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Woord van de voorzitter

Meer dan ooit hebben we uw financiële steun nodig, en elke 
gift is ons zeer dierbaar, hoe bescheiden ook. Aarzel dus 
niet om onze directeur, Fabrizio Folacchio, informatie te 
vragen indien u de meter of peter wilt zijn van een bepaald 
project, of u er verder in wilt verdiepen, plannen opvragen 
enz... want, zoals ik het u al heb gezegd, Help Animals is "uw" 
asiel, een echte "vereniging" waarin we elk onze plaats heb-
ben om ons gezamelijke doel te verwezenlijken: zoveel mo-
gelijk dieren te helpen, in de naam van "echte" en "goede" 
dierenbescherming.

Op 6 december 2016 nam Help Animals deel aan een stu-
diedag in de Senaat, rond het thema van de 30 jaar die ver-
streken zijn sinds de wet van 14 augustus 1986, over de die-
renbescherming en het dierenwelzijn. Er werd gesproken 
over een eventueel nieuw juridisch statuut voor dieren, iets 
tussen het recht van mensen en dat van roerende goede-
ren. Het is een nieuw concept dat gecreëerd werd in Frank-
rijk. Het debat was soms levendig, maar altijd interessant, 
tussen de vertegenwoordigers van de dierenbescherming 
(uit België en Frankrijk), en die van de agricultuur, weten-
schappers, filosofen, afgevaardigden van sommige politieke 
partijen...

Het gevoeligste onderwerp was dat van de rituele slachtin-
gen. Op dat vlak vinden de leden van de dierenbescherming 
dat de zaken niet snel genoeg vooruitgaan. Zij willen een 
verbod, zonder uitzonderingen, op  slachtingen  die plaats-
vinden zonder vooraf goedgekeurde methodes van ver-
doving (niet zozeer zozeer aanvaardbaar, maar eerder het 
minst zozeer onaanvaardbaar). Onder voortdurende druk 
van de dierenbescherming evolueert het politieke debat. Na 
Vlaanderen is het nu Wallonië dat zich vastbijt in dit onder-
werp, en daarna blijft Brussel Hoofdstad nog over... Maar u 
kan erop rekenen, lieve dierenvrienden, dat Help Animals 
zal vechten aan de zijde van andere dierenrechtenorganisa-
ties (zoals onze vrienden van GAIA en anderen). Ons doel is 
om tot een verbod te komen van deze wrede praktijken van 
het zogenaamde "ritueel", dat geen enkele religie zou kun-
nen goedpraten in deze moderne tijd waarin respect voor 
dieren een fundamentele waarde zou moeten zijn.

Ik ben ook heel trots en blij dat Help Animals gekozen is om 
te zetelen in de nieuwe Raad van Dierenwelzijn in de Brus-
selse regio. In dit magazine kan u hierover een artikel lezen 
door onze directeur, Fabrizio FOLACCHIO, die ons verte-
genwoordigt in deze nieuwe raad.

Zoals u ziet, proberen we op alle vlakken van dierenbe-
scherming actief te zijn.

Beste leden en dierenvrienden,

Aangezien 2017 al volop gaande is, en de tijd zoals steeds 
voorbij vliegt, was ik ongeduldig u weer te zien op deze pa-
gina's...

Zoals elk jaar is het moment weer gekomen om het voorbije 
jaar te evalueren. In 2016 hebben we in ons asiel in Ander-
lecht 704 dieren opgevangen: 48 dieren hebben hun baasje 
teruggevonden, 234 honden (en puppy's) en 470 katten (en 
kittens) werden geadopteerd... dus in totaal vonden 704 
dieren een (nieuwe) thuis.

Op Facebook geven we over al deze adopties dagelijks een 
woordje uitleg, opdat u zo het dagelijks leven in ons asiel en 
van onze beschermelingen op vier poten kan volgen.
In ons asiel van Courcelles werden er in 2016 4 paarden ge-
adopteerd, 1 pony, 3 geiten, 2 bokken en verscheidene kip-
pen die we uit legbatterijen gered hebben.

2017 wordt het jaar van grote projecten, aangezien het 
oude bijgebouw in maart wordt afgebroken (het huis ach-
teraan rechts op de binnenkoer), en er in de plaats een gro-
ter en functioneler gebouw zal worden neergepoot.
In Kasteelbrakel zouden de renovatiewerken en de bouw 
van een nieuw asiel ter vervanging van dat in Courcelles 
ook in de komende weken van start moeten gaan. (over dit 
onderwerp gaan de volgende artikels, een over elk project 
dat het begin van 2017 inluidt).

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter van HELP ANIMALS
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En wat kunnen we zeggen over de horror van al die oorlo-
gen die zovele landen uit elkaar scheuren... en dan vooral in 
Syrië en Irak, waar al jarenlang vreselijke dingen gebeuren 
die door de internationale gemeenschap grotendeels ge-
negeerd worden (behalve wanneer onze landen getroffen 
worden door terrorisme)? Zoveel menselijk lijden, veroor-
zaakt door gekken die de God die ze zogezegd willen eren 
oneer aandoen.

Maar zoveel dierenleed ook... en het is niet shockerend om 
ook aan hen te denken. In deze hel van bloedbaden en ver-
nietiging is er een straaltje zonneschijn te bespeuren in de 
actie van Mohammed Alaa Jaleel.
Deze ambulance chauffeur voor de NGO Syria Charity, die 
de bevolking van Aleppo helpt in hun vreselijke situatie, was 
geraakt door het lot van de duizenden verlaten en rond-
zwervende dieren waarvan de eigenaars dood of de oorlog 
ontvlucht zijn. Hij begon katten op te vangen en startte zo, 
met de weinige middelen die hij te zijner beschikking had, 
zijn "katten van Aleppo" asiel. 
Zoals een wijze man ooit zei: "Ik beschouw mensen en die-
ren op dezelfde manier. We lijden allemaal en verdienen al-
lemaal hetzelfde mededogen."

Als er iemand is die een superieure God, mededogend en 
wijs, eert, dan is het wel Mohammed Alaa Jaleel met zijn ac-
ties voor zijn medemensen en -dieren. 
Als dit onderwerp u interesseert, zoek dan op Internet naar 
"Aleppo zwerfkatten" of "stichting 30 miljoen vrienden" (de 
organisatie de hem te hulp schoot) en u krijgt een kort, emo-
tioneel filmpje te zien dat hij met zijn GSM heeft gemaakt, 
waarin hij omringd wordt door lieve katten.

Ik laat u nu in alle rust uw magazine lezen, en ik herinner 
u eraan dat wij altijd openstaan voor uw commentaren en 
suggesties om het zo interessant en divers mogelijk te ma-
ken.
 
 
 

Jean-Jacques PEGORER,
Voorzitter van HELP ANIMALS

 Mohammad Alaa Jaleel 

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €
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Werken in Anderlecht

Eindelijk ! De werken zijn begonnen 
in het asiel van de Bollinckxstraat  !

Na een jaar wachten, heeft HELP ANIMALS op 4 oktober 
2016 zijn bouwvergunning gekregen van de Raad van de 
Burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht, 
met als doel een deel van het gebouw af te breken en het  
bestaand gebouw te vergroten (vroegere concièrgerie)

Het bekomen van een bouwvergunning is deze dagen een 
echte hindernissenbaan: normen voor de brandweer, nor-
men PEB, normen voor het milieu (voorbeeld: vegetaal dak 
op plat dak), enz...

Ik bespaar jullie de details van de vele reglementeringen die 
moeten gevolgd worden, een echte puzzel, het voornaam-
ste is dat we, eindelijk, met de werken kunnen beginnen, 
nadat we de bouwvergunning hebben bekomen.

Wat een weg hebben we afgelegd sinds de komst van HELP 
ANIMALS in de  Bollinckxstraat in 1981 !

Toen, 36 jaar geleden, was de Bollinckxstraat een afgelegen 
industrieel gebied, met weides (met koeien) waar nu de hui-
dige gebouwen van Ets. Viangros zich bevinden.
Het huidige asiel was toen een oud, vervallen industrieel 
gebouw, de vloeren waren van aarde, zonder verwarming, 
geen enkele luxe, en daar installeerde HELP ANIMALS zich, 
zonder enige financiële middelen, om de honden op te van-
gen die (in die tijd) verkocht werden op de zondagsmarkt 
van de slachthuizen van Cureghem, om te voorkomen dat 
ze werden opgekocht door labo's.

Men moest over houten planken lopen om de modderplas-
sen over te steken om zo het asiel te kunnen bereiken. In de 
Bollinckxstraat (dicht bij de rivier de Zenne, die nu gewelfd 
is) liepen ratten.

De vroegere vrijwilligers en leden herinneren zich nog die 
"historische" tijd van het begin van HELP ANIMALS. Sinds-
dien heeft het asiel steeds renovaties gekend om te worden 
wat het nu is, een comfortabel verblijf voor onze lievelingen 
op 4 poten.

Enkel de oude "concièrgerie" (gebouw rechts, op het einde 
van de koer) diende nog gerenoveerd te worden, wat dus 
binnenkort zal gebeuren. De begindatum voor de afbraak-
werken is voorzien begin maart 2017, het nieuwe gebouw 
zal hoger en groter zijn.

OP HET GELIJKVLOERS: onthaal voor het publiek (met 
winkel/cafetaria), burelen van de bedienden en directeur, 
opberglokaal, 2 wc's.

EERSTE VERDIEPING: 3 pensions voor katten met groot, 
afgesloten, terras, vergaderzaal, een sanitair lokaal, 1 wc.

TWEEDE VERDIEPING: polyvalente ruimte, technisch lo-
kaal, sanitair lokaal, 1 wc

De huidige burelen van de bedienden (onthaal, bureel, se-
cretariaat) zullen omgetoverd worden tot extra katten-
ruimte, en dan vooral voor kittens, en dit om te kunnen be-
antwoorden aan de grote kattenpopulatie.

Onze architecte Maryline en onze aannemer Sibomat, heb-
ben de taak toegekregen om deze werken zo goed mogelijk 
te begeleiden en wij hopen dat gedurende de werf, de wer-
ken niet (te veel) het normaal functioneren van het andere 
gedeelte van het asiel zal beinvloeden.

Dank om ons financieel te steunen, daar deze werken aan 
het asiel niet enkel een mooi zicht zullen geven maar vooral 
zullen toelaten om nog beter te functioneren, omdat onze 
dieren het verdienen.

1982 2018



Help Animals 5

Werken in Kasteelbrakel

U vraagt zich ongetwijfeld af hoever 
we nu staan met de werken in Kas-
teelbrakel.

Help Animals kocht, na een lange zoektocht, in maart 2016 
een groot domein in Kasteelbrakel. De oude boerderij, die 
net als de stallen in erbarmelijke staat is en volledig gereno-
veerd moet worden, wordt omringd door gronden en wei-
landen.  Het gaat om een prachtig stukje natuur waarvan de 
rust u versteld zal doen staan.

Deze nieuwe plek zal onze actuele opvang van Courcelles 
vervangen. Onze huidige dieren (paarden, ezels, pony’s, 
geiten, kippen,…) zullen er hun nieuw stekje vinden. Boven-
dien voorzien we er een opvangplek voor zwerfkatten. Zij 
zullen zich vrij kunnen uitleven op een grote omheinde op-
pervlakte. Ze worden er verzorgd, gevoed en gesocialiseerd 
zodat we gemakkelijker een nieuwe thuis voor hen kunnen 
vinden. 

Na lange onderhandelingen met de gemeente en het ge-
west werd een dossier ingediend, met dank aan Mw. Ethel 
Dupont, gespecialiseerd in deze materie, en onze architec-
ten voor hun plannen, projecten en studies. Op 28 decem-
ber 2016 ontving Help Animals de vergunning.

De werken starten in de loop van de lente 2017 en we ho-
pen ze zo snel mogelijk te kunnen beëindigen. Omdat de 
mooie dagen er aankomen, zullen we nu al op het terrein 
overdekte schuilplaatsen en voederbakken voorzien, zodat 
de dieren van Courcelles binnenkort al naar Kasteelbrakel 
kunnen verhuizen.

U zal aangenaam verrast zijn bij het zien van onze nieuwe 
locatie! Wij zullen trots zijn om u, na maandenlange verbou-
wingen, te kunnen uitnodigen tijdens de officiële opening!

We staan voor een enorme klus maar het is niet de eerste 
keer dat wij de mouwen opstropen. We gaan zelfs tegelij-
kertijd aan de verbouwing in de Bollinckxstraat beginnen…
Dankzij deze verbouwingen zullen we nog meer dieren kun-
nen opvangen en redden en dit in een prachtige omgeving. 
Hiervoor hebben we meer dan ooit uw financiële steun no-
dig. U kan dit op verschillende manieren doen.

Wie interesse heeft om meter of peter te worden kan con-
tact opnemen met onze directeur Fabrizio Follacchio), met 
onze vice-voorzitster (Stéphanie Devis) of met mezelf. Met 
plezier geven wij u een rondleiding ter plaatse en geven we 
u uitleg over de plannen en de kosten ervan. U verbindt zich 
hiermee tot niets. Wij vinden het erg belangrijk om u bij 
onze projecten te betrekken.

Maar waarom niet een specifiek project (of een deel ervan) 
sponsoren? Het is fijn te weten waar uw bijdrage precies 
aan besteed wordt (b.v. verblijf voor de zwerfkatten, de gei-
ten, de geredde batterijkippen, de kattenafdeling, de paar-
denstallen, het buitenverblijf van de dieren,…).

Voor de Raad van Bestuur,

Jean-Jacques Pegorer (voorzitter) 
en Stéphanie Devis (vice-voorzitster, 

verantwoordelijk voor 
het project Kasteelbrakel)

voor-
dien

Na-
dien
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Geef hun  
een nieuwe  

thuis…

Sinds enkele jaren brengen we jullie op de hoogte van de 
honden en katten die ter adoptie zijn door middel van een 
eenvoudige “identiteitskaart”. 

Vanaf nu zullen we dat ook doen voor alle paarden, pony’s, 
ezels, geiten, schapen en konijnen die in onze afdeling van 
Courcelles verblijven.

H O N D E N  VO O R  A D O P T I E

Adoptie in Anderlecht

BOBBy 
kruising bichon

mannelijk 
geboren: 12.12.2015

CaNdy 
poedel 

mannelijk 
geboren: 18.08.2008

Buzz 
kruising labrador 

mannelijk 
geboren: 1.12.2010

JEssiCa 
duitse herdershon 

VrouW. gesteriliseerd
geboren:  4.02.2013

ChOCOlat  
 labrador  
mannelijk 

geboren: 21.01.2015

KOda
kruising engelse 

cocker  VrouWelijk 
geboren: 13.03.2006

KiKO
mechelse herdershond 

mann.gecastreerd
geboren: 28.09.2009

FOx 
kruising labrador 

 mannelijk 
geboren: 1.12.2011

CRaPi 
kruising herdershond  

mannelijk 
geboren: 9.12.2012

PilOu  
kruising jack russel 

 VrouWelijk  
geboren: 13.05.2002

KOOKiE
chihuahua
mannelijk

geboren: 21.01.2015

NiNa 
kruising FoX 
 VrouWelijk  

geboren: 15.10.2015

luKa 
duitse herdershond 

mann.gecastreerd 
geboren: 26.08.2014

CaRamEl  
kruising teckel  

VrouW. gesteriliseerd 
geboren: 1.05.2013

GamiN
kruising pinscher
mann.gecastreerd

geboren: 3.01.2009
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Toch is het van groot belang om ook fysiek contact te heb-
ben met het dier waarin u interesse hebt (door het te ko-
men bezoeken, ermee te gaan wandelen, het regelmatig te 
komen aaien,…). 

Het gedrag van een dier kan nu eenmaal veranderen in de 
loop der tijd en is ook afhankelijk van persoon tot persoon. 

Dagelijks passen we de informatie op onze website aan, u 
vindt er alles wat u wilt weten over uw lievelingsdier. 
U mag ons natuurlijk ook altijd bellen (02/ 523 44 16) of 
langskomen. Ons enthousiast team van secretaresses zal 
u met veel plezier te woord staan, rekening houdend dat 
er tussen het opstellen van deze tijdschrift en het uitdelen 
ervan sommige van de voorgestelde dieren reeds geadop-
teerd zijn.

K  AT T E N   VO O R  A D O P T I E

mia
europees

VrouW. gesteriliseerd
geboren: 24.1.2016

BRuCE
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 01.11.2002

BOuBOu 
europees 

mann.gecastreerd 
geboren: 2.05.2014

BéBé 
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 19.08.2015

diviNE
europees

VrouW. gesteriliseerd
geboren: 13.01.2007

mOusty
europees

VrouW. gesteriliseerd
geboren: 25.5.2014

miNEttE
europees

VrouW. gesteriliseerd
geboren: 30.01.2009

PuCE
europees

VrouW. gesteriliseerd
geboren: 18.05.2008

mimO
europees

mann.gecastreerd
geboren: 1.06.2009

ROméO
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 1.03.2016

samy
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 1.02.2015

sushi
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 30.08.2012

sPRitE
europees

mann.gecastreerd
geboren: 10.03.2015

tOtti
europees

mann.gecastreerd 
geboren: 9.01.2016

tENdREssE
europees

mann.gecastreerd
geboren: 13.01.2010
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Adoptie in Courcelles

valsa
merrie

geboren: 16.4.2002

Kiwi
geit 

geboren: 01.01.2012

ChaNtal  
geit 

geboren: 01.03.2016

diEGO
pony

geboren: 01.01.2009

PixEl
geit

geboren: 01.05.2016 

léa  
pony  

geboren:  16.11.2010

thais
geit

geboren: 16.02.2013

aPPlE 
geit

geboren: 16.02.2012

hidalGO 
pony 

geboren: 01.01.2012

COOKiE
geit

geboren: 16.02.2013

maC  
ezel 

geboren: 01.01.2008

tEquila 
geit

geboren: 16.02.2012

D I E R E N  VO O R  A D O P T I E

“Mijn baasje houdt ook 
van mooie tuinen...
 
Dat is zijn siel en het is 
nu de tijd om eraan te 
denken...” 

Uit sympathie

Philippe Hardenne



In de loop van de maand december werden we gebeld door één 
van onze leden. Of we enkele geitjes wilden opvangen. Na de dood 
van hun oorspronkelijke eigenaar had deze dame zich een tijdje 
over hen ontfermd. Nu haar echtgenoot plots overleden was, kon 
ze de zorg voor de dieren niet meer aan. 

Natuurlijk hebben we de dieren overgenomen en ondergebracht 
in onze afdeling van Courcelles. Het gaat prima met hen: ze heten 
nu Apple, Téquila, Cookie en Thaïs. U kan natuurlijk ook meter of 
peter van hen worden!

Dank U allemaal voor jullie steun en vrijgevigheid aan Help Ani-
mals. Jullie zijn het kloppende hart van ons asiel!

Tot binnenkort,

Stéphanie Devis
Vice-voorzitster

apple

Cookie

thaïs

largo

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €
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Geadopteerd

Het verhaal van Oscar de pony begon in mei 2016. Hij werd 
door Help Animals opgevangen na de gruwelijke inbeslag-
name in Ogy. In de maanden die volgden kreeg Oscar de 
beste zorgen, het allerlekkerste eten, werd hij ontwormd en 
kreeg hij geregeld een “pedicure”. Hij werd ook gecastreerd. 
De prachtige Oscar kwam langzaam weer op gewicht en in 
enkele maanden tijd werd zijn buikje weer rond.

Op een dag kreeg hij bezoek van een familie, kennissen van 
onze dierenarts Franck. Ze wilden graag een pony adop-
teren. Het duurde slechts enkele minuten om hun hartje 
te veroveren! Enkele weken later mochten wij onze kleine 
prins naar zijn nieuwe gezin brengen. Dat stond vol onge-
duld op hem te wachten….

Nu heeft Oscar een schat van een vriendinnetje, Kidibul. Ze 
kunnen het samen prima vinden. Volgens de laatste berich-
ten gaat alles heel goed, ze zijn de allerbeste maatjes en wij 
wensen hen beide heel veel geluk!
Het ga je goed, Oscar!

Het ga je goed, Oscar!

Oscar
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Pomme en Kazan 
Dit jaar heeft ons gelukkig niet enkel chagrijn gebracht. 
Naast de vele dieren die bij ons achtergelaten worden, 
en die we zo goed mogelijk proberen op te vangen, heb-
ben twee van onze gasten een nieuw gezin gevonden! Een 
dubbele adoptie is een groot plezier voor ons, en te weten 
dat twee van onze paarden hun verdere leven samen gaan 
doorbrengen, verheugt ons echt. Het is het beste wat hen 
kan overkomen!
Pomme en Kazan zijn twee broers. Ze schonken Loredana 
en Patrice al snel hun volle vertrouwen. Dit zeer sympathie-
ke koppel heeft een grote passie voor dieren. Ze hebben al 
twee honden die ze dagelijks vertroetelen.

Op de grote dag vergezelden we de broertjes naar hun 
nieuwe thuis om de overgang voor hen zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Hun nieuwe verblijf is heel aangenaam 
en ze beschikken over veel ruimte, een grote stal, lekker 
eten en heel veel aandacht. In één woord: "paradijselijk". 
Het gelukkige paar begon al snel te grazen en hun nieuwe 
domein te inspecteren.

We wensen hen nog veel plezier samen!
Stéphanie Devis.

Help Animals 11
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Vergeet de beelden uit uw kindertijd van  stoffige 
musea en opgezette dieren die tentoongesteld 
worden langs grauwe muren in kille zalen, met el-
kaar verbonden door sombere gangen...

Vervang dit scenario door heldere vitrines die unieke voor-
beelden presenteren, vergezeld door korte en precieze be-
schrijvingen. En door goed verlichte terraria waarin men 
levende, zogenaamd "gevaarlijke" dieren kan observeren. 
In het donker doolt u door de gangen, overspoeld door 
nieuwsgierigheid naar dieren die u niet graag kwaad zou 
zien... U bent terechtgekomen in de angstaanjagende, maar 
fascinerende wereld van giftige dieren en de naam van de 
tentoonstelling laat niets aan de verbeelding over: "Gif"!

De expo vindt plaats tot 3 september 2017 in het Museum 
van Natuurwetenschappen in Brussel.

Een honderdtal specimens, allen giftig, worden gehuisvest 
in 24 hoogbeveiligde terraria. Schorpioenen, vogelspinnen, 
zwarte weduwes, slangen, hagedissen, kikkers, insecten... 
Allen zijn ze giftig door hun prik, beet, huidcontact of in-
name.

Een jonge maar ervaren verzorger waakt zes dagen op ze-
ven over het welzijn van deze nogal speciale fauna. Hij zorgt 
voor hun eten, juiste belichting en temperatuur, en alle an-
dere zorgen die de dieren en hun terraria nodig hebben.

Hij heeft een speciale ruimte te zijner beschikking, waar het 
publiek geen toegang tot heeft. Van hieruit kan hij door be-
veiligde ruiten zijn delicate werk uitvoeren, waarvoor zelf-
beheersing en een nauwlettende geboden zijn.

We hebben hem ontmoet en hoewel hij enkel Spaans en 
Engels spreekt heeft hij ons kunnen overtuigen van zijn 
wetenschappelijke kennis op vlak van giftige dieren, en 
ook van zijn passie ervoor. Al jarenlang houdt hij zich bezig 
met deze angstaanjagende beestjes, en ze hebben hem nog 
nooit gestoken of gebeten!

De expositie heeft als doel zowel het "dodelijke" als het "ge-
nezende" aspect van gif te belichten, alsook om de bezoe-
kers de kans te geven deze dieren zonder gevaar van dicht-
bij te bekijken. Wij vroegen ons een beetje bezorgd af of het 
gedrag van de dieren niet verstoord wordt doordat ze in ge-
sloten ruimtes, natuurlijk aangepast aan hun grootte, leven, 
maar alle dieren in de expositie werden in gevangenschap 
geboren, net als hun ouders en grootouders... Ze hebben 
dus nooit een andere leefomgeving gekend en het zou voor 
hen gevaarlijk zijn om nu vrijgelaten te worden in het wild, 
in hun natuurlijke omgeving.

Ze zijn allemaal het object van scherp wetenschappelijk on-
derzoek: het gif dat ze afscheiden en dat ze gebruiken om 
zich te voeden en om zich te verdedigen tegen roofdieren, 
heeft dikwijls uitzonderlijke therapeutische eigenschap-
pen: sommige substanties in hun gif hebben een medicinale 
werking. Dit is bijvoorbeeld het geval met het gilamon-
ster, een hagedis van zestig cm lang die in de Amerikaanse 
woestijnen leeft. Zijn vergif wordt gebruikt om medicatie te 
maken dat het insulinepeil regelt bij personen die diabetes 
type II hebben.

Wetenschappers onderzoeken ook het gif van de Chileense 
vogelspin, dat een effect heeft op het functioneren van de 
spieren en dat aan de basis zou kunnen liggen van medicatie 
tegen spierdystrofie bij mensen. 

Gif

Giftige dieren, 
op leven en dood...
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Praktische info:
 

Museum van Natuurwetenschappen
Vautierstraat, 29   1000 Brussel

Openingsuren:
Van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 17u

Zaterdag en zondag van 10u tot 18u
(maandag gesloten)

www.natuurwetenschappen.be

Ze onderzoeken ook het gif van de Koningscobra, dat aan 
de basis zou kunnen liggen van een pijnstiller die 200 keer 
sterker zou zijn dan morfine, en zonder bijwerkingen!

Ander onderzoek  werd nog gedaan naar de eigenschappen 
van het gif van de Rhaebo guttatus, een kikker uit het Ama-
zonewoud, waarvan de bestanddelen de groei van kanker-
cellen zouden kunnen afremmen...

De ongevoeligheid aan gif van sommige soorten is ook iets 
wat weteschappers interesseert. Want, wat gif betreft, zijn 
we niet alemaal gelijk. Het is allemaal een kwestie van dose-
ring. Een simpel voorbeeld: 200g zwarte chocolade zorgt bij 
de mens misschien voor wat digestief ongemak, maar kan 
bij een hond tot de dood leiden!

Deze wetenschappelijke studies zijn in medisch opzicht dus 
zeer belangrijk voor het ontwikkelen van tegengiffen, maar 
ook voor het behoud van de soorten, waarvan sommige 
ernstig bedreigd zijn door het verdwijnen van hun natuur-
lijke habitat.

In tegenstelling tot wat we denken, gebruiken giftige dieren 
hun gif heel spaarzaam. Ze hebben immers veel tijd nodig, 
soms zelfs weken, om er een kleine voorraad van aan te leg-
gen en dit kost hen veel energie. Een drupeltje vergif is dus 
een heel kostbaar iets.

Als ze zich bedreigd voelen, proberen deze dieren hun vij-
and af te schrikken. De ratelslang gebruikt het uiteinde van 
zijn staart om een op til zijnde aanval af te wenden, de vo-
gelspin heft zijn voorpoten op, de adder verandert van hou-
ding voordat hij tot de aanval overgaat...

Deze uitzonderlijke expositie levert een enorme hoeveel-
heid informatie, ideaal voor personen die interesse heb-
ben voor de schoonheid en ongebruikelijkheid van deze 
natuurfenomenen.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom en er zijn zelfs krukjes 
voor hen voorzien, opdat ze volop van de vivariums zouden 
kunnen genieten. Deze ruimte biedt zoveel mogelijkheden 
om de biodiversiteit, natuurbescherming en de ongeloof-
lijke diversiteit van het dierenrijk  te ontdekken.

De expo vindt plaats in de gebouwen van het Koninklijk 
Museum van Natuurwetenschappen. De andere zalen blij-
ven ook beschikbaar voor het publiek (die van de dinosau-
russen, de evolutie van de mens...)
 

Christian De Meyer
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Voortplantingsmoeder
Hondenleven !

u die uw hond graag ziet, laat me u mijn korte verhaal 
vertellen... nee, alstublieft, geen foto's! en al zeker 
geen geboorteboekje!

Op die dag in oktober wanneer ik in Help Ani-
mals toekom met mijn acht baby's die nog niet ge-
speend zijn, ben ik zo zwak. Leeg. Uitgeput. 

Omdat ik al zo lang ondervoed ben, braak ik al het 
voedsel dat me gegeven wordt onmiddellijk weer 
uit. Ik ben zo mager, opgebruikt, en nochtans ben 
ik nog maar een hondje van twee jaar oud. Mijn 
melkklieren zijn geirriteerd en uitgerokken om-
dat ik dag en nacht tientallen hongerige pups 
heb moeten voeden, op weg naar een onzekere 
toekomst. Hoeveel het er waren? Ik weet het al 
zelfs niet echt meer... Ik ben gestopt de pups te 
tellen die de dag van vandaag nog leven. Ik heet 
Lola, maar ik heb geen identiteit. Ik leef of over-
leef, maar ik besta niet. Ik ben slechts voor dit 
doel geboren: me steeds weer voort te planten, 
opnieuw en opnieuw. Een industrie van intensieve 
reproductie, dat is het eeuwig voortdurende ge-
dwongen werk dat mijn vorige baasjes mij en mijn 
compagnon, de labrador-vader van mijn talrijke 
nageslacht, oplegden.

Ik werd binnen opgesloten en kende niets van het 
buitenleven, vrijheid, frisse lucht... 

Maar toen werd ik begin december geadopteerd, 
weer helemaal op de been door de zorgen en de 
vitaminekuur van de dierenarts en de dierenver-
zorgers. Nu ben ik uitgerust, sterk ... en gesterili-
seerd, en is het gedaan met mijn lot als ongeluk-
kige moeder. Ik werd opnieuw geboren. Eindelijk!

Het leven in het asiel

Denkt u dat een teefje om gezond te zijn ten minste een keer 
puppies gekregen moet hebben? Niets is minder waar! Wel 
integendeel: dit komt de gezondheid van de hond helemaal 
niet ten goede en maakt haar net heel moe. Een vermoeid-
heid die, in sommige gevallen, zelfs haar leven in gevaar kan 
brengen. Om het nog niet te hebben over het risico geen 
thuis te vinden voor alle puppies, die dan achtergelaten 
worden in een asiel...

· De vruchtbare periODe van De teef
Overeenkomend met de periode van ovulatie waarin be-
vruchting mogelijk is, vindt de vruchtbare periode (die 
ongeveer 3 weken duurt) elke 6 maand plaats. Deze fre-
quentie kan echter toe- of afnemen naargelang het ras. De 
puberteit - en dus de eerste vruchtbare periode - begint 
meestal rond 7 maanden. In het algemeen komt ze vroeger 
bij kleine hondenrassen en later (van 18 tot 24 maanden) bij 
grote rassen. Opgelet: Teven ovuleren hun hele leven lang 
en hebben dus geen menopauze. Gedurende de eerste fase 
van de vruchtbare periode ("pre-oestrus"), zwelt de vulva 
van de hond op en verliest ze bloed. Gedurende de tweede 
fase van de ovulatie ("oestrus"), zwelt de vulva nog meer op 
en vermindert het bloeden tot het helemaal stopt. 

Het is in deze periode van vruchtbaarheid dat het teefje 
ontvankelijk is voor een reu en dat men dus zeer voorzichtig 
moet zijn om een zwangerschap te voorkomen.

· De vOOrDelen van sterilisatie
Sterilisatie is de meest efficiënte oplossing en brengt op 
termijn de minste gezondheidsrisico's met zich mee voor de 
teef. Het is een routine-ingreep die door alle dierenartsen 
wordt uitgevoerd en bestaat uit het verwijderen van de ei-
erstokken (met of zonder de baarmoeder). Idealiter wordt 
de operatie uitgevoerd voor de puberteit, dus voor de eer-
ste vruchtbare periode zich aandient. Het is aangetoond 
dat een voortdurende afscheiding van de voortplantings-
hormonen of een ontregeling in de afscheiding van deze 
hormonen aan de basis ligt van vele ziektes bij de volwas-
sen teef. 
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•  Tumoren in de melkklieren kunnen voor 99,5% 
voorkomen worden door een vroege sterilisatie 
(voor de puberteit). Indien de teef gesteriliseerd 
wordt voor de tweede vruchtbare periode, daalt 
dit percentage naar 92%. Bijna al dit soort tumo-
ren verschijnen enkel als de melkklieren van de teef 
een "hormonale zwangerschap" ondergaan heb-
ben (wat gebeurt tijdens de vruchtbare periode).  
  

 Anne Dumortier

Deze ziektes betreffen meestal de voortplantings-
organen, maar kunnen ook het volledige organis-
me aantasten. De verwijdering van de eierstok-
ken zorgt ervoor dat de volgende ziektes zich veel 
minder vaak manifesteren:

•  Veel teven ontwikkelen op een zeker moment 
cystes op de eierstokken. Ze zijn niet dikwijls 
kwaadaardig, maar ze zorgen wel voor een ver-
hoogde en continue afscheiding van hormonen, 
waardoor de vruchtbare periodes langer duren of 
frequenter voorkomen, en kunnen ook infecties 
van de baarmoeder veroorzaken.

•  Een baarmoederontsteking, die fataal kan zijn 
indien niet op tijd behandeld, kan het gevolg zijn 
van een geboorte, een abortus of een contracep-
tieve behandeling. Het wordt in de hand gewerkt 
door hormonen die uit balans zijn en wordt ge-
kenmerkt door een grote hoeveelheid pus die zich 
verzamelt in de baarmoeder. Om dit te behan-
delen moeten de baarmoeder en de eierstokken 
verwijderd worden en moet een antibioticakuur 
gegeven worden.
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Voorbije gebeurtenissen

Ons winter Opendeur- 
weekend Van 3 en 4 
december 2016: 
een daverend succes!
Je hoeft alleen maar dit “5-sterren-recept” te volgen om van 
een opendeurweekend een waar succesverhaal te maken…
Uiteraard dienen alle ingrediënten van de hoogste kwaliteit 
te zijn…

1.  Breng de winter op temperatuur met een bouillon van 
dynamische en vooral moedige sportievelingen die de 
hondjes al voor dag en dauw uitlaten: Aurore, Denis, 
Jean-Luc en Xavier.

2. Laat verder sudderen op een zacht vuurtje en voeg 
er een bouquet garni aan toe van 15 enthousiaste 
en onvermoeibare keukenprinsen en –prinsessen. Zij 
werken zich de naad uit het lijf om jullie smaakpapillen 
te strelen met hun creaties: Chantal, Claire, Danielle, 
Diane, Edith, Josiane, Liliane, Mireille, Nancy, Stépha-
nie, Jean-Claude, Roland, Roger en zijn echtgenote 
Liliane.

 Breng alles aan de kook met behulp van het opper-
beste humeur van onze twee charmante vrijwilligers 
aan de kassa: Lydie en Henry.

3. Verwen jezelf met een geraffineerd en zinnenprikke-
lend voorgerecht:

 Françoise, Mia en Mario, onze drie fantastische bro-
canteurs.

 
 Laurence Candido, de gulle kunstenares wiens talent 

en regenboogpallet helemaal in dialoog staan met de 
passagiers van de Ark van Noah.

 
 Mireille, Liliane en Danielle, onze drie tomboladames 

en joviale assistentes van de Sint en de Kerstman. Zij 
wisten alle tombolapakketten als zoete broodjes aan 
groot en klein te verkopen!



Help Animals 17

4. Breng dit alles op smaak en bestrooi overvloedig met 
de krachtige uiensoep van Chantal en de niet te eve-
naren taarten van Patisserie Chanson.

 Voor het hoofdgerecht laat u de ingrediënten en 
kruiden rustig verder stoven dankzij:

 Léo, Charly, Djihad, Mourad, Jean-Jacques, Ragab en 
Sayed, onze dynamische dierenverzorgers.

 Déborah, Elisabeth en Mireille, de crème de la crème 
van onze secretaresses, onze “zotte dozen” met hun 
uitgebreide juridische kennis bij wie je steeds terecht 
kan voor informatie en tips.

5.  Indien je interesse hebt om de viervoeter van je dro-
men te adopteren, staan Christiane en Sandra (voor 
de honden) en Brigitte, Béatrice, Martine en Nicole 
(voor de poezen) u daarbij heel graag te woord!

 
6.  Roer en werk af met een verfrissende cocktail van 

prachtige foto’s gemaakt door Manuela.

7. Laat u tenslotte helemaal gaan in het heerlijke desser-
tenbuffet en maak een keuze uit de honderden bezoe-
kers, leden en adoptanten die allen eenzelfde passie 
delen, nl. die voor de dieren.

8. Laat elk gerechtje nòg beter tot zijn recht komen door 
de 21 ontroerende adopties van onze asieldieren. Zij 
kregen echt het allermooiste cadeau: hun gouden 
mandje!

 
 Dit alles werd feestelijk omkaderd door een vriends-

chappelijke en hartverwarmende sfeer…

Anne Dumortier

Boutique Molnar
De kat als kunstwerk…

Droomt U ervan de grot van Ali Baba te bezoeken? Het veelkleurige 
universum van Alice in Wonderland te verkennen? Het volstaat de 
fantastische wereld van boetiek MOLNAR binnen te stappen, waar 
heerlijke snuisterijen en antieke schatten voor het rapen liggen.

Vooral kattenliefhebbers zullen hier zeker aan hun trekken komen. 
Mijnheer en mevrouw Molnar, trotse eigenaars van winkel-kat BUBU, 
hebben immers een goedgevulde katalogus aan kattenfiguurtjes van 
elke kategorie, waarvan uw hart sneller zal kloppen…

Vrienden van Help Animals, laat U ertoe verleiden Ali Baba’s 
katacomben te verkennen. Hier staat U zeker geen katastofe te 
wachten. Integendeel. Misschien vindt U er wel een catwalk-waardig 
juweel, een handgemaakte houten katapult, een delicaat geborduurde 
katoenen zakdoek uit Katalonië of een handgeschreven katechismus uit 
ver vervlogen tijden?

U kan er zeker van zijn dat U hier geen kater te wachten staat: er is voor 
iedereen wel iets te vinden in dit ongelooflijke rariteitenkabinet. Wees 
dus allen welkom bij boetiek Molnar, waar de kat een echt kunstwek is!
 
Anne Dumortier

Heeft U zakens  
te koop? 
Richt U in volle vertrouwen tot 
Boetiek M. Molnar 
U zult voor elk object met 
betrekking tot de kat de juiste 
prijs ontvangen. 

135, Blaesstraat 
1000 Brussel 
GSM. 0486 85 97 17
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Dankwoord

Twee winkels waar je als dierenliefhebber zeker je hartje 
kan ophalen dankzij de beste producten en het beste ad-
vies! Twee genereuze winkelverantwoordelijken die hun 
klanten, de diertjes èn Help Animals steeds met een brede 
glimlach verwelkomen!

Duizend maal dank aan jullie, winkelverantwoordelijken, 
klanten èn vrijwilligers, voor het vertrouwen in Help Ani-
mals en natuurlijk ook voor jullie medewerking!

tOm anD cO 
van de Westland Shopping Center Anderlecht – Blvd. 
Sylvain Dupuis 477 – 1070 Brussel - voor de collecte op 
10/12/2016 en aan Claire en Rachelle die zo vriendelijk 
waren om ons ter plaatse te vertegenwoordigen...

maxizOO 
Anderlecht (Marius Renardlaan, 21 – 1070 Brussel) waar 
onze vier trouwe dames  Françoise, Danielle, Claire en  
Lydie zo hartelijk ontvangen werden op 17/12/2016. Dank-
zij Maxizoo konden onze honden en poezen weer hun buik-
je rond eten!

Op 11/12/2016 waren jullie, lieve dierenvrienden, weer 
zo talrijk aanwezig op de Kerstmarkt in sint pieters  
woluwe (Place des Maïeurs – 1150 Brussel). 

Jullie kochten er met zijn allen cadeautjes voor familie en 
vrienden, groot en klein. Dankjewel om weer zo trouw op 
post te zijn! En uiteraard ook een dikke dankjewel aan Fran-
çoise en Lydie, onze twee sympathieke gastvrouwen en 
vriendinnen. We kunnen altijd op jullie rekenen!

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

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

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €
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Onze viervoeters willen heel graag alle bedrijven en particulieren be-
danken voor hun solidariteit en vrijgevigheid. Jullie worden met de 
jaren steeds talrijker! 

Hartelijk dank voor de volgende schenkingen en voedselinzamelin-
gen door:

Audrey en Michel ter gelegenheid van hun huwelijk .
De heer en mevrouw GODTS VAN CAUWENBERGH ter gele-
genheid van hun diamanten bruiloft 

Dominique Rémy en zijn kleine diva Miss Poupette die de vol-
ledige opbrengst van de wedstrijd ‘King Pet’ aan Help Animals 
schonken

Delphine Dujardin en Olivia Aïko, de sympathieke organisatri-
ces van de 4e Hondenwandeling in Grez-Doiceau, waarvan de 
opbrengst ook volledig naar Help Animals ging

Elisiane De Pril en Lynn Graham die hun spaarpotten leegmaak-
ten ten voordele van Help Animals!

De bedrijven Brussels Animal Rescue, Intergraph en Gunnebo 
die onze honden en poezen verwend hebben met een overvloed 
aan brokjes en natte voeding ter gelegenheid van de eindejaars-
feesten!

En natuurlijk, last but not least, een welgemeende dank aan al onze 
trouwe leden die al 35 jaar onze passie voor de dieren delen. Weet 
dat al jullie hartverwarmende kerstwensen ons een zeer groot ple-
zier hebben gedaan!

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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Raad en tips 

raad en tips  Om de 
OnzindelijKheid bij 
Katten te 
verminderen 
Afbakening d.m.v. urine is een veel voorkomend probleem 
bij katten (het betreft meer dan 10% van de kattenbevol-
king). De stank die zich gemakkelijk door de woning ver-
spreid maak het voor mensen echt onverdraaglijk! Wat zijn 
de oplossingen?

Eerst en vooral, als uw kat zijn gedrag wijzigt en plots niet 
meer zindelijk is, raadpleeg dan onmiddellijk uw dierenarts 
om alle medische problemen uit te sluiten (nieren, nierste-
nen, incontinentie, …). 

U moet weten dat als en kat pijn heeft wanneer hij in zijn 
bak gaat, hij deze pijn kan koppelen aan de kattenbak (hij 
kan niet afleiden dat het om een intern probleem gaat). Hij 
zal dus proberen om ergens anders te plassen dan in zijn 
bak. Een teken dat niet licht opgevat mag worden! Als uw 
dierenarts geen enkel probleem ontdekt dan is het aan u om 
te observeren opdat u kan begrijpen!

in het algemeen mOet elke gedragswijziging bij een dier 
leiden tot een dierenartsbezoek.

Bij de kat is afbakening een veelvoorkomend communica-
tiemiddel dat steeds gelinkt is aan een opgewonden gevoel 
(positief of negatief). Dit opgewonden gevoel kan verschil-
lende oorzaken hebben : jacht, seks, bedreiging van andere 
katten, hyperactieve spelletjes of veranderingen in de fami-
liale situatie (een nieuw meubelstuk, verhuis, geboorte van 
een baby, …). Maar deze verandering kan ook het symptoom 
zijn van een gedragsstoornis! 

De kat plast met een straal (diagonaal of in de hoogte) en 
laat een kleine hoeveelheid urine achter (deze kan soms 
tot 50 cm hoogte bereiken) tegen een verticaal vlak. De kat 
staat recht, zijn achterwerk recht tegenover het te beplas-
sen object, zijn achterpoten zijn gestrokken en zijn staart 
staat rechtop en trilt. Ter informatie: dit gedrag heeft niets 
te maken met castratie of sterilisatie !

Een kat die echt buiten zijn bak plast laat grotere hoeveel-
heden urine achter op een horizontaal vlak. De kat zet zich 
dan neer zodat zijn anus dichter bij de grond is, zijn voorpo-
ten zijn gestrekt en zijn achterpoten geplooid. De staart be-
vindt zich in een horizontale positie. Deze klassieke positie 
is praktisch om zijn behoefte « proper » te doen. Hij zal vaak 
een zachte ondergrond zoeken zodat de urine snel geabsor-
beerd wordt om te vermijden dat de urine opspat en zo op 
zijn poten of staart terecht komt. Tapijten, zetels en goed 
gevulde wasmanden zijn hiervoor dus ideale plaatsen!

Tenslotte kan er ook soms sprake zijn van afbakening en 
plassen buiten de bak. Vaak valt het voor dat als de kat re-
gelmatig en sinds lange tijd afbakent met urine, hij slechte 
gewoontes ontwikkelt. Hij denkt dat zijn toilet zich buiten 
de bak bevindt en vervuilt meerdere plaatsen in de woning. 
Dit kan uitgelegd worden door het feit dat bij meerdere af-
bakeningen de urine doordringt in plinten, parket, voegen, 
… enz. De ammoniak die zich in de urine bevindt nodigt hem 
dan uit om dezelfde plaatsen met verse urine te besprenke-
len! Het is belangrijk dat u schoonmaakmiddelen gebruikt 
die geen javel of ammoniak bevatten zodat dit gedrag niet 
geactiveerd wordt!

ENKELE BASISRAADGEVINGEN:

Als het om vervuiling gaat: 

- Geef de voorkeur aan grote kattenbakken (katten hou-
den niet van kleine afgesloten ruimtes om zich te ont-
lasten). Er moet een dikke laag kattenbakvulling aanwe-
zig zijn zodat de kat kan krabben en zijn behoeftes kan 
bedekken. De kattenbak moet steeds proper zijn! Als u 
meerdere katten heeft dan moet er per kat een bak aan-
wezig zijn. Aarzel niet om verschillende kattenbakvullin-
gen uit te testen om de favoriet van u kat te vinden!

- Zorg er voor dat de bak verwijderd staat van zijn slaap- 
en eetplaats.
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Wat afbakening betreft is het belangrijk om te observeren, 
de symptomen te omschrijven en de oorsprong hiervan te 
analyseren. Het kan gaan om:

- Het kan om een reactie gaan (door een probleem dat 
plaatsgevonden heeft in de woonst).

- Een seksuele of hormonale reactie.

- Door associatie (als er een probleem tussen katten is 
of tussen de kat en een ander dier, als er veel geblazen 
wordt of gevochten wordt).

- Symptomatische problemen (gedragsstoornissen, hu-
meurveranderingen).

- Uitlokking

- Een algemene onzindelijkheid.

Rekening houdend met de complexiteit van deze sympto-
men is het belangrijk om tijdens individuele raadplegingen 
de oorzaak (oorzaken) vast te stellen om zo tot een aange-
paste gedragstherapie te komen!

Daarentegen kan u bij afbakeningsproblemen reeds:

-  Alle raad van hierboven toepassen (kattenbakken)

-  Kalmerende synthetische feromonen gebruiken (type 
Feliway®) die door middel van een verstuiver verspreid 
worden om het stressniveau te doen dalen. De resulta-
ten hiervan zijn echt positief als het om reactionele of 
seksuele spanningen gaat. Deze feromonen geven uw 
kat ook meer zin om te spelen. Ze kunnen ook in vorm 
van een spray gebruikt worden op de plaatsen waar er 
afgebakend wordt.

-  Uw kat helpen om meer « zen » te zijn. Een kat moet zich 
goed in zijn vel voelen. Veel katten leven tegenwoordig 
enkel binnen en zijn dus niet actief genoeg. Wat kan u hier 
aan doen? Dagelijks spelen met uw kat, er voor zorgen  

dat hij moet « werken » voor zijn eten (bijvoorbeeld: Pi-
polino voor katten), meerdere observatieposten in de 
hoogte voorzien (krabpaal, een plaats maken zodat de 
kat door het raam naar buiten kan kijken), krabpalen 
plaatsen, … enz.

Laat ons niet vergeten dat afbakening of plassen buiten de 
bak ook door incontinentie of neurologische problemen 
veroorzaakt kunnen worden.

 In dit geval kan een dierenarts (algemene of iemand die in 
dierengedrag gespecialiseerd is) uw kat helpen d.m.v. aan-
gepaste medicatie! Om zo veel mogelijk kans te hebben om 
het probleem op te lossen kan u door een specialist in kat-
tengedrag een analyse laten maken van de woonplaats en 
gewoontes. 

Nadien kan er dan een strategie uitgewerkt worden om het 
gedrag te veranderen.

BIBLIOGRAPHIE: 

Tout sur la psychologie du chat  
(Joël Dehasse / Éditions Odile Jacob)

Aarzel niet om contact op te nemen met mij als u raad 
nodig heeft.

Voor al uw vragen geef ik u mijn mailadres  
E-MAIL : info@comportementaliste-chien-chat.be 
Anne-Sophie Muffat  (+32) 0473 / 88 76 81 
Avenue André Ryckmans, 1 - 1180 Uccle

FACEBOOK: 
Anne-Sophie Muffat/Comportementaliste Chien & Chat

WWW.COMPORTEMENTALISTE-CHIEN-CHAT.BE

 Te doen : 
 
Uw dierenarts raadplegen om elke medische 
oorzaak uit te sluiten.

Eén bak per kat voorzien. De voorkeur geven aan 
grote bakken zonder deksel.

Javel enkel gebruiken om de kattenbak te reinigen 
(u kan ook enkele druppels uitgieten op de bodem 
vooraleer uw het kattenbakvulling toevoegt). 
Om urine op te kuisen vloeibaar wasmiddel 
gebruiken (bijvoorbeeld : Omino Bianco). 
Dit bevat enzymen die urine correct wegpoetsen 
en de geur volledig verwijdert.

 Absoluut te vermijden :
 
Uw kat straffen na het vervuilen.

Eén enkele bak ter beschikking stellen van 
meerdere katten. Een overdekte bak kiezen.

Poetsmiddelen met javel en/of ammoniak 
gebruiken (lees de samenstelling goed) om urine 
op te ruimen. Deze zullen uw kat meer zin geven 
om de plek opnieuw te beplassen.

mailto:info@comportementaliste-chien-chat.be
http://www.comportementaliste-chien-chat.be/


Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet fiscaal aftrekbaar is. 

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een 

minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeert 

op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate 

belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. Het is 

inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden 

ervaren door het feit dat leden al hun betalingen centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën 

niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het lidgeld, een kalender,…). 

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus 

mogelijk om meer giften te ontvangen.  Het moet gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor 

ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant 

hopen wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken.  

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

w w w . h E l P a N i m a l s . B Efacebook.com/helpanimals.be

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

Dank U voor hen !Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00 €

ONdERstEuNENd 

LID 

5,00 €

tOEGEtREdEN 

LID 

15,00 €

symPathisERENd 

LID 

25,00 €

BEsChERmENd 

LID 

60,00 €

250,00 € 

ereliD

ERELID
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Nalatenschap

een nuttige
verduidelijking over
naLatenscHappen
ten gunste van
HeLp animaLs
Het tarief van de successierechten is altijd
heel interessant maar verschilt volgens de
verschillende gewesten.

U weet dat het fi scaal heel interessant is om
een testament op te stellen ten gunste van 
verenigingen zoals Help Animals die over 
een goedkeuring van het Ministerie van  
Financiën beschikt inzake de aftrekbaarheid 
van giften.
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn VZW’s in prin-
cipe onderworpen aan een normaal tarief van 25 % wat 
successierechten betreft. Voor Help Animals bedraagt het 
tarief slechts 12.5 % omwille van de speciale goedkeuring 
van het Ministerie van Financiën waarover Help Animals 
beschikt. (Help Animals voldoet aan verschillende strikte 
voorwaarden die door het Ministerie van Financiën streng 
gecontroleerd worden om van deze fiscale goedkeuring te 
kunnen genieten. Dit biedt aan de vrijgevige erflater een 
garantie wat betreft de ernst van de begunstigde vereni-
ging).  In het Vlaams Gewest bedraagt het tarief slechts 7 % 
en in het Waals Gewest 8,8%.

Het toe te passen tarief wordt bepaald in functie van 
de woonplaats van de erflater, meer bepaald de voor-
naamste woonplaats tijdens een periode van 5 jaar 
voorafgaand het overlijden.  Onophoudelijk herinneren 
wij u aan de mogelijkheid om  dierenwelzijnorganisa-
ties te helpen door aan hen te denken bij het opstellen 
van uw testament. De bijdrage van deze nalatenschap-
pen is van levensbelang en essentieel voor dierenasielen. 

Het staat hen toe om hun werk verder te zetten en een 
maximum aan dieren te redden.   

Want in tijden van economische crisis kunnen dierenasie-
len, bij gebrek aan subsidies en overheidssteun, enkel op de 
vrijgevigheid van de bevolking rekenen. Raadpleeg uw no-
taris en wees vooruitziend door hem uw testament toe te 
vertrouwen zodat hij de geldigheid kan nakijken en het kan 
laten registreren. 

Uw notaris zal steeds uw beste raadgever zijn in deze, soms  
delicate, maar heel belangrijke aangelegenheid voor de 
VZW’s die dieren in nood helpen.

Jean-Jacques Pegorer,
Vicevoorzitter, belast met de nalatenschappen



Samenleven

Zeker niet de 20 leerlingen uit de klas van het 3e middelbaar 
van het Heilig Hart college in Ganshoren... evenmin als hun 
lerares, mevrouw Elisabeth FIEVEZ. Zij brachten ons op 23 
december een bezoek in het kader van hun schoolproject 
"Samenleven".

Ze ontmoetten in de steek gelaten honden en katten, "ver-
geten" door de samenleving. Ze praatten met de mensen die 
hen verzorgen en die proberen hun verblijf in een kooi te ver-
zachten... Ze begrepen de vreugde en de moeilijkheden van 
dit genegeerde beroep, maar ook de motivatie die de verzor-
gers inspireert. 

Dit waren enkele van de onderwerpen die ter sprake kwamen 
tijdens dit formidabele initiatief. Bedankt, mevrouw Fievez, 
om uw leerlingen - de volwassenen van morgen - het respect 
van deze fundamentele waarden in te prenten, in onze dik-
wijls egoistische wereld waar men niet gauw geneigd is dege-
nen die het nodig hebben te helpen.

Wie zegt dat solidariteit een 
verdwijnende waarde is in 
onze samenleving? 

24 Help Animals
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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

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).
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 financiële 
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

Peter- of  
meterschap 
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Zij zijn gelukkig

biscuit

“Zaterdag, 3 december 2016, tijdens de Opendeurdag van Help Animals, het bruisen 

van de eindejaarsfeesten laat zich voelen: bubbels, kleine hapjes en lachpartijen! In 

het kattenlokaal, de menigte verbergt bijna de te adopteren katjes… Toen vescheen 

Biscuit, als een schat met zijn azurblauwe blik. Dezelfde dag is hij de familie komen 

vergroten. Hij is onweerstaanbaar en waardeert zijn andere metgezellen van het huis. 

Hartelijk dank aan de ganse ploeg van Help Animals!” 

 
Mr en Mw Bossuyt - Gilson

 basiel
Hallo beste vrienden, ik ben Basiel en ben 14 maanden jong. Het is eind 2016, tijdens de 

Opendeurdagen van Help Animals, dat mijn nieuwe meesters mij geadopteerd hebben. Zij 

hadden groot gelijk, want het schijnt dat ik fantastich ben! Ik heb 5 (!) jonge vriendjes en 

een “grote” zuster (zij loopt onder mij), een engelse Cocker, streng maar juist. Zij heeft mij de 

geheimen van het bos leren kennen door lange dagelijkse wandelingen te doen.

Zij beschermt mij als een echte moeder. Om mij beter te kunnen controleren, ga ik naar school 

waar ik “links” en “rechts” heb geleerd! Cool! Ik dank Help Animals en vooral mijn nieuwe 

familie om voor mij te zorgen. Met een beetje geduld en begrip, word ik de perfecte hond!

  Familie Verellen

mimi & lOla

Was het toeval of heeft het lot beslist over dit prachtige cadeau… Twee schattige 

dames : Mimi en Lola. Samen spelen, kattenkwaad uithalen, knuffelpoesjes, twee 

totaal verschillende persoonlijkheden, maar deze twee pluizenbollekes hebben mijn 

leven vervolmaakt en de lach op mijn gezicht teruggetoverd! Ik kan me geen leven 

voorstellen zonder kat in huis , daar hun aanwezigheid een verrijking is en zorgt voor 

een zekere balans .  

 
Françoise VANDENHOOF

JacK

“ Mijn naam is Jack. Ik was één jaar toen ik bij Help Animals landde.  Mijn look en mijn 

geweldige sprongen schrok de bezoeker. Tot op die dag van juli 2015, waar Katia, 

Johan en Cartouche, mijn “grote broer” Shih-Tzu, voor mij gekomen zijn. Het was love 

at the first sight, en na één jaar in een kooi, ben ik bij hen gaan wonen. Vanaf de eerste 

dag heb ik goed gehoorzaamd en heb zelfs nederlands geleerd. Ik ben heel gebonden 

aan mijn familie die zich vergroot heeft in 2016 met de adoptie van twee lieve katjes. 

Met mijn meesters ben ik heel zacht. Maar buiten ben ik steeds vol energie !"

 
Mevrouw DEMEYER Katia

Elizabeth SCHWARZ
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Dierenwelzijn

Op 19 december 2016 vond de eerste vergadering van 
de Raad van het Dierenwelzijn plaats in de gebouwen van 
Leefmilieu Brussel op de site van Tour en Taxis, Havenlaan 
in Brussel.

Deze nieuwe brusselse instantie, onder de bevoegdheid 
van Leefmilieu Brussel, heeft als doel het dierenwelzijn in 
Brussel te verbeteren.
Officieel aangewezen op 8 december 2016, naar aanleiding 
van een oproep tot kandidaatstellingen, sprak de staatsse-
cretaris verantwoordelijk voor het dierenwelzijn in Brussel, 
Mevrouw Bianca DEBAETS (CD&V), tot de Raad, bestaan-
de uit 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden.
De deelname aan de Raad van Afgevaardigden, benoemd 
voor 5 jaar, is vrijwillig en onbetaald.

De leden zullen bijeenkomen op aanvraag van de Staatsse-
cretaris of Leefmilieu Brussel of op eigen initiatief.

Wat is de samenstelling van deze raad ?
· Experten en instituties in dit domein.
· Twee vertegenwoordigers voor brusselse asielen:
 Help Animals (vertegenwoordigd door zijn directeur Fa-

brizio FOLLACCHIO)  alsook het Blauwe Kruis België
· Twee vertegenwoordigers van verenigingen voor die-

renbescherming: Gaïa en de nationale Raad voor Die-
renbescherming

· Twee dierenartsen, een nederlandstalige en een  frans-
talige.

· Twee vertegenwoordigers voor de commerciële sector 
en kwekers

· Een vertegenwoordiger van de civiele maatschappij.
· Een vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad 

en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west (Burlocalis)

· Tenslotte, vier wetenschappelijke experts zullen het 
uitvoerend bureau van de Raad vormen (Mevrouw 
MOONS Christel (bioloog en professor ethologie aan de 
Universiteit van Gent) werd aangewezen als voorzitster 
van de Raad)

Welke onderwerpen zullen aangekaard worden ? 

De rol van de Raad is om advies te geven over verschillende 
aspecten van het dierenwelzijn en om de samenwerking 
tussen alle betrokken partijen voor het dierenwelzijn te 
bevorderen. Het advies zal daarna doorgegeven worden 
aan Mevrouw DEBAETS, alvorens gepubliceerd te worden 
voor het publiek.

Verschillende onderwerpen werden reeds op de tafel van 
de Raad gegooid ….

Bijvoorbeeld :
· Mishandeling,  achterlaten en euthanasie van vele die-

ren
· Sterilisatie en identificatie van de huiskatten.
· Het probleem van gevaarlijke honden.
· De commercialisatie van dieren, ….

Help Animals werd  gekozen uit vele kandidaturen, wat 
voor ons een erkenning voor onze actie door de publieke 
instanties betekent.
Zoals U kan vaststellen, is er geen te kort aan onderwer-
pen, zodat eindelijk het verdedigen van de behoeftes van 
degene die door onze maatschappij vergeten worden, onze 
huisdieren, aanzien wordt als een prioriteit.

Fabrizio FOLLACCHIO
Directeur Help Animals.

Voor meer informatie betreffende de Brusselse Raad van 
Dierenwelzijn, nodigen wij U uit om de website van Leef-
milieu Brussel te bekijken via volgende link:

http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzi-
jn/raad-voor-dierenwelzijn-een-nieuwe-gewestelijke-
instantie

Ter herinnering, indien U getuige bent van dierenmishan-
deling in de brusselse regio, indien U bij een buur, een win-
kel, een kweker …. zwakke of geslagen dieren, dieren die in 
slechte condities leven ziet, kan U dit signaleren aan Leef-
milieu Brussel via het formulier online:

http://www.leefmilieu.brussels/forms/klachtenfor-
mulier-dierenwelzijn?view_pro=1&view_school=1

voor meer info, gelieve F.Follachio, directeur van Help  
Animals, te contacteren. 02/523.44.16

de brusseLse raad VOOr Het dierenweLzijn, 
een nieuwe bruSSelSe inStantie 

Fabrizio Follachio met Bianca Debaets
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Interview   

Wij stellen jullie een ontmoeting met Danielle ROELANDS 
voor, een o zo gewaardeerde vrijwilligster in ons asiel in An-
derlecht.

BESTE DANIELLE, HOE BEN JE BIJ HELP ANIMALS TERECHT 
GEKOMEN?

Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk in een dierenasiel en 
ik was redelijk "afgekoeld" door het slechte onthaal in een 
ander asiel. Toevallig ontmoette ik op 10 april 2012 Me-
vrouw Liliane LAMBEAU op een stand van HELP ANIMALS 
in het WESTLAND SHOPPING CENTER in Anderlecht.

Ik ben begonnen met het uitlaten van honden, ze te toilet-
teren, te borstelen. Ik herinner mij nog dat, naar aanleiding 
van een in beslagneming een tiental honden in het asiel wa-
ren toegekomen in een vreselijke toestand, de vacht met 
opgedroogde uitwerpselen die men met plukken moest 
wegknippen. Dit heeft een heel sterke indruk op mij ge-
maakt. Ik vroeg mij af hoe het mogelijk was dat mensen die 
zogezegd van dieren houden, zo ver kunnen gaan in mis-
handeling: dit was echt een stimulatie om een stap verder 
te zetten als vrijwilligster, het is een passie geworden, een 
verbintenis van elk moment.
In die periode ontbraken er verzorgers en ben ben ik begon-
nen door mij bezig te houden met de katten, en vooral die in 
quarantaine.

DE KATTEN, JOUW ECHTE PASSIE?

Ja, ik was overdonderd door de stress die de katten onder-
vinden wanneer ze in quarantaine terechtkomen, in indivi-
duele kooien, die zeker comfortabel zijn nadat ze soms ex-
treme situaties hebben meegemaakt. Sommige onder hen 
zijn echt angstig, zeer agressief, zelfs ontoenaderbaar. Ik 
zette mij, gedurende uren, neer voor hun kooi, om ze zo ge-
woon te maken aan mijn aanwezigheid, met hen te praten, 
hun vertrouwen te winnen om ze uiteindelijk in mijn armen 
te kunnen nemen terwijl zelfs geen enkele medewerker 
tot dan toe hun kooi had kunnen opendoen om hen eten te 
geven. Ik hou ervan om deze moeilijke gevallen sociaal te 
maken en elke succes is voor mij een persoonlijke voldoe-
ning, terwijl de meeste onder hen waarschijnlijk zouden 
geeuthanaseerd worden omdat ze veel te wild waren.

HET MOMENT IS GEKOMEN OM ONS TE VERTELLEN OVER 
MAYA EN CHANEL …

MAYA (ex MASCARA) en CHANEL (ex SOPHIE) zijn alle 
twee geboren in 2014. Het waren twee echt "moeilijke" 
gevallen, om niet te zeggen hopeloos. MAYA was zo wild 
dat ze normaal gezien zou geeuthanaseerd worden. Nadat 
ik mij er mee "heb bezig gehouden", heb ik ze, als een baby 
in mijn armen kunnen nemen. Ik heb ze dus geadopteerd. 
Daarna heb ik besloten om CHANEL ook te adopteren, die 
ook heel agressief was, maar die ik op een dag volledig "te-
neergeslagen" in haar kooi vond, waarop ik besloot om ze te 
redden en dus ook te adopteren.

De eerste avond dat de twee katten bij elkaar werden gezet, 
waren er wat tegenstribbelingen  maar al vlug werd er een 

danieLLe rOeLands,  
vrijwilligSter bij helP animalS
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sociale hierarchie neergezet. CHANEL die vroeger gedomi-
neerd werd, werd plots de dominante. Ze komen sindsdien 
bewonderenswaardig overeen en dit is voor mij een onge-
looflijke voldoening om ze zo samen bij mij te hebben.

WAT ZIJN JOUW ANDERE ACTIVITEITEN BIJ HELP ANIMALS, 
EN WAT IS DE ZIN VAN JOUW PERSOONLIJKE INZET?

Tijdens de opendeurdagen ben ik gekend als "miss tombola" 
en ik ben blij om te weten dat de opbrengst van deze tom-
bola onmiddellijk de kassa van "mijn" geliefd asiel vult.
Buiten mijn bijna permanente aanwezigheid bij de katten in 
quarantaine, help ik dikwijls om de honden te wassen, het 
wassen van het linnen (dekens, ….), een oogje in het zeil te 
houden in het kattenverblijf (de kattenbakken uitwassen, 
eten geven, …) en de dagen zijn steeds te kort.

WAAROM EEN DERGELIJKE BETROKKENHEID (we mogen 
hierbij vermelden dat het een echte toewijding is van minimum 
5 dagen per week, feestdagen inbegrepen)? Wat vind je het 
leukst bij HELP ANIMALS?

Help Animals is voor mij een tweede thuis geworden. Ik 
kom met iedereen goed overeen, ik voed de babytjes met 
een spuit, ik draag toe bij het redden van zovele dieren die 
wild waren, ik hou van wat ik doe en ik besef dat ik mij echt 
nuttig maak.

Ik hou van de sfeer bij HELP ANIMALS, die voor mij als een 
echte familie is.

Ik hou van HELP ANIMALS omdat ik er mij nuttig voel, om-
dat er geen enkel dier geeuthanaseerd wordt, behalve in 
geval van overmacht (wat soms onvermijdelijk is maar ik 
begrijp dat er soms geen andere oplossing is voor het dier).
Ik waardeer ook énorm dat HELP ANIMALS de laatste tijd 
ook andere dieren dan honden en katten redt, het woord 
HELP "ANIMALS" heeft nu zijn volledige betekenis gevon-
den, daar vanaf nu ook andere diersoorten door het asiel 
opgevangen worden.

Interview door 
Jean-Jacques PEGORER

HORSE FACILITIES

LOR LAURENT

verbouwing paardeninstallaties. Grondwerk.

Voor professioneel en particulier

p i s t e  -  pa D D O c K  -  b O x 

Rue de Soleilmont 37
6043 Ransart 

t e l  :  0 4 7 6  /  7 9  2 3  9 6 

lorlaurent@hotmail.com  

www.horsefacilities.net 
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Zij hebben ons verlaten

peluche
Peluche kwam bij Mr. en Mevr. Lerminiau terecht toen ze 3 jaar oud was. Mettertijd 
werden ze onafscheidelijk, ze deelden zelfs hun bed met hun beschermeling. Ziggi 
ontwikkelde zelfs al snel de gewoonte om nog voordat het bedtijd was op bed te 
springen om het lekkerste plekje uit te zoeken... Peluche was heel sociaal en kwam 
met iedereen goed overeen. Ze was ook steeds te vinden voor een uitje met de cara-
van. Op 12-jarige leeftijd bezweek ze helaas aan een ziekte... Mr. en Mevr. Lerminiau 
zullen haar nooit vergeten en zetten nu hun weg verder in het gezelschap van Max, 
die ook uit Help Animals geadopteerd werd.

 KYiO
Ik heet Kyio en ik werd geadopteerd door Mevrouw Romain op 31 oktober 2003, 
toen ik nog een kitten was. In de 13 jaar die volgden, was het leven mooi. Ik kon in 
alle vrijheid de tuin verkennen op zonnige dagen, of gezellig in de zetel genieten van 
de aandacht en liefkozingen van mijn baasjes. Het laatste jaar voelde ik me heel moe 
en had ik bijna nooit meer zin om naar buiten te gaan. Op 30 januari 2017 was ik mijn 
laatste energie kwijt en sliep ik voor altijd in. Ik zal mijn lieve baasje en het geluk dat 
ze me schonk nooit vergeten. Mevrouw Romain

 watsOn
Watson, ik adopteerde je in 2011 toen je 6 jaar oud was. Het was liefde op het eerste 
zicht tussen ons. Toen je een deel werd van ons gezin, deed ik alles om je gelukkig te 
maken, en dat werd je ook. Vijf maand voor je vertrek ontdekte de dierenarts een 
tumor onder je lange haren. Ondanks zijn pogingen je te genezen, werd de tumor 
groter. Gelukkig leed je niet. Het was een shock voor mij, maar ik verzorgde je alle 
dagen om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk bij ons kon blijven. Op 25 januari 
2017 vertrok je naar het hondenparadijs. Je had net je 11e verjaardag gevierd. We 
zullen je nooit vergeten. Eliane Dieu

plOns
Aan onze liefste Plons.
Op 8 December 2007 begonnen we ons leven samen, dat 9 jaar heeft geduurd. We 
zullen er enkel het beste van onthouden, ook al was het niet altijd even simpel om 
samen te leven! We hopen je littekens, die je overhield aan je vorige leven, zo goed 
mogelijk verzorgd te hebben, en we houden de herinnering in ons hart dat we je al 
onze affectie gegeven hebben. Op die dag in December in 2016 heb je in vrede en 
waardigheid kunnen inslapen, in een wereld die dikwijls de waarde van het leven 
niet herkent. Familie PITSCH, Snoopy en Boy

rOlanD
Roland, de koning van de Noorse wouden.
Je kwam bij ons toe op 4-jarige leeftijd. Je was mooi, kalm en altijd goedgehumeurd. 
Je kwam algauw goed overeen met onze twee andere katten, Bandit en Spikey. Je 
charmeerde iedereen met je evenwichtige karakter. Toen heetten we Afra welkom, 
je kameraad, de Japanse hond, en jullie werden een onafscheidelijk duo. Gedurende 
onze jaren samen, was je steeds aan onze zijde, zowel in goede als in kwade dagen. 
Nu leef je verder aan de andere kant van de regenboog...  Bedankt Roland, onze 
grote Viking, voor onze gelukige, gedeelde tijd." D. Suttkus

Elizabeth SCHWARZ
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TOITURE St-bernard
G O F F E AU  J. P.  &  F I LS

Herstelling en vernieuwing
van alle daken en loodgieterij

platte daken • scHouwen • dakgoten • dakpannen • zink • koper 
asfalt • scHouwvegen • industriële en privé ontstopping

 

VeRNIeTINg VAN MeRULe

Baas aanwezig op de werf

1194 alsembergse steenweg - 1650 Beersel 
goedgekeurde onderneming 03/15/11

tel. : (02) 380 53 64 (na 18 uur)
Mobilofoon : (0475) 23 59 02 (kantooruren)



P  00 41 30 

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel 
t.  02/523.44.16  f.  02/520.19.76

Redaktie j.j. pegorer - a. dumortier - s. devis - ch. de meyer - e. schwarz - a.s muffat  
VeRtaling V. lecompte - s. dossche - k. Willaert - m. Vanderstappen - k. Verellen 
Wij danken allen die ons hebben geholpen met de vertalingen van dit magazine. 
Foto’s F. marcy - e. schwarz - F.Follacchio - guy david  - mg’s pictures (vrijwilliger)  
VeRantwooRdelijke UitgeVeRs help animals vzw : j.-j.pegorer
CRéatie studio david bvba

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

www.helpanimals.be  -  info@helpanimals.be 

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

 mEt dE waGEN  
Komende van Parijs, of dichter Ukkel, neem de E19
richting Brussel. Afslag nr 17 (Anderlecht Industrie).
Volg de Ring en blijf op de linkerrijstrook, langsheen
Viangros. Rij niet te snel, de eerste straat op uw 
linkerkant is de Bollinckxstraat.
 
 Bus 49  
Tussen Zuidstation en Bockstael.  Afstappen halte
«kanaaldijk», zich begeven links naar de Industrielaan
richting Ring, aan 2de verkeerslicht rechts en dan 
onmiddellijk linksaf in de Bolinckxstraat (rechtover 
Viangros)
 
 Bus 78 : 
Vertrek Zuidstation, afstappen halte «Internationale Laan », 
richting Ring stappen, aan verkeerslicht oversteken en
Bollinckxstraat links inslaan.

 Bus 98 (NIET OP ZONDAG)  
Afstappen halte «Bollinkx», platen volgen van Ets. Viangros, 
hoofdingang, wij bevinden ons aan de overkant.
 
De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met de bus van 
“DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.

PRijs  : 1,50 €


