoli, kolen, 
wortels, selderij of klaver dragen bij aan vita-
mines en mineralen. Vers fruit zal spaarzaam 
gegeven worden en zeker niet elke dag om-
dat ze een hoog suikergehalte hebben en de 
darmfl ora uit evenwicht kunnen brengen. 

Industrieel snoep is helemaal uit den boze. 
Korrels op voorwaarde dat ze vezelrijk zijn 
(meer dan 20% vezels) en niet meer dan 20 g/ 
kg per dag. Chocolade en gedroogde vruch-
ten zijn verboden! Vers, schoon water moet 
ter beschikking zijn: een konijn van 1 kg kan 
tot 100 ml/ kg/ dag drinken.

Hoe herken je een ziek konijn? Om zijn zwak-
heid te verbergen voor eventuele roofdieren 
zal het konijn niets laten merken en gebaren 
dat er niets aan de hand is. Naarmate de ziek-
te vordert, begint het zich te verbergen, zon-
dert het zich af en probeert te ontsnappen 
aan blikken, blijft zitten op zijn vier poten in 
een bolletje, eet minder en produceert min-
der uitwerpselen; het beweegt weinig, houdt 
de nek strak en de rug gebogen. Het is aan u 
om na te gaan of het konijn normaal urineert 
en voldoende uitwerpselen produceert of als 
het diarree heeft. 

Sterilisatie wordt ten zeerste aanbevolen om 
baarmoederkanker en imaginaire zwanger-
schappen bij vrouwtjes en onwelriekende uri-
ne bij mannetjes te voorkomen. Na sterilisatie 
moet het dieet worden aangepast om overge-
wicht te voorkomen. Het is een goed moment 
om deze kleine sportman aan te moedigen 
om te bewegen, te rennen, te springen en te 
spelen.

Volgende inentingen moeten jaarlijks herhaald worden:

1.  MYXOMATOSE: dit virus wordt doorgegeven door stekende insec-
ten zoals vlooien en muggen of door rechtstreeks contact met een 
ziek konijn. Er bestaat geen specifi eke behandeling en, zonder het 
vaccin, treedt de dood op binnen een tiental dagen. 

2.  HEMORRAGISCHE VIRALE ZIEKTE RHD 1 et 2: dit virus wordt 
doorgegeven door rechtstreeks contact tussen konijnen (frequent 
kweekkonijnen) of door de mens die met besmette voorwerpen om-
gaat. Hier bestaat ook geen behandeling en de konijnen sterven bin-
nen enkele uren.

De voornaamste ziekten die uw dierenarts vastgesteld heeft 
bij gezelschapskonijnen zijn:

1.  Tandziekten: ofwel door een malocclusie van genetische oorsprong 
die de tanden belemmert om normaal te slijten, of door een te ver-
fi jnd dieet dat vezels mist, de tanden groeien zonder te verslijten, 
begint het konijn met het sorteren van zijn voedsel en het speeksel 
verliest gewicht, er is een vertraging in doorvoer. De dierenarts zal in 
sommige gevallen voorstellen om de tanden te verwijderen.

2.  Oogziekten: bindvliesontsteking of conjunctivitis wordt veroorzaakt 
door bacteriën en soms ook door de abnormale druk van een tand-
wortel.

3.  Huidziekten: impliceert PARASIETEN zoals teken en vlooien die pre-
ventief moeten worden behandeld, MIJTEN die cutane en auriculai-
re schurft veroorzaken, MYCOSES (vaak ringworm) die korsten en 
haaruitval op het hoofd, de neus, oren en vingers veroorzaken.

4.  Spijsverteringsziekten: zoals DIARREE: om dit te voorkomen, ver-
mijd te snelle voedseltransities en diëten die te weinig vezels be-
vatten, waardoor losse ontlasting onder de staart blijft steken en de 
doorvoer blokkeert. CONSTIPATIE of de stop van de darmtransit 
wordt veroorzaakt door meerdere oorzaken zoals de tanden, de ve-
zels, de stress, de pijn, haarballen: ze zijn snel dodelijk.

5.  Aandoeningen van de luchtwegen: of PASTEURELLOSES veroor-
zaakt door de Pasteurella-bacterie vallen vooral konijnen aan onder 
stress, slechte hygiëne of indien blootgesteld aan tocht.

6.  De ENCEPHALITOZOONOSIS: wordt veroorzaakt door een bepaal-
de parasiet "E. Cuniculi" die zich via het bloed zal nestelen in de her-
senen en de nieren. Besmette konijnen houden hun hoofd gebogen 
en verlamming treedt in, ze stoppen met eten en sterven als ze niet 
worden behandeld.

Tot besluit, een gelukkig konijn is een konijn dat vertrouwen heeft in zijn 
menselijke familie, ze moet hem een leven zonder stress bezorgen, vrij gro-
te speelruimten en een uitgebalanceerd dieet. Regelmatige controles zijn 
nodig bij een dierenarts en de juiste zorgen die daarbij horen moeten goed 
worden opgevolgd.

Christiane LOEMAN,
Dierenarts, Beheerder bij HELP ANIMALS
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Funky, 13  jaar   
geadopteerd op 20/08/2010 door Ms. Muriel Pilier

We hadden geweldige jaren met Funky. Hij was een schattige kleine hond die op een puppy 
leek. Helaas werd hij ziek en na veel onderzoeken hebben we de zware beslissing moeten ne-
men om hem niet meer te laten lijden. We zullen hem nooit vergeten en hij zal voor altijd een 
speciaal plekje in ons hart hebben. We zijn er zeker van dat hij zijn plek in het hondenparadijs 
heeft verdiend. Vanaf daar kijkt hij neer op ons en zijn kleine viervoetige vrienden, die zich 
nog steeds afvragen waar hij blijft en die zich, zo laat mogelijk, bij hem zullen voegen.

 Mevrouw PILIER Muriel en familie

Jessy ofwel Moulou, 18  jaar 
geadopteerd op 14/06/2002 door mevrouw Louise Rocco

Mijn mooie Moulou,
We leerden je kennen op een mooie dag in juni 2002 en, door de kracht van de ouderdom, 
namen we afscheid van je op 10 januari 2019. 18 jaar samen leven lijkt misschien lang, maar 
toch was het te kort!
Je bent voor altijd deel van een hoekje van mijn hart.
 Loulou

 Mieke of Camille , 16  jaar 
op 21/05/2011 geadopteerd door Françoise Wigand

Ons kleine meisje ging op 18 januari 2019 naar het hondenparadijs. We herinneren ons de 
eerste ontmoeting nog zo goed, de dag dat je bij Help Animals arriveerde. Zodra mijn vriend 
en ik je zagen, werden we verliefd. Je was wat atypisch met je kleine witte vlekken. Ik nam je 
in mijn armen, toen sprong je in die van mijn vriend en heb jij ons onmiddellijk geadopteerd. Je 
was een metgezel vol tederheid, kracht en fantasie. Je wist ook heel goed hoe je koppig moest 
zijn was soms zelfs vol kattenkwaad! Je hebt ons vaak aan het lachen gebracht en je hebt ons 
elke dag kunnen verrassen. Bedankt dat je ons beiden hebt aanvaard als je nieuwe familie en 
bedankt voor het geluk dat we hebben gedeeld. We zullen je altijd in ons hart houden. We 
houden van je, onze kleine Camille.
 Françoise

 Caillou, 14  jaar 
geadopteerd op 08/07/2017 door Mrs. Lucie Kinoo

  
Hoewel je je verlegen discreet opstelde in het kattenverblijf, hebben we je benaderd en 
heeft je blik vol tederheid ons overwonnen. Je bent thuis gekomen alsof je daar altijd al had 
gewoond. Na twee jaar grote liefde heeft de ziekte het jammer over genomen. We vergezel-
den je naar je laatste adem in het kattenparadijs. Je zult voor altijd in onze harten blijven.

 Lucie Kinoo

Zij hebben ons verlaten

Elisabeth Schwarz
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Tacheton of Tatache, 10  jaar   

adopté le 09/02/2010 par Mr Philippe et Rene-Paul Colsoul

Op een nacht in maart viel Tacheton, die we liefkozend Tatache noemden, voorgoed in slaap. 
Hij was lief, aanhankelijk, spraakzaam en heel aanwezig. Van zodra de deur open ging, stond 
hij op het trottoir te wachten op onze knuffels. Hij heeft Maurice zonder probleem ver-
welkomd, evenals Louna, die ook kwam van Help Animals (en ons helaas ook te snel heeft 
verlaten), alsook Sissi. Als goede fi losoof jaagde hij niet en was hij blij met zijn kroketten. Hij 
was heel sociaal en hij hield van de wereld. De hele buurt streelde hem wanneer hij op de 
vensterbank of op de auto voor het huis zat. Hij was het die ons koos, en vandaag is de leegte 
die hij achterlaat enorm. We hebben een groot geluk gehad om hem in ons leven gehad te 
hebben. Bedankt voor dit mooie verhaal ...
 Mijnheer en mevrouw Colsoul

  Bianca, 15  jaar 
op 23 mei 2005 geadopteerd door mevrouw en de heer Van Stippen - Leunen

We zagen Bianca en haar zus Spoutniek voor het eerst op de Help Animals-website. We zijn 
meteen verliefd geworden op deze twee prachtige witte kattinnen en hebben beslist om ze 

samen te adopteren. Jammer genoeg was Spoutniek (helaas) al geadopteerd toen we aan 
kwamen in het asiel. We zijn dus terug gekomen met Bianca en hadden 14 jaar geluk met 

haar gedeeld. Bianca maakte indruk op ons met haar ogen; haar prachtige blauwe ogen wer-
den rood in de duisternis! Ze had een defect waardoor we soms moesten lachen, soms iets 

minder: ze hield van plastic eten! Ze verwijderde soms het deksel van de snoepdoos om van 
de snoepverpakking te proeven en maakte zelfs gaten in de vuilniszakken! We missen haar 

heel erg, en dat doen Marcel en Kiwi ook, haar kattendvriendjes. We wensen je veel geluk in 
het kattenparadijs. We houden van je, voor altijd. Bedankt Bianca.

Familie Van Stippen – Leunen

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
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 Buddy
geboren op 07 augustus 2011, geadopteerd op 12 december 2012, door mevrouw Beirnaert Monique

Mijn naam was Tobby toen ik als jonge, enthousiaste en gepassioneerde tiener onschuldig arriveerde 
bij Help Animals zonder te weten waar ik mijn poten neerzette! Pff, de beproeving van de kooi was kort 
want tussen Monique en mij was het liefde op het eerste gezicht! Helemaal klaar om afscheid te nemen 
van mijn vorig leven, gaf mijn nieuwe meesteres me de mooie naam BUDDY. En sinds die dag gaat alles 
voor het beste in het beste van alle werelden: omringd door mijn twee katachtige vrienden, breng ik 
gelukkige dagen door in mijn nieuwe thuis met een drukke agenda: wandelingen, spelen in de tuin tuin, 
lui zijn, eten, cadeautjes... Kortom, als de titel van een beroemde soap "Plus belle, la vie"!

Zij zijn gelukkig

Dash ofwel Moussi
geboren op 22 augustus 2016, geadopteerd op 3 februari 2018, door Ms. Charlier Raymonde

Geïsoleerd in een kooi om te genezen van enkele kleine gezondheidsproblemen, werd deze majestueuze 
kameraad onmiddellijk gereclameerd voor een adoptie, "Dus, let’s go?". Wat de kat ook wil, zal Raymonde 
bieden! "Vanaf de eerste dag dat hij geadopteerd was kon Raymonde het gebod van deze goddelijke 
kat maar enkel gehoorzamen. “ Vanaf de eerste dag heb ik de knieën van mijn nieuwe onderdanen 
gegijzeld. De dag erna volgde ik hen al overal naartoe, waarbij mijn gemiauw hun elke beweging 
nauwlettend op de voet volgde (ik werd al haast gedoopt als "Plekpot" ... pfff). En sindsdien, alleen of in 
gezelschap van anderen, dartel ik rond in mijn nieuwe vertrek en ga en sta ik waar het mij gezind... Als 
onweerstaanbare verleider tegenover de mens, maar onverbeterlijke sorteur en vrolijke grappenmaker 
met mijn makkers, ben ik ook tegelijk ook een formidabele kikkerjager en compulsieve consument van 
kikkervisjes ... Maar bovenal ben ik een concentraat van 5,5 kilo goed humeur, zachtheid en gevlei! "

  Anne Dumortier

 Jessy en Mary 
geboren op 15 augustus 2003, geadopteerd op 3 januari 2019, 

door de heer en mevrouw Nandancee Stefan, Wicket Joelle

Aangekomen in het asiel nadat hun baasjes moesten vertrekken naar het buitenland, veroverden 
deze twee eerbiedwaardige oma's die vroeger HARRY en JESS heetten, onmiddellijk het hart van 

Stéfan en Joëlle! Hoe kan je ook ongeroerd blijven door het verhaal van deze twee katachtige zussen, 
onafscheidelijk vanaf de geboorte en van dag op dag geconfronteerd geworden met de schok van 

opgesloten te zitten in een kooi? "Oud", zei u "oud"? Oh nee! Ondanks hun volwassen leeftijd, lijken 
deze twee "wonderen" (Joëlle bevestigt ... en de foto's ook) een eeuwige jeugd te genieten: ze houden 

van spelen en onthullen elke dag aan hun redders een nieuw facet van hun aanhankelijke en leuke 
persoonlijkheid. En terwijl iemand (Jessy) graag haar dagelijkse manicure op de nieuwe sofa doet, 

kijkt de andere (Mary) nauwgezet toe om de schoonheid van haar gouden kleurtje te behouden, 
zonnebadend onder de stralen van de koperen zon ...

Jessy

Mary
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 Kimbo
 geboren op 5 september 2010, op 18 mei 2018 geadopteerd door Marie-Louise Delhaye

Kennen jullie me nog? Ik ben Zijne Majesteit Kimbo, de koning van mijn moeder Malou die me ruim 
een jaar geleden adopteerde. Zoals je ziet, gaat het heel goed met mij! Ik ben knuffelbaar wanneer ik 
zin heb, maar ik breng niet één been hoger dan de andere. Vandaag heb ik een nieuwe vriendin, Mitsy, 
met wie ik het heel goed kan vinden! Bedankt dat jullie me blijdschap hebben gegund en veel succes 
aan iedereen die wacht op een nieuw gezin ...

Pili Pili  
geboren op 10 februari 2013, geboren op 6 september 2018 door Mevr. BOURLET Lydie

Hoe kan je leven over een paar minuten naar de verkeerde kant gaan? Ik zal het uitleggen: mijn naam 
was Pilou op dat moment. Het was een triestige tijd wanneer ik achter gelaten werd bij Help Animals, 
op een dag in september 2018. Ik was in een jammerlijke staat, waarbij zelfs mijn huid zich in een ruwe 
staat bevond door al het krabben ...Hoe kan in een paar dagen herboren worden uit je eigen assen? 
Ik zal het je uitleggen! Stap 1: Verander je identiteit om de stigma van je pijnlijke verleden te helen ... 
Pilou had te veel bagage, tijd voor een nieuwe adem:” Pili Pili "! Stap 2: Stel op telepathische wijze de 
directeur voor om een welbepaalde Lydie op te bellen, die een paar maanden eerder haar hond Charly 
kwijt was. Stap 3: geloof met al je kracht in de magie van liefde op het eerste gezicht ... en voila! Zodra ze 
me zag, bezweek Lydie onmiddellijk aan mijn "pittige" charme en nam me mee voor nieuwe avonturen. 
Ik wist niet dat ik terecht gekomen was bij een verpleegster die me een "intensieve behandeling" zou 
geven tijdens onze eerste maanden van samenwonen! Ze heeft me niet gespaard, op geen enkel vlak! 
Shampoo behandelingen, medicatie, een aangepast dieet ... maar vandaag kan ik niet blijer zijn met 
het verschil: dankzij haar liefde en haar geduld werd ik deze prachtige kleine hond die met veel trots 
poseert, daar, op de foto! Tussen ons, vertrouw ik u mijn laatste geheim toe ... Aan niemand door 
vertellen; ik heb mijn persoonlijke verzorger thuis. Zijn naam is Felix, mijn beste kattenvriend met wie 
ik dagelijks tederheid en knuffels deel. 
 Anne Dumortier
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Het vegetarisme en het veganisme zijn 
momenteel interessante tendensen 
en een eervolle levenskeuze. Desal-
niettemin, als de persoon die dergelijk 
eetpatroon vrij en goed geïnformeerd 
volgt, dit aan zijn kat of hond oplegt, 
neemt hij geen verstandige beslissing. 
Nochtans als je eender welke uitbui-
ting van dieren veroordeelt, lijkt het 
logisch. 

Dit weerspiegelt ook het menselijk 
handelen : aan een ander opleggen 
wat voor jezelf het beste lijkt. Zelfs als 
het principe vanuit een goed gevoel 
vertrekt, kunnen afgeleiden drama-
tisch blijken gezien men vergeet dat 
alle andere levende wezens op onze 
planeet hun eigen eigenschappen 
hebben en een eigen levensstijl, vaak 
tegenovergesteld aan die van de men-
sen. 

D E  R E D E N E N

Deze zijn eerst en vooral persoonlijk. 
Het betoog is meestal hetzelfde: het 
doden van dieren (vee, gevogelte en an-
dere) om eigen huisdieren te voeden, is 
onaanvaardbaar. Het is de onstuitbare 
logica van het veganisme. Deze denk-
wijze wordt ook enorm aangemoedigd 
door sommige verenigingen, meer be-
paald « PETA » (People for the Ethical 
Treatment of Animals) die strijdt tegen 
het eten van vlees, maar ook groepen 
en communities (Facebook & Co) die 

hun hele gewicht drukken op beslis-
singen door personen die gevoelig zijn 
aan dierenwelzijn, en dit soms door een 
enorm schuldgevoel op te leggen.  

Het moet gezegd, de marketing blijft 
niet achter. In deze economisch moei-
lijke tijden, bestormen vele bedrijven 
deze nieuwe nichemarkten in de voe-
dingsmiddelen voor huisdieren, waar-
van de omzet op wereldvlak trouwens 
maar blijft stijgen. Het bereikte 80 mil-
jard euro in 2017 ! Ze aarzelen niet om 
op te scheppen over hun plantaardige 
producten (katten- en hondenkorrels)  
ten koste van meer traditionele voe-
dingsstoffen met ingrediënten verkre-
gen uit de voederketen. 

De meerderheid van deze voedings-
stoffen bevatten meestal onvoldoende 
proteïnen en  aminozuren en dienen 
verplicht aangevuld te worden met 
chemische vervangingselementen. 

Groepen die strijden om huisdieren te 
voeden zonder vleesproducten, zijn 
zeer voorzichtig. Ze raden hun leden 
en personen geïnteresseerd in het wij-
zigen van het voedingspatroon van hun 
viervoeters aan om dit onder toezicht 
van de dierenarts te doen, die op regel-
matige basis dan bloed- en urinetesten 
kan afnemen om toe te zien op de goe-
de gezondheid van het dier. 

De manier waarop alles wordt aange-

pakt, bewijst het weinige vertrouwen 
dat er momenteel is in de vegetarische 
voedingsbronnen (bestemd voor huis-
dieren) die er momenteel op de markt 
zijn en in veganistische recepten die 
deze soms voorstellen. Deze aanbeve-
lingen dienen natuurlijk ook om zich ju-
ridisch in te dekken. Als het slecht zou 
aflopen voor een dier van één van hun 
leden, kunnen ze de verantwoordelijk-
heid van zich afschuiven! 

Desondanks worden deze nuttige tips 
maar weinig gevolgd en haalt het ‘plan 
trekken’ de bovenhand. De betrokken 
personen durven er meestal niet over 
te beginnen bij hun dierenarts uit angst 
om veroordeeld te worden maar ook 
omdat deze vaak resoluut tegen het 
‘vegan’ maken is van hond of kat. 

Er rusten reële gevaren op het psycho-
logisch evenwicht van het dier ondanks 
de conclusies van ‘pseudo-weten-
schappelijk’ studies op de welke voor-
standers zich beroepen om te verkon-
digen dat het amper effect heeft op de 
gezondheid.  In werkelijkheid hebben 
onder andere honden en katten een 
specifiek spijsverteringssysteem, ver-
schillend van het menselijk wezen.

Een  vegetarisch
 dieet voor onze  

huisdieren ?
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Christian De Meyer

D E  H O N D

Men zegt dat hij « opportunist» is, 
dat hij geen « strikte vleeseter is », 
hetgeen wil zeggen dat vlees wel zijn 
voornaamste voedsel is maar dat hij 
zich kan aanpassen aan kleinere hoe-
veelheden plantaardig voedsel. Een 
volledig vleesloos dieet past hem niet 
en kan zware en gevaarlijke gevolgen 
hebben die dramatisch kunnen afl o-
pen. 

Het ergste is dat op het moment dat 
de eerste symptomen zichtbaar wor-
den, de schade aan de gezondheid 
al onomkeerbaar kan zijn. Na enkele 
maanden kunnen, alhoewel sommige 
aandoeningen ook verdwijnen (kleine 
huidproblemen, …), ergere symptomen 
optreden zoals hartproblemen, voort-
plantingsproblemen bij de mannetjes, 
problemen met het zicht, de nieren, het 
spijsverteringsstelsel dat niet voorzien 
is om grote hoeveelheden plantaardig 
voedsel te verwerken… Bovendien 
kan een verminderde eetlust voor ge-
wichtsverlies en spierafbraak zorgen.  

U hebt het begrepen, de beste vriend 
van de mens zal het zo niet lang uithou-
den!

D E  K AT

Uitsluitend vleeseter vindt hij sommi-
ge voedingsmiddelen zoals taurine en 
vitamine B12 enkel in vlees. Planten 

bevatten deze niet.
Algemeen gesproken heeft een vege-
tarisch dieet dezelfde rampzalige ge-
volgen voor een hond als voor een kat, 
met dat verschil dat het voor de laatste 
minder lang zal duren eer hij eraan ten 
onder gaat. 

B E S L U I T

De natuur is zodanig gemaakt dat kat-
ten en honden een voedingspatroon 
nodig hebben waarbij vleesproducten 
onontbeerlijk zijn om te kunnen over-
leven en het is niet omdat een dier in 
staat is om een aantal groenten te ver-
orberen, dat hij geen vleeseter is, inte-
gendeel.  

Het niet respecteren van deze eviden-
tie, duwt het dier richting ziekte en zal 
de tijd die het dier met zijn baasje kan 
doorbrengen inkorten. Hem een on-
aangepast dieet opleggen, neigt naar 
dierenmishandeling. De enige raad die 
we jullie geven, als jullie ondanks alles 
toch geroepen zijn om het te proberen, 
is om eerst een dierenarts te raadple-
gen vooraleer jullie deze stap onderne-
men. 

Als je je huisdier nog niet gekozen hebt, 
kan je beter kiezen voor een soort 
waarbij je geen gewetensproblemen 
hebt bv. een konijn (planteneter), …

—  VEGETARISME

is een dieet dat vlees, vis 

schaaldieren uitsluit maar 

wel sommige producten van 

dierlijke oorsprong toelaat 

zoals eieren, melk, melkpro-

ducten, kaas, yoghurt…

— VEGANISME

neemt dezelfde voedings-

principes over maar sluit 

ook alle voedingsmiddelen 

van dierlijke oorsprong uit, 

dus ook eieren, melkpro-

ducten maar eveneens ho-

ning en kaviaar. Toegelaten 

voedingswaren zijn vooral 

fruit, groenten, granen en  

peulvruchten zoals bonen 

en linzen.

—  Soms gaat VEGA-

NISME nog een stapje 

verder en sluit het ook alle 

producten, voedingsmidde-

len en andere, van dierlijke 

oorsprong uit : weigeren 

tot dragen van leder, wol, 

natuurlijk ook bont, en het 

gebruik van cosmetica die 

getest werd op dieren of 

sommige  ervan gebruiken, 

zoals het geval is voor som-

mige schoonmaakmiddelen 

(bijenwas bijvoorbeeld).
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De walgelijke beelden die regelmatig door een aantal ver-
enigingen, telkens weer opnieuw gepubliceerd worden, roe-
pen heelwat vragen op. Wij zijn allemaal diep geschokt door 
het zien van de manier waarop in sommige slachthuizen met 
de dieren wordt omgegaan, en nog meer als we beseffen dat 
het niet over buitengewone en zeldzame feiten gaat,  maar 
enkel om wat kon geopenbaard worden dankzij  het gebruik 
van bepaalde technische middelen.

Een gevoel van machteloosheid, gemengd met een vorm van 
schuldgevoel,  overmand ons omdat we geconfronteerd wor-
den met een onwaardige en weerzinwekkende realiteit die 
iedereen wel kent,  maar we pretenderen ze te negeren, al-
thans we verdringen ze naar het diepst van onszelf.  Zo zit 
de mens nu eenmaal in elkaar.  Zijn psychisch mechanisme 
is zeer krachtig om hem te laten overleven en zijn slecht 
gevoel te overheersen. Het is bijna onbewust dat we erin 
slagen te "vergeten" of het beeld niet zien van het varken of 
de koe waarvan we het vlees verorberen. Bovendien heeft 
onze geest de ongelooflijke mogelijkheid om een radicale 
breuk te maken tussen het levend wezen dat ons vertederd 
en het vlees dat zich in onze borden bevindt,  alsof het ging 
over twee volledig onafhankelijke dingen..Echter,  deze psy-
chologische elementen - specifiek gebonden aan de mens - 
verbergen helaas een trieste realiteit.

Dieren die op onze borden eindigen, en in weerwil van hen, 
l i jden een ware li jdensweg vanaf de fokkerij  tot het slach-
ten via het transport.  Wanhopig wachten we totdat de din-
gen veranderen, dat degenen die ons leiden effectieve en 
drastische maatregelen treffen om dit helse spiraal te con-
troleren, maar er gebeurt niets,  of althans heel weinig.

We hebben het helemaal mis!
We zijn het mechanisme, dat de wereld regeert in deze 
XXIste eeuw, geen meester meer. Het klopt ook voor wat 
het mondiale vleesverbruik betreft.  Terwijl  deze sinds een 
tiental jaar enigszins lichtjes vermindert (+/-10 %) in de 
Westerse landen, stijgt ze aanzienlijkin opkomende landen, 
zoals Rusland, Brazilië en China waar de cijfers ontploffen. 
Dit verschijnsel,  we hebben het bij  ons gekend vanaf de vijf-
tigerjaren toen de levensstandaard van de bevolking een 
aanzienlijke positieve evolutie kende, en die het zeer snel 

Laat ons onze 
vleesconsumptie 
verminderen
vleesconsumptie 
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mogelijk maakte binnen de families vlees te eten 
tijdens alle maaltijden. Zelfs als we er meerdere de-
cennia over gedaan hebben om te begrijpen dat het 
niet de beste manier van voeden is,  met welk recht 
mogen wij  ons standpunt opleggen aan deze bevol-
king die er gedurende eeuwen van beroofd werden.
Misschien in naam van het behoud, van de redding 
zelfs van onze waardevolle planeet en nederig uit-
leggend dat het beter zou zijn om niet in herhaling 
te vallen met de door ons begane fouten.

Als de toekomst onzeker is,  één ding is zeker: wij 
moeten handelen om de toename van de wereldpro-
ductie van vlees in te dijken en die ons onverbid-
delijk leidt tot een ecologische chaos die we heel 
moeilijk kunnen oplossen. Laat ons niet twijfelen, 
het is op het niveau van de ganse planeet dat we 
moeten ingrijpen.

Niet alleen de overproductie van vlees monopoli-
seert en beslaat een groot deel van het bouwland 
(ongeveer 60 %),  put onze drinkwatervoorziening 
uit (zij  verbruikt ongeveer 50 %) genereert veront-
rustende hoeveelheden broeikasgassen (meer dan 
de wereldactiviteiten gebonden aan vervoer) die 
deels verantwoordelijk zijn voor de ontregeling van 
het klimaat,  maar ook het risico op kanker vergroot, 
het spijsverteringsstelsel in het algemeen en car-
diovasculaire ziekten bij  diegenen die teveel vlees 
eten.

Een nieuwe manier 
van leven
Vermits onze wereldleiders niet reageren, hoe kun-
nen wij  dan, zowel om economische en sociale rede-
nen, ons steentje bijdragen?
Minder vlees eten !

Het mondiale economische stelsel werkt al  duizen-
den jaren volgens het principe van vraag en aanbod 
en als dit aanzienlijk zal verminderen, zal het aan-
bod hetzelfde lot ondergaan op een reactieve en na-
tuurlijke wijze.

Mensen zijn omnivoor en daarom 'gebouwd' om le-
vensmiddelen van plantaardige origine te verdra-
gen, maar ook vleselijke die,  hoewel tegen bepaalde 
bedenkingen in,  van essentieel belang zijn om een 
goede gezondheid te garanderen. Het is echter de 
overdaad aan vlees die,  net als alle andere overda-
den, echte gevaren oplevert.

Verminder de consumtie!
Na het vegetarisme, het vegetalisme en het vega-
nisme is er nu ook het "flexitarisme".

Geboren in de Verenigde Staten in de vroege jaren 
'90, gaat het hier niet om een streng dieet maar een 
manier van leven om effectief de consumptie van 
vlees en vis te verminderen, zonder het volledig op 
te geven, terwijl  het bijzondere aandacht besteedt 
aan de kwaliteit van de producten, met respect voor 
het milieu en het welzijn van de opgeofferde dieren.
Minder vlees (2 tot 3 keer per week) en vis (2 keer 
per week) eten, maar dan van betere kwaliteit,  door 
zich te richten op sectoren die garant staan voor 
het respecteren van het welzijn van dieren, mag – 
althans in theorie – het gezinsbudget besteed aan 
voeding niet hinderen. Vermijd uiteraard bereide 
maaltijden en leg de focus op verse groenten en sei-
zoensfruit uit de streek. Hetzelfde geldt voor zui-
velproducten en eieren (bio's of van kippen gehou-
den in vrije loop).

Deze voedingsmanier vereist geen speciale beper-
kingen en is derhalve van toepassing voor iedereen. 
De enige beperkingen hebben betrekking op baby's, 
kinderen, senioren, zwangere vrouwen en zieken 
die een specifieke bijdrage aan proteïnen en vitami-
nen nodig hebben.
Vooraleer u echter een initiatief neemt, raden wij  u 
wel ten zeerste aan om het eerst met uw huisarts te 
bespreken. Hij  is de enige die mogelijke tekortko-
mingen die deze wijziging met zich meebrengt,  kan 
evalueren.

Dit alles mag ons niet beletten om waakzaam te blij-
ven ten opzichte van het onaanvaardbare li jden van 
dieren, wier lot het uiteindelijk is om op ons bord te 
belanden.

Is het mogelijk om vlees te eten, en toch het welzijn 
van het dier te respecteren?

Zeker,  en we moeten alles in het werk stellen om 
dit te bereiken door stevige en bindende beslis-
singen te nemen op alle gebieden van de vleesin-
dustrie door in eerste instantie aanzienlijk minder 
vleesproducten te eten, en misschien.. .  geleidelijk 
aan . . ,  er geen meer te eten in de komende decennia.

 Christian De Meyer

mogelijk maakte binnen de families vlees te eten 
tijdens alle maaltijden. Zelfs als we er meerdere de-
cennia over gedaan hebben om te begrijpen dat het 
niet de beste manier van voeden is,  met welk recht 
mogen wij  ons standpunt opleggen aan deze bevol-
king die er gedurende eeuwen van beroofd werden.
Misschien in naam van het behoud, van de redding 
zelfs van onze waardevolle planeet en nederig uit-
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Er zijn veel goede redenen om te beslissen om een kitten te adopteren: een kleine levensgezel, om te spelen, het ver-
langen om tijd te delen met een  dier en/of uw kinderen te  leren knuffelen en hen te leren om een kleine haarbal op te 
voeden  ... maar het hebben van een kat is ook beperkend. 
Naast het voeden en verzorgen, zal het ook nodig zijn om uw huis of appartement zo in te richten dat uw huis is aange-
past aan zijn behoeften (kattenluik, kattenbomen, ...), om hem tijd te geven om te spelen en op te voeden en een  plan 
te voorzien voor tijdens uw vakantie (op pension of persoon thuis), wat een aanzienlijke fi nanciële investering inhoudt, 
om nog maar te zwijgen over de dierenartskosten (inentingen, sterilisatie, ...). Deze beslissing moet serieus worden 
overwogen en genomen worden door alle leden van de familie.

De huiskat voelt zich over het algemeen comfortabel in een omgeving die rijk is aan ver-
schillende soorten, zelfs als deze als een weinig sociale soort wordt beschouwd. Het ver-
mogen van het kitten om te socialiseren (socialisatie is het vermogen om communicatie 
en een sociale houding te ontwikkelen) hangt af van zijn genetica en omgevingsfactoren. 
Zelfs als de ideale leeftijd voor socialisatie van een kitten naar de mens varieert van 2 tot 9 
weken, kan deze periode variëren afhankelijk van de genetica en de omgeving waarin het 
dier evolueert.

De periode van de eerste indrukken en socialisatie begint wanneer het kitten ziet en hoort 
(rond de 9e dag) tot ongeveer de leeftijd van  9 weken. Dit is een zeer belangrijke periode 
waarin het kitten zowel psychomotorisch als psychologisch ontwikkelt. Dankzij de neuro-
logische en sensorische ontwikkeling, verwerft hij tijdens deze periode het concept van 
identiteit, "vriendelijke" soorten, bekende concepten en verwijzingen waarnaar hij zijn 
hele leven zal kunnen verwijzen.

Enkele tips om
uw kitten  
succesvol te 
adopteren ...

Idealiter kan een kitten rond de leeftijd van 8 weken worden geadopteerd (als, en alleen als, 
het spenen is gebeurd: het begint ongeveer op 4 weken en eindigt ongeveer op 9 weken). 
Het kitten komt dan in de periode van socialisatie en heeft het vermogen zich te hechten 
aan nieuwe mensen of aan vriendelijke soorten die deel uitmaken van het familiesysteem. 

Het heeft ook het vermogen om nieuwe ruimtelijke kaarten te maken met betrekking tot 
zijn nieuwe woonplaats, om er gemakkelijk aan te wennen (de territoriale organisatie ver-
schijnt met gezichtsmarkeringen op de leeftijd van 3 tot 4 maanden, dit is de jeugdperiode) .

1. Wat informatie 
over de ontwikkeling 
van het kitten :

2. de overdracht :
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3.  Wat moet men doen omdat uw kitten zich gemakkelijk aanpast aan zijn nieuwe leven?
 Geef hem een leefruimte die aangepast is aan zijn behoeften:

• Het is essentieel dat de organisatie van de ruimte duidelijk is voor uw kitten. De eerste regel die moet 
worden gerespecteerd, is dat de voeding- en slaapplaats zich op een afstand van zijn toiletplaats (kat-
tenbak) bevindt. Idealiter, als uw leefruimte ruim is, zijn 2 bakken op een zekere afstand van elkaar 
noodzakelijk. Kies liever grote bakken zonder deksels en transparant. Aarzel niet om een dikke laag 
strooisel te leggen zodat de kat kan krabben en bedekken. Mijn voorkeur gaat uit naar klontervormend 
kattenbakstrooisel dat lijkt op zand en gemakkelijk te onderhouden is. Er bestaan klontervormend EN 
plantaardig strooisel, ideaal voor de omgeving omdat het composteerbaar is. 

• Als uw kat / kitten geen toegang heeft tot buiten, is het noodzakelijk om zijn ruimte (in zijn 3 dimensies) 
te verrijken en te ordenen zodat deze is aangepast aan zijn ethologische behoeften: voorzie kattenkrab-
palen, zo hoog mogelijk (moet voldoen aan zijn behoefte aan observatie, klimmen, springen, vallen, zijn 
klauwen maken, ...) en planken in de hoogte.

• Voorzie een plek voor afzondering om te kunnen rusten: eerder in de hoogte, beschut en kalm.

• Wanneer hij thuiskomt, laat je hem eerst wennen aan  een bepaalde kamer, waar je vaak aanwezig bent. 
Wanneer hij zich goed en ontspannen voelt, zal je de ruimtes van je huis geleidelijk uitbreiden.

• Vergeet niet om met hem te spelen! De huiskat houdt van spelen en het kitten zelfs meer. Zelfs als hij 
spelletjes in zijn omgeving alleen kan vinden (zoals proberen insecten te vangen, gekke tuimelingen ma-
ken  of zelfs kleine ballen tussen zijn poten walst), is spelen met je huisdier van essentieel belang om 
hem alles te laten leren. hem plezier geven. Alle functionele gedragingen van de kat zijn te vinden in 
spellen (observatie, achtervolging, jacht, gevangenneming, ...). Uw kitten moet leren zijn klauwen niet 
uit te trekken wanneer hij met u speelt.

 Idealiter mag je hem niet met je handen of voeten laten spelen, maar met geschikte objecten (stokjes 
met veren  bijvoorbeeld). Als hij graag je handen vangt en zijn klauwen binnen blijven, dan is het perfect 
omdat hij onder controle blijft. Als hij ze integendeel uittrekt, haal dan een kleine huil boven, zodat hij 
begrijpt dat hij je pijn doet en onmiddellijk de interactie met hem stoppen voordat het spel een afweer-
agressie wordt en eindigt met krassen en bijten. Aarzel niet om zijn behoefte aan agressie door te ver-
wijzen naar een geschikt speeltje, zodat hij zijn spelbehoefte kan afmaken.

•  Als u uw kitten toegang geeft tot buiten, probeer hem zo lang mogelijk binnen te houden, idealiter tot 6 
maanden oud. Hoe meer hij gehecht is aan jou en zijn woonplaats, hoe dichter bij huis hij zal blijven.

• Maak het hem gewend om al op jonge leeftijd gemanipuleerd te worden, zodat hij gemakkelijk te behan-
delen is en bezoekjes aan uw dierenarts goed verlopen. Laat hem naar believen toegang tot zijn trans-
portkooi (open,  met een klein zacht kussen erin). Als hij het als een slaapplaats kiest, is het nog beter! 
Zo zal deze kooi geruststellend zijn en minder stressvol voor het transport. 

Vergeet niet dat het in België verplicht is om uw kat te identifi ceren via een elektronische chip en deze 
te laten steriliseren (of castreren). Deze laatste maatregel is essentieel om de overbevolking van katten 
te bestrijden. Het verwelkomen van een kitten in uw gezin is een verantwoord en langdurig engage-
ment. Het is ook een prachtig avontuur, op voorwaarde dat de biologische behoeften van je haarballetje 
worden gerespecteerd en zich kunnen uiten.

Anne-Sophie Muffat
+ 32 (0)473 / 88.76.81

www.comportementaliste-chien-chat.be

1180 Uccle (Bruxelles) 
5080 Warisoulx / La Bruyère (Namur) 
Co-fondatrice de l'ABCAEB

(Association Belge des Comportementalistes 
Animaliers Éthiques et Bienveillants)
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Rox en Guismo :
een asielverhaal met een 
happy end

Afl evering 1: onze mooiste jaren

Wij zijn geen tweelingen en ook geen broers… en toch! 
Een leven zonder elkaar: onmogelijk! Ondanks onze 
tegenstrijdige persoonlijkheden zijn wij de waardige 
vertegenwoordigers van een ras van uitzonderlijke 
mophonden: ”siamees”, twee handen op een buik, on-
afscheidelijk van top tot ‘poot’… Rox, de “pasja” gebo-
ren op 27 maart 2009, is vijf maand ouder dan ik Ik, 
Guismo, de energiebom, zag het licht op 1 september 
2009.

Hoe moet ik u onze eerste jaren beschrijven? Het is 
misschien een beetje een “cliché”, maar één woord 
schiet mij te binnen en geeft de echtheid van onze 
gevoelens weer: GELUK. Het geluk geliefd te worden 
door onze baasjes. Het geluk van een innige “interraci-
ale” vriendschap met onze beste vriend de kat. Het ge-
luk van gekke avontuurtjes in onze tuin. Het geluk van 
onze dagelijkse wandelingen. Het geluk om zorgeloos 
door het leven te stappen, samen te spelen, gewoon. 
Bijna tien gelukkige jaren zijn op een vrolijke wijze heel 
snel voorbijgevlogen tot op de dag dat …

Afl evering 2: Help Animals

Ze zagen mekaar heel graag… maar langzaam aan, on-
merkbaar, scheidden hun wegen. 
Zij heeft ons niet weggedaan en naar haar nieuw ver-
blijf gebracht: een appartement. Kleiner. Smaller. Grij-
zer. Gedaan met de mooie uitstapjes in de tuin. Minder 
wandelingen. Minder levensvreugde. In enkele dagen 
tijd hebben wij moeten leren omgaan met lastige met-
gezellen genaamd “Eenzaamheid” en “Zwaarmoedig-
heid”. 

Niets herinnerde ons nog aan ons leven van tevoren. 
Met de leeftijd zijn onze silhouetten vlug in omvang 
toegenomen… en met het ouder worden is onze ge-
zondheid er niet beter op geworden. Wij zagen onze 
bazin bijna niet meer, opgeslorpt als ze was door haar 
lange werkuren in de horeca. Nochtans hebben wij er 
nooit aan getwijfeld: ze hield nog altijd heel veel van 
ons! Maar liever dan ons te zien verkommeren door 
verveling, heeft zij de beste oplossing gezocht, de op-
lossing die ons de kans gaf een tweede jeugd te bele-
ven. Op 5 maart 2019 heeft zij, in ons belang, de meest 
pijnlijke en moedige beslissing van alle beslissingen 
genomen: ons toevertrouwen aan Help Animals. Met 
de volgende opdracht: ons NOOIT scheiden en ons SA-
MEN in dezelfde haard/gezin plaatsen…

Afl evering 3: de adoptie… een tweede jeugd!

Discreet en bescheiden als ze is, wil ZE niet dat ik haar 
naam citeer… Maar het is wel degelijk ZIJ die op 25 
maart ons de levensvreugde heeft terug geschonken 
en nieuwe vrienden, een hond (uiteraard een mop-
hond) en katten!

Jazeker, het was al een tijdje dat ze een vriendje zocht 
voor haar pup. U kunt gaan denken dat toen ze ons alle 
twee heeft zien staan op de site van Help Animals, ZIJ, 
grote liefhebster van mophonden (onder ons, ik begrijp 
haar volkomen), geen heeft seconde geaarzeld… Onze 
leeftijd deed er niet toe: vanaf onze eerste ontmoeting 
met ons vieren, was het “liefde op het eerste gezicht”!
Resultaat van dat alles? Vandaag heet ik “Mo” en volg 
ik een dieet, kwestie van mijn lijn en vitaliteit van voor-
dien terug te krijgen. Rox is nu “Otis”: ook hij is via de 
dierenarts gepasseerd om de linkerpoot te laten spal-
ken waardoor hij voortaan gemakkelijker kan wande-
len en lopen… 

Dankzij haar hebben wij, comfortabel uitgestrekt in 
de zetel… of ons enthousiast uitlevend in haar tuin, de 
echte waarde van het woord GELUK teruggevonden: 
een menselijke familie, waardevolle vrienden met wie 
wij nog vele jaren veel ontelbare momenten van spel 
en affectie kunnen delen…

Anne Dumortier

Guismo

Rox
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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

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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De testamentaire legaten zijn 
absoluut van essentieel belang 
voor de dierenasielen!

Zoals u weet, berust de dierenbescher-
ming in België omzeggens uitsluitend bij 
de vzw’s die deze opdracht van openbare 
dienstverlening vervullen. Die vzw’s kun-
nen slechts bestaan en zich ontwikkelen 
bij de gratie van de fi nanciële bijdragen 
van het publiek, van de dierenbescher-
mers zelf, dat wil zeggen van u!

De lidgelden die onze leden betalen en 
de gewone giften volstaan niet om de 
normale werkingsuitgaven van een asiel 
te dekken. Dat betekent dat de asielen 
enkel via de testamentaire legaten hun 
kosten en hun acties inzake dierenbe-
scherming kunnen betalen en fi nancie-
ren. Dat is het geval voor HELP ANI-
MALS. Zo kon het zijn asiel in Anderlecht 
geleidelijk aan transformeren en zijn 
tweede asiel in Kasteelbrakel openen, en 
had het de mogelijkheid om zijn opdrach-
ten te diversifi ëren en uit te breiden ten 
voordele van de dieren.

U hebt uw dieren uw hele leven graag 
gezien? Het beste middel om de bescher-
ming van de dieren te blijven steunen is 
ze na uw overlijden te helpen via een tes-
tament in hun voordeel, dat wil zeggen 

door samen met uw notaris uw laatste 
wilsbeschikking op te stellen en te laten 
registreren en de bescherming van de 
dieren op te nemen in uw testament.

De overheid is zich zeer bewust van de 
diensten die de vzw’s aan de gemeen-
schap leveren. Juist daarom is in een 
zeer voordelige regeling voorzien op het 
vlak van erfenisrechten. In België zijn 
de tarieven van de erfenisrechten een 
gewestelijke materie wat betekent dat 
het toepasbare tarief zal afhangen van 
de laatste woonplaats van de overleden 
persoon.

In het Waals gewest zijn de vzw’s onder-
worpen aan een uniform tarief van 7% 
voor de erfenisrechten, in het Vlaams 
gewest geldt een tarief van 8,5 %.

In Brussel bedroeg het tarief 12,5 % 
voor de vzw’s die een fi scale erkenning 
hebben (het gaat om de vzw’s die door 
de minister van Financiën zijn erkend 
als instellingen die fi scaal aftrekbare gif-
ten mogen ontvangen). Voor de andere 
vzw’s (zij die niet over die erkenning be-
schikken) is het tarief 25 %. Zoals u weet, 

heeft HELP ANIMALS sedert zeer vele 
jaren een dergelijke fi scale erkenning, 
waardoor het verminderde tarief van 
12,5 % inzake erfenisrechten van toe-
passing is op onze genereuze schenkers 
en legatarissen woonachtig in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

Nog een reden voor een nalatenschap 
ten voordele van de asielen: het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest verlaagt het 
tarief van de erfenisrechten van 12,5 % 
naar 7 % voor de erkende vzw’s zoals 
HELP ANIMALS! 

Op initiatief van volksvertegenwoor-
diger Serge de Patoul (Défi ) heeft het 
Brussels parlement onlangs ingestemd 
met een daling van 12,5 % naar 7 % van 
het tarief van de erfenisrechten voor de 
legaten aan de vzw’s op wie de fi scale 
immunisatie van giften van toepassing 
is (zoals HELP ANIMALS). Die hervor-
ming gaat in vanaf 1 september 2019 (de 
andere vzw’s, zij die niet over die fi scale 
erkenning beschikken, blijven dus onder-
worpen aan een tarief van 25 %, vanwaar 
deze belangrijke mededeling).
Door die grote tariefdaling zal het ver-
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enigingsleven dat met zijn acties de ac-
tiviteiten van de overheid aanvult, zelfs 
vervangt (zoals dit het geval is voor de 
dierenasielen), kunnen worden onder-
steund.

Dit betekent dat in Brussel voortaan de-
zelfde regeling van toepassing zal zijn op 
de vzw’s met een fi scale erkenning (zoals 
HELP ANIMALS) als voor de stichtingen 
van openbaar nut, en dat is voor ons (en 
voor onze toekomstige kandidaat-schen-
kers) geweldig goed nieuws!

HELP ANIMALS beschikt nog steeds 
over die belangrijke fi scale erkenning!

De door de minister van Financiën “er-
kende” vzw’s worden regelmatig onder-
worpen aan een grondige belastingcon-
trole. Zo kan hij nagaan of die vzw’s wel 
degelijk aan de in de wet voorziene voor-
waarden voldoen en een hele reeks re-
gels toepassen, meer bepaald op het vlak 
van strikt beheer en voortzetting van de 
doelstelling van algemeen nut.

Telkens na de controle wordt die waar-
devolle ‘vrijgeleide’ hernieuwd met een 
periode van 3 tot 5 jaar. Zo komt het 

dat HELP ANIMALS al sedert lang die 
erkenning geniet. Die strenge belasting-
controle is de beste garantie voor onze 
leden-schenkers, want zij bevestigt de 
kwaliteit van het administratieve en fi -
nanciële beheer van onze vzw, aangezien 
die certifi catie wordt afgeleverd door de 
minister van Financiën hemzelf.

Onze fi scale erkenning verstreek eind 
2018 en uiteraard hebben wij de her-
nieuwing ervan aangevraagd. Ondertus-
sen hebben de diensten van de minister 
van Financiën ons gemeld dat na een 
grondige belastingcontrole onze erken-
ning is hernieuwd vanaf 2019 en dit voor 
een nieuwe periode van 3 jaar. 

Dit betekent dat HELP ANIMALS u, zo-
als nu al zovele jaren het geval is, verder 
fi scale attesten kan afl everen voor de 
immunisatie van uw giften, maar ook dat 
onze genereuze erfl aters in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voortaan nog 
slechts 7 % erfenisrechten zullen hoeven 
te betalen (in plaats van 12,5 % voor-
dien).

Jean-Jacques PEGORER

Voorzitter HELP ANIMALS

Als de dag eraan komt, dat U een laatste hulde moet
brengen aan uw gezel, zou het mooiste gebaar zijn
hem een waardig einde te bezorgen en hem te laten

cremeren in het crematorium van
«Dieren zonder grenzen»

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32
 5140 SOMBREFFE

Tél. 071 88 88 45 
GSM. 0473 95 73 78

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN
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Liefde en 
respect voor 
dieren is 
onafhankelijk 
van leeftijd!

Tijdens de paasvakantie, op 12 en 17 april, 

had Help Animals het genoegen om twee 

groepen kinderen te ontvangen die deelna-

men aan een cursus "Avonturenvakanties", 

georganiseerd door de Raymond VAN 

BELLE-school. Onder leiding van mevrouw 

Fanny DE COSTER en Madi MATONDO 

hebben hun respectievelijke instructeurs, 

meisjes en jongens niet nagelaten om de 

"hand aan de poot" te leggen onder het 

welwillend toezicht van Fabienne en Yan-

nick, onze twee dierenverzorgers, die hen 

vergezelden om hen uit te leggen wat de 

dagelijkse verzorging van honden en katten 

in het asiel inhoudt.

De kleine troep was heel blij met het be-

zoek, en was zich nu ook volledig bewust 

van de echte verantwoordelijkheden die 

samenhangen met het "samenleven" met 

een dier, een gevoelig wezen waarvoor lief-

de en respect nodig is, dat niet vergeleken 

kan worden met een zacht stuk speelgoed of 

een geschenk voor je verjaardag ...

Anne Dumortier

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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PAUL VANKUEKEN
11 APRIL 1927-6 APRIL 2019

Met droefheid melden wij u het overlijden van Dhr 

Paul Vankueken, artiest, schilder, juwelier (creator), 

humorist, levensgenieter en steeds klaar voor een uit-

gebreide babbel. Hij was een gekend fi guur in Brussel 

en vooral grote dierenvriend en lid van Help Animals. 

Hij hield ervan om dieren te schetsen in humoristische 

situaties zoals « het huwelijk van Poussy en Medor »... 

en zoveel andere tekeningen. We bewaren verschillen-

de van zijn gravures in ons asiel.

Onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote Mevr. 

Blanche OOMEN, zijn kinderen Marie-France en Jean-

François en zijn familie. « Met hem verdwijnt één van 

de laatste Brusselse Ketjes » vertelde Lange Jojo tij-

dens zijn uitvaart in de Sint-Guidokerk van Anderlecht 

op 11 april 2019.

We zijn ervan overtuigd dat hij zijn goedgezindheid en 

humor verder deelt daar waar hij nu rust.

Op 30 april 2019 werden we verrast door het bezoek 
van Mevrouw Bianca DEBAETS (CD&V), Staatsse-
cretaris van het Brussels Gewest, bevoegd voor de 
dierenbescherming en welzijn.

Ze begeleidde twee inspectrices die bij Help Animals 
een controle verrichtten. Op de ganse lijn kreeg Help 
Animals, Bollinckxstraat hartelijke felicitaties van de 
Staatsscecretaris.

Mevrouw DEBAETS is erg begaan met haar functie 
en werkt met volle kracht aan een verbetering van 
de dierenbescherming op het territorium van Brus-
sel-hoofdstad zoals bijvoorbeeld de sterilisatie van 
katten om overpopulatie te voorkomen.

« ONVERWACHT » MINISTRIEEL 
BEZOEK AAN ONS ASIEL

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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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


