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Anne Dumortier 

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. 

BE57 0682 0361 3535
BE71 3100 0291 8069
[HELP ANIMALS V.Z.W.] 

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of  
meterschap 

Weeshuisstraat 44 / 48  
1070 Brussel 
Tél. 02 / 205.12.11

Uit sympathie  

voor onze  

vrienden de dieren

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

ISOTHERMOS S.A. 
S P O O R W E G B E N O D I G H E D E N
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BUS 47 : Vertrek halte Everard ( Simonetlaan, Anderlecht) of station Ukkel Stalle, afstappen aan halte Kanaaldijk. Over-
stappen naar bus 78 of 10 minuten stappen op de Industrielaan, dan rechts op de Internationalelaan. De Bollinckxstraat 
is onmiddelijk links.
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facebook.com/helpanimals.be info@helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl www.helpanimals.be

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

Kasteelbrakel   10 rue du Bois d’Apechau 
HK30224417  1440 Kasteelbrakel
 T.   02/204.49.50

MET  DE  WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van 
Ukkel, neem de E19 richting Brussel. Afslag nr 17 
(Anderlecht Industrie). Volg de Ring en blijf op de 
linkerrijstrook, langsheen Viangros. Rij niet te snel, de 
eerste straat op uw linkerkant is de Bollinckxstraat.
.

BUS 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte 
«Internationale Laan», richting Ring stappen, aan 
verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links 
inslaan.

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

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

DE LIJN : De bussen DE LIJN 153,154,155 (halte 
Pathé) rijden gans de week (uitgezonderd op zondag)

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

Anderlecht Bollinckxstraat 203  
HK30230346 1070 Anderlecht

 T.   02/523.44.16
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Het woord van de voorzitster

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

Ricco

Beste Leden, Beste Vrienden,

Binnenkort verwelkomen we de zomer en op het 
moment dat we dit woord van de Voorzitster neer-
pennen, hoop ik dat inmiddels een meerderheid van 
de bevolking de kans heeft gehad om zich te laten vac-
cineren en dat, op wereldvlak, de pandemie weldra zal 
overwonnen zijn.

Het is dan ook met veel enthousiasme dat ik naar 
de toekomst uitkijk en dan vooral naar de terugkeer 
van het “normale leven”, terwijl hoogstwaarschijnlijk 
bepaalde aspecten van ons leven er voor altijd anders 
zullen uitzien.

Onze opendeurdagen in Kasteelbrakel

Met veel emotie en vreugde kondig ik jullie dan ook 
graag onze volgende opendeurdagen aan in het wee-
kend van 11 en 12 september 2021* in Kasteelbrakel.
Wij verwachten u op deze unieke bijeenkomst waar 
sommigen een oase van rust kunnen ontdekken en 
onze vaste bezoekers opnieuw de banden kunnen 
aanknopen die ons verenigen in de liefde en empathie 
die we allemaal voor onze viervoeters voelen.
Aan u beste leden, beste vrienden, aarzel niet om ook 
uw familie, vrienden en kennissen mee te brengen om 
hen te laten kennismaken met ons – “uw” asiel.
Fingers crossed : ik hoop u eveneens in september te 
kunnen bevestigen dat onze opendeurdagen in ons 
asiel in Anderlecht voorzien op 11 en 12 december 
2021 zullen kunnen doorgaan. * indien de sanitaire omstandigheden dit het toelaat

Een gezin voor Ricco !

Help Animals zet al jaren dezelfde strijd verder: vechten voor 
het welzijn van alle mishandelde of achtergelaten dieren. Deze 
strijd brengt er ons ook toe  "gevallen" van moeilijke honden op 
te nemen waarvoor we een nieuwe familie proberen te vinden die 
het onmogelijke zal doen om de hond, die ons zijn ervaring en zijn 
gevoelens niet kan uitleggen, te begrijpen.

We vangen veel Mechelse Herders op in ons asiel. Op dit ogenblik 
wordt dit ras het meest achtergelaten. Na de trend van de Labra-
dors en de Husky's, zijn het tegenwoordig steeds jongere Meche-
laars  die onze asielen jammer genoeg overbevolken. Degenen die 
ze kennen en waarderen, weten echter heel goed dat ze het niet 
goed verdragen om opgesloten in een kooi te zitten. 

Veel mensen kopen ze zonder na te denken en doen er nadien 
snel afstand van. De Mechelse Herder is echter een uitzonderlijke 
hond: zeer intelligent en in het bezit van grote leercapaciteiten 
indien hij door een zorgzame en aanwezige meester opgevoed 
wordt, die zijn opvoeding op een correcte maar kordate manier 
kan verzekeren.

Ricco, onze anderhalf jaar oude Mechelse Herder, is een nieuw 
concreet voorbeeld van alle complexiteit en kwaliteiten die ik u 
zojuist heb beschreven: in deze optiek lanceer ik een SOS voor 
hem, opdat hij de kans zou krijgen om de meester te vinden die bij 
hem past, aan wie hij zijn trouw en intelligentie zal schenken.



Onze werken inAnderlecht

Onze werken in Anderlecht schieten goed op, we 
hebben de plannen voor ons nieuwe, ultramoderne 
asiel samen met onze architect afgerond. 

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergun-
ning zal binnenkort worden ingediend en de werk-
zaamheden zouden begin 2022 moeten starten, in 
de hoop dat de Administratie ons dossier binnen 
een redelijke termijn zal accepteren. Ter herinne-
ring, dit betreft de totale reconstructie van de oude 
administratieve vleugel van ons asiel, die plaats zal 
bieden aan grotere honden en permanent bijna 100 
honden en katten zal huisvesten.

Ik kijk ernaar uit u in ons volgend tijdschrift 
van september meer te kunnen vertel-
len over de evolutie van de vraag naar de 
bouwvergunning.

Namens onze Raad van Bestuur kan ik alleen 
maar mijn dank uitspreken aan al onze leden 
en schenkers, zonder wie dit alles uiteraard 
onmogelijk zou zijn.

Met vriendelijke groeten,
Stéphanie Devis

Voorzitster
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schenk hen een
 nieuwe thuis 

Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door een 

simpele love at first sight effect. 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 www.helpanimals.be 

grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw 

aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast. 

U kunt ook ter plaatse of per telefoon informeren 02/523.44.16. 

Onze ploeg zal U alle nodige inlichtingen verschaffen opdat U ze-

ker weet of het gekozen dier nog een mooie tijd met U kan beleven.



I.  Zijn vorm  
 Kortom, er zijn twee opties voor u afhankelijk van of 

u wel of niet begeleid wilt worden door de notaris van 
uw keuze:

 • Ofwel gaat u naar de notaris. Hij zal u helpen 
om uw wensen op papier te zetten. Afhankelijk van 
uw persoonlijke situatie kan hij u adviseren om een 
“authentiek” (of “openbaar”) testament of een zoge-
naamd “internationaal” testament op te stellen.

 •  Ofwel kunt u uw testament zelf opstellen, 
zonder de hulp van een notaris, dit wordt "het eigen-
handig testament" genoemd. U schrijft uw wensen 
neer en de beschikking van uw nalatenschap dat bij 
uw overlijden dient gereserveerd te worden, zonder 
daarbij absoluut de volgende drie punten niet verge-
ten te respecteren:

1.  Uw testament moet eigenhandig worden geschreven. 
Wij dringen aan op "eigenhandig". Een testament dat 
bijvoorbeeld op de computer is getypt, is ongeldig;

2.  Het is essentieel om het testament af te sluiten met 
uw gebruikelijke “officiële” handtekening;

3.  Vergeet vooral niet om het te dateren.
 
Indien u deze drie punten niet respecteert, is uw testament 
ongeldig en wordt er geen rekening gehouden met uw wen-
sen, wat zeer spijtig zou zijn!
 
Geen van beide heeft meer invloed dan een andere. Wij ra-
den u aan om, in het geval van een eigenhandig testament, 
deze te deponeren bij de notaris. Met deze inbewaringge-
ving kan hij het registreren in een nationaal register waarin 
alle testamenten zijn opgenomen. Vergeet deze cruciale stap 
dus zeker niet om uw laatste wensen in vervulling te laten 
gaan.

Het succes van ons asiel is het resultaat van een lange en 

voortdurende vrijgevigheid van onze leden en ondersteu-

ners. Dag na dag investeert een heel team in de zorg voor 

onze kostgangers om hen een goed leven “in de samenle-

ving” te verzekeren in afwachting van het vinden van hun 

adoptiegezin. Al deze investeringen zijn enkel mogelijk 

dankzij uw schenkingen en / of testamentaire beschikkin-

gen ("legaten").

Als u bij uw overlijden niets heeft voorzien, gaat uw na-

latenschap naar de erfgenamen die bij wet zijn bepaald. 

Indien onze vereniging belangrijk voor u is en u wil ons 

helpen, dan moet u een testament opstellen. 

Er is geen andere manier waarop uw bezittingen bij uw 

overlijden aan ons toekomen.

Weet dat Help Animals een VZW is die erkend is door 

de FOD Financiën: als zodanig genieten we een verlaagd 

tarief van de erfbelasting. (7% in het Waalse en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 8,5% in het Vlaams Gewest). Er 

is niets ingewikkelds aan een testament, zolang u deze 

paar punten in gedachten houdt:

Een testament, het is niet zo ingewikkeld !
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II.  Zijn inhoud 
 Het is essentieel om duidelijk en precies te zijn in dit 

schrijven. Enkele aandachtspunten:

 • Het is belangrijk om de begunstigden van uw 
bezittingen na uw overlijden bij naam te noemen. 
Voor onze vereniging volstaat een aanduiding van 
de vereniging "Help Animals", met maatschappelijke 
zetel te 1070 Anderlecht, Bollinckxstraat 203. Als u 
aan meerdere verenigingen of mensen wilt nalaten, 
vergeet dan niet om de verdeling van uw bezittingen 
over de verschillende begunstigden te voorzien.

 • Als u wilt dat dit legaat vergezeld gaat van een 
bijdrage (bijv. "Verantwoordelijk voor de verzorging 
van uw huisdieren na uw overlijden"), is het belangrijk 
om dit nader te omschrijven.

 • De aanwijzing van een plaatsvervanger. 
Het komt inderdaad niet zelden voor dat een aan-
gewezen persoon er niet meer is op de dag van 
uw overlijden. Voor het gemak van de notaris die 
voor uw nalatenschap zal zorgen, kunt u een ex-
tra kleine zin voorzien om te bepalen wat er ge-
beurt met de bezittingen die u aan hem toewijst. 

We moedigen al onze genereuze ondersteuners aan om goed 
na te denken over de bestemming dat ze aan hun bezittingen 
zullen geven voor de dag dat ze er niet meer zullen zijn. In 
de meeste gevallen zal uw notaris de onmisbare persoon zijn 
om u te helpen dit alles op papier te zetten.

Wij herinneren u eraan dat een afspraak bij de notaris in 
principe gratis is.
Voor bijkomende informatie staan we steeds tot uw beschik-
king op het volgende e-mailadres : 
successions@helpanimals.be

David Verpeut

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30

Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u

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

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

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE  
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE  

T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78
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De schattige Domino kent nu de geneugden van het 

leven als duo met zijn nieuwe vriend Capsule. We 

wensen hen het allerbeste.

Onze kleine Tibo is vertrokken naar een gezin te Ittre waar 

de ontmoeting met zijn nieuwe vriend Rambo hartelijk 

was.

Onze mooie 7-jarige merrie, Prune, woont samen met 

haar nieuwe vriend in een klein paradijs in de regio Sart-

Saint-Laurent.

 adoptiES
in Kasteelbrakel

Cricket, onze ram, vergezelt Luffy, reeds geadopteerd 
bij Help Animals, in een groene omgeving te Kasteel-
brakel.
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Gudrun en Pepin, onze twee schattige schapen, 

werden geadopteerd door de heer Boris Dilliès, 

Burgemeester van Ukkel.

Omringd door 4 nieuwe vrienden die verliefd op haar werden 

zodra ze aankwam, geniet onze kleine Vitamine  nu van haar 

welverdiend geluk.

Onafscheidelijk, onze lieve geit Frigolite en haar dochter Pofy 

werden samen geadopteerd in Kasteelbrakel.

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



Het dierenwelzijn is een strijd van elke dag. Het kan niet wor-
den ontkend dat in de loop der jaren de mentaliteiten zijn gaan 
evolueren in de richting van een echte en gezonde bewust-
wording over het dierenleed. Toch is de af te leggen weg nog 
lang en bezaaid met obstakels. Vele gedragingen die vroeger 
niemand choqueerden, worden vandaag aangeklaagd en zijn 
dikwijls verboden.

Het voorbeeld dat me te binnen schiet, is dat van de kermis-
paarden. Het berijden ervan als een echte ruiter was voor het 
stadskind dat ik was, nu al enkele decennia geleden, een ge-
lukzalig moment. Wist ik veel welke lijdensweg ze meemaak-
ten. Vandaag is het verbod op pony’s (op alle paardachtigen) 
op de kermissen een terechte maatregel, maar waarom heeft 
men zo lang moeten wachten op de goedkeuring ervan?
Niet alleen moet die evolutie worden verdergezet, maar moet 
er ook vaart worden achter gezet.

Die collectieve bewustwording ligt aan de basis van talrijke 
initiatieven genomen door de doorsnee burger en de politieke 
autoriteiten die, wegens verkiezingsredenen, proberen tege-
moet te komen aan de bezorgdheid van de bevolking.

Historiek
De 6de Belgische staatshervorming zag het licht in decem-
ber 2013 en werd van kracht op 1 juli 2014. Die hervor-
ming geeft vaste vorm aan de herverdeling en de over-
dracht van vele bevoegdheden van de Federale Staat naar 
de Gewesten. Het milieu is een van die bevoegdheden, en 
daartoe behoort ook het dierenwelzijn.
Sindsdien beheert elk gewest die materie naar eigen 
goeddunken (binnen de grenzen van de federale wetten 
natuurlijk) en het is in die context dat het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest Bianca Debaets heeft benoemd tot 
Staatssecretaris voor dierenwelzijn (naast andere mate-
ries). Na de verkiezingen van 2019 kreeg Bernard Clerfayt 
de portefeuille toevertrouwd van Minister van Werk en 
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en 
Dierenwelzijn.

Vandaag heeft elke Brusselse gemeente een dienst “Die-
renwelzijn”. In 2014 heeft het Brussels parlement, zich ter-
dege bewust van de moeilijke taak en van de noodzakelijke 
terreinkennis om de beslissingen die zich opdringen te ne-
men en te beheren, de “Brusselse Raad voor Dierenwel-
zijn” opgericht binnen de Dienst Milieu van het gewest. De 
kerngedachte is, vooraleer wetten uit te vaardigen, zich te 
laten bijstaan door erkende deskundigen afkomstig uit de 
betrokken milieus.

Werking
De Raad is samengesteld uit 15 leden en 11 plaatsvervan-
gers aangesteld door de Brusselse Regering voor een duur 
van 5 jaar. De leden van de raad zijn wetenschappelijke 
experts, dierenartsen, vertegenwoordigers van verenigin-
gen voor dierenbescherming, van dierenasielen en van de 
huisdierenhandelaars en -kwekers, … Bij de samenstelling 
wordt het gender- en taalevenwicht geëerbiedigd.
Help Animals, als asiel, wordt vertegenwoordigd door zijn 
directeur Fabrizio Follacchio en een van zijn bestuurders 
Anne Dumortier, als plaatsvervangster.

De eerste missie van de Raad is de autoriteiten helpen bij 
het begrijpen en correct analyseren van elk thema dat het 
onderwerp zou kunnen vormen van een nieuwe reglemen-
tering of een wijziging van de bestaande. Aan het einde 
van de in besloten vergadering gevoerde besprekingen, 
van de analyses en van de onafhankelijk uitgevoerde stu-
dies, wordt een verslag opgesteld en overgemaakt aan de 
autoriteiten zodat die met volledige kennis van zaken een 
beslissing zouden kunnen nemen.
In die fase van het proces is het nuttig om te onderstrepen 
dat de richting die door de Raad wordt gesuggereerd niet 
bindend is. De geformuleerde adviezen hebben dus enkel 
een raadgevend karakter.

DE BRUSSELSE RAAD  
VOOR DIERENWELZIJN

12 Help Animals



Perspectieven
Een van de door de Minister beoogde ontwerpen van wet 
en reglementering is de ontwikkeling van een Brusselse 
code voor dierenwelzijn. Net als het Waals Gewest dat al 
sedert 2018 over een dergelijke code beschikt, wenst het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het welzijn van de ons 
omringende dieren te waarborgen en hen de plaats (en de 
bescherming) te geven die ze verdienen.

De klemtoon zal worden gelegd op de strikte naleving van 
de elementen die in die code zijn opgenomen aan de hand 
van doeltreffende controles en desgevallend strafvervol-
gingen voor de inwoners, de kwekers, de laboratoria, de 
transportmaatschappijen en de boerderijen gelegen op 
het grondgebied van het gewest.

Daarbij wordt ook gedacht aan de creatie van een vergun-
ning voor het houden van dieren, die zou kunnen worden 
ingetrokken in geval van mishandeling. Andere thema’s zo-
als de voortzetting van het beleid op het vlak van de sterili-
satie van huiskatten en het beheer van de duivenpopulatie 
zitten in de ontwerpfase.

De recente  
verwezenlijkingen
Het verbod op de paardendraaimolens op de kermissen op het 
grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten werd reeds op 
1 januari 2019 goedgekeurd. Er dienden evenwel nog enkele 
preciseringen te worden aan toegevoegd om te verhinderen 
dat bepaalde personen de vorige reglementering zouden kun-
nen omzeilen.

Ook werd een beslissing genomen over het verbod op dolfi-
naria en op het gebruik van lijmvallen (voornamelijk voor de 
knaagdieren).
Die drie beslissingen moeten nog worden geacteerd in de ple-
naire vergadering van het Brussels parlement. 

De mening van onze 
vertegenwoordiger 
Fabrizio Follacchio

Uiteraard juichen we de oprichting van de Raad voor die-
renwelzijn toe, maar hoe zit het met de doeltreffendheid 
ervan? Zoveel is duidelijk, het gaat om een echte stap 
vooruit in de strijd tegen de dierenmishandeling. Zoals het 
geval is voor alle activisten van een goed doel overheerst 
echter het gevoel dat de zaken nooit vlug genoeg evolue-
ren. De Raad behandelt voornamelijk de thema’s waarvan 
de autoriteiten de aanzet geven. Bijgevolg worden bepaal-
de politiek delicate onderwerpen niet aangepakt.
Dit is onder meer het geval voor het ritueel slachten zon-
der verdoving dat overal in België (en in vele andere lan-
den) is verboden, behalve in de 19 Brusselse gemeenten. 
We kunnen alleen maar betreuren dat het advies van de 
Raad slechts een adviserend karakter heeft…

Het opstellen van een code voor dierenwelzijn is zeker en 
vast een zeer overtuigend initiatief. Maar pas als de code 
zal gepaard gaan met frequente controles en strafrechte-
lijke sancties voor de overtreders zal ze echt aan kracht 
winnen.Spijtig genoeg is er op het vlak van dierenmishan-
deling vandaag nog altijd maar een enkele functionaris 
aangesteld. In zijn hoedanigheid van “vaststeller” staat hij 
in voor behandeling van klachten, zowel administratief als 
op het terrein, voorafgaand onderzoek, oproeping van de 
politie, organisatie van beslagleggingen in de ergste ge-
vallen, afhandeling van de formaliteiten en opstelling van 
de verslagen bij elke interventie… Is beweren dat zijn taak 
hem boven het hoofd is gegroeid ondanks de uitzonderlijk 
goede wil die hij aan de dag legt te gedurfd?

Natuurlijk zullen de lokale gezagsdragers altijd schermen 
met de niet te ontkennen financiële druk op het budget 
van de verschillende gemeenten.

In de toekomst zullen we ongetwijfeld verplicht zijn om 
keuzes te maken en beslissingen te nemen waarvan de ge-
volgen niet minnetjes zullen zijn.
Vandaag is geduld een bijzonder prijzenswaardige mense-
lijke waarde; toch wensen vele interveniënten zo vlug mo-
gelijk naar de hogere versnelling te schakelen.

Christian De Meyer  
met de medewerking van 

Fabrizio Follacchio.

Help Animals 13
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Op zondag 28 februari in de vroege avond zijn de vereni-
gingen S.P.A La Louvière, Animaux en Péril, Help Animals, 
Equi'chance en Tabula Rasa tussenbeide gekomen om een 
twintigtal dieren uit een dramatische situatie te redden. 
De politie stelde de duidelijke mishandeling vast na een waar-
schuwing van een buurtbewoner. De ontdekking van een 
waar massagraf bracht de autoriteiten er al snel toe opdracht 
te geven tot de inbeslagneming van de nog levende dieren: 
twee paarden, drie pony's, drie schapen, drie geiten, twee 
lammeren, een kip, vier katten en een hond.

Verschrikkelijke leefomstandigheden
Toen de teams van de vijf opvangcentra die bij de redding be-
trokken waren ter plaatse kwamen, ontdekten zij tot hun ver-
bijstering een afschuwelijk tafereel in een wijk van het dorp 
Strépy-Bracquegnies. 
Van buitenaf was het tafereel al aanstootgevend. Twee paar-
den en drie pony's zwierven rond in een met uitwerpselen 
besmeurd veld, met alleen een serre van zeildoek met gaten 
erin als schuilplaats. Met geen andere mogelijkheid dan be-
schimmeld voeder om te drinken of te eten, lagen deze dieren 
letterlijk op sterven, terwijl vier katten ronddwaalden in het 
smerige veld. 
Iets verderop was een provisorisch onderkomen gebouwd 
van een paar aan elkaar gespijkerde paletten, waar de geiten, 
schapen en hun lammeren werden ondergebracht. Zonder 
uitweg zijn de schapen en geiten gevangenen van deze erbar-
melijke gevangenis. 
De verschrikking bereikt een hoogtepunt wanneer de profes-
sionele verzorgers van de asielen ontdekken dat deze laatste 
verschillende kadavers van hun eigen soortgenoten vertrap-
pen. Sommige van deze karkassen zijn recent, maar andere 
zijn in een vergevorderde staat van ontbinding. Tenslotte 
onthult een teamlid tijdens het opheffen van paletten het lijk 
van een varken. 
Het is duidelijk dat er een stank uit dit gebouw kwam door de 
ontbinding van de kadavers en de overblijfselen van dieren 
die er verspreid lagen. Een afgehakte varkenskop wijst erop 
dat de eigenaar illegaal slachtte op zijn eigendom. 
Uiteindelijk vonden de manschappen ter plaatse een nog le-
vende kip, de enige overlevende van wat overbleef van een 
kippenhok.

Overlevenden in zeer slechte toestand
De algemene gezondheidstoestand, van de dieren die door 
de verschillende bij de interventie aanwezige opvangcentra 
worden verzorgd, is alarmerend. De geplaagde dieren lijden 
aan een grote parasietenplaag.
De vacht van de paarden was zodanig aangetast door onge-
dierte (schurft) dat één paard aan ernstige haaruitval leed. De 
vacht van het andere paard was niets meer dan een enorme 
korst opgedroogde modder. Deze paarden, evenals de scha-
pen, worden ook aangevreten door inwendig ongedierte, wat 
ernstige diarree veroorzaakt.

De vacht van het schaap is ook aangetast door parasieten en 
verkeert in een erbarmelijke toestand. Door de ernstige diar-
ree die ze hebben, zijn hun staarten niets anders dan hoopjes 
uitwerpselen. De schapen verkeren in een toestand van ca-
chexie, een ernstige vorm van magerheid die leidt tot vetver-
lies, maar ook tot spierverlies.
De schapen moesten door de verzorgers en vrijwilligers wor-
den gedragen om tot bij de busjes te geraken, omdat zij niet 
zonder pijn konden lopen. De hoeven van de volwassen scha-
pen zijn nooit onderhouden, hun lengte is indrukwekkend. 
Bovendien worden hun poten aangetast door de voetrotziek-
te, die leidt tot loslating van de hoeven, bloedingen en belang-
rijke verlammingsverschijnselen. Toen zij hongerig en volle-
dig uitgedroogd in het opvangcentrum aankwamen, haastten 
de overlevenden van deze helse situatie zich naar de troggen 
en het voedsel dat voor hen beschikbaar was.
Mager en uitgeput na deze traumatische lijdensweg, zullen 
ze de volgende ochtend door de dierenartsen worden onder-
zocht. 

Een doeltreffende samenwerking tussen op-
vangcentra en plaatselijke autoriteiten
De coalitie tussen de  vijf asielen, heeft opnieuw bijgedragen 
tot een prachtige reddingsoperatie voor deze twintig gemar-
telden. De dieren beginnen aan een zeer lange reis van reva-
lidatie onder het waakzame oog van professionele en vrijwil-
lige verzorgers. 

Een hel voor 20 dieren in La Louvière
H E L P  A N I M A L S  T R E E D T  O P
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Brandweerlieden
die mensen...en dieren redden.

Ons asiel te Kasteelbrakel verwelkomt momenteel de brandweerlie-
den! Voor foto's op een toekomstige kalender? Helemaal niet!
Help Animals heeft namelijk met de brandweerlieden van de provin-
cie Waals-Brabant een overeenkomst getekend met betrekking tot de 
praktijkopleiding dierenredding.

Deze EHBO-training, die begion op 4 mei 2021 onder het toeziend 
oog en met de welwillende hulp van onze dierenverzorgers,   zal het 
hele jaar door worden voortgezet met als doel deze essentiële vraag 
voor onze dieren effectief te beantwoorden. 

Twee en vier poten: hoe te ontdekken,  dierengedrag in het veld her-
kennen en erop kunnen anticiperen om er veilig mee om te gaan in 
dramatische situaties (modder, brand, enz.) Die hun noodevacuatie 
onder de best mogelijke omstandigheden vereisen?

Beste reddingsvrienden, we danken u dat u de juiste keuze heeft ge-
maakt: dankzij de bekwaamheid van zijn dierenverzorgers en de mo-
derniteit van zijn infrastructuur die voldoet aan de strengste veilig-
heidsnormen is Help Animals inderdaad het asiel dat u nodig had om 
uw missie te verwezenlijken!

Wij bedanken burgemeester Jacques Gobert voor zijn on-
middellijke beslissing om de dieren in beslag te nemen. De 
verenigingen danken ook de diensten van de groene eenheid 
van de politiezone van La Louvière voor hun efficiëntie en 
snelheid van optreden.  Gelukkig maakt dit vandaag deel uit 
het verleden: dee burgemeester heeft officieel beslist om de 
dieren definitief toe te vertouwen aan de asielen!

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt wegens over-
treding van de Waalse dierenbeschermingswet omwille van 
duidelijke mishandelingen. 

De eigenaar kan strafrechtelijk of administratief worden ver-
volgd. Indien het Openbaar Ministerie besluit de zaak in be-
handeling te nemen, kan het de eigenaar voor de strafrechter 
brengen. De eigenaar kan dan een gevangenisstraf van 8 da-
gen tot 3 jaar en/of een boete van maximaal 1 miljoen euro 
krijgen. 

Als het openbaar ministerie geen actie onderneemt, wordt 
de zaak doorverwezen naar de sanctionerende ambtenaar 
die een boete tot 100.000 euro kan opleggen, maar ook een 
intrekking van de vergunning voor het bezit van dieren.

Naar de tekst van Animaux en Péril
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Ergens in het midden van een apocalyptisch decor met vloeren 

en stoelen vol vuilniszakken, opeengestapelde kranten, conser-

veblikken, massa’s lege flessen, een puinhoop van vuile borden, 

kartons, planken, elektrische kabels ... staat er een overvolle 

vervuilde kattenbak... Temidden van deze viezigheid, afval en 

totale chaos verschuilen zich twee katjes Biscotte en Griotte. 

Beiden zijn geterroriseerd en Help Animals slaagt er pas na uren 

in om deze volledig ontredderde katjes te vangen en mee te ne-

men voor verzorging en veiliger oorden.

Wat is het Diogenees syndroom?
Dit syndroom is genoemd naar de Griekse filosoof die in een vat 
leefde en alle sociaalgelinkte normen vermeed. Het gaat hier 
om een gedragsstoornis met een ziekelijke accumulatie van 
voorwerpen, afwezigheid van lichamelijke en huiselijke hygië-
ne. Vooral gepaard gaande met sociale nood , isolement en on-
zekerheid met vaak een zeer ongezonde levensstijl.

Biscotte en Griotte  
zijn survivers van het  
Diogenees syndroom

Typische symptomen :
• Een extreme verwaarlozing van lichamelijke en hui-

selijke hygiëne.

• Slopende onbehandelde medische problemen die 
vaak tot infecties leiden (door de slechte hygiëne en 
voeding)

• Totale ontkenning van de betrokken persoon en ge-
brek aan schaamtegevoel.

• Sociale isolatie

• Systematische weigering van externe hulp.

• Premorbide personaliteit.

Deze ziekte ontwikkelt zich vaak na een psychologische 
schok zoals een overlijden of echtscheiding. Ze komt het 
vaakst voor bij oudere mensen maar ook jongeren zijn geen 
uitzondering. 

Deze personen hebben vaak huisdieren die in meer of min-
dere mate verwaarloosd zijn (voornamelijk katten die zeer 
slecht tegen precaire levenscondities kunnen). Door het vele 
restafval en karkassen  vinden we in hun woningen  meestal 
ratten, muizen, kakkerlakken , vliegen en andere insecten. 

BISCOTTE

GRIOTTE
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Risisco’s
Deze ongezonde vervuilde huizen zijn vaak de oorzaak van de 
medische problemen van de bewoners en entourage. De risi-
co’s versterken door de aanwezigheid ven rotte etensresten, 
afval, dierenuitwerpselen of kadavers die insecten en onge-
dierte aantrekken. 

Deze woningen zijn ook zeer onveilig. De mix van allerlei ver-
schillend materiaal veroorzaakt vaak woningbranden.
 

 

Maatschappelijke rol voor 
de veiligheid van de dieren.
 Bovengenoemde personen kunnen in eerste instantie het best 
ondersteund worden door lokale diensten. Gemeentelijke 
diensten (hygiëne, huisvesting,..), sociale diensten, geneesheer, 
medische diensten (psychiatrie, geriatrie..) en huiselijke hulp. 
Aangezien er vaak huisdieren aanwezig zijn , worden er ook 
vaak associaties voor dierenwelzijn ingeschakeld. Zij ontfer-
men zich over de dieren, verzorgen en hersocialisen ze. 

Help Animals bedankt in eerste instantie Ever’y Cat vzw, Stép-
hanie Challe en haar ploeg die Biscotte en Griotte een tweede 
kans in een liefdevol gezin hebben gegeven.

Anne Dumortier
Fabrizio Follacchio

Wees gerust: neen, wij wensen niet te vluchten 

voor het één of andere ramp ! Integendeel:  be-

zorgd om uw veiligheid onder alle omstandig-

heden te garanderen, hebben onze medewer-

kers actief de EHBO-opleiding "Sauve qui peut" 

gevolgd. 

Onder begeleiding van Sophie LAHOUSSE, 

hebben onze dierenverzorgers kennis ge-

maakt met de eerste hulp maatregelen,, deze  

essentiële acties die levens redden !  HELP ANI-

MALS dankt Sophie voor haar beschikbaarheid, 

haar welwillendheid... en haar efficiëntie.

www.sauvequipeut.eu 
sophie.lahousse@sauvequipeut.eu

Sauve qui peut Sauve qui peut 
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Sinds wanneer sponsort u onze beschermelingen? 
Wie was je eerste petekind?

Denise : Mijn eerste meterschap was Zwartje in juni 2012, 
een kleine kat die maandenlang niet geadopteerd was. 
Julie: Ik ben meter sinds december 2019. Mijn eerste pe-
tekinderen heetten Athena, een Cane Corso-hond, en Va-
lentin, een groot wit varken.

Welke dieren sponsort U momenteel ? 
Hoe kies je ze ?

Denise: Ik sponsor Sweety, Julie en Filou, langdurige ver-
blijvers omdat ze niet sociaal zijn. Sweety woont in het 
asiel van Braine-le-Château; Filou en Julie - die zo dicht 
bij elkaar zijn gekomen dat ze samen geadopteerd moeten 
worden - zitten in Anderlecht. Na de adoptie van Zwartje, 
besloot ik degenen te sponsoren die lang in het asiel ver-
blijven, zoals mijn 3 huidige petedieren. 

Julie: Ik ben de trotse meter van een Jack Russell, Kwis-
pel en een schaap, Gipsy. Met mijn ouders sponsoren we 
in totaal vijf dieren. Elk van de bewoners van het asiel ver-
dient het uiteraard om gesponsord te worden, ongeacht 
hun leeftijd, hun lichaamsbouw, hun karakter en hun ge-
schiedenis, dus ik kies liever de hond die geen groot succes 
heeft bij bezoekers. Mijn hart maakt ook soms de keuze.

Waarom hebben jullie beslist om meter te worden ? 
Waarom is dit belangrijk voor jullie ? 

Denise : Ik vond het heel triest om te zien dat Zwartje daar 
zo lang bleef. Waarom ? Omdat ze helemaal zwart was? 
Haar zus Witneusje was geadopteerd! Ik hou echt van 
zwarte katten: mijn eerste kat die geadopteerd is bij Help 
Animals is mijn lieve Noiraude. Dus ik dacht dat het nodig 
was om de aandacht op haar te vestigen, om haar meer 
kansen te geven.

Julie : Al sinds kind is mijn genegenheid voor dieren altijd 
aanwezig geweest. Het helpen van dierenreddingsvereni-
gingen en het meedoen aan de strijd voor dierenbescher-
ming ligt mij dan ook voor de hand. Toen ik mijn hond Ursu-
la verloor, voelde ik echt de behoefte om mijn tijd en liefde 
aan ongelukkige dieren te besteden. Ik heb deelgenomen 
aan een opendeurweekend bij Help Animals, ik werd me-
teen verleid door dit asiel en ik aarzelde geen seconde om 
vrijwilliger te worden. Meter zijn is een rol die mij zeer na 
aan het hart ligt, het is een gebaar naar het dier toe om 
hem te vertellen dat we van hem houden, dat we er voor 
hem zijn en dat we hem niet vergeten.

Filou en Julie

Peterschap voor onze 
beschermelingen !
Denise, Julie… 
Twee generaties, een gemeenschappelijk ideaal: 
hun liefde voor dieren, hun dagelijkse inzet tegen de 
mishandeling en verwaarlozing waarvan ze maar al te 
vaak het slachtoffer zijn. Twee meters, trouw onder de 
trouwe, die onze vragen vriendelijk beantwoordden ...
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Wat betekenen jullie voor je petekinderen? Is er een 
die je in het bijzonder heeft geraakt? Waarom ?

Denise : Voor de Covid-periode ging ik regelmatig naar het 
asiel om ze te zien en ook de andere katten te aaien, wat op 
dit moment helaas niet mogelijk is. Zwartje heeft me altijd 
het meest geraakt: toen ze als klein kitten arriveerde, zijn 
broers en zussen zag vertrekken en daar moeten blijven, 
naar volwassenen gaan en toch "onzichtbaar" blijven in de 
ogen van potentiële adoptanten, deed het me echt pijn. 
Omdat ik al katten had, kon ik haar niet adopteren: het 
beste was om haar te sponsoren om bij te dragen aan haar 
welzijn.

Julie : Ik volg aandachtig hun leven in het asiel, ik bezoek 
ze regelmatig om tijd met ze door te brengen en te knuffe-
len, ik verwen ze door ze eten, speelgoed, ... te brengen Ik 
volg hun gezondheid, ik stel voor om hen extra veterinaire 
zorgen te bieden indien nodig en ik praat er veel over in 
mijn omgeving om interesse te wekken.
Ik was meter van een varken, Valentin, die in november 
2019 toe kwam bij Help Animals, dat na het instorten van 
de roostervloer in de mestput van een industriële boerde-
rij was gevallen. Door zijn val liep hij veel letsels op aan zijn 
rug en poten. Hoewel hij al heel goed wordt verzorgd door 
de dierenartsen en dierenverzorgers van het asiel, wilde ik 
dat hij ook een osteopaat zag. Dus ik financierde zijn oste-
opathiesessies en ik zou ze tot zijn herstel hebben blijven 
financieren. Helaas is Valentin in oktober 2020 overleden, 
ik mis hem en jij zal altijd in mijn meterhart blijven.

Wat zou u tegen onze leden zeggen om hen aan te 
moedigen om een peterschap aan te gaan?

Denise : Je houdt van dieren, je adopteert ze alleen in een 
asiel, maar ze gaan niet allemaal weg. Er zijn momenteel 
steeds meer oudere katten die moeilijk te adopteren zijn, 
een handicap hebben of simpelweg niet erg social zijn. 
Ze zullen onvermijdelijk lang ter adoptie bliljven. Waar-
om kies je er niet een die je leuk vindt en bied je hem elke 
maand een bedrag (zelfs een klein bedrag) aan dat zal bij-
dragen aan zijn welzijn gedurende de tijd die hij in het asiel 
doorbrengt? Asielen leven alleen van uw donaties. Het is 
zoveel aangenamer om aan een bepaald dier te denken, 
zelfs als het bedrag noodzakelijkerwijs in het totaalbudget 
van de vereniging terechtkomt. Maar je toont daarmee je 
interesse voor je petedier die ergens ook een beetje 'jouw 
dier'   is.

Julie : Dieren brengen onvoorwaardelijke liefde en zoveel 
geluk in ons leven. Door hun gevoeligheid weten ze hoe 
ze onze trouwe en welwillende metgezellen kunnen zijn 
in alle omstandigheden van het leven, of we nu opgewekt 
of somber zijn. Om hen oprecht te bedanken, wat is er na-
tuurlijker dan hen een beetje van onszelf te geven? Spon-
soren is liefhebben en in ruil daarvoor bemind worden.

Denise Marshall, Julie Colle, Anne Dumortier.

Julie

Denise
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Een dier  
is geen  
koopwaar

Iedereen heeft wel eens advertenties gezien waarin parti-
culieren dieren weggeven of frequenter verkopen .  We vin-
den ze vaak terug op uithangborden in commerciële centra, 
in bepaalde deur-aan-deur kranten of via sociale media en 
internet.

Jammergenoeg denken nog veel mensen die hun huisdier 
wensen weg te doen (wat ook maar de oorzaak kan zijn – 
soms volledig terecht) dat deze manier de beste is om voor 
hun hond of kat snel een nieuwe thuis te vinden. Deze wijze 
om huisdieren van de hand te doen, is totaal ongepast. Het 
gaat hier niet om een auto of tweedehandskledij!

Verbod tot publiciteit bij  
schenking of verkoop van dieren

In onze drie verschillende gewesten is deze publiciteit ver-
boden : het schenken of verkopen van dieren via adverten-
ties in publieke ruimtes, online of in traditionele kranten is 
strikt verboden.  

Personen kunnen geen nest kittens meer aanbieden via 
deze kanalen. Bij overtreding riskeert de adverteerder een 
boete tussen 50 tot 10.000€.

Wie komt in aanmerking  
voor deze wetgeving?

Enkel asielen (voor het herplaatsen van dieren), dierenart-
sen en herkende kwekers mogen advertenties voor schen-
king of verkoop plaatsen. Deze publiciteitsvorm is strikt 
beperkt voor particulieren : zij kunnen hun dieren enkel 
via gecontroleerde wettelijke kanalen aanbieden. Hiervoor 
bestaan er gespecialiseerde internet sites of magazines. De 
adverteerders dienen de condities voor het welzijn van het 
dier te respecteren en bepaalde opgelegde details toe te 
lichten zoals : naam, voornaam en gegevens van de verko-
per, soort van dier, leeftijd, geslacht, land van oorsprong en 
fokkerij, ras, details over kruising  of afwezigheid van ras, 
verkoopprijs of melding over schenking alsook het statuut 

Goedendag. Ik verkoop een Spitz Toy puppy 
dat op 2 februari 2 maanden wordt. 

Verkoopprijs 3000,- euro te onderhandelen

.
Ik stel jullie voor om aan een heel leuke wedstrijd deel te 
nemen. Ik ben in het bezit van 5 katten en 9 kittens; allen 
van dezelfde stammoeder (…) Voor diegenen die een kitten 
wensen:  repost het verhaal met mijn identiteit en stuur mij 
het bewijs in dm. Nadien kies ik de verschillende winnaars 
(…) Ze blijven nog wel een paar dagen bij hun mama maar 
over één week kunnen de winnaars de kittens in ontvangst 
nemen.  

Engelse Bulldog geboren op 27 juli 2020 te geven. Teefje 
met chip, paspoort, bewijs van alle nodige vaccins. De hond 

werd als Kerstcadeau drie weken geleden in een erkende 
fokkerij in Vlaanderen aangekocht maar voldoet niet aan 

de wensen van de ontvanger. Aankoopfactuur en 2 jaar 
garantie ingeval van ziekte in ons bezit. Onmiddellijk 

beschikbaar met mand en 10 kg eten.

Goedenavond. Ik zoek een kitten voor mijn vriend. Dit zou 
zijn mooiste geschenk zijn. Bij voorkeur grijs of ros maar 
andere kleuren zijn ook welkom. Mijn naam is H..., woo-
nachtig in België nabij L..., M..., (…). Ik hoop op een positieve 
respons.

 Ik zoek een nieuw baasje voor mijn 6-jarige Husky. Ze is 
een teefje, Nyla genaamd. Ze is zeer lief in omgang met kin-

deren en andere dieren. Ik heb te weinig tijd om voor haar 
te zorgen en geef haar met pijn in het hart weg voor een 

betere thuis. Ze is zwart/wit kleurig met blauwe ogen. 

Deze Faceboek en Instagram adevertenties zijn reëel. 
Enkel namen en adressen werden niet vermeld … en de 
spellingsfouten verbeterd. 
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van het gesteriliseerd dier. Bij overtredingen kan dit gemeld 
worden op de sites van het Brussels Leefmilieu, het Waalse 
en Vlaamse gewest. Er zijn wel uitzonderingen zoals het toe-
laten van verspreiding van affiches bij verloren of gevonden 
dieren.

Doelstelling

Het verbod van bovengenoemde praktijken baseert zich op 
triestige constataties in het verleden : vaak worden men-
sen (dierenliefhebbers) snel gecharmeerd door foto’s van 
“lieflijke puppies” of “schattige kittens “en zijn er zich te laat 
van bewust dat ze 365 dagen per jaar, inclusief vakanties, 
voor deze schattige viervoeters moeten zorgen en veran-
twoording opbrengen. Het aanbod van  huisdieren via deze 
ongecontroleerde sociale media (meestal Facebook) of wil-
lekeurige advertenties, wordt voornamelijk gebruikt door 
personen die aan broodfokkerij doen. De verkochte dieren 
belanden steeds meer en meer na enkele weken in asielen! 
Het verbod focust zich dus op het vermijden of beperken 
van deze praktijken alsook het verminderen van impulsieve 
onoverdachte aankopen waarover de nieuwe baasjes na een 
paar weken spijt hebben en hun huisdier ter adoptie in een 
asiel achterlaten.

Negatieve nasleep

Is deze wet voor 100% doeltreffend? De asielen blijven inder-
daad de beste plaats om  dieren af te staan en hen de beste 
kans tot een nieuw leven in een liefdevol gezin te geven. Toch 
blijven de dierenorganisaties aan de alarmbel trekken om 
risico’s tot omzeiling te melden. Het adverteren op gespecia-
liseerde sites of in magazines is betalend. Hierdoor zullen er 
parallelle kanalen waar mishandeling en verwaarlozing aan 
de orde zijn, blijven bestaan. De vraag blijft : wat doen  perso-
nen in het bezit van puppies en kittens die ze niet via de wet-
telijke kanalen willen verkopen met risico tot zware boetes?

Laten we niet vergeten dat dieren geen speelgoed of Kers-
tgeschenken zijn maar levende wezens van vlees en bloed. Ze 
zijn er voor het leven en niet alleen met Kerstmis, een ver-
jaardag of voor ons plezier! Hoe lief en genegen ze ook zijn.... 
de beslissing om een dier te adopteren moet men steeds 
goed overwegen. Het brengt verantwoordelijkheid voor vele 
jaren mee! Wees dus verantwoordelijk en wijs.

Indien u mensen die hun dieren willen afstaan kent, verze-
ker hen dat Help Animals en vele andere asielen bestaan om 
de dieren op te vangen zonder vervelende vragen te stellen. 
Fake of echte redenen gaan ons niet aan : we denken enkel en 
alleen aan het welzijn en de veiligheid van het dier.

Vergeet  
het nooit :
 
dieren zijn geen speelgoed om cadeau te 

geven, maar wel levendig en gevoelige 

wezens. Ze zijn hier levenslang, niet 

alleen voor kerstdag, een verjaardag of 

voor ons eigen plezier !

Het besluit om een dier te adopteren, 

moet niet uitsluitend geleid worden door 

onze emoties, zelf als hij vertederend en 

schattig is : de adoptie is geen lichtvaar-

dige toezegging. Het is een verantwoor-

delijkheid voor meerdere jaren ! Laat ons 

verantwoordelijk zijn.

Indien U mensen kent die van plan zijn 

hun metgezel te willen achterlaten, 

stel ze gerust: zoals alle dierenasielen, 

verwelkomt Help Animals iedereen zon-

der beoordeling of lastige vragen. Echt 

of vals, de redenen om een dier achter 

te laten zijn niet onze zaken : wij denken 

uitsluitend aan het geluk en de veiligheid 

van het dier.

Anne Dumortier
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Ze zijn gelukkig

STELLA WYDOODT Véronique

PETULA PAPLEUX PascaleMAXIM VAN SCHEL Frieda

GINGER SELLESLAGS Véronique

SNOOPY DE CARBONNIERES Adelaïde

FLOORKE CRUYPLANTS Marie

BONHOMME ABRAM Annie

BAGERRA SEXTON Luke

DALI HARMIGNIE Caroline

POMPON VAN ROSSUM Betsy



Het geluk van Rafiki Het geluk van Rafiki 
We zijn altijd heel aandachtig bij een adoptie van een van onze 
dieren en zeker als het om een grote hond gaat. Het is niet 
aan iedereen gegeven om een   dier van 50 of 60 kg te beheren. 
Het dagelijkse leven kan heel snel een hel worden voor zowel 
het gezin als voor het dier, als men de opvoedingsprincipes 
die aan een groot dier zijn aangepast, niet toepast. Ook al 
lijken sommige op grote teddyberen, mag je niet overweldigd 
zijn en moet je kunnen reageren op het dominante gedrag 
van het dier. Het beheersen van uw trouwe viervoeter is 
essentieel om een   harmonieus samenleven te garanderen 
en om kostbare momenten van eenvoudig geluk en oprechte 
vriendschap te delen.

Verloren of verlaten

Slechts een paar maanden oud, werd "Nancy" (zo door 
ons gedoopt toen ze aankwam) gevonden in het centrum 
van Brussel, zonder enig element om haar te kunnen 
indentificieren. Zeer uitgemergeld, had deze schattige 
vrouwelijke "Anatolische Herder" al een grootte bereikt 
die niemand onverschillig liet.

De Anatolische herdershond, afkomstig uit Turkije, wordt 
gebruikt om kuddes te hoeden en te beschermen tegen 
natuurlijke roofdieren, wolven (meestal in roedels) met, 
als enige bescherming, zijn hoogontwikkeld natuurlijk 
instinct en, heel vaak, een halsband met pieken die naar 
buiten gekeerd zijn (om beten in de nek te voorkomen). 
Krachtig, stevig op zijn poten, is hij een sterke hond die 
extreme kou en hitte kan weerstaan. Zeer evenwichtig, 
kalm, zachtaardig, geduldig met kinderen, is hij ook erg 
aanhankelijk en volgzaam na de juiste hierarchie instelling.

Rafiki en zijn vriend Mushu
Na de gezondheidsonderzoeken, gebruikelijke zorgen en 
enkele weken om terug fit te worden, kwam Nancy in de 
categorie "adopteerbaar". Al snel maakten verschillende 
kandidaten zich bekend, waaronder Jérémy en Marie, 
een jong stel dat op het platteland woont in een huis 
met een ruime, volledig omheinde tuin, wat essentieel 
is. "Nancy" heeft aanhoudende lichamelijke activiteit 
nodig als onderdeel van haar ontwikkeling (ze is nog geen 
jaar oud). Echter, "Mushu", een gecastreerd mannetje 
(Shiba-Inu), maakt al meer dan drie jaar deel uit van de 
familie en Jérémy en Marie, vastbesloten om Nancy 
te adopteren, wensen dat de komst van deze nieuwe 
speelkameraad hem niet ongelukkig zou maken. . Daarom 
wordt er voorafgaand aan de adoptie een bijeenkomst 
georganiseerd in het asiel van Help Animals in Anderlecht. 

Ondanks het verschil in grootte waren de eerste contacten 
erg positief, zowel voor Nancy als voor Mushu. Om deze 
goede indruk te bevestigen, worden ze doorverwezen 
naar de tuin aan de achterzijde van het pand. Ze spelen 
samen zonder enige knorrige of vervelende reactie. 
Na een paar minuten werd de beslissing om Nancy te 
adopteren bevestigd en op 11 september 2020 ontdekte 
ze haar nieuwe omgeving, geleid door haar vriend 
Mushu. Ze werd onmiddellijk omgedoopt tot "Rafiki", wat 
betekent "Vriend" in het Swahili (The Lion King-Disney).

Aanhankelijk, sociaal met kleine momenten waarop ze 
haar 'gekke' kant naar voren laat komen, straalt Rafiki van 
geluk dankzij een gastvrij huis en een trouwe vriend.

Dit is een succesvolle adoptie!
Christian De Meyer

BONHOMME ABRAM Annie
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De windhond haalt een snelheid van 50 km/u en meer, en 
is dan ook de snelste hond ter wereld. Door zijn uitzon-
derlijke snelheid en behendigheid is het een geduchte 
jager op wild. Sedert eeuwen maakt hij deel uit van het 
leven van de mens die de windhond apprecieert voor zijn 
fysieke capaciteiten maar ook om mythische redenen. 
Ten bewijze de talrijke Egyptische schilderijen en beeld-
houwwerken van meer dan 2.500 jaar oud. Destijds was 
het gebruikelijk dat bij de dood van een farao een wind-
hond werd gemummificeerd en de mummie naast de fa-
rao in het graf werd gezet.

Bovendien werden sommige goden afgebeeld met de 
kop van een jakhals of van een windhond. Hij genoot dus 
een bijzonder statuut en de persoon die hem mishandel-
de, werd bij wet gestraft.
In Europa gebruikten de Kelten hem, tussen 2000 en 
1200 voor Christus, in de sport en voor de jacht die zij 
moeiteloos te paard beoefenden, aangezien de wind-
hond op zijn prooi jaagt en het wild zelf vangt!
In de loop van de eeuwen wordt hij de geliefkoosde hond 
van de adel, en het gaat zo ver dat de adel zich het exclu-
sieve recht toe eigende er 1 of meer te bezitten ten koste 
van het volk. Dit was onder andere het geval in Engeland, 
Frankrijk en Spanje.

In de XIXde eeuw werd in sommige Europese landen de 
vossenjacht met windhonden verboden. Aangezien het 
in de velden en bossen levend wild geen enkele kans had 
om te ontsnappen aan de geduchte doeltreffendheid 
van de windhonden, werd hun aantal onrustwekkend 
schaarser. Zo ontstonden de eerste sportclubs, de eer-
ste hondenrenbanen en terzelfder tijd de mogelijkheid 
om geld in te zetten op een mogelijke winnaar, zoals ge-
beurt bij paardenraces. Zeer vlug nam het succes toe en 
werden veel races georganiseerd. Maar, zoals iedereen 
weet, leidt het geld tot vervelende neveneffecten (do-
ping, mishandeling…) en de eersten die eronder leden 
waren, tegen hun zin in, de voornaamste acteurs zelf: de 
honden.

Gelukkig werd sedertdien het wedden in vele landen, 
waaronder België en Frankrijk (begin 2020), verboden 
waardoor het milieu van de hondenrennen kon worden 
gesaneerd en de inhalige personen met slechte bedoe-
lingen hun interesse bekoeld zagen.

DE WINDHONDENRACES
Vandaag bestaan er twee soorten races: de “racing” en de 
“coursing”. De eerste, de “racing”, is een snelheidsproef waar-
bij de hond die als eerste de aankomstlijn overschrijdt tot win-
naar wordt uitgeroepen. De race vindt plaats op een omloop 
(hondenrenbaan) van 300 tot 400 meter lang, waar de hon-
den, per reeksen van zes, een artificiële haas achtervolgen. De 
windhonden dragen een gekleurd rugnummer en een muil-
band om bij hun aankomst (altijd in een zandbak om blessures 
te vermijden) te voorkomen dat ze worden gebeten wanneer 
ze vechten om het lokaas. België bezit drie hondenrenbanen: 
Westerlo, Beringen en Awans (bij Luik) waar in 2018 het we-
reldkampioenschap hondenrennen werd georganiseerd.

De “coursing” gelijkt veel meer op een simulatie van de hazen-
jacht. De windhond, die een uitzonderlijk ontwikkeld jachtin-
stinct heeft, zet de achtervolging in op een lokaas dat rondrent 
in een veld van enkele hectaren groot. Juryleden kennen sco-
res toe voor snelheid, vaardigheid en intelligentie van het dier. 
Die jury is erkend door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hu-
bertus die een heel streng reglement heeft uitgevaardigd om 
dit type van events in goede banen te leiden.

DE WINDHOND, EEN 
UITZONDERLIJK 
ATLEET
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Voor elke wedstrijd worden alle deelnemende honden nauw-
keurig onderzocht door een dierenarts die de deelname van 
een dier zonder enige betwisting kan weigeren als het fysiek 
niet geschikt lijkt om een dergelijke inspanning te leveren.

Niettegenstaande alles lijkt te zijn gedaan om het dier en zijn 
welzijn te beschermen, blijven er toch nog twijfels over de po-
tentieel te intensieve trainingen die zijn gezondheid in gevaar 
zouden kunnen brengen. 
De eigenaars zijn in het algemeen gepassioneerde mensen die 
van hun dieren houden. Maar zijn ze zich wel altijd bewust van 
de risico’s waaraan ze de honden blootstellen? Die windhon-
den zijn echte atleten en hebben de passende verzorging no-
dig om succesvol te zijn en te blijven. Wat gebeurt er met hen 
wanneer ze met pensioen moeten gaan, in het algemeen rond 
de leeftijd van 4 tot 5 jaar?

HET GEVAL VAN DE
SPAANSE WINDHONDEN
In Spanje worden de windhonden, de “galgos”, gebruikt 
voor de vossenjacht. Dit is een eeuwenoude Spaanse prak-
tijk. Het merendeel van de jagers, de “galgueros”, hebben 
geen enkel respect voor hun dieren. In het algemeen bezit-
ten ze er een tiental of meer. 
Zodra de honden niet meer performant zijn, aarzelen ze 
niet om ze op een weerzinwekkende en barbaarse manier 
te behandelen. Achterlaten, uithongeren, slaan, verminken, 
ophangen, verdrinken, niets schrikt deze jagers af die zich 
verschuilen achter een legende die bol staat van een abso-
lute dwaasheid en wreedheid, met name “hoe meer het dier 
zal lijden en een langzame en moeilijke dood zal hebben, 
hoe beter de hond zal zijn die hem opvolgt”!

HOE IS DAT MOGELIJK IN DE XXISTE EEUW?
Het seizoen van de hazenjacht eindigt elk jaar eind februari. 
Men raamt het aantal windhonden dat slecht worden behan-
deld op zo’n 60 000. Er is vandaag niets dat deze slachting 
georganiseerd door individuen, die hun wreedheden ontken-
nen terwijl alle mogelijke bewijslast aanwezig is, een halt kan 
toeroepen. 

Het Europees Parlement heeft zijn handen afgetrokken van 
het probleem aangekaart door talrijke verenigingen voor 
dierenbescherming door te beslissen vertrouwen te hebben 
in de Spaanse regering om de zaak te regelen heeft. Het is 
overduidelijk en wraakroepend dat het onze Europese par-
lementsleden aan de nodige moed heeft ontbroken!
Benadrukken we bovendien dat de “galgos” vanaf de geboor-
te worden gemarteld. De “training” bestaat erin hen gedu-
rende een twintigtal kilometer te doen lopen vastgemaakt 
aan een voertuig dat ongeveer 60 km/u rijdt! De minst ster-
ken overleven het niet!

In Spanje bestaat nochtans de bescherming van dieren, maar 
het gaat dan voornamelijk om de huisdieren en niet de werk-
dieren! Een subtiliteit waarvan men moeilijk de bestaans-
reden kan begrijpen.Die jagers, die van alle kanten worden 
verguisd, ook door de overgrote meerderheid van de Span-
jaarden zelf, zouden nog met zo’n 190 000 zijn en zijn vooral 
stevig verankerd in de landelijke gebieden.

Veel Spaanse verenigingen vangen elk jaar duizenden ”gal-
gos” op, zij die het meeste “geluk” hebben gehad, zij die 
niet zijn bezweken of die de waanzin van hun beulen heb-
ben overleefd en werden achtergelaten in de steden en op 
het platteland. Een deel van die gemartelde honden wordt 
opgevangen door andere verenigingen in België, Frankrijk 
en Zwitserland om te worden verzorgd en onder bepaalde 
voorwaarden voor adoptie te worden aangeboden. Hun pijn-
lijk verleden, hun grootte, hun nood aan oefeningen en aan 
een kalme omgeving om te kunnen ontplooien zijn elemen-
ten waarmee men rekening moet houden bij een adoptie.
Ondertussen lijkt de Iberische justitie niet echt te reageren. 
Toch kan men een zeer trage evolutie in de mentaliteit vast-
stellen. Zo werd in oktober 2013 een kweker en voorzitter 
van een vereniging van jagers tot zeven en een halve maand 
gevangenisstraf veroordeeld voor het ophangen van twee 
van zijn honden.
Alle hoop is dus toegestaan…

Christian De Meyer



Afkomstig van de wilde cavia Cavia Aperea, werden ze 
in de pre-Columbiaanse tijd getemd door de Inca's die ze 
aten.  Wanneer Christopher Columbus Zuid-Amerika ont-
dekt, denkt hij dat hij in India is, vandaar de naam guinees 
biggetje.  Nederlandse handelaars brachten ze in 1670 te-
rug uit Guyana als huisdier. 

Het verspreidt zich in Frankrijk en Engeland en helaas, van-
wege zijn grote vriendelijkheid wordt hij in de 19e eeuw 
een proefdier. Dit is de reden waarom de naam van cavia in 
de Franse woordenschat is opgenomen als een zelfstandig 
naamwoord dat 'onderwerp van experiment’ betekent.

Gelukkig verliet hij rond 1950 de laboratoria en dankzij 
zijn kalme en vriendelijke houding werd hij een dierbaar 
huisdier dat net als wij overdag leeft, heel weinig geurtjes 
afgeeft, koert als men hem aait en fluit als je aankomt om 
te zeggen: hallo ik heb honger!

Hoewel hij klein is en gemakkelijk te vervoeren, heeft hij een 
vrij grote ruimte nodig van 2 tot 3 m² om te kunnen spelen en 
rennen. Hij is erg sociaal, heeft een hekel aan eenzaamheid, leeft 
graag in kleine groepen met slechts één man die absoluut gecas-
treerd moet worden! Hij beweegt snel in een rechte lijn. Omdat 
hij geen echte staart heeft, kan hij niet op zijn achterpootjes 
staan en kan hij ook geen muren beklimmen.  Zijn grondgebied 
moet schuilplaatsen hebben om in geval van paniek te schuilen 
omdat hij het onbekende vreest.

Zijn lichaam is enorm.  Zijn korte poten hebben 4 tenen aan de 
voorkant en 3 tenen aan de achterkant met scherpe klauwen 
die je moet leren knippen als ze te lang worden. Zijn hoofd is in 
het verlengde van het lichaam zonder zichtbare nek.   Zijn ronde 
snuit is voorzien van wijd uit elkaar staande neusgaten waarvan 
de spleten bijna horizontaal zijn.   Zijn reukvermogen is extreem 
ontwikkeld dankzij zijn vomeronasale orgaan of Jacobson's or-
gaan waardoor hij zijn voedsel kan vinden en gemakkelijk zijn 
territorium en zijn soortgenoten erkennen. 

De
CAVIA

26 Help Animals



Hij heeft een uitstekend gehoor (beter dan het onze) dank-
zij zijn grote en dunne "koolbladige" oren. Zijn lateraal ge-
plaatste ogen bedekken een gezichtsveld van 340 ° maar hij 
ziet alleen in zwart en wit omdat zijn netvlies alleen staafjes 
heeft. Zijn tanden groeien voortdurend en slijten door onder-
linge wrijving.

GEWICHT VAN  : 500gr tot 1.200 kg

GROOTTE VAN :  11 tot 50 cm

LEEFT :   4 tot 8 jaar

LICHAAMSTEMPERATUUR : 37° tot 38°

ADEMHALINGSFREQUENTIE : 45/150

HARTSLAG :  250 slagen / minuut

Het wordt niet aanbevolen om ze te fokken omdat ze erg 
productief zijn! Na een draagtijd van 60 tot 70 dagen worden 
baby's geboren met reeds hun vacht alsook volgroeide tan-
den en klauwen.   Hun ogen reeds open en tijdens de 4 weken 
borstvoedingsperiode eten ze meteen hooi. Nesten hebben 
gemiddeld 4 baby's. Waarschuwing: het vrouwtje wordt on-
middellijk na de bevalling bevrucht: het is noodzakelijk om de 
koppels iets voor de verwachte geboortedatum te scheiden. 
Vrouwtjes zijn al na 5 weken geslachtsrijp en mannetjes kun-
nen zich al na 9 weken voortplanten.

Als het mannetje na zijn castratie terugkomt van de dieren-
arts moet hij nog 6 weken bij het vrouwtje wegblijven om vol-
ledig onvruchtbaar te zijn.

Wat betreft zijn dieet, de cavia is een strikte planteneter! Zijn 
water moet dagelijks worden vernieuwd en er moet constant 
hooi worden verstrekt om de spijsvertering te bevorderen.
Andijvie, komkommer, paprika, broccoli, venkel en vers fruit 
zijn essentieel om aan zijn vitamine C-behoeften te voldoen 
die hij niet zelf kan synthetiseren. Bonen zijn giftig en kool 
veroorzaakt een opgeblazen gevoel. Als hij met korrels wordt 
gevoerd is het noodzakelijk om ze allemaal op dezelfde ma-
nier te kiezen en dat ze verrijkt worden met vitamine C zodat 
het rantsoen in evenwicht is en zonder overmaat. Hij vindt 
zijn nodige B-vitamines voor een goede spijsvertering in zijn 
zachte uitwerpselen waar ze afkomstig zijn van verteerde ve-
zels en darmflora.

De vitamine C-deficiënte cavia zal verzwakken, dermatose en 
scheurbuik ontwikkelen om daarna te verlammen en ernstige 
spijsverteringsproblemen te hebben hetgeen tot overlijden 
kan leiden als de situatie niet wordt verholpen.

De meeste kooien op de markt bieden hem niet genoeg ruim-
te om rond te rennen en gelukkig te zijn. Cavia's kunnen bin-
nen of buiten leven maar altijd beschut zijn tegen tocht. Op 
de grond is het ideale strooisel zoals hennep of vlas ideaal, 
het moet schoon en droog zijn (als het doorweekt is kan hij 
er niet op liggen): dit voorkomt luchtwegeninfecties of dar-
maandoeningen. Als er uitwerpselen aan de achterhand blij-
ven kleven, was deze dan af met lauw water.

De cavia brengt geen ernstige ziekten over op de mens, in het 
slechtste geval is sarcoptisch schurft overdraagbaar.

Als je cavia's wilt samenbrengen die elkaar niet kennen moet 
je zorgvuldig hun gemeenschappelijke pad wassen met azijn-
water en daarna elke cavia apart met shampoo wassen.

Een redelijk zware kom uit keramiek zal voorkomen dat hij 
hem omkantelt.

Water kan in een fles worden verstrekt mits de cavia's weten 
hoe ze het moeten gebruiken.

Christiane Loeman 
Dierenarts
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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 catego-
rieën 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 belasting-
vermindering is steeds welkom en langs onze kant hopen 
wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toene-
mende kosten te kunnen dekken.   

WWW.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  V O O R D E L E N

facebook.com/helpanimals.beinstagram.com/helpanimalsasbl

HET WAREN FIJNE JAREN…
Beste leden van Help Animals, lieve dierenvrienden,

Na 37 jaar inzet voor Help Animals is het tijdstip gekomen om afscheid van jullie te nemen. 

Sinds 1983 vergezelde ik het team dat op de zondagsmarkt van de slachthuizen van Anderlecht 

honden ging redden van labo-experimenten en vivisectie. Gelukkig werd deze markt daarna 

ook verboden. 

Van 1985 tot 2014 was ik de trouwe rechterhand van Liliane Lambeau als ondervoorzitter van 

de vereniging.  Ik denk hieraan terug als een fantastische periode, waar ik vele mooie herinne-

ringen aan overhoud (zoals onze gala’s en opendeurdagen …). We realiseerden toen heel wat 

mooie dingen, zoals de aankoop van de gebouwen in de Bollinckxstraat en hun spectaculaire 

verbouwing over de jaren heen. 

Van 2014 tot 2020 heb ik de fakkel overgenomen als voorzitter en afgevaardigd bestuurder van Help Animals. In deze periode 

zag het nieuwe opvanggebouw in Anderlecht het levenslicht, kreeg ons driemaandelijks tijdschrift een upgrade en werd een 

tweede asiel ingericht in Kasteelbrakel, een prachtig avontuur dat van bij de start mijn volle steun kreeg.

Maar de prestatie waar ik nog het meest fier op ben, is  dat dankzij mijn engagement  vele tienduizenden dieren werden opge-

vangen en verzorgd en een nieuwe thuis vonden bij lieve adoptiebaasjes; u dus! Ik prijs mij gelukkig dat ik hiervoor kon rekenen 

op een uitgebreid team van gemotiveerde medewerkers.  Deze jaren zullen voor mij een bron van vreugde en trots blijven, omdat 

we zoveel projecten tot een goed einde wisten te brengen.

Tijdens haar laatste algemene vergadering heeft Help Animals mij benoemd tot Erelid van de vereniging en het is dan ook in deze 

hoedanigheid dat ik aan ieder van jullie afzonderlijk mijn blijk van vriendschap wil overbrengen. Ik wens deze mooie ark van Noah 

nog een behouden vaart!

Jean-Jacques PEGORER / jjpegorer@pegoreravocat.be

L I D

15€

L I D

25€

L I D

60€

L I D

VOOR HET LEVEN 

250€
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DARLING 12 jaar en 3 maand 
DUTILIEU Dominique

BOY 14 jaar en 2 maand 

DANNAU Leila

NYUKI 14 jaar en 5 maand

DEVILLE Huguette

LAIKA 13 jaar en 3 maand 
MAHMOURIAN Lori

TOUPY 15 jaar en 5 maand DESTREE Cindy

BOY  17 jaar en 5 maand
CRUYPLANTS Marie

SNOOPY 14 jaar en 4 maand 
REMY Jeanne

LUNA 12 jaar et 4 maand 

ASAIN Maria
KIA 18 jaar en 4 maand 

VAN CAUTER Francine

Zij hebben ons verlaten

ZINA 13 Jaar en 2 maand 

CARLIER Robert



Dankwoordjes

Wat zou Help Animals zijn zonder U, uw vrijgevigheid, uw 
empathie, altijd aanwezig om kostbare uren van geluk te 
brengen aan onze dieren die hun vrijheid en genegenheid zijn 
ontnomen ?
Een lange vraag….. met een kort antwoord : niet veel !

Want ja, JIJ bent het die ons elke dag inspireert met ener-
gie, de kracht en de wil die nodig zijn om te blijven vechten 
in tijden van tegenspoed, om obstakels te overwinnen, om 
deze honderden verlaten dieren die we elk jaar verzamelen, 
te redden van hun angst.

U bent het ook die, door uw solidariteit, uw luisterend oor en 
uw beschikbaarheid, veel meer biedt dan voedsel, manden 
of speelgoed aan onze « achtergelaten » honden en katten : 
door uw trouwe steun draagt U elke dag bij aan hun fysieke 
gezondheid (wat is er mooier dan goed te kunnen eten om 
in vorm te blijven), maar ook psychologisch (door spelletjes, 
wandelingen …. en vrijgevigheid),

HELP ANIMALS wil U daarom 
in het bijzonder bedanken :

Supermarkt van Sint Agatha Berchem en 
mijnheer Frédéric MATAGNE. 

POILS ET PLUMES te Kasteelbrakel en zijn 
klanten voor hun inzamelactie ten voordele van 

onze dieren.

POILS ET PLUMES Ukkel en zijn klanten voor het 
succes van hun actie « boules de Noël » ten voor-

dele van onze honden en katten.

Mevrouw OTTOY, 
trouw lid en weldoenster, 
altijd verenigd met ons.

30 Help Animals



 Delphine Freyssinet die ons uitnodigde in 
haar programma op RCF Radio Brussel en 

ons de kans gaf te praten over Help Animals.

 Het makelaarskantoor SYLVER PROPER-
TIES voor wie de dierenzaak veel meer is 

dan een eenvoudige uitdrukking, aangezien, 
op 14 mei, zijn eigenaar het geweldige 

idee had om een afspraak te maken met 
zijn klanten voor ons asiel om donaties van 
voedsel, accessoires en geld in te zamelen 

ten gunste van onze honden en katten.

 In het kader van de campagne Refuges et 
tableaux noirs, hebben de kinderen van de 
school 15 van Molenbeek, "LES LUTINS DU 

PETIT BOIS" en hun ouders, dankzij me-
vrouw Antoine en haar dynamische team, 

een belangrijke voedseldonatie aangeboden 
aan de dieren van het asiel. 

GROENDEKOR (te Sint Pieters Leeuw) voor 
hun donatie van leibanden en speelgoedjes. 

VEEPEE (te Lot)  voor de schenking 
van 2 paletten voeding voor onze 

katten en honden.

 DOG CHEF, de topchef van onze honden, 
gevuld met heerlijke overtollige 

dieetmaaltijden.

CORENTIN en SANDRINE die, samen met 
de winkel AVEVE te Dilbeek, onze honden 

en katten hebben verwend.



(enkel op afspraak)

www.helpanimals.be 
info@helpanimals.be - blc@helpanimals.be 

Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIX : 1,50 €

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)


