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Vrolijke feesten !
OPENDEURDAGEN
TE ANDERLECHT
WEEK-END VAN 14 EN 15 DECEMBER 2019

info

Donorlid worden:

UW FISCALE VOORDELEN
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. 

facebook.com/helpanimals.be
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Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE57 0682 0361 3535

Met dank voor hen !
BE71 3100 0291 8069
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10 rue du Bois d’Apechau
1440 Kasteelbrakel
T. 02/523.44.16

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

Bollinckxstraat 203
1070 Brussel / België

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

T.
F.

02/523.44.16
02/520.19.76

@

info@helpanimals.be - 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 «Bollinckx»,
platen volgen van Ets. Viangros, hoofdingang, wij
bevinden ons aan de overkant.

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

www.helpanimals.be

Inhuldiging en Opendeurdagen van het asiel in
Kasteelbrakel 
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Het woord van de voorzitter
Diegenen onder u die niet konden komen, kunnen het nieuwe
asiel elke dag bezoeken (behalve op zon- en feestdagen) van
13.00 tot 17.00 uur.
Naast boerderijdieren herinner ik u eraan dat het asiel van
Kasteelbrakel ook huiskatten opvangt (uiteraard voor adoptie),
in een prachtig kattenverblijf dat een echte oase van rust is en
ook in een groot omheind terrein voor zwerfkatten.

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Beste leden en beste dierenvrienden,
De tijd vliegt ongelooflijk snel naar een nieuw decennium en het is
reeds tijd voor mij om u rekenschap te geven van onze activiteiten.
Onze eerste Opendeurdagen in het nieuwe dierenasiel van
Kasteelbrakel op 14 en 15 september 2019 waren een groot
succes en dit onder een stralende zon. Vóór de openingscocktail
hield ik een toespraak om de oorsprong en ontwikkeling van HELP
ANIMALS sinds 1981 te schetsen, de omstandigheden waaronder
werd besloten de oprichting van dit tweede toevluchtsoord en
de doelstellingen hiervan: onze actie uitbreiden om dieren te
redden, steeds meer en overal waar ze ons nodig hebben, om ze
te op te vangen, maar ook en vooral om ze te laten adopteren
en uiteindelijk een gelukkig leven te laten leiden. Vervolgens
werd deze nieuwe schuilplaats "Les écuries d’Help Animals"
ingehuldigd in aanwezigheid van de vertegenwoordigers
van het gemeentelijke College en werd het symbolische lint
doorgeknipt door onze vicevoorzitter Stéphanie DEVIS (die het
project op meesterlijke wijze leidde) en door de burgemeester
van Kasteelbrakel, de heer Alain FAUCONNIER, die een leuke
welkomstrede hield in aanwezigheid van de gasten.
Vele andere dierenwelzijnsorganisaties, waaronder onze
vrienden ANIMAUX EN PERIL en HET BLAUWE KRUIS VAN
BELGIË, waren aanwezig en ontdekten met verbazing deze
nieuwe site. Vervolgens wandelden de bezoekers gedurende
het hele weekend, ter plaatse gekomen door middel van een
taxi-shuttle (om de overrompeling van ons parkeerterrein te
voorkomen, hoe groot dit ook is en om de kalmte van de plaats
te respecteren) en ontdekten onze inrichtingen en de nieuwe
leefruimten van onze dieren: paarden, pony's, ezels, schapen,
geiten, Vietnamese varkens, konijnen, cavia's, katten, ganzen en
eenden, kippen, ....
Het restaurant en de bar waren perfect en de sfeer was zomers
en erg losjes: de grote vriendenfamilie van HELP ANIMALS
ontmoette elkaar gedurende deze twee dagen, en de reactie
van de bezoekers was unaniem om dit nieuwe toevluchtsoord
te bewonderen. Een kleine film, gemaakt door een drone, werd
op onze Facebook-pagina geplaatst. Zo kan u dit evenement
herbeleven.
Ik wil onze vele vrijwilligers van alle leeftijden bedanken,
waaronder veel nieuwe gezichten, jong en oud, wat zeer
bemoedigend is voor de dynamiek van ons team! Bedankt voor
jullie waardevolle inzet!
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Het laatste kwartaal van 2019 kenmerkte zich met de aankomst
van een groot aantal dieren en adopties in onze twee asielen
van Anderlecht en Kasteelbrakel, waaronder een massale
aankomst van 16 honden (type smoushonden) en 8 katten, allen
in een betreurenswaardige gezondheidstoestand, en sindsdien
allemaal geadopteerd (zie aparte reportage in dit nummer),
alweer de menselijke domheid aantonend evenals het nut
dierenasielen om deze kleine diertjes te redden.
Met de eindejaarsfeesten in aantocht heb ik het plezier u uit te
nodigen op onze traditionele opendeurdagen in het asiel van
Anderlecht. Dit gedurende het weekend van 14 en 15 december
2019 (van 10 u tot 18 u) met zoals gewoonte een rondleiding
in het asiel, een tombola, bar en kleine versnaperingen in het
kader van een warme sfeer en een vriendschappelijk drankje.
Ik hoop oprecht dat de komende opendeurdagen zullen leiden
tot vele adopties van honden en katten.
In Anderlecht heeft de plaatsing van buitenhekken (op maat)
op de terrassen van de nieuwe kattenlokalen (nieuwbouw,
eerste verdieping) buiten onze wil vertraging opgelopen door
de onderaannemer van onze aannemer en we hopen dat deze
hekken eindelijk zullen geplaatst zijn voor onze komende
opendeurdagen.
In het asiel van Anderlecht is ons volgende streefdoel nu om de
voormalige (nu leegstaande) administratieve kantoren om te
vormen tot een verzorgingsruimte (om onze honden en katten
beter te kunnen verzorgen) en een aanvullende ontvangstkamer
(bijkomende quarantaine) voor katten en kitten. Er zijn plannen
in de maak en we kunnen beginnen met de werken wanneer we
ze kunnen financieren met uw financiële steun.
We overwegen tevens de aanschaf van een groot vervoermiddel
om onze dieren van het asiel van Kasteelbrakel te verplaatsen
(tot op heden moesten we telkens een voertuig lenen om onze
boerderijdieren te transporteren). Onze kleine bestelwagen
(CITROEN BERLINGO) die voor alles en nog wat moet
dienstdoen (met inbegrip van het vervoer van honden en katten)
zal binnenkort ook vervangen moeten worden (na verschillende
pannes wegens zijn ouderdom).
Teneinde ons te helpen om de werking van UW twee asielen te
verzekeren hebben wij, meer dan ooit, nood aan uw financiële
steun en ik wil u eraan herinneren dat vele kleintjes een groot
maken.
In naam van het hele team, wens ik u reeds, allemaal, een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2020!
Hopelijk tot zéér binnenkort.
Met vriendelijke groeten


Jean-Jacques PEGORER, voorzitter HELP ANIMALS

Inhuldiging en
Opendeurdagen
van het asiel
in Kasteelbrakel
op 14 en 15 september
Stéphanie Devis en Alain Fauconnier

Dit evenement is succesvol verlopen dankzij jullie beste leden en
vrienden van Help Animals..
Het prachtige weer, de afgewerkte installaties, een full operationeel asiel en
een fantastisch team van werknemers en vrijwilligers maar vooral jullie talrijke
aanwezigheid beste leden en vrienden hebben de inhuldiging en de opendeurdagen
tot een succes gebracht.

Toespraak van voorzitter Jean-Jacques Pegorer

Van harte bedankt voor jullie aanwezigheid, jullie aanmoedigingen, giften en deelname
aan de georganiseerde activiteiten tijdens deze twee dagen. Ook nu waren jullie present
om het geheel van de installaties voor paardachtigen en andere boerderijdieren in een
groene omgeving van meer dan drie hektaren te ontdekken.
Gedurende deze tweedaagse gebeurden er verschillende adopties die op regelmatige
basis verdergaan.
We kregen ook verschillende TV-journalisten en schrijvende pers over de vloer. Om
nog meer leden en sympathisanten te sprokkelen, zijn we zeer actief op alle sociale
media met rubrieken over wie we zijn en over onze talrijke activiteiten.
Nooit vergeten dat Help Animals bestaat – ijvert voor het welzijn en bescherming van
dieren – dankzij jullie financiële steun.
De aanwezigheid van de burgemeester van Kasteelbrakel, Dhr Fauconnier en schepen
voor dierenwelzijn Mevr. Netens, deed ons enorm veel plezier waarvoor onze dank.
Talrijke andere verenigingen voor dierenbescherming waren eveneens present.
Bedankt voor hun steun en enthousiasme.
Verder wens ik nogmaals onze president Jean-Jacques Pegorer en de Bestuursraad
te bedanken voor hun volle vertrouwen in mijn project om een tweede asiel uit te
bouwen vier jaar geleden. Ik heb voltijds en met hart en ziel aan deze wensdroom
gewerkt. Het resultaat is meer dan veelbelovend.
Dank aan de Directie van Help Animals, aan alle werknemers, specifiek aan de ploeg
van Kasteelbrakel. Jullie hebben me steeds gesteund in dit prachtig avontuur.

Dank aan iedereen voor jullie steun.
Toespraak van burgemeester Alain Fauconnier

Stéphanie Devis
Vice-voorzitster
Help Animals
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DE INHULDIGING

IN FOTO'S...

De drie voorzitters van Animaux en Péril, Help Animals e Blauwe Kruis

Meester Xavier Magnée als verrassende gast

Schenk hen
een NIEUWE
THUIS…
N° ID: D-11640

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.
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 http://www.helpanimals.be grondig
te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw aandacht
trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast.

N° ID: C-3315158

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.

OTHIS

GRIBOUILLE

SHAR PEÏ
MANNELIJK
GEBOREN: 21/02/2015

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 13/12/2013

N° ID: H-46

N° ID: D-11677

N° ID: P-7

N° ID: C-3315156

ATHENA

LOUISE

MARCEL

ARAMIS
GEBOREN: 1/08/2018

CANÉ CORSO
VROUWELIJK
GEBOREN: 6/07/2018

N° ID: D-11712

N° ID: C-3314944

TAYSON

PUPUCE

PAARD

KRUISING DUITSE HERDERSHOND
EUROPEES
MANNELIJK
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 23/04/2016
GEBOREN: 1/03/2009
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[Al deze ter adoptie aangeboden dieren zijn afkomstig uit België]

VIETNAMESE VARKEN
VROUWELIJK
GEBOREN: 11/7/2017

EUROPEES
MANN.GECASTREERD
GEBOREN: 9/10/2018

N° ID: D-11524

REGLIS

GEKRUISD SCHIPPERKE
MANNELIJK
GEBOREN: 19/12/2013

N° ID: C-3314944

GANZEN

PISTOU

EUROPEES
VROUW. GESTERILISEERD
GEBOREN: 3/06/2018

JULIE-ROSY

VACHE
VROUWELIJK
GEBOREN: 10/02/2007

Boutique Molnar

Bij MOLNAR is de kat verheven tot kunst …
U droomt ervan om de grot van Ali Baba te verkennen of het fraaie universum
van Alice in wonderland te bezoeken?
Ontdek de unieke en onovertroffen wereld van de Molnarboetiek waar
kunstkeramiek, sierlijke antieke waaiers, glinsterende parels en fijnbesneden
broches, schitterende kunstjuwelen, subliem kantwerk en andere uitzonderlijke
hebbedingetjes op u wachten.
Maar vooral zult u, kattenliefhebbers, volledig van slag zijn, uw hart zal op hol
slaan, verrukt bij het zien van al die goddelijke kattenbeeldjes die Guy en Maria
Molnar in de loop der jaren met veel passie hebben verzameld en nog steeds
verzamelen. Allebei zullen ze voor een poeslief onthaal zorgen en u uitnodigen
om de fantastische avonturen van BUBU, hun grappige en geinige kat, aan de
hand van beeldmateriaal mee te beleven.
Vrienden van Help Animals, rijk en arm, welkom op de planeet van koning kat.
Kom binnen en laat u charmeren door dit ongelooflijke rariteitenkabinet! Dat de
kat in de Molnarboetiek ware kunst is, staat als een paal boven water …
Anne Dumortier

Heeft U zakens
te koop?
Richt U in volle
vertrouwen tot Boetiek M.
Molnar
U zult voor elk object met
betrekking tot de kat de
juiste prijs ontvangen.
135, Blaesstraat
1000 Brussel
GSM. 0486 85 97 17

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

BE 57-0682-0361-3535
BE 71-3100-0291-8069
[HELP ANIMALS V.Z.W.]

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
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met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door
de naam van de gekozen dier).
Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of meter
aan te brengen op de kooi van het dier. Uiteraard bepaalt u
uw peter- of meterschap naargelang uw financiële middelen
en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meterschapskaart
laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw petekind aanDumortier
genomen is en indien u dat wenst kuntAnne
u zich
dan over een
nieuwe beschermeling ontfermen.

Aïko verwacht U sedert meer dan één jaar in het asiel.
Help Animals
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Enkele recente adopties
in het asiel van Kasteelbrakel
Wij zijn blij om jullie goed nieuws te kunnen
aankondigen.

Wat een geluk ook voor onze twee Soay schapen, Sherif en
Sandy, ze verhuisden naar een plek niet ver van het asiel in
Clabecq. Bij hun nieuwe familie zijn dieren de koning te rijk.

De afgelopen maanden hebben we in het asiel van Kasteelbrakel
nog meerdere van onze bewoners geplaatst, na de gebruikelijke
voorafgaande inspectie bij de toekomstige adoptanten om
ons te vergewissen van goede levensomstandigheden voor
onze bewoners (aangepaste huisvesting en groene ruimte).
Zo verzekeren we ons ervan dat de toekomstige adoptanten
geschikt zijn voor de dieren die ze willen adopteren.
De kleine Elvira, onze pony, vond een leuk gezin in Sint-PietersLeeuw waar ze een mooi terrein deelt met een ponyvriend die
zich in zijn eentje verveelde. Ze heeft er ook twee geiten als
nieuwe vrienden.

Sheriff en Sandy

De twee schattige en onafscheidelijke ezelinnen Rosalie en

Angelina kregen een nieuw gelukkig leven in Seneffe: we
wensen deze lieve schatjes een lang leven toe.

Elvira

Onze twee schapen Barbie en Ally vervoegen een familie met
een prachtig terrein in Asse, een klein paradijs als het ware.

Rosalie en Angelina

Dat is nog niet alles, want onze merrie Noa is bij een familie
met een prachtig landgoed te Wavre terecht gekomen. Ze is
de lieveling van haar nieuwe familie. Mevrouw Barbel Prume
verloor helaas een paar maanden eerder haar merrie, dit tot
groot geluk van Noa.

Ally en Barbie

Noa
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Nog meer geluk bij onze ooi Darcy. Zij is samen met haar vijf
kinderen geadopteerd: Coconuts, Nina, Obama, Yaki en April.
Ze wonen in een prachtig landgoed in Longueville (ChaumontGistoux).

Fly

En onze merrie Tokyo, begin 2019 in beslag genomen in Ciney,
heeft een knappe zwarte prins gevonden met wie ze nu gelukkige dagen doorbrengt in Herchies (Henegouwen).
Darcy en haar baby's.

Onze bok Fly kwam vier jaar geleden bij Help Animals terecht.
Hij was in beslag genomen met vele andere geiten. Dankzij de
toenmalige buren overleefde hij. Nu vergezelt hij Dark in zijn
nieuwe thuis in een groene omgeving in Saint-Servais (Namen).
Dark werd eerder geadopteerd bij Help Animals.

Dankzij onze adoptanten ontvangen we regelmatig nieuws van
elk van onze dieren. Dit zorgt voor een fantastische band tussen hen en onze vereniging Help Animals.
We wensen ze allemaal samen met hun nieuwe adoptanten
een gelukkig leven en fijne feestdagen.


Stéphanie Devis
Vice-voorzitster

Tokyo

Help Animals
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DIERENMISHANDELING: WAT TE DOEN ?
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN
BRUSSELS

WALLONIE

VLAANDEREN

Verantwoordelijke minister:
De heer Bernard CLERFAYT

Verantwoordelijke minister:
Mevrouw Céline TELLIER

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
www.environnement.brussels
Tel: 02/775 75 75

E-mail: ubea.dgarne@spw.wallonie.be
(algemeen gratis nummer)
Tel: 081/33 60 50 of 17 18

E-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be
(algemeen gratis nummer)
Tel: 02/552 66 00 of 17 00

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OPTIEK C. VANDEN HEUVEL
VARILUX SPECIALIST
Hertog Janlaan 30 (parking mogelijkheid)
1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

WERKEN IN HET ASIEL VAN ANDERLECHT
DE NIEUWE BUITENKOOIEN VOOR KATTEN IN HET NIEUW GEBOUW
ZIJN UITEINDELIJK VOLTOOID !
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Week-end
opendeurdagen
VA N H E T A S I E L
VA N A N D E R L E C H T

Inlichtingen:
Help Animals
02/523.44.16

Bollinckxstraat 203
1070 Anderlecht
België

zaterdag
14-12-19
18U
VAN 10 TOT

ZONDAG
15-12-19
VAN 10 TOT
1

8U

gezellige babbel-bar
Restauratie
Tombola
...

Help Animals
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STIERENGEVECHT
D E T O P VA N H Y P O C R I S I E

Afgelopen augustus werd Didier Guillaume, de Franse
minister van Landbouw, belast met dierenwelzijn,
gefotografeerd tijdens een stierengevecht in Bayonne, in
Zuid-Frankrijk. Zijn aanwezigheid schokte veel Fransen. Al
snel circuleerden petities om zijn onmiddellijke ontslag te
eisen, hem onwaardig achtend om zijn functie uit te oefenen.
Tot op de dag van vandaag heetft hij nog steeds zijn plaats
en neemt hij een bijzonder irritante houding aan wanneer
het onderwerp wordt opgeroepen: hij antwoordt niet en
praat systematisch over dieren die werden geëuthanaseerd
nadat ze door hun eigenaars werden achtergelaten ...
Deze manier van handelen vertoont uiteraard een
grenzeloze hypocrisie, ondersteund door president
Macron. Een dergelijk gedrag van een Belgische minister
zou onvermijdelijk tot ontslag hebben geleid. Dat durven
we althans te geloven.
Nogmaals hypocrisie, wanneer de "liefhebbers" proberen
de “niet-ingewijden” ervan te overtuigen dat stierenvechten
een sport is, of erger nog, een kunst! Pure provocatie ...
Gelukkig zijn ze steeds minder en neemt het stierenvechten
af in Frankrijk, Spanje en Portugal, de Europese landen
waar het vandaag de dag nog steeds wordt beoefend. Van
alle kanten afgekeurd, is zij het onderwerp van vele petities
die haar totale verbod eisen. Ondanks hun succes, lijken ze
onvoldoende gewicht te hebben om te worden uitgevoerd.
Een peiling in februari 2018 in Frankrijk toont de evolutie
van de mentaliteit: 74% is voor een totale afschaffing van
het stierenvechten.
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Ook in Spanje laat men van zich horen. Herinner U dat
Catalonië in 2010 heeft gestemd om stierengevechten op
zijn grondgebied te verbieden. Deze wet, vanuit juridisch
oogpunt, werd in 2016 nietig verklaard door het Spaanse
Constitutionele Hof, maar zonder echte gevolgen op het
terrein. Deze beslissing lijkt nog een incident te zijn in de
politieke strijd tussen de Catalaanse leiders en de Spaanse
autoriteiten

Hoe verloopt een
stierengevecht ?
Net als de Romeinse amfitheaters, worden de toeschouwers
geplaatst in de tribunes die de cirkelvormige gezandstraalde
ruimte omringen, waar de "show" plaatsvindt. Wanneer
de stier, 2 tot 5 jaar oud en met een gewicht van ongeveer
500 kg, instinctief de arena binnenvalt, en in het rond
draait op zoek naar een uitweg. Dan komen de "picadors"
op gemantelde paarden, elk met een piek van meer dan
2 meter die ze in de schoft van het dier planten om de
spieren van de nek door te snijden om te voorkomen dat
hij zijn hoofd opheft en hem zo te verzwakken. Daarna
zijn er de veelkleurige banderilla's die in zijn rug worden
geplant door de "bandelliros". Het doel is steeds weer de
stier te verzwakken die al enorm lijdt en veel bloed verliest.
Betreed de stierenvechter, wiens rol het is om met het dier
te "spelen" en hem te doden met een enkele zwaardstoot,
wat bijna nooit gebeurt. Meestal wordt het stervende dier
afgemaakt met dolksteken en verminkt (een of beide oren
en staart worden afgesneden).
Een sport ? Kunst ?

Ze zeggen ons niet
alles !
Het ergste is dat de arme stier 'voorbereid'
wordt voordat hij tegenover zijn moordenaars
staat. De hoorns worden gezaagd (5 tot 6
cm). Hiervoor wordt hij in een zeer smal juk
gehouden om te voorkomen dat hij ontsnapt
en te ondergaan aan de pijn. Deze praktijk is
verboden maar wordt algemeen toegepast!
Medicijnen worden toegediend om hem te
verdoven, maar ook om te voorkomen dat hij te
snel in de arena instort vanwege de ondraaglijke
pijn. In sommige gevallen verblinden we hem
zelfs gedeeltelijk door zalf in de ogen te spuiten
en zo te voorkomen dat hij zijn doel bereikt:
de "belachelijke danseres" (Francis Cabrel)
die voor hem geagiteerd is. De "moed" van de
stierenvechter neemt onmiddellijk een slag.

En de wet tegen
dierenmishandeling ?
Hypocrisie, opnieuw en opnieuw. Ter info, overal
in Frankrijk zijn de stierengevechten verboden,
behalve in bepaalde regio's van het Zuiden die
in 2000 werden bepaald door een beslissing van
het hof van beroep van Toulouse. Ze worden
getolereerd omdat ze worden beschouwd als
een "ononderbroken lokale traditie" (dit zijn de
wettelijke voorwaarden van de wet). Kortom,
de stierenvechter die in een arena in Parijs
zou optreden, zou worden bestraft met 2 jaar
gevangenisstraf.

En de kinderen ?
Stierenvechtscholen bestaan en kinderen leren er
vechten op ... jonge kalveren!
Erger nog, kinderen krijgen gratis kaartjes of
gereduceerde tarieven om het stierengevecht bij
te wonen. Tegelijkertijd raadt de Hogere Raad voor
Audiovisueel (CSA) dit soort "shows" op tv af voor
kinderen jonger dan 10 jaar.
Moed, ... Het zijn de politici die zich er door zouden
moeten laten inspireren om de stierengevechten
definitief te verbieden.
Wat het Europees Hof voor de rechten van de mens
betreft, deze heeft zich onbekwaam verklaard. Het
is duidelijk eenvoudiger om zich niet bezig te houden
met het onderwerp.
Redelijk zou zijn om te beginnen met het verbod van
alle manipulaties en het lijden van de stieren vóór
het "gevecht", evenals hun moord in de arena. Dit zou
een eerste stap zijn in de richting van het verdwijnen
van een activiteit die zijn plaats niet heeft in de 21e
eeuw.
Niet zeker dat stierenvechters het zouden overleven
wanneer ze voor een dier staan dat over al zijn
middelen beschikt ...

Christian De Meyer
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Verhaal
van een geslaagde
adoptie...
Bij elke adoptie gaat al onze aandacht naar zowel de toestand
van de geadopteerde als die van de adopterende persoon. Of
het nu gaat om een kat, een hond, een paard of een ander dier,
het is belangrijk dat het dier terug evenwicht in zijn leven krijgt

eenzaamheid van mij meester te maken. Let wel, ik heb mij
nooit verveeld. Ik ben heel actief en zit niet de hele dag in
mijn zetel. Maar toch … Ik ben ervan overtuigd dat een hond
een doeltreffende bondgenoot is tegen de eenzaamheid.

en dat hij op zijn beurt zijn nieuwe eigenaar en diens omgeving
adopteert.
In die geest hebben wij enkele vragen gesteld aan Monique.
Haar keuze viel op een klein vrouwelijk hondje uit de groep
van 16 geredde honden die door HELP ANIMALS waren opgevangen. Van bij hun aankomst waren verschillende van onze
verzorgers geraakt door de miserabele gezondheidstoestand
waarin de dieren zich bevonden. Zelfs al waren ze niet ondervoed, ze maakten deel uit van een groep van een vijftigtal
katten en honden die waren veroordeeld om in één ruimte samen te leven zonder die ooit te verlaten!
De dieren werden verdeeld over meerdere asielen. HELP ANIMALS ontfermde zich dus over iets meer dan een derde van
die sukkelaartjes.
Je kunt je de geur voorstellen die er heerste en wat de gevolgen waren van die omstandigheden op hun gezondheid en
hygiëne. Bij hun aankomst in het asiel kregen ze allemaal de
nodige zorgen van de dierenarts en werden ze volledig onder
handen genomen zodat ze er opnieuw fatsoenlijk uitzagen en
terug de waardigheid kregen die ze verdienen.

Beste Monique, wanneer hebt u
beslist om een hond te adopteren?
Ik had dat al enkele maanden geleden beslist en ik was erop
voorbereid. Ik had voordien al katten en honden gehad.
Ik wist dus perfect wat mij te wachten stond. Toch heb ik
meerdere jaren gewacht om de uiteindelijke beslissing te
nemen. Ik had die tijd nodig om de dood van mijn laatste
poes te verwerken. Ik had gezworen om geen enkel gezelschapsdier meer te nemen. Ik wilde niet opnieuw een
dergelijke droefheid meemaken. De dagen gingen voorbij
en langzamerhand begon zich een drukkend gevoel van
16
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En dan was het wachten geblazen en
hopen dat een viervoetige metgezel
op je weg zou komen en je dagelijkse
leven weer zin zou geven …
Inderdaad. En aangezien ik niet bepaald een geduldig iemand ben, leek die periode heel lang te duren. Je beeldt je
het dier in, zijn houding en de affectie die men hem met grote teugen zal geven. Idealiter ging het om een klein hondje,
volwassen, al zindelijk, opgevoed en evenwichtig. Ten minste tweemaal per dag raadpleegde ik de website van Help
Animals en telkens hoopte ik de “zeldzame parel” te zien.
Ik was er mij wel van bewust dat ik niet de enige was die
een hondje wilde adopteren. Daarom had ik alles in gereedheid gebracht om direct naar het asiel te kunnen gaan zodra
ik een voor mij interessante aankondiging zag staan. Mijn
ongeduld groeide met de weken die voorbijgingen. Telkens
een nieuw bericht verscheen, ging het over grote honden
(Duitse herders, Boxers, Shar Pei…).

DE GROTE DAG …
Tijdens het weekend van de inhuldiging van de prachtige
infrastructuur in Kasteelbrakel vernam ik dat een vijftiental achtergelaten kleine hondjes waren binnengebracht
in het asiel in Anderlecht. Ik was tegelijk ongeduldig en
ongerust. Zou ik een viervoetige gezel vinden die aan mijn
verwachtingen zou voldoen en, indien ja, zou ik zelf aan zijn
verwachtingen beantwoorden? De daaropvolgende dinsdag
meldde ik mij aan bij het onthaal. Onmiddellijk bracht men
mij op de hoogte van de omstandigheden waarin de kleine
hondjes waren achtergelaten, van hun pijnlijk verleden, de
serieuze gezondheidsproblemen en het gebrek aan zorgen

Aankomst in het asiel van 16 hondjes in een triestige staat.

waarvan zij het slachtoffer waren geweest. Niet zindelijk,
niet opgevoed, de meesten hadden nooit iets anders gekend
dan de ruimte waarin ze waren opgesloten. Kortom, het was
van nul af aan beginnen. Dat heeft me niet ontmoedigd, integendeel. Een verzorger bracht mij naar de tuin waar het
vijftiental hondjes zich uitleefde.

We zijn nu enkele weken later na
die gedenkwaardige dag. Hoe heeft
ze zich aangepast aan haar nieuwe
leven?
Alles verloopt wonderwel. Ze is zeer slim, ik heb haar zelfs
niet moeten leren om zindelijk te zijn. Ze is heel liefdevol, ze
volgt me overal tijdens al mijn verplaatsingen (ze vindt de
auto de max) en zij heeft zich perfect aangepast aan haar
nieuwe omgeving.

Wat een shock! Mijn benen trilden van emotie. Ze blaften
en drukten zich tegen de afrastering om mijn aandacht te
trekken en een kleine streling te krijgen. Ik had enkele minuten nodig om terug bij mijn positieven te komen en mijn
luciditeit terug te vinden. Na ze aandachtig te hebben bekeken, werd mijn aandacht getrokken door twee, drie hondjes,
waaronder een kleine zwartbruine griffon. Heel dartel liep
hij zonder schaamte zijn soortgenoten onder de voeten. Onder hen had ik er eentje ontdekt, iets kleiner, met een blik
waar de vriendelijkheid van afdroop.
Dit was hem … of haar, er was geen twijfel mogelijk! De verzorger bevestigde me onmiddellijk dat het om een vrouwtje
ging. Mijn keuze was gemaakt. Toen ik terugkeerde naar het
kantoor om er mijn beslissing mee te delen en de administratieve formaliteiten te vervullen, was ik gelukkig en triest
tegelijk. Triestig omdat ik al die kleine liefdevolle wezentjes
die allemaal de warmte van een warme haard verdienden,
moest achterlaten.

Ze was in het begin wel een beetje bang en wantrouwig,
maar geleidelijk heeft ze de buitenwereld ontdekt. We zijn
onafscheidelijk. Het tempo van ons leven wordt bepaald
door de goeie gewoonten en kleine rituelen. Ik had het bij
het rechte eind, wij hebben een sterke band die beetje bij
beetje dat drukkend gevoel van eenzaamheid dat in mijn
leven was binnengedrongen zonder er te zijn uitgenodigd,
wegvlakt.

Verzameld door
Christian De Meyer

Geslaagde adopties
Help Animals
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Zij hebben ons verlaten
• A N TA R E S

(17 jaar, geadopteerd in juni 2014 door mevrouw Andrée POLEYN)
6 augustus is een datum om op een zwarte steen te schrijven voor mevrouw POLEYN, die Antares uit zijn
lijden diende te verlossen; haar kolos met zwarte pels maar hart van goud, die ze zo liefhad gedurende
5 te korte jaren. Antares, de zachte kater die tot de categorie van ‘zwaargewichten’ behoorde, had geen
kracht meer om tegen de smerige lever- en buiktumor te vechten, die 2 maanden stiekem aan hem vrat.
Hij is vredig heen gegaan, kleine Fanelle triest achterlatend (zijn kleine poezevriendin die ook uit het
asiel kwam) en zijn bazinnetje die niets dan mooie herinneringen overhoudt.

• PATAU D

(13 jaar, kruising griffon cocker geadopteerd in januari 2014 door mevrouw NADER)
Pataud was een ongelooflijk prachtige hond: loyaal en vreedzaam op straat, beschermde hij zijn familie;
lief en vooral zorgzaam met de baby van de dochter van zijn bazinnetje, van zodra deze in huis was.
Mevrouw NADER had graag nog meer tijd en wonderbaarlijke avonturen met hem gehad… maar helaas,
het lot besliste er anders over. Op die duistere 3 augustus was haar enige troost dat ze hem tot op het
laatste kunnen vergezellen heeft, om hem in haar armen vaarwel te zeggen en te beseffen dat ze enorm
geluk gehad heeft om het pad van deze ongelofelijke hond te mogen kruisen…

• B O O BA
(14,5 jaar, kruising herder, geadopteerd in 2013 door de heer en mevrouw VAN NUFFEL)

Booba, die gedurende 4 jaar in ons asiel verbleef zonder de aandacht te trekken van kandidaat-adoptanten, tot op een dag in maart 2013 zijn blik kruiste met die van zijn toekomstige baasjes. En het was liefde
op het eerste gezicht: totaal niet afgeschrikt door zijn leeftijd en zijn lange verblijf in het asiel, namen de
heer en mevrouw Van Nuffel Booba mee om te proeven van de geneugten der liefde in hun huisje; liefde
die hij hen meervoudig terug gaf gedurende al die jaren! Booba was de koning van het gazon, de heerser
van de tuin waar hij zo graag wegdroomde tot die dag in augustus 2019 toen hij naar de eeuwige hemel
vertrok. Resten enkel nog die beelden van zachtheid, vreugde en kalmte want zoals mevrouw Van Nuffel
het zo mooi uitdrukt: ‘een hond op leeftijd adopteren, heeft ons veel geluk bezorgd’.

• A N IS

a l i a s TO S C A
(9,5 jaar, kruising fox labrador, geadopteerd in januari 2009 door de heer BRAIBANT)
Tot 8 augustus was Tosca het licht in het leven van haar baasjes door haar aanwezigheid en schoonheid
die straalde van vriendschap. Helaas, die betreurde dag kwam de gezworen vijand, ontembaar en
genadeloos, die mooie toekomst wegslaan: een kanker die zo razendsnel de milt aantastte dat er tegen
vechten hopeloos was… waardoor Micheline en Daniel geen andere keuze hadden dan de raad van de
dierenarts op te volgen. Zo is Tosca rustig ingeslapen in de zetel op de knieën van hen aan wie zij 10 jaar
zo trouw was, zonder afzien. Vandaag één troost temidden van het immense verdriet: haar assen zijn
thuis, bij haar papy en mamie die haar zo koesterden.

• T W IX

(14 jaar, cocker geadopteerd in oktober 2005 door mevrouw CHARTOIS)

Met woorden doordrenkt van verdriet kondigt mevrouw CHARTOIS ons het overlijden van Twix aan
op 25 september. De grote ‘loebas’ die zo vriendelijk en trouw was: ‘Bedankt om ons al die jaren van
vriendschap gegeven te hebben’. Als verdriet de bovenhand neemt, weten we allemaal dat sommige
korte zinnen, zoveel meer uitdrukken dan een lange redevoering.
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• PERVEN CH E a l i a s GE R M A IN E 
(10 jaar, geadopteerd in 2014 door de heer RASQUIN)
Pervenche die als keizerin van goddelijk recht maandenlang regeerde in het kattenverblijf vooraleer
de ‘man van haar leven’ te kiezen, is op de eerste herfstdag heen gegaan, geluidloos, languit op het
gazon van de tuin waar ze zo graag ronddartelde. Bezweken aan een infarct, even plots als onvoorzien.
Gedurende 5 te korte jaren maakte ze het leven van hen die haar graag zagen zoveel mooier, en die liefde
was wederzijds. Vijf jaren waarin zij ‘DE’ kat was, enige liefde van de heer RASQUIN die Help Animals
bedankt om hem de kans te bieden om die onvergetelijke en precieuze momenten te kunnen delen met
deze uitzonderlijke poezendiva.

• M IN OI

alias MY R D H IN 
(11 jaar, geadopteerd in februari 2009 door de heer LIEBECQ)
Een ruggenmergkanker heeft de heer LIEBECQ gedwongen om het lijden van zijn lieve metgezel, die
zijn leven gedurende 10 te korte jaren opfleurde, een halt toe te roepen. Een enorm zware beslissing,
ultieme liefdestest voor zijn baasje die zijn geliefde poes eer betoont: ‘Goede reis, mijn lieve vriend… Je
hield me 10 jaar gezelschap, je verdroeg mijn humeur, mijn stemmingen en grillen. Nooit haatdragend,
altijd aanwezig… Soms humeurig, nooit stout, jij was een trouwe en liefdevolle metgezel al die dagen,
maanden en jaren. Ik twijfel er niet aan dat we elkaar ginder terug zien. Rust in vrede tot die dag.’

• QUELO

(16 jaar, geadopteerd in december 2003 door mevrouw DEVLAMYNCK)
En zeggen dat mevrouw DEVLAMYNCK eigenlijk een andere kat kwam adopteren…. Maar dat was buiten
het lot gerekend… en Quelo die er anders over beslisten: een kitten van amper een paar maanden
oud, achteraan in zijn kooi, had duidelijk voor het charmeoffensief gekozen, zijn toekomstig baasje
hypnotiserend met hoog knuffelgehalte, flatteur doch heerlijk ondeugend. Dit was 16 jaar geleden. Dit
was gisteren… De tijd raast voorbij als twee gelijkgestemden, onafscheidelijk, mekaar tegenkomen om
nooit te verlaten… tot de dag dat een ernstige kanker zijn verwoestende werk deed. Vandaag, zelfs
al voelt elke dag in zijn afwezigheid aan als een mokerslag voor Monique, blijven vooral de mooie
herinneringen aan de liefdevolle strelingen aan de zachte pels van Quelo.

• C ÉSA R

(17 jaar, geadopteerd in januari 2014 door mejuffrouw SIMON)
César arriveerde op 11-jarige leeftijd in maart 2013 bij Help Animals, in het gezelschap van zijn broer
Brutus. Was het daarom dat na 11 maanden nog niemand voor zijn rijk aan goedheid, wijsheid en filosofie
personaliteit was gezwicht? Niemand zal het ooit weten… tot de dag dat Magali bezweek en hem
meenam om het leven van Dana te verrijken, een lieve oude dame, en ook deze cocker was een exbewoner van Help Animals. Zo ontstond een’ poes-hond’ koppel, even kalm als knuffelig, waar César
Imperator de veroveraar werd van het hart van Dana en baasje. U kent het, enkel de dood kan twee
geliefden scheiden : op 20 september werd César een sterretje naast zijn geliefde die hem in 2016
verliet. En daarboven blijven ze voor eeuwig verenigd.

Anne Dumortier
Help Animals
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ADVIES VAN DE DIERENARTS
Inenting tegen hondsdolheid:
waarom is het zo belangrijk ?

In de wereld sterft een persoon elke
9 minuten door hondsdolheid !
95% van de gevallen van menselijke
hondsdolheid is echter te wijten aan
beten veroorzaakt door besmette
honden.
Hondsdolheid is één van de meest
dodelijke zoönosen: bijna 59.000
doden (voornamelijk in Afrika en
Azië) worden elk jaar gemeld, de
slachtoffers zijn meestal kinderen.
De inenting van honden tegen hondsdolheid wordt nu aanvaard als middel
om een echte onderbreking van de
"dier-mens" overdrachtscyclus van
de ziekte: het is bewezen dat door
tenminste 70% van de honden in risicogebieden in te enten, bijna alle
gevallen van menselijke hondsdolheid kunnen worden geëlimineerd.
Het verantwoordelijke virus (rhabdovirus) is een neurotroop virus dat
voornamelijk zoogdieren infecteert
en altijd dodelijke encefalomyelitis
veroorzaakt zodra de eerste symptomen verschijnen. Transmissie vindt
plaats zodra de huidbarrière wordt
overschreden: beten, krabwonden
of likken van wonden, evenals door
aërosol in het ademhalingsslijmvlies.
In de buitenwereld is het virus niet
bestand tegen temperaturen van
meer dan 50 °, noch aan UV-stralen,
zeep, chloroform en ether, maar
kan in ruil daarvoor wel weerstaan
20
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aan de overblijfselen van dode
wilde dieren. De eigenaardigheid
is dat het de cellen waarin het
zich voortplant niet vernietigt en
zo ver buiten het bereik van het
immuunsysteem blijft! Tenslotte
verlaat het het limbische systeem
van de hersenen en verspreidt het
zich naar de speekselklieren en de
ogen van het geïnfecteerde zoogdier.
Daarom wordt het aangetroffen in
het speeksel en in de tranen van
besmette dieren.

dan moet reizen en het grondgebied
moet verlaten, kan de hondsdolheidinenting pas vanaf 12 weken worden
uitgevoerd. Vervolgens duurt het 3
weken wachttijd op de geldigheid
van een inenting tegen hondsdolheid. Kortom, een puppy jonger dan
15 weken kan België niet verlaten.

De OIE, de Wereldorganisatie voor
terrestrische
dierengezondheid,
streeft er naar hondsdolheid tegen
2030 uit te roeien. Duizenden doses
vaccins werden in augustus gratis
verspreid naar Afrikaanse en Aziatische landen. 2019. Deze organisatie
draagt bij aan de doelstelling van "nul
menselijke gevallen tegen 2030" in
een strategisch plan ontwikkeld door
de drievoudige alliantie OIE, WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) en
FAO (Wereldgezondheidsorganisatie) food - voedsel - en landbouw) in
de GLOBAL ALLIANCE FOR RABIES
CONTROL genaamd GARC.

Zelfs voor een weekend of voor een
dag, als uw huisdier (hond, kat, fret)
het grondgebied verlaat, is de anti-hondsdolheidinenting in volgorde
van geldigheid verplicht.

In België moeten alle puppy's geboren op het grondgebied worden
geïdentificeerd en geregistreerd
vóór de leeftijd van 8 weken en ook
voordat ze gratis worden weggegeven of verkocht. Ze moeten een
Belgisch paspoort hebben met het
adres van de fokker en hun eigenaar.
Om geldig te zijn, indien een puppy

Honden die de EU-wetgeving betreffende verplaatsingen en export van
huisdieren overtreden, worden onder gezondheidstoezicht geplaatst!

Als u een huisdier meebrengt in
uw bagage, dan loopt u een ernstig
risico indien u het niet heeft aangeboden aan een dierenarts in het land
waar u hebt besloten het te adopteren. Deze dierenarts moet u een
paspoort uit zijn land verstrekken,
evenals een gezondheidscertificaat,
plus een certificaat van inenting
tegen hondsdolheid daterende van
21 dagen vóór de aanvang van uw
terugreis. Elke overtreding van deze
regel zal zwaar beboet worden door
de dierenartseninspecteurs van het
FAVV en door het in quarantaine
brengen van het dier.
Christiane Loeman
Dierenarts ,
Bestuurder bij Help Animals

Zij hebben ons verlaten
Hij heeft ons net verlaten op zijn 34,5 jaar.
Ongeveer een jaar geleden ontvingen
we een S.O.S. met de vraag om dit
mooie, witte, maar magere en kreupele
paard op te vangen, hetgeen we ook
direct accepteerden gezien ons doel om
dierenleed te verzachten, telkens we
erom gevraagd worden.
Hij zal iets meer dan een jaar met ons
bij Help Animals in Kasteelbrakel
doorbrengen, Steeds aangenaam en
vriendelijk, we hielden zoveel van hem.
Gedurende dat jaar moesten we hem veel
ontstekingsremmers toedienen, vooral
bij het wisselen van seizoenen, om de pijn
te verzachten. Ondanks alles hield hij de
moraal hoog, hetgeen men vaak ziet bij
dieren.
Dag na dag zagen we hem gedurende
verschillende maanden vermageren en
verzwakken.
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Op maandag 16 september, na de
inhuldiging van het nieuwe asiel, kon onze
Las Vegas niet meer lopen, alsof hij er tot
op het laatste nog alles aan deed om er
goed uit te zien voor onze bezoekers…
De beslissing werd met het nodige verdriet
en helderheid genomen, gezien zinloos
medisch handelen onnodig was, een
mening die onze veearts met ons deelde.
We probeerden alles voor hem, maar onze
oude knol had het helemaal gehad. Hij liet
ons verstaan dat hij geen vechtlust meer
had en dat het wijzer en respectvoller was
om hem te helpen inslapen.
Las Vegas is rustig heengegaan, omringd
door het hele team dat hem tot zijn laatste
adem vergezelde.
Vaarwel, Las Vegas …. Je laat een prachtige
herinnering achter, één van een liefdevol
en vriendelijk paard.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE57 0682 0361 3535

Op vrijdag 18 oktober 2019 dienden
we, met grote droefheid in ons hart, de
vreselijke beslissing te nemen om onze
dierbare Flicka te laten inslapen.

Het was een fantastische merrie met
zacht, vriendelijk en kalm karakter.
Ze is waardig heengegaan, omringd met
genegenheid van het hele team.

Op de leeftijd van 40 jaar (hetgeen een
heldendaad is) ging de gezondheid van
onze mooie mamie dag na dag achteruit.
Ondanks alle beproevingen heeft ze tot
het einde gevochten en verbaasde ze ons
met haar uithoudingsvermogen.
Haar verliezen viel ons enorm lastig, maar
we hebben de laatste weken zo voor haar
gevochten en hebben tot het einde hoop
gekoesterd.

BE71 3100 0291 8069

Je laat je trouwe vriend Choco, met wie
je je zo goed verstond, ontroostbaar
achter. Hij begrijpt niet waarom je bent
weggegaan…
Vaarwel, kleine Ficka, rust vredig in het
dierenparadijs.

iens
To t z

,

FLICKA
Help Animals
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SHIATSU
voor
uw
huisdier
Een zachte handeling met als doel het
welzijn van uw viervoeter dankzij het
behoud van zijn fysiek en mentaal
evenwicht.
Shiatsu is een Japanse techniek,
afgeleid van de traditionele Chinese
geneeskunde en die, door vingerdruk op
specifieke punten langs de meridianen
die het lichaam kruisen, het natuurlijke
evenwichtsvermogen versterkt.
SHI = VINGER en ATSU = DRUK
Shiatsu is veel meer dan een simpele
oefening door vingerdruk: het is een
gedetailleerde techniek die bestaat
uit precieze gebaren. De holistische
benadering ervan geeft ons een
globale visie waarvan de as het begrip
samenhang en evenwicht is tussen
de "lichaam / geest" -verbindingen
gedefinieerd in de traditionele Chinese
geneeskunde. Deze 'zorgkunst' die
bestaat uit druk op punten op het
hele lichaam (identiek aan de punten
van acupunctuur) en uit spier- en
articulaire ontspanning, is ook een ware
levensfilosofie die zowel van toepassing
is op de mens als op zijn huisdier.
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HET IS EEN WAARDEVOLLE HULP
VOOR:
• helpen om gedragsproblemen te
verminderen (schichtige, hyperactieve, angstige dieren, …);
• verbetering van het immuunsysteem en de luchtwegen, bloedcirculatie en lymfe, problemen met het
spijsverteringsstelsel en eliminatie
(braken, diarree, ...);
• het verzekeren van de opvolging
van werkhonden, sport- en hulphonden (vermindering van spier- en
ligamentaire spanning door volledig
lichaamswerk);
• bevorderen van het welzijn en de
ontspanning van "senioren" door
middel van harmonisatie- en comforttechnieken.
Het bewerken van het lichaam met
de handen, oorspronkelijk uit Azië,
heeft altijd bestaan. De voordelen van
aanraking worden ook op natuurlijke
wijze gebruikt door dieren onderling
(wederzijds likken, krabben, ...)!

ENKELE DATA:
• Ontstaan van de term « Shi-Atsu » in
1915.
• Erkenning door het Japanse
ministerie van volksgezondheid in
1954 als "zorgtechniek".
• Erkenning als officieel geneesmiddel
in Japan sinds 1974.
• Erkenning door het Europees
Parlement (in een richtlijn uit 1977)
als een " waardige alternatieve
geneeskunde".
• Aanpassing op dieren (paarden
- honden) door Pamela Hannay
(menselijke shiatsu-beoefenaar aan
het Ohashi Institute in New York) in
de jaren tachtig.
WAT IS EEN MERIDIAAN?
Meridianen zijn "kanalen / boodschappers" aanwezig in ons organisme en
waar de vitale energie in ons hele lichaam doorstroomt. Ze staan in directe
relatie met de organen waardoor ze
verbonden zijn met de hoofdfuncties
van ons lichaam. Indien, als gevolg van
een fysiek of emotioneel onevenwicht,
een blokkade verschijnt en voorkomt
dat deze energie (Ki) vloeiend door
de organen circuleert, verschijnen

THEORIE VAN 5 ELEMENTEN:
Het is gebaseerd op observatie van de
natuur en seizoenscycli.
De 5 elementen zijn water - hout - vuur
- aarde - metaal.
In de Chinese traditionele geneeskunde
kan de persoonlijkheid van elk levend
wezen worden gedefinieerd in relatie
tot één of meer van deze elementen via
specifieke kenmerken (persoonlijkheid,
fysieke criteria, emoties, voorkeuren,
activiteiten, smaken, ...). Shiatsu maakt
het mogelijk om de eigen onevenwichtigheden te begrijpen teneinde te
bepalen waar de problemen zijn, hun
oorzaken (via de informatie die ons lichaam geeft) en de manier om het te
verhelpen, in relatie tot het element of
de elementen die ermee overeenkomen.

onevenwichtigheden die diepe en interne disfuncties kunnen veroorzaken.
Shiatsu helpt deze problemen op te
lossen. Het kan aan het dier worden
toegediend als aanvulling op een dierenartsbehandeling of eenvoudigweg
preventief in plaats van curatief om het
in balans te houden.
De Traditionele Chinese geneeskunde is
in wezen gebaseerd op het principe van
TAO (Yin / Yang-evenwicht) en op de
theorie van 5 elementen.
TAO = EVENWICHT YIN/YANG:
Sinds de oudheid hebben de Chinezen de
schepping van het universum gebaseerd
op de balans tussen 2 krachten met
zeer verschillende kenmerken, terwijl
ze complementair zijn: Hemel = Yang
(mannelijk) & Aarde = Yin (vrouwelijk).
Yin en Yang zijn omgekeerd maar
niet tegengesteld. Ze hebben alleen
betekenis in relatie tot elkaar. De Shiatsu
verbindt deze twee complementaire
zones zodat het "teveel" van energie de
"leegten" vullen en vice versa, waardoor
de stroom die door het hele lichaam
gaat wordt geregeld.

We verlangen van onze huisdieren om
zich aan te passen aan onze stadsmanieren (alleen kunnen blijven, openbaar
vervoer nemen, reizen, ...), evenals om
zich te onderwerpen aan soms intensieve fysieke activiteiten (honden-en
paardensport, wedstrijden), om te werken in vaak moeilijke omstandigheden
(politiehonden, onderzoek, bewaking,
redding op zee, ...), zonder altijd rekening te houden met hun emotionele of
fysieke toestand terwijl leeftijd, ziekte
of moeilijke levensomstandigheden hen
fysiek en emotioneel kunnen verzwakken. Dankzij zijn globale aanpak die
rekening houdt met het fysieke, psychische, gedrags- en omgevingsaspect van
het dier, maakt shiatsu het mogelijk om
onmiddellijk te handelen door de energie (Ki) van de belangrijkste organen die
door de meridianen circuleren, opnieuw
in evenwicht te brengen in het lichaam.
Shiatsu is daarom een prachtige "aanrakingskunst" die, naast een onmisbare
dierenartsverzorging, eveneens werkt
voor het fysieke en emotionele welzijn
van onze dieren!

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Deskundige in dierengedrag en beoefenaarster van shiatsu bij honden en katten
www.comportementaliste-chien-chat.be

BIBLIOGRAFIE:
• Le chien du bout des doigts door
Sylvia Collins (Oprichtster van de
Belgische shiatsu hondenschool ;
uitgeverij The Book Edition)
• Shiatsu fondamental door Michel
Odoul (uitgeverij Dunod)
• Shiatsu Médecine Traditionnelle
Japonaise door Philippe
Barthélémy (uitgeverij Atlande)
• Les cinq saisons de l’énergie door
Isabelle Laading (uitgeverij désirs)
• Guide pratique d’acupuncture
du chien et du chat door dierenarts Philippe Zeppa (uitgeverij
Med’Com)
• Initiation au shiatsu pour chevaux
door Christelle Pernot (uitgeverij
Belin).
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« Gekweekt »
vlees op uw bord…?
Nepvlees, kunstmatig vlees, proper, in vitro, synthetisch,
gekweekt…
Dit zijn de gebruikte termen door voor- en tegenstanders om
het concept van laboratoriumvlees aan te duiden.
Volgens fervente aanhangers zou het gaan om de toekomst.
Het dierenwelzijn zou er veel beter bij varen en het zou een
positieve invloed hebben op de klimaatopwarming en tevens
voedsel verschaffen voor de hele wereld. Als zodanig zou het
de redding van de mensheid betekenen, niet meer, niet minder! We vragen enkel om het te geloven.
Wanneer je het plaatje van dichterbij bekijkt, kan het voorgestelde een beetje aanmatigend zijn en het duidelijk zien is
niet eenvoudig omdat, zoals vaak het geval is, informatie zich
op een oncontroleerbare manier verspreidt wanneer het gaat
om een hot topic. We vinden alles en het tegenovergestelde, zelfs op het niveau van zogenaamde wetenschappelijke
studies. Laten we objectief de positieve punten van de felle
voorstanders en de negatieve argumenten van de sceptici onder de loep nemen.

Het huidige productieproces van vlees
Volgens FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) worden jaarlijks bijna 65 miljard dieren (2000
per seconde) geslacht om op ons bord te eindigen. De statistieken over de wereldproductie van vlees gepubliceerd door
dit organisme laten een zorgwekkende evolutie zien:

In vitrovlees: productieproces
Laat ons duidelijk zijn, het gaat om het op een kunstmatige
manier produceren van "echt" vlees met de smaak en de textuur van wat we vandaag op onze borden serveren. Dit heeft
niets te maken met vegetarische of veganistische steaks die
momenteel al in supermarkten verkrijgbaar zijn.
De eerste stap is het uitvoeren van een biopsie, dat wil zeggen
met behulp van een naald een element nemen ter grootte van
een klein zaad uit de spiermassa van een gezond dier zonder
het daarvoor te moeten slachten. In de geneeskunde wordt
deze techniek algemeen toegepast, vooral in de context van
uitgebreide onderzoeken bij mens en dier. Uit dit staal worden
de stamcellen geëxtraheerd. Waarover gaat het?

1961 — 70 miljoen ton
2018 — 330 miljoen ton
2080 — 524 miljoen ton (schatting)
Terwijl de vraag in westerse landen aanzienlijk daalt, blijft
deze wereldwijd groeien, vooral in opkomende landen zoals
Rusland, China, Brazilië ... Maar vlees weegt zwaarder dan
andere voedingsmiddelen op ons milieu en, zoals in veel gebieden, is het teveel dat bijzonder schadelijk is, zowel voor
de gezondheid van mensen als voor die van onze planeet. De
huidige productie van vleesproducten monopoliseert een
groot deel van het bouwland, put de zoetwatervoorraden uit
en genereert grote hoeveelheden broeikasgassen, zonder de
intensieve fokkerij en slacht te vergeten die alleen malaise en
lijden zijn.

Aanwezig in alle levende wezens, zijn het de "moedercellen"
waaruit alle andere cellen zich ontwikkelen. Ze kunnen in
elk cellulair element van het lichaam differentiëren en beschadigd of ziek weefsel regenereren. Ze worden bij veel
therapieën gebruikt voor ziekten zoals leukemie en bepaalde
vormen van kanker. Bewaard bij een constante temperatuur
van 37 ° C, worden de genomen stamcellen in vaten (bioreactoren) geplaatst die een "groeivloeistof" bevatten bestaande
uit water, suiker, aminozuren (eiwitten), lipiden (vet), vitamines, mineralen en ...

Het is de hoogste tijd om de juiste vragen te stellen en ons
te wenden tot voedselproducten die alternatieven zijn voor
vlees. Fabricatie in het laboratorium is er een van.

Over het algemeen stoppen de voorstanders van in vitrovlees
hier hun opsomming. Deze moet echter worden aangevuld
met antibiotica, fungiciden en "foetaal kalfsserum" dat wordt
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opwarming van de aarde. Op lange termijn zou de CO2-uitstoot toenemen, en nog meer als de “vleesfabrieken” fossiele
brandstoffen zouden gebruiken voor hun productie.
In dezelfde context zouden de waterbesparing en het vrijkomen van landbouwland belangrijke elementen zijn voor vlees
in vitro. Ontbossing zou waarschijnlijk ook aanzienlijk minder voorkomen.

verkregen uit het bloed van foetussen die worden verwijderd uit zwangere koeien wanneer ze worden geslacht! En
dat maakt in één klap het in vitrovlees veel minder wonderbaarlijk.
Er moet echter worden opgemerkt dat de betrokken bedrijven zich volledig bewust zijn van het probleem en veel
energie steken in onderzoek om dit serum te vervangen door
een synthetische versie die, als deze al bestaat, duidelijk
minder efficiënt is. Bovendien wordt foetaal kalfsserum al
gebruikt door farmaceutische bedrijven voor bepaalde vaccins (griep, HIV, hepatitis) en medicijnen.
Na ongeveer veertig dagen vormen de miljarden stamcellen
die in de bioreactoren worden gereproduceerd een geheel
van spiervezels die een stuk eetbaar vlees voortbrengen.

De voordelen van in vitrovlees
Onder de voordelen van de productie van gecultiveerd vlees,
wordt over het algemeen het positieve effect op klimaatveranderingen genoemd die de hele wereldbevolking bedreigen.
Zoals we weten, produceert de veeteeltsector bijna 14%
van de broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de
opwarming van de aarde. Het is voornamelijk koolstofdioxide (CO2), dat honderd jaar in de atmosfeer aanwezig blijft,
en methaan (CH4), bijna 25 keer krachtiger dan CO2, maar
'slechts' 12 jaar aanwezig blijft in de atmosfeer. Methaan
wordt gedeeltelijk gegenereerd door het spijsverteringsstelsel van zoogdieren (vooral runderen), mest, vochtige
gebieden (stilstaand water) en andere.
Indien vleesproductie in vitro op wereldwijde schaal zou
plaatsvinden zou dit onvermijdelijk leiden tot een zeer significante vermindering van de veehouderijsector en dus
vermindering van methaanemissies, maar niet met betrekking op CO2. Op korte termijn zou de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen een positief effect hebben op de

Het uitroeien van de honger in de wereld kan ook deel uitmaken van de voordelen van gecultiveerd vlees met echter
alle nodige voorbehoud. Toonaangevende bedrijven op dit
gebied worden grotendeels gefinancierd door grote multinationals in de traditionele veehouderij, voedingsmiddelen en
farmaceutische sector en filantropie zit niet echt ingebakken
in hun levensvisie!

De economische aspecten
Laten we eerlijk zijn, het is de logica zelve dat de veehouderij opnieuw in vraag gesteld wordt. Zou de consumptie van
gecultiveerd vlees alleen de westerse landen raken, dan zou
dit aanzienlijke economische en sociale omwentelingen teweegbrengen voor de kwekers, boeren, slachthuizen, slagers
en alle tussenpersonen die op een of andere manier verband
houden met het fokken van dieren die bestemd zijn voor consumptie. Zouden onze leiders dergelijke veranderingen in de
samenleving kunnen onder controle houden?

Het dierenwelzijn
Het belangrijkste voordeel is dat het slachten van dieren bijna volledig tot de verleden tijd zou behoren en enkel slechte
herinneringen oproepen. Ontegenzeggelijk zou vlees eten
zonder te doden een van de grootste voordelen voor de hele
mensheid zijn. Het is duidelijk dat het niet voor morgen zal
zijn, maar de dag dat het een feit wordt komt dichterbij dan
we ons inbeelden. Binnen 2 tot 3 jaar zouden we moeten in
vitrovleeslapjes vinden naast andere vleesproducten in supermarkten.

à
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De consument
Eén ding is zeker: hij zal het laatste
woord hebben!
Voelt u zich klaar om uw vertrouwen
te stellen in de agrovoedingsindustrie,
met name de gezondheidszorg, en hen
een enorme economische en sociale
macht te geven?
De dag van vandaag hebben farmaceutische bedrijven de hand in de
menselijke gezondheid. Onze regeringen beheersen hen niet langer, wat tot
totaal absurde situaties leidt (2 miljoen
euro voor een spuitje!) en duidelijk tot
onmenselijke toestanden. Deze ervaring zou ons moeten laten nadenken
over hoe we ons voedsel in de toekomst
verschaffen.
De bepalende factoren zullen ongetwijfeld smaak, textuur, presentatie, prijs
en vertrouwen in een "chemisch" product zijn waarvan de gevolgen voor de
gezondheid op lange termijn onbekend
zijn.

De vereniging Gaia, die zich duidelijk heeft uitgesproken voor een
veralgemening van de consumptie van
gekweekt vlees, heeft het bedrijf Ipsos
de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren om de houding van
de Belgische consument ten opzichte
van het concept te evalueren: 42% van
de Belgen is voorstander.
De negatieve aspecten komen neer
op het gebrek aan vertrouwen in de
gevolgen voor de gezondheid en het
principe van het "niet-natuurlijke"
voedsel. Positieve indrukken zijn
gericht op de voordelen voor het milieu
en het principe van vlees eten zonder
dierenleed.
Met dit in gedachten ben ik persoonlijk
klaar om in vitrovlees te proberen. Zover zelfs om er mijn dagelijkse gerecht
van te maken ...

Christian De Meyer

NALATENSCHAPPEN
EN TESTAMENTEN
VOOR HUISDIEREN
HEBT U UW HELE LEVEN
LANG VAN UW DIEREN GEHOUDEN?
Bedenk dan dat de beste manier om van hen blijven te 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.
Help Animals kan U "animals friendly" notarissen aanraden

Denk er tijdig over na!
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De gelukkigen
Bambou

7 jaar, geadopteerd op 15 oktober 2013 door mevrouw GYSBERSTEN
Al sinds 7 jaar vult Bambou alle dagen van zijn familie met geluk, en dit met een drukbezet schema.
Oordeel zelf: elke nacht tussen ‘zijn mama en zijn papa’, autoritten, vakanties onder de zon van L’île de
Ré, strandwandelingen… Maar zijn geliefkoosde bezigheid blijft conciërge spelen: door het venster alles
in het oog houden, de kleine bewaker van het gebouw reageert op het kleinste geluid om iedereen te
verwittigen dat Snoopy passeert, zijn hondenvriendje. Slechts één klein minpuntje: Bambou verdraagt
enkel Moustique aan zijn zijde, de huiskat die er al 14 jaar vertoeft…

Arrugas alias GARAM



7 jaar, geadopteerd op 14 april 2018 door de heer en mevrouw VANDELEN-MASSINON

Zoals zijn baasjes het zeggen, Garam is een raar beest! Geflankeerd door overtollige huid, voorzien
van een gigantische snuit, minuscule oortjes en dikke, geklauwde poten, lijkt hij wel uit de prehistorie
te komen, hetgeen hem de bijnaam ‘Diplodocus’ bezorgde! Zen, cool, nooit tegendraads, altijd
vergevingsgezind… hij is zo iemand die de dierenarts knuffelt als hem een bloedstaal wordt
afgenomen. Zijn kalmte, zijn openhartigheid en zijn oprechte vriendelijkheid hebben wonderen
verricht: bij zijn aankomst amper getolereerd door de 4 andere honden, is iedereen het er nu over
eens: hij is de beste speelkameraad voor alle mensen en honden uit het gezin. Na een moeilijke
aanpassingsperiode is Garam er vandaag van overtuigd: met zijn bijzonder uiterlijk en innemende
persoonlijkheid, die hem een overvloed aan liefkozende en originele koosnaampjes opleverden, is
het huis van zijn baasjes ook ZIJN huis geworden, daar waar er van hem gehouden wordt zoals hij
verdiend, daar waar hun tuin ZIJN heerlijke tuin is geworden…

Câline

4 jaar, geadopteerd op 24 juli 2018 door mevrouw DE LOOSE-PEETERS
Kiekeboe ! Herinnert u zich mij nog… vraagt ons de perfect genoemde Câline (Knuffel)! Goeie vraag
eigenlijk, want het mooie poesje verbleef maar een paar dagen bij Help Animals, vooraleer ze voor liefde
op het eerste zicht zorgde bij haar toekomstig baasje… En ziehier, een mooi en teder verhaal dat haar
gelukkige weg verder bewandelt: Câline, vertroeteld als een echte prinses, in volle vorm en blakende
gezondheid. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het geluk dat zij aan haar vele mensenvrienden
bezorgt !

Snoopy


13 jaar, geadopteerd op 9 december 2006 door mevrouw MARIN

Beste lezers, bewonder de extreme vitaliteit van Snoopy, in volle concentratie in een oh zo gevaarlijke
en moeilijke oefening van het bed naar de zetel, een activiteit die veel kracht vereist ! Een activiteit
die onze ‘atleet’ dagelijks al 13 jaar beoefent voor het grote geluk van zijn twee geliefde mensen: zijn
bazinnetje en haar dochter, beiden trouwe leden en inspectrices van ons asiel. Dertien jaar… en u wil
hem bestempelen als ‘oud vadertje’? Denk maar snel opnieuw na: in zijn hoofd blijft hij een groot kind
voor wie ‘een uur, een uur is’: stipt om 5 uur ‘s ochtends…. Hop dames, gedaan met ‘Schoneslaapsters’
te spelen, berg je wekker maar op, jullie Snoopy transformeert zich in onklopbaar uurwerk met
Zwitserse precisie. Zegt men immers niet ‘de toekomst is voor hen die vroeg opstaan’?
Anne Dumortier
Help Animals
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Titine,

het oog van de tijger
Ik kwam als slechtziende tienjarige kat op 5 januari 2019 bij Help Animals terecht. Deze situatie schrok mij niet af want ik
heb nog steeds een frisse kijk op de zaken. Ik was dan ook vastbesloten om de aandacht van diegene die me op 2 februari
heeft geadopteerd, vast te houden en het is me gelukt. Ik ben erin geslaagd om Elise met mijn allerzachtste blik te verleiden.
Op het eerste gezicht wist ik al dat zij de persoon was met wie ik wenste verder te leven.... en niemand anders ! Ik heb haar
zeker geen zand in de ogen gestrooid ! In tegenstelling wat er wordt beweerd, is liefde niet altijd blind. Vanaf het eerste
moment werd alles klaar en duidelijk tussen ons: « Enkel met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor
de ogen. » (1) En ik had volkomen gelijk: ik zie nu het licht aan het einde van de tunnel en heb ogen als een tijger dankzij mijn
twee hartedieven.
(1)

De kleine prins, Antoine de Saint-Exupéry.

Waarom hebben jullie Titine
geadopteerd ? Speelden haar
ouderdom en blindheid een rol
in jullie beslissing ?
We huren sinds 2 jaar een triplex
op het platteland maar wonen wel
dicht bij een snelweg. Hierdoor
hebben we lang getwijfeld om een
huisdier te nemen en opteerden
dan uiteindelijk voor een kat die
omwille van medische redenen niet
buiten kon. Ik spotte regelmatig de
adoptierubrieken van verschillende
verenigingen maar zonder resultaat.
Op een dag reden we toevallig langs
het asiel. Ik was nieuwsgierig en heb
onmiddellijk de site bezocht en ja...
Titine had direct ons hart gestolen.
Ze is ons eerste huisdier als « jong
koppel ».
Hoe heeft zij jullie hart gestolen ?
Toen we haar bezochten, was ze op
een grappige manier met behulp
van haar pootje aan het eten. Ze
fixeerde ons terwijl ze rustig verder
at. Het gebeurt nu nog dat ze op
deze manier eet. Het was tevens
een zeer emotioneel moment. Alle
werknemers en vrijwilligers van Help
Animals waren zeer verheugd met
deze adoptie.
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Hoe beschrijf je haar karakter ?
Wat maakt haar zo vertederend ?
Ze is erg gulzig en zeer « aanhankelijk ». Titine volgt ons overal in huis
zelfs tot in de douche. Ze is echt
uniek. Ze is vrij luidruchtig en expressief! Bij een gesprek met mijn
partner eist ze haar aandacht op !
Maakt haar blindheid haar niet
angstig naar vreemde personen ?
Heeft haar blindheid haar karakter
veranderd ?
Ze is steeds op haar hoede bij
mensen die ze niet kent. Ze heeft
wel haar lievelingsschuilplaatsjes
waar ze zich dan rustig isoleert: de
douche en een kamer op de eerste
verdieping. Toch heeft ze meestal
geen moeite met vreemde personen.
Ze gaat niet spontaan naar hen toe
maar blijft rustig op haar plaatsje in
de zetel liggen ... behalve als we eten:
de gulzigheid wint het steeds van de
schuchterheid !
Hoe heeft ze zich aan haar nieuwe
thuis aangepast ?
Zeer goed! Eens thuis, na een lange
autorit, hebben we haar transportkooi in de woonkamer opengelaten.

Ze liet zich vrij vlug zien en vertoefde een aantal uren in de badkamer.
Ik ging regelmatig naar haar toe met
wat eten dat ze ook direct opat. Die
avond kwam ze voorzichtig naar de
woonkamer . We gaven haar de tijd
om de ruimte te ontdekken zonder
haar veel aandacht te schenken. De
volgende morgen sliep ze op een
deken dat ik speciaal voor haar in
de zetel had gelegd en ze had ook
de kattebak gebruikt. Ik had bij Help
Animals wat grind gevraagd zodat ze
de geur herkende.
Hoe heeft zij haar beperking
overwonnen ? Schept haar blindheid
geen extra problemen ? Hebben
jullie de woning aangepast ?
We waren wel wat bezorgd over het
interieur van onze triplex. De trappen
naar de kamers zijn ook volledig
open. We hadden ze aanvankelijk
afgebakend zodat ze niet naar boven
kon. Vandaag is alle beveiliging weg
en heeft ze geen problemen. Ze komt
ons iedere morgen vrolijk wekken.
De trappen naar de badkamer
hebben op het uiteinde groeven die
ze perfect met haar poten aanvoelt
(zoals een witte stok voor blinden) zo
loopt ze heel makkelijk op en neer.

Wat doet ze zoal overdag ?
Iedere morgen maakt ze ons
blijgezind met veel gespin en
knuffels wakker. We gaan tesamen
naar de badkamer beneden. Ze is
nooit ver weg en volgt ons overal !
Tijdens onze afwezigheid ligt ze
meestal in de zetel of op het tapijt
van onze woonkamer. Verder heeft
ze ook nog andere lievelingsplekjes
in de woning. Soms verbergen we
hier en daar snoepjes.... daar haar
reukorgaan zeer goed werkt, houdt
dit haar bezig en zijn ze bij onze
thuiskomst allemaal opgegeten !
Bevelen jullie de adoptie van een
slechtziende hond of kat aan ?
Waarom ? Wat hebben jullie gedaan
om het samenwonen gemakkelijk te
maken ?
Ja natuurlijk ! Vooral als men op een
plek woont waar de poes niet buiten
kan omwille van de veiligheid. Men
moet er wel klaar voor zijn want de
relatie is totaal anders dan met een
huisdier zonder beperking: bij de
adoptie van een blinde hond of kat
moet men het dier voldoende tijd
geven om aan de nieuwe thuis te
wennen.
Ik las dat een slechtziend dier felle
kleuren kan waarnemen en ja ze
houdt vooral van haar roze deken !
Men raadt ook aan om de dingen niet
te vaak van plaats te veranderen.
Het dier heeft graag haar eigen
vertrouwde plekjes in huis.
We stimuleren haar met geuren
(korrels,
snoepjes,
kattengras,
kattenkruid, valeriaankussen enz...)
Ik raad ook aan om een kleine dosis
grind van de voormalige kattebak
mee te nemen. Dit is een gekende
en vertrouwde geur voor de kat. Ik
had er ook aan gedacht om ingeval
van een moeilijke aanpassing aan
de nieuwe woonst zelfklevende
vloerstickers met reliëf op de
gevaarlijke plekken te kleven om zo
veilige passages te creëren. Dit bleek
zelfs onnodig in ons geval. Ik heb
haar vaardigheid onderschat.....

op een meubel hoger dan 50cm en
ze houdt er ook niet van om in de
armen genomen te worden. Haar
pootjes moeten steeds met de vloer
in contact blijven. Titine is een echte
knuffelpoes maar ze zal zich nooit
op onze schoot nestelen. Steeds
ernaast.
Tenslotte heeft een kat van 10 jaar
haar eigen karakter en reeds een
lang verhaal achter zich: het baasje
moet zich ook aan haar aanpassen.
Belangrijk is dat het dier zich aanvaard en thuis voelt...dan komt alles
in orde.
Heeft haar vorig leven haar
houding beïnvloed ?
Indien ja, op welke manier ?
Ze houdt niet van metaalgeluiden
bijvoorbeeld het geluid van het
ontvouwen van mijn haardroger.
Waarom maakt haar adoptie jullie
zo gelukkig ?
Ik ben met huisdieren opgegroeid...
leven zonder een huisdier voelde
niet goed aan. Titine is werkelijk
HET wezentje dat in ons gezinnetje
ontbrak.
Kunnen jullie ons een grappige of
emotionele anecdote vertellen ?
Sinds kort heeft ze toegang tot een
nieuwe ruimte boven. Sindsdien is
dit echt HAAR kamer geworden.
s'Avonds gaan wij naar onze kamer
en Titine naar de hare ! Ze blijft er
ook de ganse nacht... !
Als we eten gaat Titine vooraan aan
tafel zitten en wacht ze op een hapje
van de maaltijd. We hebben soms
de indruk dat we een hond hebben
geadopteerd ! Ze is echt heel leuk !

Anne Dumortier
(met de waardevolle
samenwerking van Elise Ramelot)

Lijkt uw kat al eens gedesoriënteerd ?
Stoot hij zich soms aan objecten
of heeft hij moeite om in huis te
circuleren ? Deze tekenen liegen
niet en ook al zijn katten gekend
voor hun scherp zicht, zij kunnen
eveneens gezichtsproblemen krijgen
dat tot blindheid kan leiden. Laat uw
dierenarts regelmatig het zicht van uw
kat controleren zodat hij indien nodig
snel kan behandeld worden.
Op welke manier verbetert u zijn
levenskwaliteit ?
Bij een blinde kat wordt het gehoor
zeer belangrijk. Zorg ervoor dat het
dier niet opgeschrikt wordt door
brutale geluiden of bewegingen.
Vooral tijdens de aanpassingsperiode
in een nieuwe woning. Roep je dier
vaak bij de naam en zorg ervoor dat je
stappen snel herkenbaar worden door
herkende geluiden of vibraties. Praat
steeds op dezelfde wijze en articuleer
goed alvorens je kat aan te raken voor
een knuffel, een spel of een maaltijd.
Een blinde kat moet binnen blijven
of kan toegelaten worden in een zeer
veilige tuin. U kunt er ook aan de
hand van een leiband of harnas mee
gaan wandelen alleen als de kat dit
zelf toelaat. Om te weten waar hij
zich bevindt, baseert hij zich op zijn
reukorgaan, de tast en het geheugen.
Bewaar zijn eten en zijn kattebak
steeds op dezelfde plaats. Hou hem in
het begin in een kleine, veilige ruimte.
Geef hem voldoende tijd om zich
zonder gevaar aan te passen. Probeer
een geochrafisch geurparcours te
creëren zodat het dier zich niet aan
meubels kan stoten. Het regelmatig
inwrijven van tafel- en stoelpoten
met sinaasappelschors (geur die hij
verafschuwt) helpt hierbij. Help hem
ook de weg naar zijn eten te vinden
door zijn kom met olijfolie in te wrijven
en om zijn veilige rustige plekjes terug
te vinden helpen feromonen (bv.
Féliway).
Laat ook geen speelgoed op grond
rondslingeren om te beletten dat de
kat struikelt.

Slechtziende katten houden niet
van hoogtes. Titine springt nooit
Help Animals
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Inzamelactie van de school
CAROLUS MAGNUS
Een origineel en sympathiek initiatief dat verbondenheid
stimuleert: de leerlingen van de basisschool CAROLUS
MAGNUS van Schaarbeek toonden een GROTE vrijgevigheid door een collectie te organiseren ten behoeve van onze
kleine bewoners. Ze verzamelden een aardig sommetje van
261,83 Euro wat onmiddellijk toegewijd werd aan het verbeteren van het welzijn van onze katten en honden.
Enorm bedankt aan alle kinderen die hebben bewezen
dat empathie tegenover dieren, de andere misdeelden
in onze maatschappij, niet afhangt van leeftijd. Een
bijzondere dankjewel aan de drie charmante en schattige
ambassadrices die het voor hun rekening namen om ons dit
voorzienige geschenk, terecht trots, te brengen…
Ook Mouchka, attente supervisor die nonchalant op de
radiator ligt, zal ons niet tegenspreken.

Feest van het dierenwelzijn in Anderlecht

Zaterdag 28 september organiseerde de
gemeente Anderlecht het feest van het
dierenwelzijn. De jaarlijkse festiviteit werd
op een ongewone plek gehouden. Voor deze
gelegenheid bevonden de 6 uitgenodigde
dierenwelzijnsverenigingen (waaronder
natuurlijk Help Animals) zich op de top van de
Astrid Park-heuvel.
We werden vertegenwoordigd door ons
«dynamisch duo », Françoise en Lydie, wiens
enthousiasme, goed humeur en legendarische
glimlach helaas niet in staat waren om de
regen en wind te verdrijven die veel bezoekers
ontmoedigde… Het was geen weer om een hond
door te jagen.
Bedankt aan iedereen die de weergoden heeft
getrotseerd om ons te bezoeken en om samen
anekdotes over onze gezamenlijke passie te
delen: onze huisdieren.

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

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

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht
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TRIBEL METALS
O U D E

M E TA L E N

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

Voedseldonnatie
van de stichting
Fondazione CAPELLINO
De stichting CAPELLINO, opgericht door
ALMO Nature om kansarme dieren en
vluchtelingendieren te helpen, heeft ons royaal
twee grote pallets honden- en kattenvoer
aangeboden. Het bewijs, als dat al nodig zou
zijn, dat dit geweldige merk niet tevreden is met
ijdele toespraken of beloften zonder toekomst…
Ze brengen het werkelijk in de praktijk en
steunen verenigingen waar dagelijks een beroep
op wordt gedaan om het onverdraaglijke lijden
van verlaten- of zwerfdieren te verzachten.
Help Animals is nu partner van de CAPELLINO
Foundation en ondersteunt 100% van de acties.
De details kan je ontdekken op de sociale
netwerken.

Na een mooie carrière...
Toegekomen in 2003 bij Help Animals, is onze dierbare secretaresse Mw Francine MARCY tot aan een welverdiende
pensioen gekomen eind van deze maand augustus, nadat ze
een paar extra verlengmaanden presteerde om ons toe te
laten een opvolger te vinden. Zij heeft beloofd ons dikwijls
te komen bezoeken en was reeds aanwezig bij de inhuldiging
van het asiel van Kasteelbrakel afgelopen september.
Wees nochmaals bedankt, beste Francine, voor uw
medewerking die zo belangrijk voor ons was en kom ons
dikwijls bezoeken (als vrijwilliger misschien?). Je weet dat je
bij ons, altijd thuis bent.
De raad van Bestuur van Help Animals

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metroen autobusmaterieel
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de dieren
Weeshuisstraat 44/48
1070 Brussel
Tel. 02 / 205.12.11
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PRIJS: 1,50 €

Help Animals
Bollinckxstraat 203 - 1070 Anderlecht
(HK30230346)

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

T. 02/523.44.16 

F. 02/520.19.76

10 rue du Bois d’Apechau
1440 Kasteelbrakel
(HK30224417)

OPENINGSUREN: ALLE DAGEN VAN 13 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

