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

Membre

d’Honneur

facebook.com/helpanimals.be
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Uw kalender « Editie 2019 » is ter beschikking !
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Uw kalender 2019, een leuk en onmisbaar geschenk in het dagelijks leven, ligt ter uwe
beschikking vanaf half september in het asiel Help Animals. Zijn zakformaat maakt
hem handig in gebruik 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 !

Woord van de voorzitter

P.04

Adopties

P.08

Adopties in Kasteelbrakel

P.10

Laat ons de kippen redden!

P.14

Waakhond van de stilte

P.16

Het syndroom van Noah

P.18

Praktische informatie

P.20

Dierenmishandeling

P.22

Zij hebben ons verlaten

P.24

Ze zijn gelukkig

p.26

Reportage : Brandweerman-veearts

P.29

Dankwoorden

P.31

10

14

GDPR: de nieuwe Europese verordening voor gegevensbescherming.
U hebt alvast de laatste maanden bericht gekregen van meerdere firma’s betreffende het in voege treden van
deze nieuwe fameuze verordening (nog één….!). Eigenlijk bestond deze Europese richtlijn al voor de bescherming van persoonlijke gegevens, maar moest ten laatste op 25 mei 2018 in werking treden. Dit bracht dus de
laatste maanden een overrompeling van informaties en berichten teweeg.HELP ANIMALS is altijd héél alert
geweest wat betreft bescherming van de privacy van haar leden en schenkers. De persoonlijke gegevens worden in alle vertrouwelijkheid verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ze worden met grote
vertrouwelijkheid bewaard, beveiligd en worden gebruikt voor, diegene die dit wenst, fiscale attesten elektronisch te verzenden. (U mag ons ook vragen deze niet te verzenden). Wij maken ook gebruik van uw gegevens
voor het opsturen van het driemaandelijks tijdschrift en bij het opstellen van het contract bij adoptie van een
dier. Dit laat ons toe inspectie te sturen bij de adoptant om te zien of het dier wel degelijk goed verzorgd wordt.
Dit is tevens een voorwaarde die voorzien is in het contract.
Deze gegevens worden aan niemand doorgegeven (noch politieke partijen, noch commerciële bedrijven of
anderen). Indien u nog vragen zou hebben hieromtrent of wijzigingen wil aanbrengen, aarzel dan zeker niet
contact met ons op te nemen.Ons secretariaat staat te uwer beschikking.
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Bollinckxstraat 203
1070 Brussel / België
T.
F.

02/523.44.16
02/520.19.76

@

info@helpanimals.be

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

w. www.helpanimals.be

facebook.com/helpanimals.be

MET DE WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van

BUS 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte

Ukkel, neem de E19 richting Brussel. Afslag nr 17
(Anderlecht Industrie). Volg de Ring en blijf op de
linkerrijstrook, langsheen Viangros. Rij niet te snel, de
eerste straat op uw linkerkant is de Bollinckxstraat.
.

«Internationale Laan», richting Ring stappen, aan
verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links
inslaan.

BUS 49: Tussen Zuidstation en Bockstael. Afstappen halte «kanaaldijk», zich begeven links naar de
Industrielaan richting Ring, aan 2de verkeerslicht
rechts en dan onmiddellijk linksaf in de Bolinckxstraat
(rechtover Viangros)

BUS 98: (niet op zondag) Afstappen halte «Bollinkx»,
platen volgen van Ets. Viangros, hoofdingang, wij
bevinden ons aan de overkant.

DE LIJN : De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met
de bus van “DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

REDAKTIE: J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - E. Schwarz - A.S Muffat - A. Pegorer
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Help Animals vzw : J.-J. Pegorer VERTALING : K. Willaert, I. Cardon, G. De Grauwe, T. De Weerdt, C. Leo, S. Dossche, M.
Van der Stappen ONTWERP : Studio David SPRL FOTO’S : F. Marcy E. Schwarz - F. Follacchio - Guy David - MG’s Pictures (vrijwilliger)
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Woord van de voorzitter

Jean-Jacques PEGORER

Voorzitter van HELP ANIMALS

Goeiedag beste leden en dierenvrienden.
Fijn om u te mogen verwelkomen in het tijdschrift van HELP ANIMALS, na deze hete zomer die enkel de bevestiging bracht - mocht
dat nog nodig geweest zijn - dat de zeer onrustwekkende klimaatopwarming volop aan de gang is.

Alarmerende milieubalans en Emmanuel
Macron … in het vizier van de dierenvrienden
Ondanks de herhaalde alarmkreten van duizenden wetenschappers over de toestand van onze planeet blijven de
wereldleiders de essentie ontkennen: klimaatopwarming,
biodiversiteit (versneld uitsterven van de dierensoorten),
ontbossing, steeds hogere CO2-uitstoot, toegenomen bevolkingsexplosie … allemaal indicatoren die het bewijs zijn
van de aanhoudende achteruitgang van het milieu door
menselijke toedracht.
Onze planeet werd de voorbije zomer geteisterd door verstikkende temperaturen in Japan en Zuid-Oost-Azië, branden in Griekenland en in Californië waarbij mensenlevens
verloren gingen, enorme verwoestende natuurbranden
niet ver van de poolcirkel in Zweden, hittegolven alom, ….
We gruwen van de ondraaglijke beelden op tv van duizenden tonnen plastiek die op de oceanen ronddrijven en worden ingeslikt door de vissen en het plankton … dramatische
illustratie van die versnelde en onomkeerbare aantasting
van onze planeet. Waar gaan we naar toe aan dit tempo, en
vooral, welke dringende, drastische en concrete maatregelen nemen de politieke verantwoordelijken in verband met
de reële en dramatische omvang van de problemen?
De hersenspinsels van ene Donald Trump over het klimaat
zijn gewoon verbijsterend.
En ondertussen gaan de wereldleiders, genre Emmanuel
Macron, in hun onberispelijk zittende mooie kostuums, in
hun vergaderzalen met klimaatregeling, in de vier hoeken
van de wereld, verder met ons onzin te doen slikken en u
met hun holle slogans zoals “make our planet great again”
(die enkel hun communicatie en imago ten goede komen) te
doen geloven dat ze de situatie onder controle hebben. Ter-
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wijl integendeel, als we de balans van hun concrete acties
grondig bestuderen, alleen al in Frankrijk (om opnieuw Emmanuel Macron aan te halen), “de slechte behandeling van
de dieren voor ze worden geslacht, wordt verdergezet–
verwerping van de verplichte installatie van camera’s in de
slachthuizen -, de mannelijke kuikens komen nog steeds levend in de verbrijzelaar terecht, de aarde wordt verder met
glyfosaat en andere dodende substanties bezoedeld wat
nog meer geld in het laatje brengt voor Bayer en Monsanto,
terwijl aan het vervuilende Total en aan de palmolie-industrie zal worden gevraagd om in te staan voor de omvorming
van het energiesysteem” (Jean Rouaud, Goncourtprijs
1990, maakte met deze woorden in de krant Le Monde van
26 juni 2018, blz. 26, artikel “Très cher Manu…“ de balans
op van de milieu-acties van president Macron).
Die balans is catastrofaal op het vlak van dierenbescherming. Macron spot hiermee als was het een bagatel, hij
super opportunist afhankelijk van de geldmachten om de
stemmen van de jagers (bijzonder machtige lobby in Frankrijk die traditioneel rechts stemt) terug voor zich proberen
te winnen met het oog op de Europese verkiezingen van
2019. Macron heeft onlangs de wetgeving op de jacht in
Frankrijk als volgt hervormd:
- de prijs van de nationale jachtvergunning wordt van 400
naar 200 euro verlaagd;
- de toelating voor de jacht op de tortelduiven in de Médoc
wordt verlengd (hiertegen vecht Alain Bougrain-Dubourg
al 30 jaar; op het Europese vasteland is 80% van het duivenbestand verdwenen) en de Europese regelgeving waardoor de Franse jagers voortaan ook op wilde ganzen en aalscholvers mogen schieten, wordt versoepeld;
- het gebruik van geluidsdempers om het gehoor van de jagers te beschermen wordt toegelaten (mooi meegenomen
voor de stropers en een blijvend gevaar voor wandelaars
en omwonenden!);
- de presidentiële jachtpartijen die in 1995 door Jacques
CHIRAC werden afgeschaft, worden terug ingevoerd, terwijl 85 % van de Fransen gekant is tegen de jacht met honden (je moet toch de “prestigieuze” gasten van het Elysée
kunnen entertainen): een echt schandaal!
Ziedaar de realiteit op het terrein, ondanks de zand-in-deogen-strooiende aanwezigheid van Nicolas Hulot, wiens
aanstelling als minister van Milieu bepaalde verwachtingen
had verwekt maar die enkel dient voor de show en als alibi
voor de acties van de president. Men vraagt zich nog steeds
af wat Nicolas Hulot in die schijnwerkelijkheid komt doen.
Het ontbreekt de politieke wereld in Frankrijk echter niet
aan vastberaden dierenbeschermers; bij links bijvoorbeeld

Jean-Luc Mélanchon, ecologist, …. , bij rechts Nicolas Dupont
Aignan, … en in de centrumpartij Rama Yade,… . Onze rol van
dierenbeschermer is het geweten onophoudelijk wakker
schudden, met het risico dat we iemand voor het hoofd stoten: nodig uw Franse vrienden uit om “zinvol” te stemmen en
aan de kokosboom van het allesoverheersende ‘macronisme’
te schudden, door van de natuur-en dierenbescherming een
determinerend criterium te maken in het stemgedrag van de
kiezer.

gegeven door Emmanuel MACRON voor de vertegenwoordigers van de jacht lobbys.
Brigitte BARDOT had een bezoek gebracht aan president
Macron om haar verontwaardiging hierover te laten weten. Maar MACRON heeft niets willen horen… MACRON
die zich als JUPITER voelt, hoop de stemmen van de jagers te winnen aan de volgende europese verkiezingen.
Proficiat mijnheer Nicolas HULOT voor uw moedig gebaar !

En ook u, beste landgenoten, alvorens u gaat stemmen, zoek
in aanloop naar de nakende verkiezingen (gemeente, Europa,
…) informatie op over de resultaten en het programma van
de heren en dames politici op het vlak van milieu- en dierenbescherming. Ik verwijs in dit verband naar onze vorige driemaandelijkse tijdschriften die informatie bevatten over het
programma van de Belgische politieke partijen aangaande
het ritueel slachten zonder voorafgaande verdoving. Steun
via uw stem de verdedigers van het dierenwelzijn!
P.S.
Het woord van de voorzitter werd half augustus geschreven.
Juist voor de tijdschrift in druk te zetten, hebben wij vernomen dat op 28 augustus Mr. Nicolas Hulot ontslag nam van
zijn functie van minister van ecologie van de franse overheid.
De druppel te veel was de receptie met een rode loper,

De zomer van 2018 in onze twee asielen in ANDERLECHT en in KASTEELBRAKEL

Naar het eerste verdiep van het nieuw gebouw

De hoge temperaturen deze zomer hebben uiteindelijk niet zo
veel invloed gehad op onze dieren en dit dankzij de waakzame
en aangescherpte zorgen van onze dierenverzorgers, die altijd
op post waren om van kortbij het welzijn van onze viervoetige
gasten in de gaten te houden. Verstuivers en verfrissende douches voor de honden, zonwerende doeken en maximale ventilatie van de lokalen voor de katten, overdag in de stallen beschut
tegen de loden zon en ‘s avond en ‘s nachts in openlucht voor de
paardachtigen, …

voor hun toewijding tijdens de voorbije zomer waardoor vele
aanpassingen in onze beide asielen mogelijk werden gemaakt.
De werken aan het nieuwe gebouw in Anderlecht zijn goed
gevorderd zoals u zelf zult vaststellen tijdens onze opendeurdagen op 6 en 7 oktober 2018. Het nieuwe gebouw zal in de
komende weken in gebruik worden genomen. Op dat ogenblik
zal gestart worden met de omvorming van de huidige bureaus
tot bijkomende lokalen voor de opvang van katten en kittens.
Maar … een ding tegelijk.

Het zijn onze bedienden in de bureaus die uiteindelijk het meeste last hebben gehad van die aanhoudende hitte. Ik dank hen

Dit alles kon enkel worden gerealiseerd dankzij uw financiële
maar ook morele steun, die we meer dan ooit nodig hebben.

Nieuwe ontvangstruimte van het publiek

De toekomstige administratieve diensten
Help Animals
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Ook in Kasteelbrakel vorderen de werken goed en vlug.
Zie ter illustratie de foto’s in dit nummer. Aan het huidige
tempo zal de inhuldiging van het nieuwe asiel in Kasteelbrakel in de lente van 2019 plaatsvinden, zoals ik al meerdere
keren heb beloofd. U zal versteld staan bij het zien van die
zeer mooie site die volledig aan de bescherming van de dieren is gewijd.
De zomer van 2018 zal vooral gekenmerkt zijn geweest
door een nog steeds te groot aantal kittens, wat bewijst dat
het publiek het belang van de strijd tegen de overbevolking
van katten nog altijd niet heeft begrepen, zelfs indien ik de
indruk heb dat het voordien beter ging met de dierenbescherming in België dankzij de maatregelen genomen op
politiek vlak (de gewestministers belast met die bevoegdheid zijn veeleer actief en nemen goede besluiten, of het nu
gaat om Carlo di Antonio in Wallonië, Bianca De Baets in
Brussel of Ben Weyts in Vlaanderen).

Opendeurdagen in Anderlecht op 6 en 7 oktober 2018:
Dit woord vooraf is de geknipte gelegenheid om u uit te
nodigen om in het weekend van 6 en 7 oktober 2018 een
bezoek te brengen aan het asiel in de Bollinckxstraat te Anderlecht.
We kijken ernaar uit om terug aan te knopen met onze goede oude gewoonte van de opendeurdagen en er met u het
glas te heffen.
OP HET PROGRAMMA: ontdekking van het nieuwe gebouw, een drankje en een hapje (keuze van pizza’s,…), een
tombola en vooral een blij weerzien!
Dus tot heel vlug!
Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS

De nieuwe stallen van Help Animals

... De werken van het nieuw asiel breiden zich verder uit ...

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

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

OPENDEURWEEKEND
OP 6 EN 7 OKTOBER 2018

Bollinckxstraat -Anderlecht
Na 22 lange maanden wordt jullie eindeloos geduld beloond ! Eindelijk is het
zover ! De langverwachte opendeurdagen!
Op 6 en 7 oktober nodigt Help Animals
jullie uit om het splinternieuw gebouw
(administratieve burelen en het nieuwe kattenpension) te ontdekken en te
verkennen. Van 10.00 tot 18.00 uur zijn
volgende activiteiten gepland :
• Rondleiding van onze nieuwe lokalen
(administratie, onthaal en winkel,
nieuw kattenpension, ...).
• Brocante markt waar tal van voorwerpen dankzij jullie een nieuw le-

ven krijgen en dit ten bate van onze
dieren.
• Onze tombola (waarbij alle biljetten
van 5 en 10 € naar gewoonte steeds
winnen).
• Smaakvolle pizza's (verschillende
variëteiten) te degusteren aan de
food-truck.
• Heerlijke taarten van de banketbakker CHANSON.
• Gezellige babbel-bar.
• En nog talrijke andere leuke verrassingen .... !

Chanson
0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4

De hoofdreden van dit evenement staat
natuurlijk centraal : een maximaal aantal adopties van honden en katten op
zoek naar een nieuwe gezellige thuis !
Na deze veel te lange afwezigheid staan
we te popelen om jullie en de talrijk
nieuwe bezoekers te begroeten en bij te
praten sinds de vorige keer.
De oude burelen (huidige) worden binnenkort omgebouwd tot een supplementair kattenpension. Met een aparte
afdeling voor de kittens ... dit te ontdekken bij toekomstige opendeurdagen...
Anne Dumortier

Denk aan uw huwelijken,
communies, barbecues, ...
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht
Help Animals
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Adoptie

Schenk
hen NIEUWE
THUIS…

SIROCCO

GEKRUISD LABRADOR
MANNELIJK
GEBOREN: 01/07/2007

BALOU

PRADA

MINI SHETLAND
MERRIE
GEBOREN: 19/03/2012

MELI

JACK RUSSEL
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/01/2013

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 04/04/2011

PETER

CHÉRI

ENGELSE COCKER
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 25/04/2011
8
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EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 03/05/2011

Onze rubriek « honden en katten ter adoptie » kent u reeds onder de
vorm van eenvoudige identiteitskaarten. Help Animals is inmiddels
sterk gegroeid! Onze mini "Ark van Noé" in Kasteelbrakel verwelkomt nu ook andere dieren zoals : paarden, ezels, geiten, schapen en
varkens...
Vanaf nu krijgen ook deze dieren een identiteitsfiche waardoor u een
beter beeld krijgt van de hoeveelheid en verscheidenheid van onze
beschermelingen.

GUCCI

JACK RUSSEL
MANN.GECASTREERD
GEBOREN:16/04/2009

THÉO

MARIE

VIETNAMESE VARKEN
VROUWELIJK
GEBOREN: 20/08/2015

PAMPLEMOUSSE

POULETTE
KIP

POMME

MANNELIJK
GEBOREN:: 20/06/2017

BOK
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 01/05/2011

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN:19/06/2013

LAS VEGAS

BENFICA

TULIPE

ZONDER GEDEFINIEERD RAS

ZADELPAARD
RUIN
GEBOREN: 01/01/1985

BICHON GEKRUISD
MANNELIJK
GEBOREN:16/07/2013

SCHAAP
VROUWELIJK
GEBOREN: 12/03/2017

Iedere omschrijving is beknopt en duidelijk : een foto is niet
voldoende om een dier te adopteren. Een fysiek contact (bezoek aan het asiel, het leren kennen van het dier, regelmatig
wandelen...) is noodzakelijk opdat men zeker is dat de adoptie
voor 100% slaagt.
Wij raden u aan om onze website htt://www.helpanimals.be
grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat
uw aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast.

BARBARIJSE
EEND

BOGOTA

KENZO

JACK RUSSEL GEKRUISD
MANNELIJK
GEBOREN: 03/05/2011

SPIROU

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.

LUCIEN

LAURE

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 30/04/2012

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN:14/05/2012

POUSSY

HADÈS

NESTLTÉ

EZEL UIT PROVENCE
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 27/03/2003

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 28/02/2017

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 19/07/2013

BOK
MANN.GECASTREERD
GEBOREN:15/01/2014

JACK

NÖA

DIAM

NINOUCHE

JACK RUSSEL
MANNELIJK
GEBOREN: 20/07/2006

KASTANJEHENGST
MERRIE
GEBOREN: 09/03/2009

LARA

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 08/04/2015

HUSKY
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 09/10/2016

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 21/06/2008

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 01/05/2017

MINI

GRIFFIOEN GEKRUISD
VROUWELIJK
GEBOREN:09/07/2010
Help Animals
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De adopties in
Kasteelbrakel
Beste vrienden, beste leden,
De voorbije maanden waren zeer intens op vlak van
adopties, waardoor een tiental van onze bewoners een
liefhebbende familie vonden, waar ze zo goed mogelijk
verwend zullen worden. Sommigen vonden zelfs na vele
jaren in ons asiel eindelijk het geluk.

Ziehier het verhaal van enkele onder hen…
Laat me beginnen met jullie het verhaal te vertellen
van Princesse, een verhaal dat begon in maart 2015.
We werden toen gecontacteerd voor het redden
van 4 paarden (Kent, Pomme, Ulysse en Princesse) achtergelaten in een wei met geïmproviseerd
onderdak, zonder voedsel, zonder zorgen en met
slechts een minimum aan water. We namen de zaak
in eigen handen en gingen over tot het inladen en
vervoer van dit kleine gezelschap naar het asiel van
Courcelles. De maanden die volgden, waren goed
gevuld: we moesten deze kleine familie weer op ‘poten’ zetten, ze voeden, verzorgen van huidziekten,
castreren van hengst Ulysse, verzorgen van veulen
Pomme en de mooie Princesse die drachtig was.
Vooral deze laatste maakte het ons moeilijk. Ze
weigerde ons vertrouwen te schenken en kon soms
gevaarlijk uit de hoek komen als ze van iets schrok.
Uiteindelijk begreep ze dat niet alle mensen monsters waren…

Princesse
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Stéphanie DEVIS
vice-voorzitster van Help Animals
en ze begon tekenen van ontspanning te vertonen. We zagen
ze doorheen de jaren evolueren en zelfs als blijft ze ook vandaag nog redelijk onvoorspelbaar, ze is in geen enkel opzicht
nog de merrie die we in maart 2015 in de wei vonden.
In de maand juni kregen we het bezoek van Karolien en Michel, een charmant koppel dat halsoverkop verliefd werd op
Princesse. Karolien slaagde er al snel in om haar voor zich
te winnen, dankzij haar ongelofelijke zachtheid en gebaren
boordevol liefde.
Princesse verliet dus ons verblijf in Kasteelbrakel om zich bij
haar nieuwe familie te voegen: Quattre, een veulen en Charming, een Shetland. Ondanks een kleine steek in ons hart
omdat we haar zagen vertrekken, zijn we ervan overtuigd dat
haar mooie avonturen staan te wachten en we wensen haar
veel ‘koninklijk’ geluk!

Het nieuw gezin van Princesse...

Valsa

Alaska

Het verhaal van Valsa is al even mooi.
In juni leerden we immers een jong
meisje kennen dat het asiel kwam bezoeken. Als grote dierenvriend wou ze
haar grootste droom laten uitkomen:
haar eigen paard hebben.
Na overleg stelden we vast dat zij aan
de ideale voorwaarden voldeed om
Valsa op te vangen: een groot terrein met andere paarden, een schuilplaats, toegewijde ouders, klaar om
een handje te helpen. De ontmoeting
met Valsa was liefde op het eerste gezicht: dit paard zou HAAR baby worden. Valsa vertrok op 16 juni uit het
asiel, richting Antwerpen. Sindsdien
verloopt alles opperbest: Valsa voelde
zich snel thuis en haar nieuwe baasje
is super tevreden. (Het is dus met een
gerust hart dat we haar Valsa toevertrouwden).

Dahorn

De adopties volgden elkaar op. In
de maand juni was het de beurt
aan kleine Alaska om na liefde op
het eerste gezicht geadopteerd te
worden door zijn nieuwe baasjes.
Câline is zeer lief, ze had maar enkele minuten nodig om het hart te
veroveren van haar nieuwe familie
en om een paar weken later een
thuis te vinden waar ongeduldig
op haar werd gewacht.
Ze houdt er een andere mooie
merrie gezelschap met wie ze direct een band had alsof ze elkaar al
jaren kenden!

Om de mooie adoptieverhalen af te
sluiten, heb ik nog het genoegen om
u te melden dat de prachtige Dahorn
ook het geluk vond om geadopteerd
te worden door een fantastische familie. Vandaag weet ik dat zijn geluk
op een andere wei ligt. Hij vond zijn
plaatsje in schitterende stallen op immense weilanden. Hij loopt er sindsdien gelukkig met het andere paard
van Nadia, « Kim ».
Ik wil je tevens bedanken, Nadia, voor
je goede zorgen en je vertrouwen in
ons asiel. Ik wens je nog veel geluk..

TRIBEL METALS
OPTIEK C. VANDEN HEUVEL

O U D E M E TA L E N

Hertog Janlaan 30 [Parking mogelijkheid]

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

VARILUX SPECIALIST
1083 Brussel Tel. 02 426 47 62
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Papyrus et Granita

Om dit hoofdstuk af te sluiten, bedank ik nog ten zeerste onze trouwe
Jean-Yves, voor zowel zijn groot hart als voor het mooie leven dat hij onze
ex-bewoners schenkt. De kleine groep breidde nog uit met twee van onze
schapen, Papyrus en Granita in beslag genomen in februari 2018.
Dank aan al deze personen met groot hart die een dier uit ons asiel adopteerden.
Ik wens eveneens Kristien en Christian te bedanken om steeds klaar te
staan voor het transport van onze paarden tijdens onze adopties.
Tenslotte wens ook ik u aan de data van onze opendeurdagen in Anderlecht
te herinneren: 6 en 7 oktober aanstaande. We rekenen op uw aanwezigheid, beste vrienden en leden, vergeet deze data dus niet aan te kruisen in
uw agenda. Aarzel vooral ook niet om de boodschap door te geven en familie, vrienden en collega’s uit te nodigen, wetende dat alle verzamelde giften
integraal dienen om onze asielen te financieren.
Bedankt om er altijd samen met ons te zijn,
Stéphanie DEVIS
vice-voorzitster Help Animals

Een zonnige zomer in het asiel
van Kasteelbrakel
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Las Vegas

Hades

Marie

Audrey

Al onze dieren zijn te adopteren
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LAAT ONS DE
KIPPEN REDDEN!
Onlangs was ik diep ontroerd door de nieuwe, schokkende
beelden van legkippen die met duizenden in een donkere en
stinkende loods opeengepakt zitten. Daardoor ben ik mij gaan
interesseren in de codes die zich op de eieren bevinden.
CODE 3 : KIPPEN GEKWEEKT IN KOOIEN
Verschrikkelijk! Met 4 tot 5 legkippen zitten ze opgesloten
in een kooi en kunnen haast niet bewegen, laat staan hun
vleugels uitslaan. Dit type “kwekerij” is een grootschalige
marteling die op het punt staat verboden te worden, toch
ten minste in Wallonië (door de Waalse code van het dierenwelzijn).
CODE 2 : KIPPEN GEKWEEKT OP DE GROND
De kooien werden afgeschaft, maar uiteindelijk vertoeven
de kippen nu in immens grote loodsen. Het aantal kippen
overschrijdt soms de honderd duizend! In werkelijkheid
werden de kleine kooien vervangen door hele grote aangezien de te respecteren norm 9 kippen per M² is (binnen).
CODE 1 : KIPPEN GEKWEEKT IN OPEN LUCHT
Het pluimvee beschikt over een onderkomen maar eveneens over een externe, met vegetatie bedekte, ruimte met
een oppervlakte van 4 m² per kip. Inderdaad, u heeft het
goed gelezen. Dit is ruimschoots meer dan 9 kippen per m²
voorzien bij code 2!
CODE 0 = « BIO » KIPPEN
Onderkomens, externe parcours voorzien van vegetatie, interne legnesten, hoenderrekken, drink- en eetbakken. De kippen worden gevoederd met voeding die tot 90% producten
van de biologische landbouw bevatten Hoe leest men in de
praktijk de gegevens vermeld op de eierschalen? Hierbij een
voorbeeld: op een ei uit de koelkast staan de indicaties: 2 BE
1135
Dus: (2) kippen gekweekt op de grond, (BE) in België, door de
kweker nr. 1135.

Veel kippen (gered van boerderijen en kwekerijen) zijn te
adopteren in ons asiel van Kasteelbrakel !
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Wat een ramp! Dit ei werd gelegd door een kip, gekweekt in
een loods, zonder buitenleven. Ze maakte misschien ook deel
uit van de ongelukkigen die tevoorschijn kwamen tijden de
televisiereportage. Ik ben geschokt! Het is beslist. Vanaf vandaag koop ik enkel nog eieren met de code 0 of 1.
En hoe vaart mijn budget hiermee?
Een snelle vergelijking van de toegepaste prijzen in de grootwarenhuizen maakt het u mogelijk een oordeel te vellen.
CODE 3 : niet gevonden
CODE 2 : gemiddeld 0.13€/stuk
CODE 1 : van 0.22€ tot 0.33€/stuk
CODE 0 : van 0.30€ tot 0.38€/stuk
Voor de consument heeft dierenwelzijn toch een prijs!
Per stuk bedraagt de eenheidsprijs tussen 0.13€ tot 0.33€, dus
van enkel naar driedubbel en het pak van 12 stuks gaat van
1.55€ tot 3.95€. Ik ben bereid per maand ongeveer 4.80€ extra te betalen (de extra kost voor 24 eieren) en nog enkel codes
“0” of “1” te kopen.
Indien elk van ons dezelfde houding zou aannemen zullen
kwekerijen met legkippen in kooien en in loodsen ophouden
te bestaan, een beslissende stap in het voordeel van het dierenwelzijn.
Het is tenslotte de moeite waard!

Christian De Meyer

Een nieuw leven voor Las Vegas
Midden juni werden we gecontacteerd door een dame, lid en
adoptante bij Help Animals. Ze legde ons uit dat haar buur eigenaar is van een graatmager paard, dat alleen op een minuscule wei
leeft omringd met prikkeldraad. Als hij al voldoende te eten krijgt,
kunnen we niet zeggen dat hij veel zorg of liefde krijgt, en vooral
het feit dat het geen gezelschap heeft is ongehoord.
We maakten kennis met de eigenaar. Hij ziet er niet uit als een
paardenmishandelaar, maar hij geeft wel toe dat hij niet de competenties en niet het geld heeft om voor een paard te kunnen zorgen. We begrepen de noodzaak om Las Vegas weg te halen van de
plaats waar hij zou wegkwijnen.
Het is een schat van een paard dat snel lijkt te begrijpen dat we
het goed met hem voor hebben. Hij stapt vrij snel in het voertuig.
Eenmaal in het asiel toegekomen, geniet Las Vegas van de beste
zorgen : we ontwormen hem, de tandarts, de hoefsmid en de veearts bekommeren zich om hem en hij geniet vooral van excellente
voeding die hij met veel plezier verslindt.
Sindsdien heeft Las Vegas maar kleine zorgen meer nodig. Hij is
niet meer piepjong maar ik hoop dat we hem nog lang bij ons kunnen houden. We wensen hem een vredig pensioen, dat verdient
hij echt.

Heeft het verhaal van Las Vegas u geraakt ?
U kan, indien u dit wenst, zijn peter of meter worden.

Stéphanie Devis

Peter- of
meterschap

WENST U PERSOONLIJK IN TE STAAN VOOR DE
BEHOEFTEN VAN UW LIEVELINGSHOND OF -KAT ?
Wij hebben voor u een leuke en praktische formule van “aangepast
peter- of meterschap” uitgewerkt. Door uw troeteldier te “sponseren”
getuigt u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat
maar wordt u vooral zijn “engel bewaarder“ en is de kans groter dat
het sneller geadopteerd wordt. Spreekt deze gedachte u aan? Het
volstaat om eens langs te lopen bij uw financiële instelling en er een
permanente opdracht te laten opstellen ten gunste van rekening:
met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door de naam
van de gekozen dier).

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of meter aan
te brengen op de kooi van het dier. Uiteraard bepaalt u uw peterof meterschap naargelang uw financiële middelen en zullen wij u
uw persoonlijke peter- of meterschapskaart laten geworden. Wij
verwittigen u zodra uw petekind aangenomen is en indien u dat wenst
kunt u zich dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.

Help Animals
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Waakhond
van de
stilte
Geluid van deurbel, telefoon, timer, ﬂuitketel, wekker, brandalarm,
sirenes, toeter, huilende baby, . Vreugde- of pijnkreten enz..... deze
voor ons zo bekende geluiden blijven stil voor mensen die met
doofheid kampen. Bepaalde honden worden opgeleid om het oor
van deze personen te worden. De trouwe waakhond van de stilte
die dag en nacht waakt en de stilte voor deze personen verbreekt.

DE LUISTERHONDEN
Personen die niet horen , missen vele geluiden zoals het
roepen van een kind, het aanrijden van een wagen of
motor, de deurbel, de brandweersirenes, het gehuil van de
baby.... Deze honden kunnen in dit geval slechthorenden of
dove personen bijstaan in het dagelijks leven.
Laten we de rol van deze waardevolle luisterhonden die
ervoor zorgen dat mensen uit hun isolement worden
gehaald, zich autonomer kunnen opstellen en terug
zelfvertrouwen krijgen eens grondig onder de loep nemen !
Honden voelen vaak onze emoties en gemoedstoestanden
aan. Zij zijn ook regelmatig de link in relaties en halen
mensen uit hun eenzaamheid. Zij bieden een oplossing
om personen met een handicap uit hun isolatie te halen.
Ze zijn een steun en troost voor velen. Hun affectie en
trouw scoren vaak beter dan alle mogelijke technische
snufjes (vibratie, lichtsignalen, visiofoon, kwalitatieve
oorapparaten).

DE RASKEUZE
De « retrievers »familie beantwoordt zeer goed aan alle
eisen om gehandicapte personen (motorisch, fysisch,
autisme, gedragsstoornissen, slechtzienden en dove
mensen) bij te staan. Labradors, Flatcoateds en Golden
Retrievers hebben de voorkeur. Deze alerte en intelligente
rassen hebben alle eigenschappen om 24 op 24 uur met
hun baasjes te leven en voor hen te zorgen. Ze zijn gekend
om hun kalm temperament, hartelijkheid, sociaal gedrag,
dienstbaarheid en minimum aan agressiviteit, hun robuuste
lichaamsbouw, weinig onderhoud, het onthouden van
aangeleerde gedragsregels maar vooral hun « rapportage
» van objecten en het gemak waarmee ze handelingen
aanleren. Opmerkelijk is wel dat in Frankrijk de vereniging
van « Chien du silence » eerder de Australische Herder
kiest voor het begeleiden van doven en slechthorenden.
16
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In het franstalig gebied van België houdt l'Association
« Coeur à coeur » (« Hart tegen hart » in Vlaanderen) zich
hiermee bezig.

DE VERSCHILLENDE STAPPEN TIJDENS DE
OPLEIDING VAN DE HOND
De puppies worden op 8 weken geselecteerd. Enkel
diegenen die fysiek sterk zijn en over een hoge gedragskwaliteit beschikken, beginnen aan deze zware opleiding.
Deze bestaat uit verschillende stappen : van 2 tot 8
maanden worden de gekozen puppies in een gastgezin
geplaatst. Zij verblijven in een stimulerende en leerrijke
omgeving waarbij ze ook sociaal opgevoed worden en
waarin ze ook al een voor-opleiding naar de eigenlijke
opleiding van hulphond krijgen. Deze gastgezinnen krijgen
ook regelmatig en per regio trainingen zodat ze de evolutie
van de hond van nabij kunnen volgen.
Op het einde van deze opleiding, vanaf 12 maanden, wordt
de scholing door een verantwoordelijke hondenbegeleider
afgerond. Deze specialisatie gebeurt in een kalm kader
en met beloningen. De uiteindelijke bedoeling is dat de
hond aan een 20-tal gebaren commando's gehoorzaamt.
De hondenbegeleider let vooral op de relatieversterking
en harmonie tussen het toekomstig baasje en zijn hond.
Er moet een perfecte balans bestaan tussen « het mentale
en het fysieke welzijn »van het dier waardoor deze ook
het welzijn van zijn baasje waarmee hij verschillende jaren
samenleeft, verbetert.
Volgens Pascal BETREMIEUX, gediplomeerd hondentrainer
van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus moeten
de « luisterhonden » aan het einde van hun opleiding (waarvan
de duur varieert volgens de soort handicap van het baasje) aan
volgende eisen voldoen :

P

het baasje wekken door de hand te likken van zodra de
wekker gaat ;

P

het baasje verwittigen bij telefoongerinkel of bij het
afgaan van de timer voor huishoudtoestellen ;

P

hem verwittigen bij gevaar in het verkeer (autogetoeter,
brandweer- of ziekenwagens, skateboard, ﬁetsen,
motors of auto's die achter de rug naderen, aankomen
van de tram..) ;

P

oprapen van gevallen voorwerpen (sleutels,
portefeuille,...) ;

P

verwittigen bij ieder bezoek (deurbel), openstaande
deur toedoen ;

P

verwittigen bij kinderkreten of geween ;

P

hem aantonen dat een persoon zich tot hem richt ;

P

de generiek van een programma voor slechthorenden
herkennen en het melden.

DE OVERDRACHT
Rond de 18 maanden zou het dier
operationeel zijn en wordt de hond aan het
baasje toevertrouwd met een blijvende
assistentie van de verantwoordelijken van
de vereniging. Ingeval de opleiding van
de werkhond geslaagd is, wordt hij gratis
aan de gehandicapte persoon uitgeleend
maar het dier blijft wel eigendom van de
vereniging.
Het oprecht verlangen naar een
viervoeter en het tenvolle opnemen van
de verantwoordelijkheid : er optimaal
voor zorgen en eten geven, borstelen,
hem uitlaten, en alle affectie voor het dier
tonen, zijn de enige motivatie voor
het bekomen van een trouwe
kameraad.
De identiteitskaart van het
dier en het dragen van een
harnas of cape voldoen om
de hond als assistentiehond
op alle publieke plaatsen en
evenementen toe te laten (winkels,
restaurants, openbare gebouwen...).
Voor alle verdere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de vereniging "Coeuracoeur",
waar honden voor doven of slechthorenden
opgeleid worden :
Rue des Ecaussinnes 146,
7070 Le Roeulx
GSM : 0475/84 37 60
E-mail : chantal.coeuracoeur@hotmail.fr
U kunt zich ook richten tot Doof Vlaanderen.
Dorpstraat, 43 – 9052 Zwijnaarde
Tel : 09.224.46.76
website adres :
WWW.DOOF.VLAANDEREN

Anne Dumortier
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Als men niet kan

stop
zeggen

het syndroom van Noah

beschermen, ziet de Animal Hoarder zich als een moderne
Noah die zich investeerd in een reddingsactie.
Al snel zal de persoon met het syndroom van Noah thuis een
ongelooflijk aantal dieren verzamelen en het laten te ver komen zonder het zelf te beseffen. En wanneer een geliefde of
een buitenstaander hem op de irrationaliteit van zijn acties
wijst, zal de Animal Hoarder het leed dat zijn acties veroorzaken ontkennen.

Welke zijn de gevolgen voor
de dierenslachtoffers?
De onadembare stank van uitwerpselen, urine en bedorven
voedselafval dat overal op de grond ligt. Honderden verwijde angstige pupillen die, veroordeeld tot de duisternis van
een kelder, nog nooit het daglicht gezien hebben. Tientallen
dierengevangenen - honden, puppy's, katten, kittens, vogels,
schildpadden, knaagdieren, ... - vaak uitgehongerd en ziek,
gepropt in de promiscuïteit van vuile kooien of vertrapt in
elke vierkante meter van een ondervallen huis. Ze leven niet.
Ze overleven, in erbarmelijke hygiënische omstandigheden.
Net als Noach in Genesis zouden sommige mensen graag alle
dieren op aarde willen redden. Maar soms wordt deze wens,
in het begin lovenswaardig, een wrede vorm van mishandeling en een destructieve pathologie voor degenen die hun pad
kruisen ...

Wat is « het syndroom van Noah » ?
Tegenwoordig is de term "Ark van Noah" in het gewone
spraakgebruik opgenomen, en verwijst naar een huis van
een persoon die dieren van een of meerdere verschillende
soorten bezit. Niets uitzonderlijk om meerderen haarballen of pakjes veren in huis te nemen, maar soms kan het zijn
dat een dierenvriend verandert in verzamelaar, slachtoffer
van zijn dwangmatig verlangen om steeds meer dieren "te
redden". Op dit moment spreken we van het syndroom van
Noah. Dit Noah Syndroom, of "Animal Hoarding" (vertaling:
"opeenstapeling van dieren") is een aandoening die leidt tot
een dwangmatige behoefte om om dieren te verkrijgen en te
beheersen, geassocieerd met een ontkenning van hun lijden,
zonder de middelen te hebben om ze in fatsoenlijke omstandigheden te houden.
De Animal Hoarder beschouwt zijn dieren in eerste instantie als zijn eigen kinderen, tot het punt om een echte hechtingsstoornis te ontwikkelen. Daarom voelt hij zich zeer bezorgd over de dierenbescherming: door hen thuis massaal te
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Tegenwoordig is de term "Ark van Noah" in het gewone
spraakgebruik opgenomen, en verwijst naar een huis van
een persoon die dieren van een of meerdere verschillende soorten bezit. Niets uitzonderlijk om meerderen
haarballen of pakjes veren in huis te nemen, maar soms
kan het zijn dat een dierenvriend verandert in verzamelaar, slachtoffer van zijn dwangmatig verlangen om
steeds meer dieren "te redden". Op dit moment spreken
we van het syndroom van Noah. Dit Noah Syndroom, of
"Animal Hoarding" (vertaling: "opeenstapeling van dieren") is een aandoening die leidt tot een dwangmatige
behoefte om om dieren te verkrijgen en te beheersen,
geassocieerd met een ontkenning van hun lijden, zonder
de middelen te hebben om ze in fatsoenlijke omstandigheden te houden.
De Animal Hoarder beschouwt zijn dieren in eerste instantie als zijn eigen kinderen, tot het punt om een echte
hechtingsstoornis te ontwikkelen. Daarom voelt hij zich
zeer bezorgd over de dierenbescherming: door hen thuis
massaal te beschermen, ziet de Animal Hoarder zich als
een moderne Noah die zich investeerd in een reddingsactie.
Al snel zal de persoon met het syndroom van Noah thuis
een ongelooflijk aantal dieren verzamelen en het laten te
ver komen zonder het zelf te beseffen. En wanneer een
geliefde of een buitenstaander hem op de irrationaliteit
van zijn acties wijst, zal de Animal Hoarder het leed dat
zijn acties veroorzaken ontkennen.

Wie verzamelt dieren en waarom ?
Het is essentieel om mensen er bewust van te maken van
deze neigingen om zo mishandelingen te stoppen en te voorkomen.

Deze mentale ziekte heeft invloed op alle leeftijden, ongeacht
geslacht of sociaal-economische toestand van de persoon (maar
recente studies tonen aan dat het vooral vrouwen betreft, alleenstaanden in nood, en met name ouderen).
Zoals elke pathologie, moet het syndroom van Noah worden genezen om te worden bestreden. Zonder adequate zorg zou herhaling 100% zijn bij patiënten die het hebben. Dit cijfer is des te
zorgwekkender omdat er tot nu toe nog geen behandeling of

psychotherapie is ingesteld. Er is dus maar één oplossing: zoveel
mogelijk mensen in te lichten en te sensibiliseren over deze ziekte,
omdat men alleen door het kennen van het Noah syndroom, het
kan detecteren en tijdig kan ingrijpen om verderen noodgevallen
te vemijden. Dit voorlichtings- en bewustmakingswerk is daarom
een prioritaire doelstelling van dierenbeschermingsorganisaties.

Anne Dumortier

NALATENSCHAPPEN
EN TESTAMENTEN
VOOR HUISDIEREN
HEBT U UW HELE LEVEN LANG VAN UW DIEREN GEHOUDEN?
Bedenk dan dat de beste manier om van hen blijven te houden eruit
bestaat een testament te laten opmaken in hun voordeel. Zo zorg je
ervoor dat uw strijd voor de bescherming van onze vrienden, ten onrechte “beesten” genoemd, verdergezet wordt als jij er niet meer bent.
Dierenasielen en verenigingen voor de bescherming van het dier kunnen enkel functioneren dankzij de vrijgevigheid van hun leden. Zeker
de testamentaire nalatenschappen zijn van een absoluut, essentieel
belang.

Denk er tijdig over na!
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Mijn hond
trekt aan
de leiband,
wat moet
ik doen?
Veel hondeneigenaars denken dat wandelen aan de leiband zonder te trekken
aangeboren is! Niets is minder waar. Dat is
immers het resultaat van veel training, net
zoals de bevelen om te gaan zitten, te gaan
liggen of terug te keren als je hem roept!

Waarom trekt jouw hond aan
de leiband tijdens de wandeling?
Voor een hond zonder gedragsproblemen (angstig of reactief aan de leiband)
is trekken meestal het resultaat van wat
hij onbewust heeft aangeleerd door toedoen van zijn baasje. Vergeet niet dat
wanneer hij aan de lijn trekt om te bekomen wat hij wil (zoals een soortgenoot
tegemoet lopen die aan de lijn wandelt)
en jij hem volgt waar hij ook gaat, je hem
leert dat je meewerkt. Jouw hond, die
geen inzicht heeft wanneer het erom
gaat te bekomen wat hij wenst, zal echter niet vergeten dat als hij aan de lijn
trekt, jij zijn wens inwilligt! Trekken aan
de leiband wordt dan een normale zaak
voor hem ... en onhandelbaar voor jou!
Besef dat je het probleem niet zult kunnen oplossen met een forse ruk aan de
leiband! Door hem als straf pijn te doen
(met het risico dat zijn nekspieren of
zijn luchtpijp worden gekwetst) en hem
emotioneel van streek te maken, zal hij
het alternatieve gedrag om niet meer
20
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aan de leiband te trekken niet aanleren!
Hij zal daarentegen leren dat hij zijn
borst- en nekspieren moet versterken
om zo weerstand te kunnen bieden door
almaar harder te trekken... Bovendien
zal hij het vertrouwen dat hij in jou had,
verliezen!
Dus, hoe is dit aan te pakken?
1. Goed materieel kiezen :
Zelfs met heel goed materieel moet
je beseffen dat ook een coherente
training absoluut noodzakelijk is om
jouw doelstelling tot een goed einde
te brengen.
Ban de rolleiband (waardoor de hond
leert dat hij vooruit gaat door te trekken), de wurg- en prikketting, het
klassieke harnas of het trekharnas,
het hondentuig (is bij slecht gebruik
te gevaarlijk voor de gewrichten en
de nek).
Zijn aan te raden:
Voor de hond : een eenvoudige leiband

van ± 1m20 en een anti-trekharnas van
het type Multi-harnais Animalin® of
Easy Walk®.
Voor het baasje : een paar stevige en
comfortabele schoenen.
2. Hoe dit probleem oplossen?
Er bestaan meerdere technieken
waaruit moet worden gekozen op
basis van het karakter en de gedragingen van de hond, en van zijn reacties op de gebruikte methode. In dit
artikel geef ik jou enkele tips om de
wandelingen met je hond te vergemakkelijken.
A. Bewaar je evenwicht: Het is van
cruciaal belang dat jouw hond je niet
uit evenwicht kan brengen wanneer
hij opspringt aan de leiband. Houd
halt zodra hij begint te trekken zodat
hij niet meer verder kan wandelen.
Jouw houding is hierbij van primordiaal belang. Probeer jouw hond niet
meer te controleren met je bovenlichaam! Houd de armen soepel en
neem een stabiele houding aan; dit is

onontbeerlijk zo niet gaat hij zichzelf
belonen door jou te destabiliseren.
B. Versterk zijn kalme houding:
Jouw hond moet leren kalm te blijven
aan je zijde, zelfs als je hebt beslist om
halt te houden. Beveel hem niet om te
gaan zitten of liggen, hij zal het na een
poosje wel uit zichzelf doen. Feliciteer hem met woorden, aaitjes en/of
snoepjes als hij kalm blijft naast jou.
Start met de oefening in een rustige
omgeving zonder te veel stressprikkels.
C. Versterk zijn blik naar jou: Beloon elke blik in jouw richting, zelfs
indien je hem niets had gevraagd.
D. Reageer nog voor de leiband
volledig is afgerold: Zodra hij begint
te versnellen, maak hem gewoon aan
het woord “rustig” vooraleer je halt
houdt bij de eerste ruk aan de lijn.
Zorg ervoor dat hij naar jou terug-

keert (zo nodig klik je met de tong
of klop je effen op je dij) en feliciteer
hem zodra hij terug bij jou is. Begin
langzaam opnieuw te wandelen.
E.
De rechte lijn: Kies een rechte lijn afgebakend tussen punt A en
punt B (bijvoorbeeld: afstand tussen
2 verlichtingspalen). Wandel rechtdoor zonder te stoppen. Geef geen
rukken aan de leiband (houd je arm
soepel), vermijd het gebruik van het
woord “nee” tijdens de oefening. Verplicht jouw hond niet om in het begin
slechts aan een kant te wandelen. Belangrijk is dat hij begrijpt dat je niet
zult afwijken van jouw doel en dat
je niet zult stoppen om hem te laten
snuffelen. Blijf ontspannen en consequent, maar altijd vriendelijk en respectvol!

verlopen. Vergeet niet dat, zoals voor
elke training trouwens, het belangrijk
is om de training aan te vatten in een
rustige omgeving, waar geen storende prikkels zijn.
Jouw hond zal vlugger leren en je
zult nadien de oefeningen kunnen
toepassen in almaar moeilijkere omstandigheden. Ik wens je prachtige
wandelingen toe in gezelschap van je
vriend de hond!
Anne-Sophie Muffat

Bibliograﬁe
Apprendre à mon chien à marcher en laisse
sans tirer, de Catherine Collignon (Éditions de
Génie Canin) – (vrij vertaald: Hoe leer ik mijn
hond aan de leiband wandelen zonder te trekken, door Catherine Collignon (Uitgeverij Génie
Canin).

Ik hoop dat jouw wandelingen, dankzij mijn raadgevingen, op een aangename en ontspannen manier zullen

29 september 2018
DAG VAN HET DIERENWELZIJN IN ANDERLECHT
Van 13 tot 16 uur, op initiatief van de schepene van dierenwelzijn, Françoise
CARLIER, organiseert de gemeente Anderlecht zaterdag 29 september haar
jaarlijkse feestdag voor dierenwelzijn op het Dapperheidsplein. Help Animals
zal opnieuw aanwezig zijn op deze bijeenkomst, die ons een geweldige gelegenheid biedt om u te ontmoeten, trouwe leden en vrienden van honden, katten en
andere "metgezellen met twee of vier poten".
Francoise en Lydie, onze twee glimlachende vrijwilligers verwelkomen je met
hun legendarische vrolijkheid en glimlach om over je favoriete dier te spreken
en petten, sweatshirts en gloednieuwe stickers met het Help Animals-logo te
verkopen. Zij zullen u ook uitnodigen om de heerlijke taarten te proeven die
Patisserie CHANSON ons gracieus aanbiedt (wiens verkoopwinsten uiteraard
volledig worden besteed aan de bewoners van het asiel).
Heb je de ziel van een fotograaf of beginnend artiest? Neem dan je camera, potloden
en je penselen! Neem deel aan de fotowedstrijd voor volwassenen of de tekenwedstrijd voor kinderen met als thema "Mijn favoriete dier" (voor meer informatie, neem
contact op met 02/558 08 00, e-mail adres infoanderlecht@anderlecht.irisnet.be).
We kijken er al naar uit om jullie met vele te ontmoeten!
Anne Dumortier
Help Animals
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Dierenmishandeling :

WAT TE DOEN ?

Niet iedereen denkt hetzelfde over
het verwaarlozen of mishandelen
van dieren.
Dieren mishandeld, verwaarloosd,
zonder zorgen, zonder eten, zonder
water, op zichzelf aangewezen…
Mishandeling komt nog veelvuldig
voor en de omstandigheden waarbinnen deze zich manifesteren zijn al
even veelzijdig.
Ieder reageert op zijn eigen manier
en volgens het aanvoelen binnen
zo’n situaties, maar hoe nu best reageren om er zo snel en doeltreffend
mogelijk een eind aan te kunnen maken ?
De eerste reactie moet zijn om zich
af te vragen of er wel degelijk sprake
is van mishandeling volgens de letter van de wet. Deze definieert zeer
nauwkeurige regels aangaande beroepsdoeleinden (circussen, dierentuinen, fokkers en andere) maar ook
voor dieren gehouden door particulieren en dit meer bepaald in artikel 4,
§ 1 aangaande de bescherming en het
welzijn van dieren:
Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt
of te verzorgen heeft, moet de nodige
maatregelen nemen om het dier een in
overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften,
zijn gezondheidstoestand en zijn graad
van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en
huisvesting te verschaffen.
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§ 3 bepaalt :
De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden
moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van
de soort. Wie goed voor zijn dieren zorgt,
voorziet een beschutting afhankelijk van
de weersomstandigheden en van de specifieke noden van het dier. Een (open)
schuthok (of stal), een muur die voldoende hoog is, een rij bomen of een dikke,
hoge haag kunnen als beschutting dienen.
Zij het ontoereikend, is deze wet toch
nog beter dan niets.
We vestigen uw aandacht op de laatste regel van §3… Een (open) schuthok
(of stal), een muur die voldoende hoog
is, een rij bomen of een dikke, hoge haag
kunnen als beschutting dienen.
Alles is een kwestie van interpretatie…
Een volwassen Brabants trekpaard
kan probleemloos een deel van de
winter in een wei doorbrengen bij
relatief lage temperaturen (zelfs al
raden we dit niet aan) maar dit gaat
niet op voor een veulen bij wie zijn
overlevingskansen hiervan afhangen.

Wat te doen bij het waarnemen van
een duidelijk geval van mishandeling
(of verwaarlozing)?
Vanzelfsprekend, als er een reële
kans op overlijden bestaat (een hond
die stikt in een geparkeerde wagen in
volle zon…) direct de politie bellen!
In andere gevallen volstaat het om,
na het verzamelen van een aantal basisgegevens zoals exacte adres van
de plaats waar de dieren gehouden
worden en het nemen van enkele
foto’s (makkelijk zelf met een gsm te
nemen), contact op te nemen met het
dichtsbijgelegen asiel. Op basis van
uw verklaring en foto’s zal een afgevaardigde ter plaatse gaan om de situatie te evalueren en om de nodige
maatregelen te treffen zonder hierbij
uit het oog te verliezen dat een officiële goedkeuring vereist is van de
burgemeester, de lokale politie, de
regionale dienst Dierenwelzijn of het
FAVV.

Indien u de eigenaar van de lijdende
dieren kent en het over een ‘sociaal’
iemand gaat, kan u proberen de discussie aan te gaan waarbij u veel diplomatie aan de dag legt zonder ook
maar één spoor van agressie. Het
einddoel is nog steeds om de mishandeling aan te pakken en niet om als
ordehandhaver te fungeren.
Een andere manier is om online klacht
neer te leggen bij de afdeling « Dierenwelzijn » binnen het gewest van
de betrokken dieren. Helemaal achteraan dit artikel vindt u per gewest
nog even alle gegevens opgesomd.
Weet ook dat indien de aanklager zijn

identiteit moet prijsgeven, de anonimiteit gegarandeerd wordt.
Zonder een directe reactie van de autoriteiten af te wachten, zal de klacht
snel geëvalueerd worden en indien
nodig, gevolgd worden door een bezoek ter plaatse door een veterinaire
inspecteur die de bevoegdheid heeft
om genoodzaakte beslissingen te nemen (tot inbeslagname of aanvangen
van juridische vervolging).

moede mishandeling de zaken sneller
vooruit zal laten gaan, door boven
de legale kanalen te gaan. Zoals we
reeds uitlegden, kunnen dergelijke
situaties tot misverstanden leiden
en zelfs aanzienlijke gerechtelijke
problemen teweeg brengen voor diegene die zich schuldig maakt aan onrechtmatige aanklacht door gebrek
aan kennis ter zake.
Christian De Meyer

Facebook & Co…
Vele sociale netwerkgebruikers denken dat een publieke melding van ver-
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

WALLONIE

https://environnement.brussels/thematiques/

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/

bien-etre-animal/porter-plainte-en-cas-de-ne-

plaintes.html

gligence-ou-de-maltraitance-animale

VLAANDEREN
https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-enmilieu/dieren/melden-van-verwaarloosdemishandelde-dieren

Verantwoordelijke minister :
Madame Bianca DEBAETS

Verantwoordelijke minister:
De heer Carlo Di Antonio

Verantwoordelijke minister:
De heer Ben Weyts

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal
Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur

Kabinet Minister
Ben Weyts
Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : info@environnement.brussels
Site : https//environnement.brussels
Tél : 02 775 75 75

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be
Tél : 081 33 60 50 ou 1718
(algemeen gratis nummer)

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
Tél : 02 552 66 00 of 1700
(algemeen gratis nummer)
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Zij hebben ons verlaten
Cooper

(2002-2018, geadopteerd in juni 2008 door Mr Bascour en Mevr. De Smet)

De heer Bascour en mevrouw De Smet werden verliefd op Cooper tijdens de opendeurdagen
bij Help Animals. Zes jaar oud, met een sterk karakter, was Cooper niet aan zijn eerste gezin
toe ... En toch passeerde de stroom onmiddellijk tussen hen ! Cooper is zelfs de beste vriend
van de papegaaien in huis geworden. Eindelijk op zijn plaats, veranderde hij in een ideale
hond! Hij hield van wandelen in het bos en op het strand, voor hem waren de kilometers geen
probleem. Goede waker, kon hij ook een echt engeltje zijn, zowel op restaurant als op hotel.
Eén met zijn baasjes, volgde hij ze overal, vooral in zijn favoriete kamer, de keuken, waar hij
altijd hoopte een gastronomisch hapje te ontvangen ...

(2001-2018, geadopteerd in oktober 2016 door Mevr. Hennessy Catherine)

Pitchouf

Pitchouf was bijna 16 jaar oud en had een zwakke gezondheid toen ze werd geadopteerd. De
Hennessy-familie wilde dit weesje een comfortabele en warme thuis bieden. Op dat moment
hadden ze geen gedacht van de buitengewone persoonlijkheid van hun nieuwe metgezel! Pitchouf riep zijn baasjes door met de klauwen in zijn kom water te kloppen, waardoor een belgeluid ontstond! Eens duwde ze haar bord zelfs de trap af omdat haar eten niet snel genoeg
kwam! Baas in huis, dronk Pitchouf enkel Evian en hield altijd de beste plaats in de zon ... Deze
enkele, van zovele, anekdotes zullen gegraveerd blijven in het geheugen van de Hennessys:
intelligent en aanhankelijk, het is zeker, Pitchouf viel op door zijn originaliteit!

Chipie

(2003-2018, geadopteerd in juli 2010 door Mr Dannau Roger)

Onze Chipie, Onze lieverd, onze engel. Je hebt ons verlaten om weg te vliegen en zelfs als
het te vroeg voor ons was, was het tijd voor jou. In 2010 kwamen we met mijn vader om je
te adopteren en je hebt meteen een sterke band met hem geweven. We hebben je naar huis
gebracht en hij heeft je verwend zoals zijn eigen kind. Vier maanden na zijn dood besloot je
hem te volgen, je hart was uitgeput. Inderdaad, jouw hart, dat altijd vol vreugde en liefde was,
behoorde tot jouw trouwe vriend. Ik weet dat mijn vader daar boven op je zat te wachten
om samen verder te gaan. We hebben met heel veel liefde voor je gezorgd en je hebt ons in
ruil daarvoor een onvoorwaardelijke liefde gegeven. Lieve Chipie, je blijft voor eeuwig in onze
harten! "

Cléo

(2001-2018, geadopteerd in augustus 2005 door Mr en Mevr. Surkyn)

Het is de dood in de ziel die de heer en mevrouw Surkyn deed beslissen om hun Cleo te laten
vertrekken, op 6 juni, na meer dan 12 jaar gemeenschappelijk leven bezaaid met vreugden en
prachtige momenten. Op 17-jarige leeftijd onderscheidde Cléo zich door zijn sterke persoonlijkheid en zal hij zijn baasjes met onvergetelijke herinneringen achterlaten.

Bella

(2005-208, geadopteerd in januari 2013 door Mr Van Driessche)

De heer Van Driessche vertrouwt ons zijn immens verdriet na de dood van Bella toe: "Dierbare dierenliefhebbers, na een lang gevecht van anderhalf jaar en de goede zorgen van Dr.
Piazza, moesten we de pijnlijke beslissing nemen om Bella laten in te slapen op 17 mei, moeilijke beslissing die ons veel verdriet bezorgt, onze Bella was meer was dan alleen een hond:
een echte "schat van een hond" die we nooit zullen vergeten. Zoals zijn baasje zegt, moet je
verder gaan met waardevolle herinneringen van geluk die ze 8 jaar lang hebben gedeeld.
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Dora

(2004-2018, geadopteerd op 14 okt. 2016 door Mr Van Leeuwen Ruben – Mevr. ‘ Hart Margot)

Op 4 juli gaf "Tante Dora" (zoals haar familie haar liefkozend de bijnaam gaf) forfait na een
hartstilstand, waardoor zij die al bijna twee jaar zoveel van haar hielden "verdrietig maar dankbaar" achterliet. Ze beleefde bij hen een zeer mooie oude dag, omringd door liefde en teder
toegekeken door Felix, de andere lieve hond van het huis. Hem adopteren, hem deze tweede
kans geven, was volgens zijn baasje de beste keuze die mogelijk werd gemaakt door de fantastische mensen van Help Animals.

Rocky

(2013 - 2018), in juli 2016 geadopteerd door Mevrouw Christiane Perrin)

Rocky heeft zijn eigenares onlangs plots verlaten. Zij uit haar verdriet in deze kleine hulde
aan haar vriend: "Mijn Rocky, je bent veel te vroeg aan je reis naar de sterren begonnen. Het
is gedaan met je geliefde wandelingen in het "Park van Woluwe". De voorbije 2 jaar was je de
zon en liefde van mijn leven. Vaarwel mijn Rocky, ik zal je nooit vergeten. "

Charly

(2002-2018, geadopteerd in jan. 2014 door onze vrijwillige inspectrice Lydie BOURLET)

November 2013: Charly is bijna 12 jaar oud ... Zijn baasje is net overleden. Plotseling is hij
wanhopig, alleen achter de tralies van een anonieme kooi. Januari 2014: Lydie valt letterlijk
voor de trieste ogen en ... de kleine tand dwars over haar mond, een detail dat hem een kleine
"je ne sais quoi" geeft, een unieke charme. Verre van een bedorven opa, ontdekt Lydie een
schattige toegevelijke metgezel, zeer dynamisch voor zijn leeftijd, trouw en met vreugde
leggen ze samen talloze kilometers af. Een dappere soldaat die al snel het hart van iedereen
om hem heen won ... en Felix, zijn nieuwe kattevriend, onstuimige tiener die hun in juni 2016
vervoegde. Het samenleven van een volwassen "gepensioneerde" en een boefje van een kat
was niet altijd gemakkelijk! Maar geleidelijk aan kwam er harmonie, zelfs …. vriendschap ...
de oude wijze leerde de kunst van het geduld en het goede leven aan de jonge hyperactieve ...
Helaas, ziekte scheidt altijd te vroeg degenen die van elkaar houden: 6 juni, een leverfalen dat
zes maanden eerder werd gediagnosticeerd, dwong Lydie om Charly langzaam aan de andere
kant te laten gaan. Onnodig te zeggen dat hij een enorme leegte achterlaat voor Felix en zijn
liefdevolle baasje aan wie hij 4 te korte jaren geluk boodt.

Choupette

(2007-2018, geadopteerd in juli 2014 door Mevr. Jeannine Geeninckx)

Tussen Jeannine en Choupette was het zotte liefde. Uitzonderlijk. Passie. Fusioneel. De ene
was de zuurstof van de ander. De een deed nooit iets zonder de ander. Choupette deelde alles
met haar geliefde baasje: ze volgde haar zelfs naar de badkamer.
Ze sliep naast haar. Ze vergezelde hem om te gaan winkelen, huilend wanneer ze alleen in de
auto moest zijn zonder haar baasje te zien, bij winkels waar de toegang voor honden verboden
was. Ja, Jeannine en Choupette vormden een onafscheidelijk duo. En toen, twee jaar geleden,
sloop deze bloedziekte in hun leven. Beetje bij beetje verloor Choupette haar kracht, zodanig
dat ze niet meer de trap op kon die naar de kamer leidde. Dus, onvermoeibaar, droeg Jeannine
haar naar boven, stond soms 3 keer 's nachts op om hem in staat te stellen zijn behoeften te
doen. Maar het gevecht was zo ongelijk! Als de vlam van een klein kaarsje dat moedig probeert te weerstaan aan een bui, stierf Choupette op 3 juli. Vandaag, lieve Choupette, zijn je
kattenvrienden overal naar je op zoek en is Jeannine ontroostbaar: zij die zoveel honden heeft
gehad, beschrijft je voor altijd als een kostbaar wezen dat zo "uniek en ongelooflijk" is ...

Anne Dumortier
Help Animals
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Ze zijn gelukkig
BRUCIE
Bruce, roepnaam « Brucie » 16 jaar, in augustus 2017 door Mevr Heidi Asri geadopteerd
« Hallo Help Animals ! Hier ben ik de oude Brucie, nog steeds «levend en gezond »... Mijn dierenarts
brengt me iedere maand een beleefdheidsbezoek. Wil je weten wat ik zoal doe ? Ik heb een overdruk
agenda ! Oordeel maar zelf : s'nachts kijk ik TV (alle programma's over knaagdieren en vogels
natuurlijk...) ... overdag slaap ik (bij voorkeur op een zonnige plaats) ! Maar tussen ons, kan ik u wel
zeggen dat mijn grootste ﬁerheid het stelen van het hart van mijn baasje is. Zij schenkt me nog iedere
dag het beste van mijn tweede jeugd... »

INDIRA
Suki, roepnaam « Indira » 5 jaar, in maart 2016 door de Familie Van Maercke/Azzi geadopteerd
« Buongiorno a tutti ! Ik ben een zeer gracieuse poes met een zwaar verleden : ik werd onder de naam
Oréo geboren maar de vrijwilligers van Help Animals hebben mij tot Suki omgedoopt. Mijn nieuwe
familie noemt me echter « Indira ». Mijn jonge italiaanse adoptiemama heeft al haar charmesin de schaal
gegooid om mij te adopteren. Deze verleidingsakt is voor 100% geslaagd want haar levenspartner zag
mijn adoptie niet zitten... maar... vandaag is hij mijn grootste fan en aanbidt mij met heel zijn hart.
Nochtans verliep de start vrij moeizaam : ik was bang en had heel veel stress ; ik wantrouwde de mensen
die me al meer dan eens hadden teleurgesteld . Na een tijdje, dankzij een enorme dosis liefde en veel
geduld ben ik van mijn adoptieouders gaan houden. Geloven jullie me niet ? Luister dan naar mijn hevig
gespin terwijl ik zalig op de buik van Alexis lig... »

LAIKA
Laika 1 jaar, in november 2017 door de Familie Boisacq geadopteerd
Hier ben ik Laika ! Ik ben op 5 juni 2017 geboren en ik leef sinds iets meer dan 9 maanden
met mijn nieuwe baasjes. Bij mijn adoptie was ik nog vrij wild en luisterde niet altijd... En ze stuurden
mij dan maar naar de hondenschool ... wat wel een heel goed idee was ! Ik heb er vele vriendjes
gemaakt en ik was een zeer vlijtige leerling waardoor ik nu overal met mijn baasjes mee mag :
boswandelingen, boottochten of restaurant waar ik heel braaf op hen wacht. Bij de wandelingen kan
ik zelfs zonder leiband mooi naast mijn baasjes lopen. Ieder weekend trekken we met de familie naar
Zeeland waar er steeds wat te beleven valt. Ik heb me voorgenomen om te leren zwemmen zodat ik
niks meer mis van de avonturen van mijn lieve baasjes....

PETIROIS
Petirois (6 jaar, in november 2012 door Mevr. Fabronius Bernadette geadopteerd)
Hallo ik heet Petirois en zie me hier 5 jaar na mijn adoptie. Ik ben nu een grote Heer van 6 jaar en
ben een echte deugniet ! 2 jaar geleden heb ik zelfs een poot gebroken door een mislukte stunt. ...
Dankzij de goede zorgen van de dierenarts kan ik terug alles aan. Op dit moment weeg ik zo'n 4 kg en
mijn leven als huiskat bevalt me uitstekend. Ik kan urenlang door het venster naar mijn vriendje de
eekhoorn gluren . Mijn baasje noemt me een engel omdat ik zo braaf ben. Ik vind het zalig om naast
haar in de canapé te vleien en ervoor te zorgen dat ik de beste plaats inneem ... ik heet niet voor niks
Petirois ! Bezoekers vind ik niet zo leuk ... dan hou ik mij gedeisd op een veilige plaats.

TOMMY
Tommy, op 19 juli 2017 geboren en op 7 november door de Familie Watte geadopteerd
Mijn naam is Tommy. Mijn baasjes hebben me op 7 november bij Help Animals geadopteerd.
Intussen ben ik stevig gegroeid en ben ik 1 jaar. Ik heb ook al heel wat dingen ontdekt : lange
natuurwandelingen met mijn baasje, ik ga ook vaak naar het rusthuis waar ik de mascotte ben
geworden. Ik heb tevens ook met de Noordzee kennisgemaakt. Ik geniet met volle teugen van onze
tuin en hou zielsveel van mijn nieuwe familie.
Ik hoop dat mijn lotgenoten ook snel een warme mand in een nieuwe familie vinden.
Elisabeth SCHWARTZ en Anne DUMORTIER
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ADVIES VAN DE DIERENARTS :
let op voor
geneesmiddelenintoxicaties
bij honden en katten!
Gezelschapsdieren mogen nooit geneesmiddelen innemen die bestemd zijn
voor menselijk gebruik, tenzij op advies
van de dierenarts. Deze laatste wordt
heel regelmatig geraadpleegd voor geneesmiddelenintoxicatie. Ofwel dient
het baasje zelf die geneesmiddelen toe,
in het algemeen in lage doses, ofwel gebeurt de inname per ongeluk. Het doosje ligt bijvoorbeeld op een nachttafeltje
waar de hond gemakkelijk bij kan, een
geneesmiddel is opgelost in een glas water dat in het bereik van de kat staat. In
die gevallen zijn die hoge doses spijtig
genoeg dikwijls dodelijk.
De meest voorkomende intoxicaties zijn:

IBUPROFEN
(bijvoorbeeld Nurofen)

Bij honden is de dosis giftig vanaf 100
mg/kg, bij katten vanaf 50 mg/kg. De
doses van die ontstekingsremmers
die per ongeluk worden ingenomen
door honden en katten zijn dikwijls
100 maal hoger dan de therapeutische dosis!
Ook in dat geval wijzen de spijsverteringssymptomen (braken, buikpijn,
vervolgens diarree en verlies van
eetlust) op intoxicatie. Vanaf 175
mg/kg wordt ook de werking van de
nieren afgebroken en ontstaat acuut
nierfalen. Als de ingenomen dosis de
400mg/kg bereikt, wordt de hond
atactisch, begint hij te braken waarna hij in een dodelijk shock terechtkomt.

PARACETAMOL
(bijvoorbeeld Dafalgan)

Bij honden en katten begint acute
intoxicatie vanaf 200 mg/kg (slechts
vanaf 10 tot 15 gram bij de mens).
Het gaat hoofdzakelijk om lever- en
bloedvergiftiging. Het dier is neerslachtig en eet niet meer; ook braken
en diarree kunnen zich voordoen
omdat het leverenzym, dat de molecule kan omzetten en uitschakelen,
in zeer kleine mate aanwezig is bij
honden en in het geheel niet bij katten.
Als de hond met het doosje gaat lopen en een dosis van 500mg/kg inslikt, treedt een zwelling van de kop,
de hals en de ledematen op, zijn zijn
slijmen cyanotisch en is zijn urine
bruin van kleur. Boven die 500 mg/
kg, zelfs vooraleer het bloed verandert door omzetting van de hemoglobine in methemoglobine, valt de
hond in coma en sterft.

ASPIRINE
(acetylsalicylzuur)

De dosis is giftig bij honden vanaf 50
mg/kg, bij katten vanaf 33 mg/kg. De
spijsverteringsverschijnselen zoals
misselijkheid of braken die dikwijls
van hemorragische aard zijn, kunnen
snel optreden maar ook pas veel later. Nadien treden de nerveuze tekenen op: uitputting, gevolgd door
stuiptrekking en coma.

Vergeet niet dat een pilletje van
500mg een hond van 10 kg kan doden! Enkel uw dierenarts weet welke dosis moet worden toegediend
voor een volledige behandeling van
hartritmestoornissen bij uw huisdier.

BENZODIAZEPINES
(bijvoorbeeld Diazepam)

Terwijl de benzodiazepines bij de
mens kalmerend zijn en voorgeschreven worden in geval van angst,
zenuwachtigheid of slapeloosheid, is
het effect ervan totaal anders bij de
honden met paniek- en angstcrisissen, en ook met leverintoxicatie.
Deze lijst is niet volledig. Men zou er de
antidepressiva kunnen aan toevoegen,
de anticonceptiepil en de meeste geneesmiddelen die door de mens worden
ingenomen. Het gebruikelijke advies is
om de medicamenten niet in het bereik
van onze dierbare gezellen en kinderen
te laten rondslingeren, maar ze achter
slot en grendel op te bergen. Als uw huisdier bijvoorbeeld pijn vertoont, raadpleeg dan altijd uw dierenarts.

Christiane Loeman,
dierenarts en bestuurder
bij Help Animalsls
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Boutique Molnar
De kat als kustwerk…

Droomt U ervan de grot van Ali Baba te bezoeken? Het veelkleurige universum
van Alice in Wonderland te verkennen? Het volstaat de fantastische wereld
van boetiek MOLNAR binnen te stappen, waar heerlijke snuisterijen en antieke
schatten voor het rapen liggen.
Vooral kattenliefhebbers zullen hier zeker aan hun trekken komen. Mijnheer en
mevrouw Molnar, trotse eigenaars van winkel-kat BUBU, hebben immers een
goedgevulde katalogus aan kattenﬁguurtjes van elke kategorie, waarvan uw hart
sneller zal kloppen…
Vrienden van Help Animals, laat U ertoe verleiden Ali Baba’s katacomben
te verkennen. Hier staat U zeker geen katastofe te wachten. Integendeel.
Misschien vindt U er wel een catwalk-waardig juweel, een handgemaakte houten
katapult, een delicaat geborduurde katoenen zakdoek uit Katalonië of een
handgeschreven katechismus uit ver vervlogen tijden?
U kan er zeker van zijn dat U hier geen kater te wachten staat: er is voor iedereen
wel iets te vinden in dit ongelooﬂijke rariteitenkabinet. Wees dus allen welkom bij
boetiek Molnar, waar de kat een echt kunstwek is!
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

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

e
Uit sympathi
voor onze
ieren
d
e
d
n
e
d
n
e
i
r
v
Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11
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Reportage

BRANDWEERMAN-VEEARTS
EEN AMBITIEUS OPLEIDINGSPROJECT
Brandweermannen worden regelmatig opgeroepen om in te
grijpen bij hectische toestanden waar dieren in groot gevaar
zijn.
Tot voor kort konden de brandweermannen enkel rekenen
op hun gezond verstand en hun kennis op het terrein. Hun
interventies beperken zich niet enkel tot een bevrijden van
een poesje dat vast zit in een boom maar ook het redden van
vee uit een brandende schuur, het redden van een hond uit
een appartement die bedwelmd is door de rook of het redden van een paard dat in een rivier gevallen is. Dit zijn zo de
meest voorkomende toestanden die over het algemeen goed
aflopen, dankzij hun moed en hun uitzonderlijke improvisatie
mogelijkheden.
Sedert enkele jaren werd er een specifieke opleiding van ongeveer 8 uren geïmplementeerd om politieagenten en brandweermannen (op vrijwillige basis) in staat te stellen zich te
beheersen en procedures toe te passen bij interventies met
aanwezigheid van gevaarlijke dieren, de “NGD” (de nieuwe gezelschapsdieren), slangen, schorpioenen, spinnen en anderen,
waarvan de manipulatie altijd delicaat en gevaarlijk is.
De universiteit van Luik beoogt het opzetten van een veel
ruimere opleiding “brandweerman-veearts” op initiatief van
professor Hugues Guyot, leraar in dierengeneeskunde, nauw
samenwerkend met de brigade “Animal Rescue Team”, opgericht in januari 2017.

De doelgroep van deze opleiding is de brandweer te leren hoe
te handelen wanneer zij zich in een interventie bevinden met
een of meerdere dieren in nood.
Volgens professor Guyot zal deze opleiding de veiligheid van
de brandweerlieden verzekeren en sommige fouten zullen
vermeden worden gedurende de reddingen. Tegelijkertijd
wordt het welzijn van het dier verzekerd.
Dit type opleiding bestaat reeds in andere landen zoals onder
andere Frankrijk en Zwitserland.
Het gaat hier uiteraard niet over studies dierengeneeskunde
die 6 lange jaren in beslag nemen, maar wel over een opleiding
waarvan het doel de doeltreffendheid en veiligheid te verzekeren van de tussenkomende personen. Tijdens een delicate
interventie met een dier in nood vol stress is dit altijd gevaarlijk.
Aan het einde van de opleiding is de brandweerman operationeel en in staat om de situatie onder controle te houden en de
voorlopige zorgen toe te dienen in afwachting van de tussenkomst van een veearts.
Veeartsen zijn uiteraard ook welkom op deze opleiding.
Tot op heden zijn de administratieve stappen nog lopende om
het statuut “brandweerman-veearts” te formaliseren. Deze
zouden echter binnen de komende weken moeten afgerond
zijn.
Christian De Meyer
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Een memorabele
14de juli 2018
voor de Perzische
kat “MACHA”
Het lot van Macha hing noch min noch
meer aan een zijden draadje toen haar
hoogbejaarde bazin, die er niet zo best
aan toe was, dringend naar een bejaardentehuis diende te worden overgebracht. De Perzische poes bleef dus
voorlopig alleen achter in het appartement zolang er voor haar geen oplossing
was gevonden.
Als buurvrouw had ik uiteraard aanvaard
om Macha elke dag eten te komen geven,
te verzorgen en gezelschap te houden.
Dat was evenwel een zeer voorlopige situatie, want de dochter van Macha’s bazin
zou de huurovereenkomst van het appartement opzeggen. Had men Macha in een
kooitje in quarantaine geplaatst, zelfs in
het meest gastvrije asiel, ze zou het niet
hebben volgehouden want het is geweten
dat oudere katten in het algemeen een
dergelijke situatie niet verdragen omdat
die voor hen heel traumatisch is.

De onverhoopte oplossing kwam eens te
meer van HELP ANIMALS en van zijn directeur Fabrizio FOLLACCHIO. Hij greep
onmiddellijk de telefoon en contacteerde
een zeer vriendelijke dame, die zelf lid is
van HELP ANIMALS. Zij ving Macha op bij
haar thuis.
“Zij opende voor mij de deuren van haar
mooi en gezellig huis waar ook andere
onfortuinlijke gezellen al een toevlucht
hadden gevonden. Het huis baadt in een
sfeer van kalmte en levensvreugde. Ik
deed er mijn siësta op de divan terwijl
andere poezen lang uitgestrekt voor het
raam een zonnebad namen. Ik begreep
onmiddellijk dat mijn leven op een keer-

punt was gekomen. Ik begon dadelijk te
spinnen van plezier. Ik ging op ontdekkingstocht en maakte er kennis met de
andere gasten. Het was alsof ik altijd al
een lid van de 11 poezen tellende familie
was geweest.
Mijn nieuwe baasje heeft een hart zó
groot. Zonder verpinken stelt ze haar
mooie woning en haar grote tuin open
voor die trouwe gezellen die op een dag
de ‘ongevallen van het leven’ van hun
baasjes ondergaan; in mijn geval kon
mijn bazin haar taak niet meer aan en
diende ze naar een rusthuis te worden
overgebracht.
Ik heb vele weken gemiauwd in afwachting van haar terugkeer, maar helaas, ik
ben ook al 17, ikzelf verwachtte het ergste. Ik hoorde immers rondom mij allerlei
‘lieve’ woordjes, zoals ‘laten inslapen als
enige oplossing’ of nog ‘wie zou een poes
van die leeftijd nog willen adopteren?’.
Als bij wonder heb ik personen op mijn
weg ontmoet die het goed menen, die mij
de kans hebben gegeven om een tweede
leven te beginnen en te worden opgevangen in een echt paradijsje.”
In naam van Macha, dank u wel mevrouw
ALLARD, dank u wel beste FABRIZIO!

Anne PEGORER

26 mei 2018 : de dieren in
de stad Elsene
Samen met andere organisaties voor dierenbescherming, was Help Animals
aanwezig op de jaarlijkse afspraak van ‘Dieren in de stad’, georganiseerd
door Delphine BOURGEOIS, schepen voor Dierenwelzijn in Elsene. Voor
onze vereniging de perfecte gelegenheid om deel te nemen aan enkele activiteiten en om mooie pluchen diertjes te verkopen ten voordele van onze
bewoners… maar ook om onze bestaansreden met u te delen: de liefde voor
de dieren en meer bepaald voor de verstotenen in onze maatschappij, zijnde
de achtergelaten honden en katten.
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Dankwoorden
Ons trio is nog steeds zo toegewijd!
Nogmaals waren Claire, Lydie en Françoise, onze drie prachtige "drôles de dames", aanwezig om u te verwelkomen, met een
glimlach op de lippen en op het hart, in TOM EN CO Westland
Shopping Center te Anderlecht van 6 tot 17 juni 2018 om er
met goede humeur, uw schenkingen van voedsel ten voordele
van onze honden en onze katten in te zamelen...
De gelegenheid ook voor ons, om hen hartelijk te bedanken,
evenals het team van de winkel … en, natuurlijk, JIJ, trouwe
en gulle gevers en beschermers van dieren die wachten op de
liefdevolle thuis.
Anne Dumortier

29 MEI 2018
Nieuw klasbezoek aan het asiel,
het ontdekken van dierenbescherming
Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het sensibiliseren van ‘jong-volwassenen’ over de uitdagingen met dewelke ze in de toekomst geconfronteerd zullen worden en, meer
in het bijzonder, over de noodzaak om zich persoonlijk in te
zetten voor de bescherming van de zwaksten : verwaarloosde dieren, de ‘gevonden’ en vaak ook achtergelaten honden
en katten, ten gevolge van de onwetendheid of het egoïsme
van de ‘mens’...
De « Vrije Basisschool Lucerna » uit Anderlecht, die ons
23 mei jl. al een bezoekje bracht, heeft het goed begrepen.
Deze keer was het de klas van het eerste leerjaar, geleid door
Juffrouw ANKE, die vol enthousiasme op 29 mei 2018 een
kijkje achter de schermen mocht nemen. Het deed ons plezier dat de kinderen de boodschap van Ragab, onze ‘dierengids’ ter harte namen, alsook van Danielle ROELANDS, onze
kostbare vrijwilligster, die hen in eenvoudig maar duidelijk
Nederlands uitlegden om welke foute redenen de dieren bij
Help Animals belanden… en de beste redenen om ze te behandelen zoals ze verdienen, als kwetsbare, levende wezens.
Het is nooit te vroeg om onze jonge spruiten deze noodzakelijke waarden bij te brengen !
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PRIJS: 1,50 €

Help Animals
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76
OPENINGSUREN : ALLE DAGEN VAN 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd zon - en feestdagen )

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

facebook.com/helpanimals.be

