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Zonder U, zonder uw passie, zon-

der uw steun en vrijgevigheid, zou-

den we niet kunnen bestaan. Het is 

ALLEEN dankzij U, lieve leden, dat 

Help Animals blijft groeien en elke 

dag meer dieren verwelkomt aan 

wie U uiteindelijk de kans geeft om 

in een liefdevol gezin terecht te ko-

men! En U, beste lezers, weet maar 

al te goed dat we voortdurend een 

beroep doen op uw schenkingen, 

die we volledig investeren,  om het 

welzijn, de levenskwaliteit en de 

bescherming van alle dieren die we 

iedere dag verwelkomen en die ons 

zo dierbaar zijn, te verbeteren.

U weet ook (zie uitleg op pagina 24) 

dat uw schenkingen tot 45% fiscaal 

aftrekbaar zijn vanaf een minimum-

storting van 40 euro over een ka-

lenderjaar (lidmaatschap en kalen-

deraankoop niet inbegrepen).

We hebben (eindelijk!) het genoe-

gen u uitstekend nieuws te melden 

in dit  wel afschuwelijk "COVID" 

-jaar: voor de schenkingen die u in 

2020 (aanslagjaar 2021) gaat doen, 

bedraagt  uw belastingverminde-

ring  60% van het gestortte bedrag,  

voor zolang het bedrag van uw 

schenking niet meer bedraagt dan 

20% van uw totale netto-inkomen.

Dit betekent dat u voor uw belastin-

gaangifte voor 2021 (inkomen voor 

2020), wanneer u 40 euro schenkt 

aan een erkende organisatie, u dan 

24 euro terugkrijgt ... en u dus uit-

eindelijk slechts 16 euro betaald 

heeft voor uw schenking!

Maar laten we nuchter blijven. In 

deze moeilijke tijden die iedereen 

treft, hopen we natuurlijk dat dit 

goede nieuws u zal aanmoedigen 

om uw vertrouwen in onze vereni-

ging te versterken en ons te blijven 

steunen.

Echter, om van de belastingvermin-

dering te kunnen genieten, dient u 

immers altijd het totale bedrag aan 

schenkingen dat aan de voorwaar-

den voldoet, aan te geven. De Fi-

nanciële Administratie past, indien 

nodig, de wettelijke beperkingen 

toe.

 voor onze toekomstige 
schenkers... en huidige !

Goed 
nieuws

A. Dumortier

Nieuwe logo
Mooi en harmonieus... Eigentijds en modern...
Wij hebben het groot genoegen U ons nieuwe logo voor te stellen!
Tegenwoordig symboliseert hij de geest van onze twee asielen, solidair en in-
herent: onze honden en katten van Anderlecht in perfecte harmonie met onze 
paarden en andere boerderijdieren van Kasteelbrakel.
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Het woord van de voorzitster

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

Beste leden, beste vrienden van Help Animals,

Ik dank jullie voor alle persoonlijke berichten, e-mails en vrien-

delijke attenties op de sociale media sinds mijn benoeming tot 

voorzitster.

Jullie kunnen me vertrouwen, elke dag zet ik mij in om opnieuw 

hoop te geven aan al deze dieren die het slachtoffer zijn van 

achterlating, onverschilligheid, nalatigheid, mishandeling door 

mensen, van wie sommigen ze uitbuiten voor puur egoïstische en 

commerciële doeleinden.

Hen een kans geven om gerespecteerd en geliefd te worden, of 

ze nu klein of groot zijn, stamboom of niet, jong of oud: dit is onze 

constante strijd, een strijd die SAMEN wordt gevoerd, geheel op 

vrijwillige basis, in dienst van deze dieren.

Deze strijd, gaan we solidaire aan, als team, met onze verzorgers, 

onze medewerkers, onze trouwe vrijwilligers, Fabrizio FOLLAC-

CHIO (onze directeur) en onze 100% vrijwillige raad van bestuur 

bestaande uit:

Mireille DELAUNOIS, schatbewaarster

Sandra DE CLIMMER, Christiane LOEMAN, Mia VAN DER STAP-

PEN, Roland DENIS (beheerders) 

et Anne DUMORTIER (algemeen secretaris)

… maar vooral met JULLIE, beste leden en vrienden, zonder wie 

onze dromen voor onze vrienden de dieren nooit zouden kun-

nen uitkomen. Met deze aanhoudende pandemie zijn we zeer 

nauwgezet de gezondheidsregels blijven toepassen naar onze 

medewerkers toe evenals om de afspraken voor adoptie en ach-

terlating te organiseren. We hebben niet het recht om risico's te 

nemen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze dieren die 

zonder verzorgers zouden kunnen vallen.

 U zult allemaal begrijpen dat het, onder deze betreurenswaardi-

ge omstandigheden, voor ons helaas onmogelijk is om in decem-

ber onze gebruikelijke opendeurdagen in Anderlecht te organise-

ren zoals we gehoopt hadden in september.

Wettelijk recht op antwoord ontvangen van meester Jean-Jac-

ques PEGORER, te publiceren zoals op pagina 5 in het HELP 

ANIMALS INFO-magazine van december 2020 – onder het ka-

der « een woord van de voorzitster »

Uw magazine van 09/2020 verklaart de leden mijn plotselin-

ge « verdwijning » uit de VZW niet (effectief lid sinds 1983, vi-

cevoorzitter 1986/2014, voorzitter & admin. –afgevaardigde 

2014/2020).

Ik had bij de raad van bestuur klachten van werknemers gefor-

muleerd wegens pestrijen op het werk. De raad van bestuur be-

schuldigde mij ervan dat ik het personeel « te veel » verdedigde 

en « een slechte sfeer creëerde ». Ze beëindigde plotseling mijn 

arbeidsovereenkomst, sneed mijn e-mail adres af en stelde op 

07/04/2020 tijdens een algemene vergadering voor om me uit al 

mijn functies te ontzetten, dit na een kwetsende campagne van 

desinformatie en het verzamelen van volmachten.

Leden hekelden de procedure die tegen mij werd gebruikt, in 

aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder die door mij werd 

verzocht. Om te voorkomen dat ik deze algemene vergadering 

voor de rechtbank moest aanvallen, gaf ik er de voorkeur aan 

mijn functies neer te leggen en mezelf voor te behouden om de 

onrechtmatige beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst aan 

te klagen. Ik heb bij de bevoegde instanties de daden van peste-

rijen op het werk aan de kaak gesteld.

De algemene vergadering 04/07/2020 heeft niet anders gedurfd 

dan me erelid te maken van H.A., hetgeen ik, gezien mijn toewij-

ding gedurende 37 jaar in dienst van H.A., aanvaard heb. Ik werd 

weggestuurd met zeldzame brutaliteit zonder een bedankje of 

een bloem.

J.J. PEGORER, Erelid van H.A.   
 jjpegorer@pegoreravocat.be
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inneren we onszelf er elk moment aan dat het aan U is, beste le-

den, dat we het verschuldigd zijn: dit is voor mij de gelegenheid 

om u meer dan ooit te bedanken van de loyaliteit en het vertrou-

wen dat u al bijna 40 jaar in ons stelt ... en waar we elke dag stre-

ven om deze waardig te zijn, zodat al onze dieren genieten van 

optimale leefomstandigheden voordat we hen een adoptiegezin 

vinden dat van ze houdt en ze respecteren zoals ze dit verdienen.

Op enkele dagen van het eindejaar, wens ik jullie oprecht de bes-

te kerst- en nieuwjaarsfeesten ondanks de slopende hygiënische 

omstandigheden die we doormaken.

Zorg vooral voor uzelf, uw dierbaren en onze dieren.

Laten we positief blijven over onze toekomst.

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

s.devis@helpanimals.be 

Om uw gezin en uw dierbaren te beschermen ...

Om iedereen te beschermen van wie je houdt ...

Om uw collega’s op het werk te beschermen ...

Om u zelf te beschermen… en zo uw kleine (en gro-

te) viervoetige vrienden gerust te stellen hun baasjes 

zo lang mogelijk gezond te houden ...

Adopteer nu je masker met 
het HELP ANIMALS-logo!

Verkrijgbaar in het asiel, het kost je slechts 5 euro als je 

het ter plaatse koopt (6,00 euro verzending per post).

Het is natuurlijk zeer jammer voor ons om te weten dat onze eni-

ge ontmoeting van dit jaar 2020 niet kan plaatsvinden, het enige 

moment dat onze banden hechter zijn, dat we onze smakelijke 

anekdotes over onze huisdieren kunnen delen, en jullie al onze 

gasten laten zien die we gered hebben.

Laten we allemaal hopen dat, als iedereen solidair zijn plichten 

en verantwoordelijkheden jegens anderen op zich neemt (fami-

lie, vrienden, buren, zwakkere ouderen), deze pandemie zo snel 

mogelijk kan worden uitgeroeid, zodat we elkaar in de lente kun-

nen terug zien.

Dit jaar werd het asiel opnieuw geconfronteerd met de massale 

toestroom van zwerfkatten en kittens… Velen van jullie weten 

het: de ellende van de kat is absoluut dramatisch! Ze zijn met 

duizenden, zwervend, verlaten of geboren op straat, die zo goed 

mogelijk proberen te overleven, verzwakt, getraumatiseerd, ver-

ward en zich blijven voortplanten in een exponentieel tempo. 

We werden door dit probleem niet gespaard omdat we, zoals elk 

jaar (vooral deze zomer), te maken hadden met een spectaculaire 

toestroom van nieuwe katten en kittens die in massa achtergela-

ten werden.

Gelukkig hebben we dankzij uw donaties onze "alle comfort" kat-

tenverblijf in Kasteelbrakel kunnen bouwen en zo een vijftigtal 

wilde katten kunnen redden die daar nu vredige en gelukkige 

dagen beleven. Ik nodig jullie uit om deze kleine oase van rust te 

komen bekijken waar deze zwerfkatten steeds socialer worden 

in contact met mensen.

In ons asiel in Kasteelbrakel moesten we met spoed Aziatische 

varkens verwelkomen die ronddwaalden in de gemeente Water-

loo en die een paar weken later nog steeds niet zijn opgeëist. Om-

dat het erg delicaat is om ze te integreren met ‘’large white” (roze 

varkens), moesten we een tweede verblijf bouwen om iedereen 

vreedzaam te laten leven. Hartelijk dank, beste leden, voor deze 

nieuwe realisatie die zonder jullie onmogelijk zou zijn geweest.

In het asiel van Kasteelbrakel is ons volgende doel om binnenkort 

ook scholen te kunnen verwelkomen om kinderen vertrouwd te 

maken met boerderijdieren, om hen te laten begrijpen dat alle 

dieren gevoelige wezens zijn, maar ook om hen het lijden uit te 

leggen waarvan ze maar al te vaak het slachtoffer zijn vanwe-

ge het egoïsme, het onbewustzijn, de verwaarlozing en zelfs de 

wreedheid van bepaalde mensen.

In het asiel van Anderlecht zetten we de renovatiewerken voort 

aan onze oude administratieve kantoren om ze om te vormen tot 

een ruime en aangename opvangruimte voor onze katten en kit-

tens, helaas steeds talrijker. We zullen daar ook een nieuwe die-

renartsruimte inrichten zodat we onze dieren ter plaatse kunnen 

opereren in plaats van hen de (soms traumatische) beproeving 

van het transport op te leggen naar onze dierenartsen. We ver-

geten niet dat we ook onze hondenkooien moeten verbeteren 

om ze meer ruimte en comfort te bieden. 

Bij de realisatie van al deze projecten - en nog vele andere - her-

Het woord van de voorzitster
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Lovenswaardige intenties...

Aanvankelijk was het idee van deze “pedagogische 
boerderij” gebaseerd  op respectabele doelstellingen:  
“mogelijkheden bieden”, door kinderen en hun families 
te betrekken bij de notie van ecologie, om hen bewust te 
maken van het belang van de natuur en aan hun empathie 
te werken door hen te leren om voor dieren te zorgen… 
zoals bevestigd door de commentator van een van de vi-
deo's die de school op Facebook plaatst: “Als we de na-
tuur respecteren, respecteert het ons op haar beurt. Te 
vaak hebben mensen sterker willen zijn dan de natuur en 
haar willen domineren met de gevolgen die we momen-
teel ervaren ... "Helaas, hier, van eerbare principes tot de 
meest onaanvaardbare handelingen, is de grens drama-
tisch klein!"

… NAAR EEN ONAANVAARD-
BARE REALITEIT!

Zodra ze ter plaatse aankomen, worden professionele 
verzorgers en vrijwilligers uit de opvangcentra in afgrij-
zen ondergedompeld: een onhygiënische omgeving die 
totaal ongeschikt is voor dieren die gedwongen worden 
op een paar ellendige tientallen vierkante meters samen 
te leven, ingeklemd tussen een industrieel gebouw en een 
spoorlijn, gevangen langs een hoge muur en kennelpane-
len, waden deze sukkelaars  zo goed als ze kunnen in een 
smerige beerput met de schadelijke stank, walgelijk van 
het vuil! De kleinheid van de plaats is totaal onverenig-
baar met hun natuurlijke omgeving en een minimum aan 
welzijn,  in het bijzonder voor de "meer exotische" dieren 
zoals marras of struisvogels.
Pedagogie? Zei je "pedagogie"? Is dit hoe de mens leeft?  
Hoe kunnen we ons in zulke apocalyptische omstandig-
heden, ook maar één enkele instantie voorstellen dat 
kinderen naar behoren de meest elementaire regels van 
bescherming en welzijn van deze gevoelige wezens, zijn-
de dieren, te respecteren worden aangeleerd? Het beeld 
dat hen aldus wordt meegegeven van de manier waarop 
mensen wilde dieren en huisdieren kunnen behandelen 
en houden, is een voorbeeld dat niet alleen absoluut be-
treurenswaardig is in het onderwijs, maar ook (en onge-
acht enige filosofische overweging) volkomen onwaardig  
van een beschaafde samenleving!

En nu ?

Het dossier wordt nu naar Leefmilieu Brussel, de bevoeg-
de autoriteit voor dierenwelzijn in Brussel, gestuurd. Als 
de administratie zestig dagen de tijd heeft om te beslissen 
over de eindbestemming van de dieren, hoopt Help Ani-
mals, net als de andere opvangcentra, dat, gezien de ernst 
van de feiten, hun inbeslagname zal worden bevestigd en 
dat ze hen definitief worden toevertrouwd.

Dinsdag 10 november. Vroege avond. Door de ramen van een 

trein werd plotseling de aandacht van een passagier gewekt 

door enkele tientallen dieren die opgesloten waren in een 

krappe ruimte aan de achterkant van een gebouw en waar-

schuwde de politie ... Eenmaal ter plaatse, ontdekt de politie 

van de regio Brussel dat er effectief "een probleem" is in de 

zogenaamd "pedagogische" boerderij van het EL HIKMA LA 

SAGESSE Instituut in Vorst (Brusselse gemeente): pony's, al-

paca's, struisvogels, nandoes, marras, geiten, konijnen, neer-

hofdieren en nog veel meer, oehoe (een soort waarvan het 

bezit in België verboden is) wachtend, zo goed als ze kunnen, 

gedwongen in een wereld van smerige, akelige verlaten-

heid… ondraaglijk! De politie beslist onmiddellijk om de hele 

kudde in beslag te nemen.

Meteen gevraagd om voor deze ongelukkige slachtoffers 

te zorgen, doet Help Animals een beroep op de solidariteit 

van haar collega's van Animaux en Péril, du Rêve d'Aby, Équi-

Chance en de Royal League for the Protection of Birds om 

hen in aller nood op te vangen onder omstandigheden die be-

vorderlijk zijn voor hun welzijn en ontwikkeling.

DE VERWONDERING EN DE GLIMLACH 

VAN EEN KIND ZIJN ONBETAALBAAR ...

… Behalve dat van het lijden van dieren?



schenk hen een 
nieuwe thuis 
Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door 

een simpele love at first sight effect. Een fysiek contact (be-

zoek aan het asiel, het leren kennen van het dier, regelma-

tig wandelen,...) is noodzakelijk opdat men zeker is dat de 

adoptie voor 100% slaagt. 

Wij raden U aan om onze website www.helpanimals.be 

grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier 

dat uw aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dage-

lijks aangepast. U kunt ook ter plaatse of per telefoon infor-

meren 02/523.44.16. Onze ploeg zal U alle nodige inlich-

tingen verschaffen opdat U zeker weet of het gekozen dier 

nog een mooie tijd met U kan beleven.
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Ze zijn gelukkig

ROXANE (BEBELLE genoemd)
Bulterriër, 3 jaar, door Dhr De Groof  op 2 februari 2020 , geadopteerd.

Roxane heet nu « Bebelle Deluxe ». Tijdens haar wandelingen heeft ze nog schrik van andere mensen 
en dieren waardoor ze zich licht angstig, agressief, gedraagt. Haar nieuwe baasjes doen er alles aan 
om haar angsten te overwinnen. Zij verzekeren ons dat Bebelle op zeer goede weg is.

REMBO (ICHABOD genoemd)
10-jarige Chihuahua, door Mevrouw Malevez op 27 juni 2020, geadopteerd.

Toen dit klein dapper ventje zijn nieuwe vriendjes (een 14-jarig « vrouwtje », een 10-jarig 
« moedertje » en een leeftijdsgenootje) ontmoette, startte het feest....... Ze konden hun geluk niet 

op : deze vriendjes hebben hem met open pootjes ontvangen alsof hij er altijd was geweest. De 
duiven daarentegen hebben een ander verhaal te vertellen want zij zijn niet meer welkom op het 

terras... dit is nu het huis van Ichabod ! Meesjes en andere kleine vogeltjes kunnen daarentegen 
nog steeds komen eten....of zijn ze misschien tot nu toe aan zijn vinnige oogjes ontsnapt ? In het 

appartement durft hij wel hier en daar een plasje plegen alsof hij denkt dat er na zijn besproeiing 
madeliefjes tussen de tegels zullen groeien (geen paniek : zijn baasjes houden na zijn passage alles 

proper en netjes). Na een zware werkdag slaapt hij tesamen met zijn twee « moedertjes » in de 
kamer. Op zijn rug, vier pootjes in de lucht, snurkt hij zichzelf door de nacht.

BÉBÉ
5 jaar, op 16 december 2019 door Mevrouw Bax, geadopteerd.

Bébé heeft zelf zijn mamie uitgekozen. Zodra zij binnenkwam, heeft hij zijn pootjes op haar gelegd. 
Ze waren voor mekaar voorbestemd ! Eens thuis voelde hij zich onmiddellijk op zijn gemak. Titi, 
de vorige kat van Mevrouw Bax was overleden.... en zij is ervan overtuigd dat Titi haar keuze heeft 
geleid en bepaald. Bébé gedraagt zich net zoals haar voorganster Titi : een ware kat-hond. Hij wijkt 
niet van haar zijde en vlijt zich s'nachts knusjes tegen haar aan. Dit katje staat wel op zijn netjes 
getimede gewoontes : tijdens het borstel moment s'morgensvroeg, geeft hij kopjes om veelvoudige 
kusjes te krijgen, zalige dutjes in de zetel van papy, ontdekkingstocht in en langs de kasten en laden, 
vullen zijn dagen. Titi blijft voor altijd in het hart van haar baasjes maar Bébé is er ook in geslaagd 
zijn eigen plekje te veroveren !

MOSSEL (MIMI genoemd)
 6 jaar, op 15 juni 2020 door Dhr en Mevr. Certyn, geadopteerd.

Na een tweetal dagen voelde ik me volkomen thuis in dit gezin. Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
nieuwe baasjes zich zeer gelukkig kunnen prijzen met mij en dat ik (volgens het spreekwoord) met 

mijn poepje « in de boter ben gevallen » ! Ik herken mezelf niet meer ! Ik stop niet met spelen !
 Stéphanie (inspecteur) kon het succes van mijn adoptie bevestigen. Ssssst ! Ik heb haar zelf horen 
zeggen « ze is hier helemaal thuis ». Tijdens de vakantie heeft zij zelfs gedurende een tiental dagen 

voor mij gezorgd. En we hebben heel veel plezier gemaakt. 
Kortom, het kan niet beter : Liliane, (geliefde van papy Roger) is nu ook mijn vriendin. Ik hoop op 

een lang en gelukkig leven aan hun zijde. Ik ben heel gelukkig en ben zeer blij dat Help Animals het 
perfecte gezin voor mij heeft gevonden.
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Beste leden, we hebben een overvloed aan onderwerpen voor december ontvangen waardoor we niet alle verhalen 
kunnen publiceren. Wees gerust : deze worden in de editie van maart 2021 behandeld !

SPIROU, PEPSI genoemd Heer en Meester van de Verschueren

Cafékatten behoren tot een traditie die stilaan verdwijnt.
Ze betekenden veel meer dan muizenjagers en waren vaak « de trots van het huis » , de levende publiciteit voor alle 
comfort, onuitputtelijke bron van gesprekken en een uitnodiging tot rust en vrede. 
Diegenen die Marcel (Licorne genoemd), Jean-Claude ( Soleil genoemd) en Bolognaise (van de « Brocante ») hebben 
gekend, herinneren hen met heel veel tederheid.
Men kan denken dat Pepsi van Help Animals op 14 september 2018 toevallig in de legendarische Brasserie Verschueren 
belandde, niets is minder waar.
Dit was een afspraak met het Lot.
Pepsi en deze brasserie waren wederzijds voor mekaar bestemd.
Weinigen geloven dat deze nieuwe huisbaas er pas sinds 2 jaar woont ; het lijkt alsof hij er al sinds het begin vertoefde.
Men zou geloven dat de Verschueren rond dit personage is gebouwd....
De populariteit van Pepsi is naar een onwaarschijnlijke gekke dimensie gegroeid ; Belgische brasserie folklore waardig.
Hij is de inspiratiebron voor tekeningen en schetsen, internet posts en zelfs voor de creatie van twee succesvolle T-shirts.  
Een klant heeft voor deze vedette 2.0 zelfs een instagram account aangemaakt met meer dan 800 volgers.
14 september is « Pepsi Day ». Op deze feestdag is er een klank- en lichtspel, wordt er gedanst en gezongen, zijn er gratis 
rondjes en is er een tombola. Iedereen is dan ook in het zwart en wit gekleed ter ere van de jarige.
Binnenkort zien we Japanners over oceanen en continenten reizen om een selfie met Pepsi....
Nochtans is Pepsi niet perfect.
Hij is niet kuffelgezind en laat zich liever vanop afstand bewonderen : ondanks zijn zin naar gezelschap, houdt hij niet 
van persoonlijke contacten.
Als fervente fan van « what about the second breakfast ? » verliest hij al eens zijn zelfrespect door om extra eten te 
bedelen .... en herneemt ze dan door het te stelen wanneer het niet aangeboden wordt. 
Door zijn onverschrokken gulzigheid gebeurt het wel eens dat hij bij de één of andere buur, overtuigd dat het om een 
verlaten en hongerige kat gaat, overnacht. 
De volgende morgen wilt hij dan zo snel mogelijk naar buiten om dan braafjes naar de Verschueren terug te keren. Hier 
wordt hij dan met een lekkere vleespatee verwelkomd.
Deze komedie herhaalt zich wekelijks waardoor Pepsi tot de buurtmascotte is geëvolueerd.
Zijn hoogwaardigheid en schaarse gunsten wekken bij de klanten en het personeel een ietwat meelijwekkende 
bewondering op.
Als hij zich dan uiterst zelden op iemands schoot vleit, zijn alle andere aanwezigen jaloers....
Maar kunnen we hier werkelijk over fouten spreken ?
Wenst u een trouwe vriend vol bewondering ? Neem dan een hond !
Een kat moet je verdienen ! En Pepsi zeker.
  

Bertrand SASSOYE, barman in de 
brasserie Verschueren en verzorger van PepsiBertrand SASSOYE, 

BLONDY
Jack Russell en Loly, Chihuahua, respectievelijk 5 en 3 jaar 
werden op 4 augustus 2020 door Dhr Henrion, geadopteerd.

Lees hieronder de leuke nieuwtjes die Mijnheer Henrion ons liet weten :
«  onze meisjes zijn nu volledig geïntegreerd alsof ze niemand anders ooit hebben 
gekend.  Ze voelen zich helemaal thuis, ravotten met elkaar, zonder hun vele, warme 
knuffelmomenten te vergeten. »

A. Dumortier
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HOE WERKT 
DE REUKZIN 
VAN DE HOND?
Net als de smaakzin is de reukzin een 
chemisch zintuig: het laat honden toe 
om andere honden, mensen, andere 
diersoorten, voorwerpen, plaatsen, or-
ganische stoffen en zelfs gevaar te her-
kennen en te identificeren.

Een hond kan op 2 manieren geuren 
waarnemen:

1. VIA DE NEUS:
bij inademing gaan de in de lucht 
aanwezige geurmoleculen door de 
neusholtes met een snelheid van 1 
m/seconde en een debiet van 100 ml/
seconde.

2. VIA RETRONASALE WEG  
OFWEL DE NEUS-KEELHOLTE:

bij uitademing worden een aantal 
geurmoleculen rechtstreeks naar 
het reukorgaan gevoerd, zoals urine 
en voedsel.

Wanneer de hond een geur waar-
neemt, snuift hij deze op door snel 
achter elkaar in en uit te ademen en zo 
meer contact tot stand te brengen tus-
sen de moleculen en het reukslijmvlies 
(tijdens dit «  snuffelen  » passeert de 

luchtstroom met een snelheid van 10 
m/seconde en een debiet van 1.000 ml/
seconde). 

De epitheelcellen van het neusslijm-
vlies vangen de informatie op en stu-
ren deze door naar de hersenen ter 
hoogte van de reukkolf, zodat de hond 
een spoor van zelfs enkele dagen oud 
kan volgen. Het hoeft geen betoog dat 
langsnuitige honden een beter ontwik-
keld reukvermogen hebben dan hun 
soortgenoten met een korte snuit.
Wanneer de mens op een nieuwe plek 
komt, zal hij deze met zijn ogen verken-
nen om te zien waar hij zich bevindt. 
Een hond verkent de omgeving echter 
met zijn reukzin en heeft zijn ogen niet 
nodig. Enkel door de geur al weet hij of 
hij eerder op deze plek was en of er al 
dan niet mogelijk gevaar dreigt. 

Als je je hond uitlaat, is het belangrijk 
dat hij vrij rond kan snuffelen, anders 
raakt hij gefrustreerd en wordt hij mo-
gelijk angstig. Het is ook belangrijk om 
afwisseling te brengen in de wandelin-
gen, zodat je hond nieuwe geuren leert 
kennen. Bij een nest jonge hondjes 
scheidt de moeder een «kalmerende» 
geur af, die de puppy’s geruststelt. Als 
een mens bang is in aanwezigheid van 
een hond, gaat hij transpireren en een 
geur afscheiden die de hond herkent 
als een teken van stress.

HONDEN
Klokkenluiders

Het reukorgaan of de «neus» van 
de hond bestaat uit verschillende 
elementen die hem in staat stellen 
geuren tot 100.000 keer beter waar 
te nemen dan de mens. Honden 
hebben immers bijna 220 miljoen 
reukreceptoren, terwijl de mens 
het moet stellen met slechts 5 mil-
joen. Geen enkele technologie 
kan tippen aan de neus van een 
hond om geuren te detecteren.
Uitwendig wordt met de neus en 
de twee neusgaten lucht geïnha-
leerd voor de ademhaling en om 
geuren waar te nemen. Inwendig 
zijn de neusholtes uitgerust met 
neusschelpen (het ethmoïdaal 
labyrint). Deze neusschelpen zijn 
bedekt met een reukslijmvlies 
dat een bijzonder ontwikkeld ze-
nuwnetwerk bevat. Dit zenuwnet-
werk is op zijn beurt verbonden 
met de hersenen ter hoogte van 
de reukkolf om geuren te identifi-
ceren.
In het bovenste deel van het ge-
hemelte, achter de snijtanden, 
bevindt zich het vomeronasaal 
orgaan ofwel het orgaan van JA-
COBSON, dat via het neus-gehe-
meltekanaal verbonden is met de 
muil van de hond. Dit orgaan is bij 
alle zoogdieren aanwezig, maar is 
gemiddeld 130 cm² groot bij hon-
den tegenover slechts 3 cm² bij de 
mens.
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Christiane Loeman , veearts

WELKE VOORDELEN LE-
VERT DE REUKZIN VAN DE 
HOND OP VOOR DE MENS?
Speurhonden worden speciaal getraind voor:

• het opsporen van mensen die bedolven zijn door lawines of 
van aardbevingslachtoffers onder het puin;

• het opsporen van drugs (in vlieghavens) of, en vooral dan 
tijdens WO I, van explosieven;

• het opsporen van vermiste personen;

• het detecteren van een dreigende epileptische aanval bij 
het baasje, zodat de nodige voorzorgen genomen kunnen 
worden;

• het waarschuwen bij een te lage bloedsuikerspiegel  
(soms 15 minuten voor de aanval) bij een persoon met sui-
kerziekte;

• het identificeren van virussen of verschillende vormen van 
kanker.

De meest gebruikte rassen hiervoor zijn de mechelse en duitse 
herder en labradors. In Canada zetten de bereden politie en de 
douane ook beagles in om drugs op te sporen. 
De training is gebaseerd op het principe dat de hond zijn baas-
je wil plezieren en het bovendien ook leuk vindt de «geur» van 
zijn speeltje te identificeren en aan zijn baasje te signaleren via 
zijn lichaamshouding en andere dierenmanieren zoals krab-
ben en gaan zitten of liggen, wat hem uiteindelijk een beloning 
oplevert.

Het opsporen van kanker door honden is een zeer belangrijke 
screeningsmethode bij de preventie van bepaalde vormen van 
kanker, waardoor sneller een diagnose kan worden gesteld en 
laattijdige - lees zwaardere - behandelingen kunnen worden 
vermeden. Zo worden bijvoorbeeld prostaat- of longkanker 
gedetecteerd in de urine of de adem van de patiënt, waarin be-
paalde vluchtige organische verbindingen worden afgeschei-
den door kwaadaardige tumoren. Honden hebben een zodanig 
ontwikkelde reukzin dat zij zelfs een zeer kleine hoeveelheid 
deeltjes op een totaal van een biljoen nog kunnen waarnemen. 
Het Institut Curie in Straatsburg heeft een protocol ontwik-
keld voor de vroege opsporing van borstkanker door mechelse 
herders: een doekje met ofwel zweet ofwel een stukje weefsel 
van de betrokken persoon volstaat om kwaadaardige tumoren 
op te sporen.

WAT BETEKENT DIT 
VOOR COVID-19?
Uit onze vorige artikelen is gebleken dat het virus een cel bin-
nendringt en herprogrammeert om het werk voor hem op te 
knappen. Als gevolg daarvan gaan geïnfecteerde cellen andere 
moleculen vrijgeven dan gezonde cellen. Het zijn deze vluchti-
ge organische stoffen (voc) en niet het virus zelf die in het la-

boratorium gerecupereerd en aan de speurhond aangeboden 
worden. Men gebruikt hiervoor buisjes met een polymeer dat 
de vluchtige moleculen vangt en ze vervolgens geleidelijk vrij-
geeft zonder enig besmettingsgevaar. 

Het voordeel van te werken met een corona-speurhond is dat 
men mensen zou kunnen opsporen die besmet zijn met het vi-
rus en zo kan besparen op corona-tests. Eerst zal echter aan-
getoond moeten worden dat deze methode voldoende gevoe-
lig en specifiek is: gevoelig, omdat de honden in staat moeten 
zijn om personen op te sporen die drager zijn van het virus, 
maar slechts zeer lichte symptomen hebben; specifiek, omdat 
aangetoond moet worden dat deze honden enkel goed reage-
ren op de geur van Covid-19, met uitsluiting van andere virale 
luchtwegaandoeningen.
Deze speurhonden zouden ook kunnen helpen bij de bestrij-
ding van andere pandemieën: in enkele weken tijd zouden 
honden opgeleid kunnen worden die de nieuwe ziekteverwek-
ker kunnen opsporen. Ze zouden bovendien kunnen helpen 
bij de bestrijding van andere besmettelijke dierziektes, zoals 
in 2004 tijdens de vogelgriepepidemie, waarbij 150 miljoen 
stuks pluimvee in Azië werden geslacht, of in 2019 tijdens de 
varkenspestepidemie, waarbij vijf miljoen varkens in China af-
gemaakt moesten worden.

PERCENTAGE dat het oppervlak van het 
neusslijmvlies (receptoren) inneemt ten opzicht van de her-
senhelften:

Ø HONDEN     10,10 %

Ø  KATTEN    5,90 %

Ø  PAARDEN     5,10 %

Ø  KNAAGDIEREN   24,40 %

Ø INSECTENETERS     134,20 %

Ø MENSEN    00,29 %

WAAROM GEEN 
POLITIEKATTEN?
Katten hebben 67 miljoen reukreceptoren. Wanneer ze hun 
bek een paar seconden lang open houden en hun bovenlip licht 
krullen is dit om feromonen op te sporen: een techniek die 
flehmen genoemd wordt. Feromonen zijn geen geuren, maar 
chemische stoffen of "signalen" die worden uitgezonden door 
een bepaald dier en die specifieke reacties veroorzaken bij een 
soortgenoot. Deze feromonen zijn geen geuren, want ze wor-
den niet gedetecteerd door het neusslijmvlies, maar door het 
vomeronasaal orgaan ofwel het orgaan van Jacobson; door 
het open houden van de bek kunnen de feromonen in contact 
komen met het orgaan van Jacobson.



Onze pony PETRUSHKA, omgedoopt tot "Fauvette", is ver-
trokken en kwam bij zijn nieuwe metgezel genaamd "Valero" 
terecht... En, zoals zo vaak, eindigen de liefdesverhalen op een 
happy end want de twee kunnen het uitstekend met elkaar vin-
den.  Tot onze grote vreugde, alsmede die van hun adoptanten 
– die we oprecht dankbaar zijn - ontstond er dus een nieuw leuk 
duo.

Onze mooie HAVANNA, in juli 2019 in beslag genomen bij een beul die 
helaas welbekend staat bij de dierenbeschermingsverenigingen, was 
in een erbarmelijke staat (mager, vol parasieten, uitgedroogd, ...) bij het 
asiel aangekomen. Het duurde lang vooraleer ze weer in vorm was: na 
verschillende testen ontdekten we dat ze de ziekte van Cushing had. Ge-
lukkig hebben we voor haar een geschikte behandeling gevonden die ze 
voor de rest haar hele leven zal moeten ondergaan.
Een dame die een vriendje zocht voor haar jong veulen, was op slag ver-
liefd op deze mooie merrie.
Na een laatste en definitief bezoek aan haar toekomstige nieuwe woon-
plek, kwam de adoptie - tot grote vreugde van Havanna - tot stand. Zij 
had meteen een klik met haar nieuwe vriend Brego.
Dit is waar onze missie eindigt: mishandelde dieren weer op de been krij-
gen en een for ever home voor hen vinden waar ze voor de rest van hun 
leven goed verzorgd zullen worden. Onze immense dank aan de adoptant 
voor het adopteren van onze merrie ondanks haar dure behandeling.

Ons lief schaap LUFY gaat Fati gezel-
schap houden in het klein paradijselijk 
plekje van Jean-Yves, één van onze trou-
we adoptanten in Kasteelbrakel. Wij 
danken hem voor deze mooie adoptie.

 
adoptiES 
in Kasteelbrakel

 HAVANNA
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ZIPPO en MERLIN, twee geitebokken die vorig jaar 
in beslag werden genomen, hebben de harten van hun 
adoptanten doen smelten, en werden samen naar een 
mooi landgoed in Heppignies overgebracht.

ULRICK (in beslag genomen wegens nalatigheid) en PA-
RISIEN (achterlating) wisten een heel gezin te charme-
ren. We wensen hen veel succes in hun nieuwe leven en 
danken hun adoptanten oprecht voor hun voorkeur voor 
adoptie in een opvangcentrum.

Een heel groot DANK aan alle adopteerders !!

De ploeg van Kasteelbrakel

ZINA, TABASCO, URSULA en PANDORA  :  
uitzonderlijke adoptie !!!  

Een mooi kwartet verlaat ons:  Zina en Tabasco, 
twee jonge pony's, zullen samen nog vele frat-
sen blijven uithalen onder het toeziend oog van 
onze twee oma's Pandora (30 jaar oud) en Ur-
sula (28 jaar oud). Onze vier beschermelingen 
hebben letterlijk de harten van hun adoptanten 
doen smelten. We zijn hen dan ook enorm dank-
baar dat ze gekozen hebben voor de adoptie van 
twee oudere paarden in een opvangcentrum en 
deze zullen hen hiervoor eeuwig dankbaar zijn.  ZINA

ZINA

TABASCO

URSULA

URSULA

PANDORA

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

Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen 
aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een 
minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te 
bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groe-
peert op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld: 
lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het ui-
termate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt 
dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen. 
Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de 
Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijk-
heden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen 
centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde cate-
gorieën niet 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.   

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

facebook.com/helpanimals.be

D O N O R L I D  W O R D E N :
U W  F I S C A L E  VO O R D E L E N

OPTIEK C. VANDEN HEUVEL 
V A T 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

TEL. +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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Bedankt om ons leven te hebben verrijkt. Voor het toveren 
van zoveel glimlachen om je heen. Om ons de kans te hebben 
gegeven jouw aardse reis te delen. Weet je Olga, als van-
daag de Kleine Prins aan Saint-Exupéry, zijn schepper, zou 
gevraagd hebben een   schaap voor hem te tekenen (nou ja, 
een ooi!), zou hij aan jou gedacht hebben omdat je de meest 
uitzonderlijke schoonheid bezat: diegene die alleen duidelijk 
te zien is met het hart, maar nog te vaak onzichtbaar voor de 
ogen ..

Achtenveertig uur na Olga is ook onze Valentijn naar de ster-
renhemel gegaan … 

Samen met zijn vriend Antoine hadden we hem in november 
2019 in een erbarmelijke toestand naar het asiel gebracht: 
helemaal onder het slijk, smerig, gewond, totaal uitgeput.

Na het instorten van de roostervloer in hun gevangenis, vie-
len de meeste van hun soortgenoten, die veroordeeld waren 
tot de lijdensweg naar het slachthuis, in de mestput en ver-
dronken in hun eigen uitwerpselen. Na de hel van de bio-in-
dustrie te hebben meegemaakt, hadden onze twee overle-
venden de "kans" om ternauwernood aan dit vreselijke lot te 
ontsnappen, aangezien ze zich nu veilig en wel in onze facili-
teiten bevonden waar ze het geluk van het samenzijn konden 
ervaren en hun benen konden strekken in onze stallen voor-
aleer ze eindelijk konden proeven van de lentelekkernijen in 
onze weilanden, van de vrijheid en het licht in de vrije natuur.

Helaas Valentin, ben je nooit meer hersteld van je val, waar-
door je ernstige gevolgen had, je gezichtsvermogen verloor 
en last had van rugklachten waardoor je niet normaal kon 
bewegen. In de loop der tijd zijn uw mobiliteitsproblemen 
aanzienlijk verslechterd. Ondanks al onze zorgen en de tus-
senkomst van de osteopaat (met dank aan Julie, je lieve me-
ter), wisten we heel goed dat deze gevreesde dag waarop je 
krachten je in de steek zouden laten, naderde ... Op 2 okto-
ber, bevend, niet in staat om op te staan, je kon niet meer : tijd 
voor ons om in te grijpen en je op een serene manier te laten 
inslapen.

Nee lieve Valentin, je had echt niet het karakter van een door-
sneevarken! Integendeel: ook al was je slechts tien maanden 
bij ons, je wist hoe je de harten van al onze bezoekers kon in-
palmen.

En bovenal heb je de formidabele prestatie bereikt om be-
paalde gewetens wakker te schudden. Je kan rustig vertrek-
ken: ons hele team belooft je om je vriend Antoine op te vro-
lijken en hem het mooiste "varkensleven" te bieden.

Lieve Olga,

"De verborgen schoonheid van de lelijken ziet men onmiddelllijk", 
schreef Serge Gainsbourg …

Jij, lelijk??? Helemaal niet! Zoveel enorme "extra dingen" heb-

ben het verschil gemaakt! Hoe aan je unieke charme weer-

staan   als je naar ons keek met die verbaasde uitdrukking in je 

grote uitpuilende ogen? Hoe kan men je bijzondere, hinkende 

gang vergeten na je lichte handicap in de achterbenen? Hoe 

negeer je de wrijving van je nagels over de grond die ons on-

middellijk  je aanwezigheid aankondigde? Hoe kunnen we ons 

niet verwonderen over deze kostbare gelukzalige momenten, 

over deze gave van wijsheid, vertrouwen en tederheid die je 

ons gaf, zonder nog te spreken over de liefkozingen waarvan 

je zo intens genoot?

We dachten dat je onsterfelijk was oma Olga, jij, onze lieve 

mascotte, die met ons zo'n lange weg hebt afgelegd! Helaas 

is er een tumor ontstaan, een verraderlijke moordenaar, die 

geleidelijkaan onder je kaakbot groeide. Ondanks de behan-

delingen zette deze stiekeme verrader haar verwoestende 

werk voort, waarbij ze je van je favoriete bezigheid beroofde: 

je geliefde gras en hooi eten ! Dus op 30 september kleurde 

de lucht helemaal zwart. Machteloos moesten we ons neer-

leggen bij het ondenkbare: afscheid van jou nemen teneinde 

je waardig te ontlasten. En je laatste dag brak aan toen het 

licht in je ogen zachtjes vervaagde.

Je zal een grote leegte achterlaten in de wei alsmede in de 

harten van al degenen die zoveel van je hebben gehouden: je 

verzorgers, vrijwilligers en bezoekers, jong en oud. Ter nage-

dachtenis zullen we dag in dag uit doorgaan om je soortgeno-

ten te redden , om hun recht te verdedigen een leven  te lei-

den zoals ze dat verdienen. Rust zacht daarboven Olga, in de 

hemelse groene weiden waar je zeker aan iedereen zal vertel-

len dat er in Kasteelbrakel een klein paradijs op aarde is, een 

oase van rust en sereniteit waar slachting, angst, minachting 

en onmenselijk lijden voor eeuwig zijn verbannen.

Vaarwel Olga 
en Valentin…

A. Dumortier

Olga

Valentin
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In het begin schiep God de kat naar zijn eigen 
beeld. En hij vond natuurlijk dat het goed was. En 
het was trouwens goed. Maar de kat was lui. Hij 
wilde niets doen. Dus later, na een paar millennia, 
schiep God de mens. Enkel om de kat te dienen, 
om als slaaf te dienen tot het einde der tijden. Aan 
de kat had hij traagheid en helderheid geschon-
ken; aan de mens gaf hij neurose, de gave van doe-
het-zelf en de passie voor werk. De man gaf zich 
naar hartelust. 

Door de eeuwen heen bouwde hij een hele be-
schaving op gebaseerd op uitvinding, productie en 
intensieve consumptie. Een beschaving die maar 
één geheim doel had: de kat comfort, voedsel en 
onderdak bieden. Dat wil zeggen dat de mens mil-
joenen nutteloze, doorgaans absurde voorwerpen 
heeft uitgevonden, en dit alles om tegelijkertijd de 
weinige voorwerpen te produceren die essentieel 
zijn voor het welzijn van de kat: de radiator, het 
kussen, de kom, de bak met zaagsel, de Bretonse 
visser, het tapijt,  de rieten mand en misschien ook 
de radio, want katten houden van muziek. Maar 
van dit alles weten de mensen niets. Gezegend 
zijn zij. En ze geloven dat ze dat zijn. Alles is voor 
het beste in de beste der kattenwerelden.

Jacques STERNBERG

Wat ? Ik, straatkat? Nooit, hoor U mij: NOOIT! Ik weet het goed, ik, 

Don Vito PEPPINO  1e (en enige) absolute soeverein van het kat-

tenrecht, dat God mij heeft geschapen naar zijn beeld van perfectie! 

Onbedwingbaar beest, straatavonturier gekroond (door mijzelf) 

tot "Peppino Imperatore", ik was nog steeds, tot 10 augustus 2019, 

slechts een keizer zonder troon, een dakloze Monarch die voortdu-

rend op zoek was naar liefde en onderdak. In deze magere tijden 

was ik wanhopig om een   "Zonnekoning" te worden, omdat ik, na een 

laatste poging te hebben ondernomen om een   tuin en het hart van 

de bewoner te veroveren, mijzelf na enige tijd beperkt zag. Tijd om 

weer in ballingschap te gaan ...

 Ik geef toe: ik kon als hond en kat opschieten met de andere bin-

ken van het huis die illustere afstammeling van Al Katpone, ik vond 

het leuk om te pesten, om ze van Mijn pad te verdrijven. Zo betrad 

ik op 30 augustus 2018 majestueus een krappe arbeiderswijk ge-

naamd "Cattery" (laten we een kat een kat noemen: niets te maken 

met Catingham Palace!). En zelfs als, op een jaar tijd, mijn strafblad 

officieel slechts een paar vreemde stukjes en beetjes liet zien, zoals 

'kattenkruidroker', 'makreeldief' of zelfs 'vliegen seriemoordenaar', 

als een echte verlichte despoot , Liet ik mij daar onmiddellijk ‘God-

father of the Chamorra’ toewijden door de ‘snorrenmaffia’ aan wie 

ik dag en nacht met een genadeloze ijzeren voet Mijn wet oplegde, 

Mijn omerta, Mijn keizerlijke autoriteit.

Wat is er meer voor de hand liggend! Ik ben een kunstwerk! Ik ben 

intelligent ! Ik ben een dappere en onverschrokken avonturier! Nie-

mand anders dan ik bezit deze natuurlijke gratie, deze elegantie, 

deze allure, deze durf. Bewonder Mijn starende blik, Mijn "eeuwige 

sneeuw" gekleurde jas, Mijn waakzame oren, Mijn overwinnende 

snorharen, Mijn gestroomlijnd lichaam, Mijn oogverblindende pan-

tersprong Dus ... Waarom bleef ik elf maanden en elf dagen trans-

parant in dit hol vol luidruchtige hovelingen, in deze proletarische 

plaats die mijn rang niet waard was? 

Heel eenvoudig, je moet me eerst je witte poten laten zien voordat 

je de eer hebt om met me om te gaan! Ik wachtte, onvermoeibaar 

uit naar waardige mensen om te bezwijken voor Mijn vernietigen-

de charme, om Mijn vertrouwen te verdienen, om Mij nobel te die-

nen als een trouwe dienaar, met lichaam en ziel toegewijd aan Mijn 

dienst. Die dag brak aan op 10 augustus 2019 toen Isabelle Mij in 

haar armen nam ... Die dag deed Mijn onweerstaanbare kracht van 

verleider de rest: onder het rijk van hartstocht veranderde de beul 

Don Vito PEPPINO, 
imperatore e chadrino  (1)
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van miauwen in een hartenkoning. Ja, die dag, de eerste in 

de rest van mijn leven, begreep ik dat zij het zou zijn die ik 

zou 'kat-seizen', de perfecte mens van mijn keuze die de 

glorieuze avonturen van 'Don Vito Peppino, Imperatore e 

Chadrino ”. Maar die dag verloor ik zeker mijn reputatie als 

Eeuwige Casanova: ja, ik wist nog steeds niet hoeveel ze me 

zou leren om lief te hebben.

Vandaag nodig ik je vroeg in de ochtend uit om het verhaal 

van Mijn beproevingen te ontdekken op Mijn Instagram-ac-

count / il_chadrino /, waar ik nu met trots regeer over meer 

dan duizend fans die Mijn heldendaden dagelijks in vele fa-

cetten volgen: Kat "muze" (kat amuzeert zich) Wanneer ik, 

als een bron van goddelijke inspiratie, mijn moeder met heel 

mijn lichaam help bij het schrijven van haar soap, liggend als 

een pasja op het toetsenbord van haar pc!

Kat "clown", een kleine "gemiste" kat keerde schaapachtig 

terug, smerig als een oude monteur, van Mijn eerste verken-

ning van de garage!

"Grappige" kat, als ik gelukzalig lach in Mijn slaap bevolkt met 

dromen van uitgestrekte landen, wilde jachten, zonnige wei-

den, kussens en knuffels of, wie weet, wonderlijke werelden 

die voor mensen verboden zijn. Kietelend, zo "blije kat" als 

Mijn meesteres Mijn neus, Mijn oren en Mijn nek borstelt 

met haar godinnenhanden. Chatelain-meester en heer van 

het kasteel, die Mijn leengoed bewaken, koorddanser hoog 

op de uitkijktoren van de wilg in de aangrenzende tuin.

Onverschrokken jager, woeste engel die muizen, vliegen 

en vogels uitroeit, veranderde na een paar seconden in een 

zachte Lion King met fluwelen poten die spinnen onder de 

strelingen!

Een fel gekibbel, wanneer Ik dapper Mijn koninkrijk verdedig 

met klauwen en tanden, de ergste straffen opleggend aan die 

grove katers, die brutale poten die tevergeefs zullen probe-

ren Mijn kroon van Mij te stelen. Beschermende en tedere 

"politie-kat" -kap, Isabelle's trouwe lijfwacht voor een wan-

deling.

"Chafouin" in een treurige en opstandige bui als ze Mij dwingt 

deze duivelse ketting te dragen ... of Mijn vader, misdaad van 

lese-Majesteit, vergeet Mijn lievelingseten voor Mij te ko-

pen!

Nonchalante "koning" kat: uiteindelijk kan het me niet sche-

len welk protocol ... banale kartonnen doos of echtelijk bed, 

een simpele troon is genoeg voor Mij, aangezien Ik hun unie-

ke Cat-Beauty voor het leven zal blijven!

Anne Dumortier
(Een grote dank aan Isabelle CORLIER 

voor alle waardevolle informatie)

 (1)     Peppino, Keizer en katten godfather 
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Een fel licht verblindt me. Ik krijg amper de tijd om mijn 

ogen te openen als een onbekende me al lachend aan-

staart terwijl een hand me botweg vastgrijpt… 

Wat doe ik hier op de bodem van deze doos ? Waar is mijn 

mama ? Waar zijn mijn broers en zussen ? Ik herken geen 

vertrouwde geuren en geluiden meer van mijn boerde-

rij.  Daarbuiten hoor ik in de verte stemmen, vreemde 

kreten. Ik weet niet waar ik ben. Ik ben alleen. Ik beef. Ik 

bibber. Van de kou. Het is hierbinnen verdorie ijskoud !

… Eventjes bij de Mens… en dan weer weg. Zeg me, ben ik 

echt zo afstotelijk geworden dat ik je niet meer interes-

seer ?  Of misschien is hij vergeten dat ik geen peluchen 

dier ben. Ik ben een gevoelig levend wezen, een weesje 

dat constante aandacht nodig heeft, die eet, piept, roept, 

smeekt, elke dag groter wordt en ruimte en frisse lucht 

nodig heeft ! Ik zie goed in zijn blik dat ik voor hem niet 

meer ben dan een ‘lelijk klein gansje’, ongewenst dus snel 

op uitgekeken. Aldus besliste hij om me mee te nemen 

naar Help Animals…

Zelfs vandaag nog, ook al heeft mijn Mama Gans me 

gedurende een maand voor mijn geboorte uitge-

broed, geeft mijn adoptiemoeder, die ik de hele dag 

volg en die geen snavel of pluimen heeft, me vleugels ! 

Ze praat met diepe stem en… heeft haren op haar 

kin ! Maxime, dat is ze, mijn enige echte hartsmama, 

mijn verzorger die me groot bracht, me lief heeft, me 

nieuwe hoop, kracht en waardigheid gaf. 

Zij deelde met me de vreugde van haar harige fami-

lie : Ronny, Kenza, Pepita en Diabolo ( het blafkwar-

tet), Ben (de miauwer), die me onmiddellijk in hun 

harige familie opnamen. Ja, het is dankzij haar dat dit 

‘kleine, lelijke, manke gansje’, eenzaam, hinderlijk en 

verstoten zoals ik was, uitgegroeid is tot Stacy, ma-

jestueuze koningin van de erf en Facebook superster 

sinds 3 april 2020. En denk vooral niet dat ik zo ‘dom 

ben als een gans’ ben, want nooit, nee nooit of te nim-

mer, begrijp me goed, zal ik eindigen als een sneetje 

foie gras op een Kersttoastje !

 Het lelijke  
kleine gansje

Anne Dumortier
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Een speelkameraadje voor je kat in huis halen zodat zij zich min-
der eenzaam zou voelen dient weloverwogen te gebeuren. Het is 
immers niet altijd gemakkelijk om verschillende katten goed met 
elkaar te laten samenleven. Een huiskat kan doorgaans goed over-
weg met  heel wat diersoorten (waaronder de mens), tenzij ze van 
het verlegen type is, maar is eerder gereserveerd tegenover eigen 
soortgenoten. In tegenstelling tot de hond, die vrij aanhankelijk 
is ten aanzien van de mens en graag in groep leeft, hecht de kat 
zich vooral aan haar leefomgeving en heeft zij een eigen willetje!

Pas je omgeving aan!
Of je kat nu de enige kat in het gezin is of de woonst moet 
delen met andere soortgenoten, de omgeving moet wor-
den aangepast aan haar of hun activiteitenbehoeften en 
biologische instincten. Dit is vooral zo als katten niet bui-
ten kunnen. Een ongeschikte omgeving en/of de afwezig-
heid van activiteitmogelijkheden vormen een grote bron 
van stress voor de kat. Voor een vlotte kennismaking met 
nieuwe soortgenoten is het echter absoluut nodig dat de 
katten zo ontspannen mogelijk zijn.

Wat gebeurt er hierbij 
in de hersenen?
Bij stress maakt het sympathisch zenuwstelsel adrenali-
ne en cortisol (het stresshormoon) vrij in het lichaam van 
het dier om de organen voor te bereiden op een vlucht- of 
vechtreactie. Deze stimulatie, die kan worden omschreven 
als een afweersysteem, kan elke ervaring van beloning of 
genot afremmen door het blokkeren van de aanmaak van 
onder andere dopamine (het genotshormoon), endorfine 
(het hormoon dat ons welbevinden bevordert en een pijn-

stillende en rustgevende werking heeft), serotonine (het 
gelukshormoon dat cruciaal is voor je stemming) en oxyto-
cine (het ‘knuffel’hormoon voor goede sociale relaties en 
ontvankelijkheid voor tederheid en liefde). Deze laatste 
hormonen worden ook wel «gelukshormonen» genoemd 
en schieten in actie bij positieve emoties.
Endorfine, dopamine en serotonine zijn essentieel om het 
«beloningssysteem» te activeren. Adrenaline en cortisol 
verhinderen echter het aanleren en activeren van dit sys-
teem, dat nodig is om positieve verbanden te leggen, die 
absoluut noodzakelijk zijn om andere soortgenoten als 
«vriend» te zien en niet als de vijand met wie je moet vech-
ten of voor wie je moet vluchten!

Zorg ervoor dat de indeling van je interieur is afge-
stemd op de behoeften van je kat(ten) en aarzel niet 
om de nodige aanpassingen te voorzien:

• De huiskat zit graag in bomen; zij leeft op een hoogte 
(van minstens 1 tot 2 meter) en wil zien zonder gezien 
te worden, vandaar het belang van kattentorens, hoge 
observatieposten en schuilplekken;

•  De inrichting van een «3D-ruimte»: voorzie een krab-
paal waar de kat haar nagels in kan zetten en tegenaan 
kan wrijven om haar feromonen achter te laten die 
door de verschillende klieren op haar lichaam worden 
geproduceerd;

• Creëer zoveel mogelijk uitdagingen op het vlak van 
activiteiten: jaagspelletjes, het stimuleren van be-
weegroutines, van het eetmoment een zoekspelletje  
maken,...

• Zorg voor een veilige toilettoegang en voldoende kat-
tenbakken (...)

Hoe integreer je succesvol een 
nieuwkomer en zorg je ervoor dat
je katten goed met elkaar opschieten?
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ANNE-SOPHIE MUFFAT
Coach en gedragsdeskundige honden en katten

Shiatsutherapeut voor dieren

T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be

BIBLIOGRAFIE:
• Le cerveau : le fabuleux trésor de l’humanité 
du Dr. Martine Faure-Alderson aux éditions Guy 
Trédaniel

• Les hormones du bien-être de Karim Reggad 
aux éditions Josette Lyon

• L Source du Dr. Tara Swart aux éditions Leduc S.

Om de kennismaking tussen de nieuwkomer 
en de aanwezige katten vlot te laten verlopen, 
moeten ze al hun communicatiemiddelen vrij 
kunnen gebruiken:

•  visuele communicatie (krassen en krabben, …),

• lichamelijke communicatie,

• chemische communicatie via verschillende klie-
ren die zich verspreid op hun lichaam bevinden 
(geurklieren op gezicht en poten…) .

De eerste kennismaking met de «nieuwkomer» 
is superbelangrijk!

Zoals blijkt uit de paragraaf over de werking van de 
hersenen, is het logisch en essentieel dat de eerste ken-
nismaking met de soortgenoten een positieve ervaring 
is. Eén enkele slechte ervaring kan immers volstaan om 
een fobie bij de katten te ontwikkelen, die niet snel zal 
verdwijnen! Angstgevoelens kunnen bovendien leiden 
tot agressief gedrag! 
Denken dat tijd het probleem zal oplossen blijkt vaak 
een onterechte hoop en kan dramatische gevolgen 
hebben, zoals verwondingen die soms niet meer te 
genezen zijn! Gelukkig moet je niet direct wanhopen: 
als de eerste ervaring negatief uitpakte, is nog niet 
alles verloren. Hersenen zijn veerkrachtig en de kat 
beschikt, net als de mens, over de zeer kostbare vaar-
digheid om door positieve ervaringen en leerprocessen 
een ander gedrag aan te leren, dat mee veranderingen 
in de hersencircuits tot stand brengt door de vorming 
van nieuwe neuronen... maar dit zal een werk van lange 
adem zijn!

Hoe ga je nu best te werk?

•  Forceer nooit een ontmoeting als de nieuwe kat 
nog maar net gearriveerd is en jouw huis of fa-
milieleden nog niet heeft leren kennen. Zij moet 
zich eerst op haar gemak voelen opdat de ont-
moeting met haar soortgenoten vlot zou verlo-
pen;

• Geefhaar eerst een eigen plekje in je leefruim-
te, apart van de andere soortgenoten, totdat de 
nieuwkomer zich voldoende vertrouwd voelt 
met het nieuwe huis en de medebewoners;

• Rustgevende feromonen kunnen hier zeer nut-
tig zijn (zoals Feliway, klassiek of in sprayvorm), 
net zoals de verstuiving van hoogwaardige es-
sentiële oliën die voor meer ontspanning en 
verankering zorgen (echte lavendel, roomse ka-
mille, ...);

• Pas als je zeker bent dat de nieuwkomer zich 
volledig op zijn gemak voelt, mag je starten met 
het kennismakingsproces.

Persoonlijk werk ik graag met zeer lekkere hapjes, die ik enkel geef 
als de katten bij elkaar zijn (gewone brokjes zijn niet lekker genoeg 
voor dit «project»). Het eerste contact moet absoluut gepaard gaan 
met positieve gevoelens, zodat de hormonale afscheidingen die 
geassocieerd worden met de soortgenoot het «beloningssysteem» 
activeren. 

Daarom laat ik de katten op een veilige afstand van elkaar eten, 
maar zorg ik wel voor visueel contact tussen hen. Als je de super-
lekkere hapjes systematisch laat samenvallen met elk visueel con-
tact met de nieuwe kat kunnen de hersenen positieve associaties 
maken die de relatie met de nieuwe kat(ten) zullen onderbrengen 
in nieuwe hersenregisters. Van zodra de katten toenadering heb-
ben gezocht en elkaar hebben leren kennen, is het belangrijk dat je 
hen begeleidt bij hun spelletjes en hun «jacht- en aanvalsinstinct» 
heroriënteert naar voorwerpen zoals een bal, knuffeldieren en 
speelhengels met pluimpjes…

Ongeacht of het om een kat, hond of paard gaat, voor elk dier vor-
men emotioneel evenwicht en een ontspannen gevoel de funda-
menten voor elke bevredigende relatie met soortgenoten. Over-
haast niets, forceer de kennismaking niet en geef ze de tijd om 
elkaar zonder stress en met een open mind te leren kennen. 
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Zij hebben ons verlaten

• HONEY
Bichon, 15 jaar oud, geadopteerd in augustus 2020 door Madame SCHELLEKENS.

Geadopteerd om hem alle liefde te geven die hij verdiende, toch was het overlijden van Honey 
abrupt, ook al was hij al 15 toen hij werd geadopteerd. Vol leven, altijd bereid om met trots een wan-
deling te maken, is hij een trouwe vriend geweest die ervan hield om op de zetel en bed te liggen. 
Geen moment heeft zijn familie spijt van de te korte maanden die hij aan hun zijde heeft doorge-
bracht. Waar je ook bent, kleine schat, weet dat je in de harten en herinneringen van je familie zult 
blijven. Rust in vrede!

• OSCAR
18-jarig gekruist Schipperke, door Mevr. VANDERVEKEN in januari 2016, geadopteerd.

Deze foto dateert van een jaar geleden in het Hallerbos waar hij vaak ging wandelen. Ondanks zijn 
hoge leeftijd was hij dol op wandelen in de volle natuur. Hij was reeds 14 jaar toen zijn baasje hem 
adopteerde. Gedurende 4,5 jaar waren ze zeer gelukkig tesamen. Oudere honden zijn ook wijzere 
honden bevestigt Mevrouw Vanderveken. We kunnen veel van hen leren...zijn vertrek laat een gro-
te leegte na.

• ZAZA
9 jaar, door Dhr PONTZEELE in januari 2020, geadopteerd.

« Onze kleine Zaza is op 1 april 2020 overleden tengevolge van een hartinfarct », meldt Dhr Pont-
zeele ons. Ondanks haar korte verblijf van amper 3 maanden, had ze ons hart na slechts enkele mi-
nuten, veroverd. We zijn zeer triestig door haar verlies maar ook tevreden voor de welverdiende 
liefde en warmte die we haar hebben kunnen schenken.

• LOEWIE
11-jarige Boxer, door Dhr GORGON in februari 2016, geadopteerd.

Dhr. Gorgon vertelt ons .... "Loewie zou in november 11 jaar worden. Vanaf de eerste dag voelde hij 
zich bij ons thuis. Hij was een speelvogel, intelligent, enorm lief, onze beschermer en vooral het  on-
afscheidelijk maatje van onze kleinzoon. Loewie werd vorig jaar aan schildklierkanker geopereerd. 
Spijtiggenoeg werden 6 maanden later uitzaaiingen op verschillende plaatsen vastgesteld. De re-
cente behandelingen hielpen niet meer : Loewie kon niet meer genezen. Hij is bij onze dierenarts 
zacht ingeslapen. Er heerst een grote leegte in ons huis. Mijn kleinzoon troost zich met de gedachte 
dat er een nieuwe ster aan de hemel schittert ".

• BELLE
(Cynthia genoemd), 15 jaar, door Mevr. ALLARD, in mei 2019, geadopteerd.

« Onze Cynthia is op 24 juli 2020 op 15-jarige leeftijd overleden. Wij hadden haar in mei 2019 ge-
adopteerd. Ze had toen reeds enkele medische problemen maar een uremie werd haar uiteindelijk 
fataal. Rust in vrede, lieve en zachte Cynthia ».

• CHLOÉ
24 jaar, in november 2006 door Dhr VAN DAELE

In november 2006 kwam de familie Van Daele naar Help Animals om er een volwassen kat te adop-
teren. Chloé was toen reeds 12 jaar en is op de gezegende leeftijd van 24 jaar op 13 juni 2020 over-
leden. Ons verdriet is zeer groot. Chloé toonde ons hoe gelukkig ze was door haar onbeperkte lief-
devolle affectie naar ons toe. Weet lieve Chloé dat je baasjes iedere dag aan jou denken.

Anne Dumortier
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Beste leden… Door het grote aantal onderwerpen in deze maand december waren we niet in staat om al jullie overleden 
dierbaren in deze rubriek op te nemen. Maar geen paniek…. Alles wordt gewoon verschoven naar maart 2021!

Twaalf jaar geleden won je mijn hart met je lieve hondenogen, in je hondenren bij 
Help Animals. Meteen ook de start van ons mooi avontuur samen!

We waren al je 3de gezin en toen je op de leeftijd van 2 jaar bij ons arriveerde, kon 
je entree niet kleurrijker zijn, met een snijwond die je opliep onder aan je voetzool. 
Gevolg: overal bloed op ons terras! Gelukkig bleek het niet zo erg te zijn en kwamen 
we er met de schrik vanaf . Eerst wilden we je herdopen als Gaston (Lagaffe),  maar 
de voornaam ‘Gaston’ bleek al voor een ander lid in onze familie voorbehouden te 
zijn. Daarom besloten we je na enig gepalaver de naam Putsch te geven, omdat je 
de gevestigde orde aardig wist te verstoren… Terwijl ik nogal een zelfstandige tante 
ben, heb jij nooit mijn baskets willen loslaten… Door je bijzondere karakter en uit 
angst om opnieuw verlaten te worden, volgde je ons overal, als een pot lijm! Jij, de 
zogenaamde ‘ kalkoenmoordenaar’, zou nog geen vlieg kwaad gedaan hebben… Wél 
voerde je onmiddellijk een echte tackle uit op het strand, toen een jongen aan het 
rennen was met een stok die jij absoluut wou bemachtigen. Gelukkig wist de mama 
van de jongen wel hoe honden in elkaar zitten en werd ze niet kwaad op ons.

We hebben urenlang balletjes voor je gegooid, met Pat, Charly of andere vrienden. En jij bracht ze altijd weer terug. 
Je was ook dol op water en modder en kwam graag kletsnat naar binnen om je dan in de gang af te schudden… alles 
nat en onder de modder in 5 seconden tijd!
Je maakte ook kennis met de politie van Tubeke, toen je wegrende om ons te gaan zoeken. Je had de hele wijk afge-
struind en rolde je in iedere vossendrol die je tegenkwam om je camouflage te verzekeren zoals een echte jachthond. 
Gelukkig wist een agent je te lokken met een wafel en je naar het politiebureau te brengen. Je stonk zo hard dat ze 
je in een (te kleine) kooi hadden gestoken, helemaal achteraan op de politieparking! Je bent altijd een grote rakker 
geweest!
We herinneren ons nog zeer goed de vele hamburgers die ik voor je bakte en die voor de hele week moesten dienen. 
Je moest immers wat kilo’s aankomen toen je bij ons kwam. Van zodra ik mijn rug gekeerd had, kregen deze hambur-
gers niet de kans om in de ijskast te geraken. En dan is er nog de braadkip, die terwijl ik mij douchte volledig intact op 
de keukenvloer terechtkwam, nadat je jezelf overtuigd had dat het misschien beter was om niet opnieuw de banblik-
sem van je baasjes op de hals te halen. 

Je was dol op onze wandelingen langs het kanaal of in Hallerbos. In het bos kon je immers je sprintjes doen op een 
redelijke afstand van ons. Op een dag dachten we dat we je kwijt waren. Je was een spoor gevolgd tot binnen in een 
omheind terrein in het bos. Zodra je voorbij de prikkeldraad was, wist je dat je een stommiteit begaan had. En terwijl 
wij ons hees schreeuwden op twee passen van jou, bleef je bangetjes wachten achter de varens en de prikkeldraad, 
totdat men je uit je benarde situatie zou komen redden.

Op onze trouwdag liet jij je verkleden als “bruid”. En toen ik uit de kraamkliniek kwam met Emilie had jij een ree 
gevonden in het bos die er slecht aan toe was. Ons dochtertje werd groot en later ging je regelmatig wandelen met 
Emilie, je grootste fan. Jouw fanclub werd met de jaren groter: de kat Vixie, ons tweede dochtertje Camille, onze 
nieuwe hond Mandy, de kat Benz en onze jongste telg Phoebe. Er waren ook minder gemakkelijke momenten: een 
darmsarcoom met buikvlieontsteking en vorig jaar nog een beroerte. Maar je herrees als een Fenix steeds opnieuw 
uit je as. Je hield ook zo van het leven…

Gisterenavond hebben we helaas afscheid van je moeten nemen. Dat viel ons zeer zwaar. Je was echt een pracht van 
een hond en je blijft voor altijd in ons hart. We wensen je nog vele dolle renpartijen, wandelingen, kluifbotten, ham-
burgers en kippen toe. Jouw sterretje daarboven zal ons blijven verwarmen. Adieu, lieve Putsch.

Aurore CASSART.

AFSCHEID VAN ONZE LIEVE HOND PUTSCH 
(15 april 2006 – 12 augustus 2020)
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Ogy (Oseke in het Nederlands), een klein vredig dorpje, deel-
gemeente van Lessen, is nu al sedert enkele jaren het toneel 
van een hallucinante gerechtelijke soap over dierenverwaar-
lozing. Deze zaak is zonder enige twijfel een schoolvoorbeeld 
om het begrip "recidive" te illustreren. Meerdere controlebe-
zoeken door veterinair inspecteurs, inbeslagneming van die-
ren en gerechtelijke veroordelingen volgen zich op in de loop 
der jaren zonder dat ook maar iemand er voor eens en altijd 
een einde aan maakt. 
De oudste (bekende) feiten gaan terug tot het jaar 2009: de 
inbeslagneming van enkele tientallen stervende schapen (ze 
bezwijken uiteindelijk aan honger en dorst). Een eerste ge-
rechtelijk dossier over dierenverwaarlozing wordt geopend.

In april 2011 verwittigen lokale bewoners een vereniging 
voor dierenbescherming, zo geshockeerd zijn ze door de abo-
minabele gezondheidstoestand waarin tientallen paarden 
zich bevinden. Ter plaatse kan de vereniging enkel de omvang 
van het drama vaststellen. Op te kleine percelen van aange-
stampte aarde waarop niet het minste onkruid groeit en de 
drinkbakken nergens te bespeuren vallen, liggen kadavers 
her en der verspreid te midden van vermagerde nog levende 
paarden die besmet zijn door ongedierte. Klacht wordt neer-
gelegd bij de bevoegde overheden. Na de plaatsen te hebben 
bezocht, vergenoegen deze zich ermee de verantwoordelijk-
heid van een tussenkomst van zich af te schuiven. Het gevolg 
van die houding is een ondraaglijk immobilisme. Geen enkele 
reactie vanwege de overheid … en een calvarietocht die blijft 
duren.

Augustus 2011 .… De toestand is verslechterd. Dankzij de 
tussenkomst van de FOD Dierenwelzijn komt er eindelijk 
schot in de zaak; de procureur des Konings van Doornik daagt 
de monsterlijke eigenaar voor de correctionele rechtbank en 
roept daarbij artikel 40 in op basis waarvan de veroordeelde 
het verbod kan worden opgelegd om nog dieren te houden.

Een nieuwe inbeslagneming wordt georganiseerd. Van de 
120 aanwezige paardachtigen "selecteren" de inspecteurs 
er 19 aan de hand van hun gezondheidstoestand. Op 22 
september 2011, de dag van de inbeslagneming, zullen er 
slechts 17 de hel verlaten. Een pony is al gestorven en een an-
dere moet ter plekke worden afgemaakt door de veeartsen.

Ondertussen krijgt de rechtsgang zijn natuurlijk beloop en 
op 27 februari 2012 verschijnt de dierenhandelaar voor de 
correctionele rechtbank van Doornik voor de zaak van de 
schapen van 2009 en voor die van de paarden van 2011. Zijn 
verschijning voor de rechter brengt een aantal ontnuchte-
rende elementen aan het licht en bevestigt ze.

De man is multirecidivist, de eerste inbreuken gaan terug tot 
1998! De aanklachten zijn talrijk: verwaarlozing, valsheid 
in geschrifte, inbreuken op de gezondheidsvoorschriften, 
ontbreken van identificatie van de dieren, beledigingen en 
bedreigingen ten overstaan van de inspecteurs… De lijst is 
lang. Terwijl de vorige veroordelingen telkens bijzonder mild 
bleken te zijn, zou hij deze maal niet ontsnappen aan zijn ver-
antwoordelijkheid…
Vonnis van 27 maart 2012: een gevangenisstraf van 16 
maanden met uitstel en een boete van 1375 euro, maar nog 
steeds geen verbod op het houden van dieren! Het uitstel is 
een klinkende overwinning voor de beul van Ogy. Het onbe-
grip bij de verenigingen en de verdedigers van het dierenwel-
zijn is compleet. Een procedure wordt aanhangig gemaakt bij 
het Hof van Beroep van Bergen. Tot eenieders verrassing 
bevestigt deze laatste het vonnis op 17 december 2012 en 
geeft blijk van een ongelooflijke mildheid ten aanzien van 
een multirecidivist wiens verdediging niet heeft geaarzeld 
om "pesterijen" door de verenigingen en "overmediatisering" 
van de zaak aan te voeren.

WERKELIJK VERBIJSTEREND!

EEN VERHAAL ZONDER EINDE…
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Mei 2016… Op initiatief van de commissaris van de ge-
rechtelijke politie wordt een nieuwe inbeslagneming in 
Ogy georganiseerd. Het aantal dieren is dermate groot 
dat men een beroep moet doen op verschillende asielen 
om de paardachtigen op te vangen. Help Animals is er 
een van.

Op 10 mei 2016 zijn de media ter plaatse. Zijn ook aan-
wezig de gerechtelijke en de lokale politie, het FAVV, 
een onafhankelijke veearts en de vele verenigingen. Ge-
let op het aantal inbeslaggenomen dieren neemt de hele 
operatie 3 dagen in beslag! De beul wordt aangehouden 
en in voorlopige hechtenis geplaatst wat de actie van 
een zeldzame omvang vergemakkelijkt en op een veilige 
manier laat verlopen.
De gruwel!

Het vel over de benen, ziek, uitgehongerd, gedehydra-
teerd, de paarden staan en lopen (als ze er al in slagen 
zich te verplaatsen) in de buurt van kadavers in een dik-
ke laag uitwerpselen waarvan de stank de aanwezigen 
voor altijd zal bijblijven.

In totaal worden 50 paarden, pony’s en ezels, 2 runde-
ren, 3 geiten, 1 schaap, meerdere honden en vele vogels 
in beslag genomen! Wij van onze kant ontfermen ons 
over 2 merries, 2 ezels en 1 pony die onmiddellijk de no-
dige zorgen krijgen om te kunnen overleven.

De klachten en de aanklachten tegen het schaamteloze 
individu hopen zich op. Zo wordt hij onder meer ver-
volgd voor het illegale thuisslachten van paarden en de 
verkoop van ongekeurd vlees bestemd voor menselijke 
consumptie.

De gerechtelijke problemen en de 40 dagen preventie-
ve gevangenisopsluiting weerhouden die gemene vent 
er evenwel niet van om te recidiveren, eens te meer…

24 juli 2019… Een nieuwe inbeslagneming (14 paar-
dachtigen) wordt georganiseerd op initiatief van de 
burgemeester van Lessen met steun van de politie, 
twee veeartsen en 8 erkende verenigingen (waaronder 
Help Animals). Ondanks de grote hitte (bijna 38°) kun-
nen de dieren nergens beschutting vinden, en hebben 
ze evenmin water en voedsel!

28 augustus 2019… Om dezelfde redenen en nog 
steeds in opdracht van de burgemeester van Lessen 
worden niet minder dan 14 geiten in beslag genomen.

EN HET GERECHT IN DAT ALLES?
De rechtsgang volgt gelukkig zijn natuurlijk beloop.
Op 9 oktober 2020 had het gerecht zich moeten uit-
spreken over de verwijzing van de paardenhande-
laar naar de correctionele rechtbank van Doornik, 
maar ook van van een dierenartsinspecteur van de 
‘Unité Bien-être animal de Wallonie’ (UBEA) (Afde-
ling Dierenwelzijn van Wallonië). De beslissing tot 
verwijzing naar de correctionele valt uiteindelijk 
op 27 oktober laatstleden, althans voor wat betreft 
de beul. De ambtenaar van zijn kant ontsnapt eraan 
wegens gebrek aan voldoende bewijzen.

De 24 tenlasteleggingen zouden (eindelijk) een 
punt moeten zetten achter de illegale activiteiten 
van de folteraar. Alle hoop is gevestigd op een ver-
oordeling die in verhouding staat met de bijzonder 
ernstige daden gepleegd door die multirecidivist: de 
verenigingen voor dierenbescherming verwachten 
een lange gevangenisstraf, zware boetes, maar ook 
en vooral een levenslang verbod op het houden van 
zelfs maar een enkel dier.

Christian De Meyer

EEN VERHAAL ZONDER EINDE…



Anne Dumortier 

Peter- of  
meterschap 

HALLO CHARLIE !
Onze Charlie, uitstekende hondenopvoeder, onderging de laatste 
twee jaar twee openhartoperaties van dewelke hij geleidelijk aan her-
stelt. 

We vergeten je niet, Charlie ! We ontfermen ons over je trouwe ‘dogs’ 
band (Abba, Cow-Boy, Déjà Vu, Rasta en Boney M) en TSKey (vertaal 
« T » als « trust », « S » als « serenity » en « K » als « key », anders ge-
zegd « Miss Sleutel van Vertrouwen en Sereniteit»), hun kleine katten-
vriendin, om hun belangrijkste missie in goede banen te leiden  :  jou 
omringen met al hun liefde en zorgen dat je elke dag een sterk moraal 
behoudt, nauwlettend je herstel in de gaten houden,  je helpen om je 
kracht te herwinnen en je naar genezing begeleiden. 

Onthou vooral dat jouw ganse familie van HELP ANIMALS, bedien-
den, dierenverzorgers, vrijwilligers… zonder alle asielhonden te ver-
geten, op je wachten en er naar uitkijken om je snel in olympische 
vorm terug te zien !

Het volledige 
«HELP ANIMALS TEAM» 

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
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Naar aanleiding van Werelddierendag organiseerde, Brussels 
Custom Ink (Tatoeage en piercing beurs), in samenwerking 
met Nathbmtattoo Vingtsept (Tattoo N27 the art of Nath), 
een Flash Weekend op 3 en 4 oktober jl, waarbij de opbrengs-
ten integraal aan HELP ANIMALS over werden gemaakt. 
Dankzij de formidabele steun van David, Nath… en natuurlijk 
dankzij de vrijgevigheid van hun klanten die op hun oproep 
ingingen, werd zo maar liefst 1500 euro ingezameld tot groot 
genoegen van onze kleine beschermelingen !

HELP ANIMALS en al zijn verblijfgasten danken jullie in het bijzonder, David en Nath, 
om dankzij jullie talent en solidariteit bij te dragen tot dierenwelzijn, oh zo belangrijk 
voor jullie!

HELP ANIMALS dankt nogmaals de Fon-

dazione Capellino  die ons in het kader 

van het « Companion Animal For Life » 

project, Almo Nature voeding van hoge 

kwaliteit schonk. Voor elk van onze kat-

ten en honden die de laatste vier maan-

den een nieuwe thuis vond, konden we 

onze beschermelingen gedurende een 

maand gratis van eten voorzien. 

We juichen deze blijk van solidariteit toe 

die de adopties een hart onder de riem 

steekt, zodat de kattenverblijven en 

de kennels enkel nog aangename maar 

korte verblijfplaatsen worden. 

En laat ons ook de mama van 

Maxime (onze dierenverzorger 

in Kasteelbrakel) niet vergeten, 

die met haar bedrijf ‘’CASA-
CONFORT’’ (verkoop van pel-

lets en pelletskachels) sinds 

4 oktober samen met haar 

klanten een aardig bedrag wist 

in te zamelen. Dank aan allen 

voor hun sympathieke bijdrage 

waardoor we op 16 oktober 

een leuke verrassing in de vorm 

van een grote palette mochten 

in ontvangst nemen, zodat onze 

katachtige bewoners van het 

comfort van propere en absor-

berende kattenbakvullingen 

kunnen genieten, hun soort 

waardig. 

Dankwoordjes

We richten eveneens onze 
meest ‘’ge-pels-dige’  dank 
aan de winkels van Poils et 
Plumes die deze opmerkelijke 
actie steunden door aan elke 
aankoop van Almo Nature ge-
durende een jaar een korting 
van 10% toe te kennen aan al 
diegenen die een kat of hond 
uit HELP ANIMALS adopteer-
den. 

Dierenwelzijn
Anderlecht

Op 10 oktober jl. organiseerde het ge-

meentebestuur van Anderlecht haar 

Dierenwelzijnfeest onder het thema 

‘Dierenwelzijn,  menselijk welzijn, 

onlosmakelijk met elkaar verbonden’. 

Jaarlijks feest, maar ongebruikelijke 

plaats voor deze gelegenheid vermits 

alle uitgenodigde dierenbeschermin-

gen (waaronder natuurlijk HELP ANI-

MALS) zich bevonden in de landelijke 

omgeving van het Vijverspark.

We werden er vertegenwoordigd 

door ons  chique en charmante duo, 

Françoise en Lydie, wiens legenda-

rische enthousiasme en glimlach deze 

tegelijkertijd stralende maar win-

derige namiddag opfleurden. Dank 

aan onze trouwe ambassadrices…. 

En aan jullie allen, beste verdedigers 

van dierenwelzijn, die ons kwamen 

bezoeken om goedgezind kleine en 

grote anekdotes te delen over onze 

gemeenschappelijke passie  : onze 

gezelschapsdieren.
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(enkel op afspraak)

www.helpanimals.be 
info@helpanimals.be 

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIJS : 1,50 €

P  00 41 30 

instagram.com/helpanimalsasbl

ANDERLECHT
―

203 Bollinckxstraat
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

Openingsuren alle dagen 

van 10 tot 17 uur  
(uitgezonderderd zon - en feestdagen)

(HK30230346)

 KASTEELBRAKEL
―

10 rue du Bois d’Apechau  
1440  Kasteelbrakel 
T. 02/204.49.50

Openingsuren alle dagen 
van 13 tot 17 uur  

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30224417)




