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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

Beste vrienden, 

Beste leden,

In deze moeilijke tijden wens ik allereerst, en namens het hele 

Help Animals-team, mijn diepe steun te betuigen aan ieder van 

jullie die direct of indirect door deze gezondheidscrisis worden 

getroffen. 

Bijna een jaar lang hebben we met deze situatie al te maken die 

er ons toe gedwongen heeft ons te organiseren om de door de 

autoriteiten opgelegde regels voor het welzijn van iedereen te 

respecteren. Ons team is continu ter plaatse om voor de dieren, 

waarvoor wij verantwoordelijk zijn, te zorgen zodat ze, ondanks 

de omstandigheden, nog steeds dezelfde aandacht genieten. We 

moeten ze blijven voeden, ze verzorgen, ze uitlaten, ze in de wat-

ten leggen en vooral, ze helpen om een nieuw gezin te vinden dat 

nog vele jaren van hen zal houden.

Om het jaar 2020 af te sluiten, vindt u hier wat informatie over de 

resultaten van onze adopties. Dankzij u hebben 903 honden en 

katten een nieuwe thuis gevonden, maar ook paarden, schapen, 

geiten, varkens, konijnen en pluimvee genieten van een nieuw en 

gelukkig leven.

Het jaar 2021 is een jubileumjaar voor onze vereniging. Jawel, op 

1 februari viert Help Animals zijn 40-jarig bestaan! 40 jaar dat we 

dieren in nood redden, achtergelaten of gevonden, met in totaal 

min of meer 40.000 geadopteerde dieren die geplaatst werden in 

liefdevolle gezinnen die hen omringen met liefde en tederheid! 

Dit kort overzicht bevestigt dat we heel hard hebben gewerkt om 

Help Animals te maken tot wat het nu is. We zijn uiteraard blij en 

trots dat we reeds 40 jaar bestaan, maar het is nog maar het be-

gin van een groot avontuur dat we samen met u beleven, want we 

zitten vol projecten met als enig doel het welzijn van de dieren te 

verbeteren en te verzekeren. Wij danken jullie, lieve leden, lieve 

vrienden, want zonder jullie, zonder jullie steun, zou niets van dit 

alles mogelijk zijn!

Ik wil u ook bedanken voor uw inzet. Iedereen.... zowel verzor-

gers als medewerkers en vrijwilligers, want dit succes zou nooit 

mogelijk zijn geweest zonder uw dagelijks werk, zonder uw 

voortdurende inzet voor de dierenrechten.

Ik hoop van ganser harte dat we in de loop van dit jaar de ge-

legenheid zullen krijgen om dit jubileum samen met u, in een 

vreugdevolle en een opgewekte sfeer te mogen vieren.

Samen met onze Raad van Bestuur verheug ik me erop jullie 

allemaal weer te zien, beste leden, beste vrienden om bij deze 

gelegenheid onze toekomstige projecten met jullie te delen. In-

derdaad, deze verjaardag zou ons bovenal moeten motiveren om 

onze doelen en dromen na te streven die vier decennia geleden 

werden geïnitieerd voor de bescherming en liefde van onze die-

ren.

Leden die ons al lang kennen, kunnen vaststellen dat we ieder 

jaar opnieuw onvermoeibaar verder werken, in functie van onze 

middelen en met uw onschatbare hulp, om onze faciliteiten in te 

richten en uit te breiden. Ik vertelde jullie er al over in ons vorig 

tijdschrift: we hadden de mogelijkheid om een stuk grond te ko-

pen rechtover het asiel van Kasteelbrakel. In het voorjaar zijn we 

van plan om de omheining te plaatsen, beschuttingsplaatsen te 

installeren en bomen te planten voor onze dieren.

Door onze groeiende bekendheid worden we in toenemende 

mate opgeroepen en geconfronteerd met achterlating en inbe-

slagname: dit nieuwe stuk grond zal dienen om zoveel mogelijk 

dieren te huisvesten en te redden van het leed waarin ze zijn on-

dergedompeld.

Uiteraard blijven we ook, voor het welzijn van onze honden en 

katten, onze faciliteiten in ons asiel in Anderlecht keer op keer 

verbeteren. Ditmaal hebben we onze architect en aannemer in-

geschakeld om de andere vleugel van ons gebouw te slopen ten-

einde er voor hen een nieuwe ruimte te bouwen. De plannen zijn 

in voorbereiding en als alles goed gaat met de acceptatie van het 

dossier door de gemeentelijke en de gewestelijke autoriteiten, 

hopen we voor het einde van dit jaar met de werken te starten. 

Dit nieuwe gebouw zal op de gelijkvloers plaats bieden aan rui-

mere kooien voor onze grote honden voorzien van een buiten-

ren, een gang voor onze kleine honden, een veertigtal katten, een 

dierenartsruimte met een ontwaakzaaltje waar onze dierenart-

sen eindelijk onze dieren ter plaatse kunnen behandelen, wat de 

stress van het huidige heen-en-weer rijden zal wegnemen.

Er zal ook een keuken voorzien worden waar we voor hen lek-

kere maaltijden kunnen bereiden alsook een verzorgingsruimte 

om de onfortuinlijke dieren te verwennen die soms in een erbar-

melijke staat bij ons toekomen en dringend een goed bad nodig 

hebben.

De verdieping wordt gewijd aan onze katten met zeer ruime ka-

mers en kooien. Elke kamer zal voorzien worden van een klein 

eigen buitenparcours waar ze in de zomer van de zon kunnen 

genieten.

Uiteraard houd ik u op de hoogte van de vooruitgang van dit pro-

ject in het volgende tijdschrift.
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Een ander onderwerp dat mij na aan het hart ligt om samen 

met u te delen, betreft het steriliseren van katten. Al jaren 

dringen dierenbeschermingsorganisatie via persberichten 

en andere middelen, er bij hun meesters op aan om ze te la-

ten steriliseren. Ook al is deze sterilisatie vandaag de dag 

verplicht, het resultaat blijft ondubbelzinnig: er worden nog 

steeds duizenden kittens per jaar geboren die uiteindelijk in 

de opvangcentra terechtkomen. Op pagina 20 van ons blad 

vindt u een zeer interessant artikel over dit onderwerp, ge-

schreven door Dr. Loeman.

Laten we het nu over onze schapen hebben! We lanceren een 

SOS: momenteel telt onze site in Kasteelbrakel maar liefst 37 

schapen! Oh nee, maak je geen zorgen, zeker niet om ze te 

laten inslapen... maar echter wel om voor hen de beste adop-

tanten te vinden die hen uiteindelijk een leuk plaatsje onder 

de zon kunnen bieden! De meeste overlevenden van de inbe-

slagnames zijn door een hel gegaan en verdienen het niet om 

door het leven te gaan als grasmaaier! In plaats daarvan zijn 

ze allemaal op zoek naar mensen die hen kunnen voorzien 

van alles waar ze het meest aan ontbraken voordat ze bij Help 

Animals aankwamen, namelijk :

• Een weide of een grote, goed afgesloten tuin ;

•  Een comfortabele schuilplaats ter bescherming tegen 

kou, regen of hitte zowel in de winter als in de zomer;

•  Proper en zuiver water om naar hartelust te kunnen 

drinken;

•  En vooral, ja vooral mensen, echte dierenvrienden!

Als u aan hun noden kunt voldoen, indien u zich bereid voelt 

om hen het leven en het respect  te bieden dat ze verdie-

nen, dan bent u zeker diegene op wie ze al zo lang hebben 

gewacht.…

Ik sluit mijn “Woord van de voorzitster” af met goed nieuws: 

de dienst Dierenwelzijn, een afdeling binnen Leefmilieu 

Brussel, heeft bevestigd dat de geredde dieren van de inbe-

slagname op 10 november laatstleden (op een educatieve 

boerderij), defi nitief zijn toevertrouwd aan Help Animals en 

de andere asielen die eraan deelnamen.

Tot snel en we kijken ernaar uit u dit jaar terug te zien.

Met vriendelijke groeten,
Stéphanie Devis

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 

grote) 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).

40 JAAR HELP ANIMALS:
een verjaardag dat wij hopen heel 

snel met jullie te mogen vieren!

1981-2021

40

2021

2001

1981
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schenk hen een
 nieuwe thuis 

Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door een 

simpele love at fi rst 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.
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Ze zijn gelukkig

ATHÉNA
4 jaar, Siberische Husky, 20 juni 2020 geadopteerd door Mevrouw SUFFYS
Alles gaat fantastisch: Happy, de Golden Retriever van het huis, vindt het geweldig om te kunnen spelen 
met zijn nieuwe geadopteerde zus! Ze wensen allebei veel succes met de adoptie aan al hun honden- en 
kattengenoten, en kruisen hun poten dat ook zij een warme thuis zullen vinden.

SIROCCO
Labrador-kruising, 14 jaar oud, in augustus 2018 geadopteerd door mevrouw MERCKX.

Sirocco doet het ondanks zijn hoge leeftijd erg goed. Hij blijft even actief als altijd en deinst nooit 
weg voor een wandeling. Gelukkig voor zijn bazin is Westende een kleine badplaats en zijn zowel 

de duinen als de dijk (zijn favoriete terrein) nooit ver weg ... Sirocco is een heel aanhankelijke 
hond en heel gemakkelijk in de omgang maar ... dit geldt helaas niet voor zijn relaties met andere 

vertegenwoordigers van het hondenras! Wanneer we deze kruisen wordt het meestal een erg 
“sportieve” wandeling.. 

PRINCESSE (bekend als JULIE) en NUAGE
1 en 4 jaar oud, geadopteerd in juli en oktober 2019 door Mr. KISS.
Julie's passie? Eten! Ze maakt het goed, bromt een beetje, maar ze is geliefd en ze heeft lief! Ze verliest haar 
vacht aan een razend tempo, genoeg om na twee dagen poetsen een kussen te vullen!
Wat Nuage betreft, zij haalt voornamelijk kattenkwaad uit... vandaar haar bijnaam "Scoundrel". 
Aanvankelijk was ze niet echt proper, het was duidelijk dat haar verleden haar had getekend. Ze is wel zeer 
aanhankelijk, en aarzelt niet om constant tegen het hoofd van haar meester te wrijven, wiens kleren ze 
liefdevol vuil maakt.

ARSÈNE (bekend als NOÉ)
16 jaar oud, geadopteerd door mr. HENDRICKX in februari 2020

De moeder van de heer Hendrickx adopteerde Arsène in 2005 voordat ze in januari 2020 in een 
verpleeghuis moest worden geplaatst. Onder de naam Noé woont hij nu samen met zijn zoon Alexandre, 

die sinds zijn jeugd erg aan hem gehecht is. Hoewel Noé het niet al te goed kan vinden met andere katten, 
heeft hij, zoals je kunt zien, geen probleem om bij de konijnen te leven! Hij is ondanks zijn 16-jarige 

leeftijd nog steeds in uitstekende vorm en zijn familie heeft maar één hoop: 
om hem nog vele jaren te houden!

LILI (bekend als LILY)
2 jaar, Engelse Bulldog, geadopteerd in december 2019 door de URSI-familie. 
Lily vervult haar baasjes met geluk en trots, die hun enthousiasme als volgt uitdrukken: “Na 8 maanden 
beproeving, opgesloten in een kooi, belandde Lily in onze familie. Ze is super bevriend met haar rasgenoten, 
schattig met ons zoontje van 2 en ondeugend met onze katten. Ze heeft haar plek in ons huis helemaal 
verdiend. Elke nieuwe dag is een bron van leren over het leven: het ontdekken van de trappen, de wind, de 
geluiden, de wandelingen en vooral liefde!

Na een oogoperatie zou ze zo kunnen deelnemen aan een schoonheidswedstrijd. Vandaag is een grote stap: 
we stellen u "Lily Bigoudi" voor, in de spotlight, in haar eerste shoot voor een Belgische tv-serie. Ze was in 
staat om haar angsten onder ogen te zien en zich te amuseren op de set. "
Conclusie: Superstar Lily geeft ons een geweldige les in hoop en geduld die ons bewijst dat, welke obstakels 
we ook moeten overwinnen, elk dier het verdient om ooit te schitteren in de ogen van zijn eigenaar(s)!
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POUPETTE
12 jaar, Poedel, in november 2020 geadopteerd door mevrouw MORNARD. 

Zesde poedel van haar baasje sinds ... 1973! Poupette was niet proper, slechtziend en doof op het 
moment van haar adoptie. Dankzij de goede zorgen van haar dierenarts heeft onze oma vandaag niet 

alleen haar gezichtsvermogen en gehoor teruggekregen, maar is ze ook schoon en gehoorzaam geworden 
- zelfs zonder leiband tijdens het wandelen. Hoe ver is ze  toch gekomen in slechts twee maanden: 

Poupette luistert naar haar beschermengel, begrijpt haar en spreekt boekdelen met haar ogen vol liefde 
alsof de twee elkaar altijd hebben gekend. Geen eenzaamheid, tranen en geen angst meer! Lang leve 

de grote wandelingen doorheen alle seizoenen, het geluk om te kunnen blaffen zonder een buurman te 
storen in deze immense tuin ... en dankzij deze kleine tekst beroemdheid erbovenop als bonus!

CÉSAR (bekend als KIWI)
1 jaar oud, geadopteerd in januari 2020 door dhr. KATZOW. 
Dhr. KATSOW, een groot kattenliefhebber sinds altijd, had al de gelegenheid gehad om er een paar te 
adopteren, terwijl anderen, wilder van achtergrond, zich bijkomend ook defi nitief bij hem hadden gevestigd. 
Na het enorme verdriet veroorzaakt door het verlies van zijn laatste metgezel, besloot hij geluk te schenken 
aan een volgende verlaten kat. En de magie gebeurde ... 

Dankzij de uitleg van het Help Animals-team over de verschillende persoonlijkheden van de bewoners 
die in de cattery aanwezig waren, viel zijn keuze op Caesar (Kiwi). Zo klinkt het verhaal van hun eerste 
ontmoeting: “Het was ogenblikkelijk vertrouwen, grote Liefde vanaf ons eerste contact: ik was het die zich 
geadopteerd voelde door Monsieur César, die me sinds zijn adoptie op elk moment laat begrijpen dat hij 
gelukkig met me is, en ik met hem. "

PETER
10 jaar, Engelse Cocker, geadopteerd in december 2018 door dhr. MALPAS. 

De heer MALPAS is al iets meer dan 2 jaar onafscheidelijk van Peter, een cocker spaniel met een 
gecompliceerd verleden die na adoptie verschillende keren teruggekeerd was naar het asiel. Deze keer 

was eindelijk de juiste! Volgens zijn baasje, die zich ertoe heeft verbonden hem te socialiseren door 
middel van liefde, wandelingen, spelletjes ... maar ook door middel van duidelijke en nauwkeurige bevelen 

waaraan hij van nature gehoorzaamt. Peter is een echte aanwezigheid, een intelligente hond die zich goed 
uitdrukt! Peter kreeg snel kennis van zijn uitgestrekte wandelgebied, waar hij de ontmoeting met andere 
honden en katten nog steeds niet op prijs stelde. Anderzijds houdt hij van mensen die hij herkent en is hij 

een engel bij de kapper en bij de dierenarts. Omdat hij zo’n knappe kop heeft, is hij ook dol op zijn "star 
system". Maar wat Peter dit jaar het allerleukst vond, was de lockdown. Hij bleef zo hard aan zijn baasje 

gekluisterd dat deze zelfs van baan veranderde in het vooruitzicht dat de wereld terug naar normaal zou 
gaan, maar hij Peter toch de beste levenskwaliteit zou kunnen bieden!

RALPH (bekend als GSUS)
1 jaar oud, Bull terrier kruising, geadopteerd in december 2019 door mevrouw ULIN.
Samen met 4 andere puppy's werd Gsus op 31 oktober geboren bij Help Animals als kleintje van een Bull 
Terrier-moeder en een Oostenrijkse herder-vader. Een jaar later is Gsus een super lieve hond geworden! 
Speels, intelligent en vol energie: dagelijkse wandelingen van zo'n 8 kilometer, wekelijkse training in dressuur 
en behendigheid, vluchten, springsport, hij doet alles ... 100% net zoals de grootste atleten ! Kortom, een 
vriendelijke hond waarmee je je nooit verveelt en met wie je heel de tijd actief blijft: schitterend bewijs dat 
het adopteren van een dier zoveel meer geluk brengt dan het kopen! Wilt u meer nieuws van Monsieur 
Gsus? Bekijk zijn Instagram-account: gsus_the_shelter_dog.

Anne Dumortier



CAPITAINE en TABASCO
Dubbele adopties zijn altijd een bron van grote vreugde voor ons allemaal als we weten dat twee van onze bescher-
melingen hun leven samen zullen doorbrengen. Kapitein en Tabasco maken deel uit van de "gelukkigen": ze sluiten 
zich aan bij Lipton, Nova en Jocker die in mei 2020 geadopteerd werden en in een groot natuurreservaat in Koksijde 
verblijven. Deze prachtige kleine kudde leeft in perfecte harmonie op een domein van meer dan 30 hectare. Dank aan 
hun adoptanten voor het blijvend vertrouwen in ons.

adoptiES
in Kasteelbrakel

GEPETO, TROTINETTE, SANDY en SHERIFF zijn al-

lemaal vertrokken naar het Josaphat-park. Tot grote 

vreugde van hun nieuwe verzorgers worden al deze 

dieren nu buitengewoon in de watten gelegd zoals het 

ook hoort.

Onze kleine bok FIDJI voegde zich bij twee metgezel-
len, Largo en Dumbledore, die vorig jaar ook geadop-
teerd werden door Help Animals. Dit kleine trio doet 
het fantastisch in een ware oase van rust, niet ver van 
het asiel van Kasteelbrakel.

10 Help Animals



SMITH en WESSON, twee broers, kwamen toe in december 

2020. Bestaat er voor hen een groter geluk dan in zo'n kor-

te tijd geadopteerd te worden en samen hun leven te kunnen 

voortzetten? Hartelijk dank aan hun nieuwe familie.

CORTEX, VIRUS, PINO en LILI
Onze ezels Pino en Lili, en onze kleine geiten Cortex en Virus hadden ook het geluk samen geadopteerd te worden: 
ze slijten alle vier gelukkige dagen in een waarachtig klein paradijs in de regio 's Gravenbrakel. Heel erg bedankt aan 
hun adoptanten voor het vertrouwen in Help Animals. Wij wensen dit charmante kwartet veel geluk en een lang en 
goed leven toe.

Joséphine, een kleine blinde geit die vanaf haar 
geboorte geadopteerd werd door Help Ani-
mals, is haar vriendinnetje verloren ... Geluk-
kig is onze kleine BENJI haar ter hulp gesneld 
om haar eenzaamheid te doorbreken en haar 
alle liefde te geven die ze nodig heeft, zodat ze 
weer wat levensvreugde krijgt. Veel geluk en 
een lang leven voor jullie allebei!

Help Animals 11
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   21 januari 2021 - TV reportage
   Help Animals asiel te Kasteelbrakel

De regionale televisiezender TV COM nam contact met ons op om 
een   reportage te maken over ons asiel in Kasteelbrakel en om de 
kijkers mee te nemen naar "deze oase van rust bedoeld voor verlaten, 
in beslag genomen of verwaarloosde dieren".
Vanaf 21 januari 2021 kunt u deze bekijken of herbekijken op onze 
Facebook-pagina. Begeleid door ons team van zorgverleners, vrijwil-
ligers en ikzelf, verdiepte het TV COM-team zich onder leiding van 
Antal en Pablo in het dagelijkse leven van de opvang. U kunt er de 
faciliteiten en weilanden verkennen. 

U komt onze paarden, varkens, geiten, schapen, katten, ... om nog 
maar te zwijgen van het paar struisvogels dat we sinds enkele weken 
geleden opvangen na een inbeslagname in Vorst(Brussel).

Nogmaals bedankt aan Martine, Axelle, Vicky en Maxime voor hun 
uitleg en nauwkeurige antwoorden tijdens de interviews.
Een programma vol humor: ja, deze bekende en gewaardeerde 
programma sinds jaren heet "Dbranché", een woordspeling die de 

legendarische gastheer wonderbaarlijk toepast. We zijn uiteraard erg blij dat we hieraan hebben deelgenomen en we danken u 
ook voor al uw medeleven en aanmoedigingen die u ons heeft gestuurd op sociale netwerken, telefonisch of tijdens uw enkele 
bezoeken onder toezicht van de gezondheidsmaatregelen.

 Stéphanie Devis - voorzitster

Nieuwe 
“liefdesdriehoek” in Kasteelbrakel!
Geluk na verdriet ...

In ons kwartaal van december, na de dood van ons varken Valentine op 

2 oktober 2020, beloofden we Antoine, zijn vriend in nood, hem niet 

alleen te laten.

We hebben er dan ook alles aan gedaan om voor hem een   geweldige 

vriend te vinden. We hebben onze belofte nagekomen: ja, het is er niet 

één ... 

maar twee mooie jonge dames (gesteriliseerd!), Anaïs en Jessica, die 

zich nu goed hebben aangepast bij Antoine!

Toegegeven, de eerste ontmoeting was enigszins bewogen, maar de 

spanningen zakten snel weg, zo erg zelfs dat ze vandaag een perfect 

liefdestrio vormen die genieten van een leefruimte die volledig is aan-

gepast aan hun behoeften in de nieuwe behuizing die we dankzij jullie 

donaties hebben kunnen bouwen. 

We danken jullie van harte, beste leden, en ook onze vrienden van 

Animaux en Péril die geen moment aarzelden om ons deze twee char-

mante beesten toe te vertrouwen!

 Het team van Kasteelbrakel!

   21 januari 2021 - TV reportage
   Help Animals asiel te Kasteelbrakel
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Tekst van Animaux en Péril

Op dinsdag 19 januari jl. namen de verenigingen Animaux en 
Péril en Help Animals 2 merries en hun veulen in beslag in 
Sprimont. De paarden die zich in erbarmelijke toestand be-
vonden, waren ingesloten door een moerassig terrein, wanho-
pig op zoek naar wat eten en een droge plek. Bovendien vorm-
de de grond waarop zij vertoefden een waar gevaar gezien het 
slecht afgesloten was en zich vlak naast de autosnelweg be-
vond. De inbeslagname van de dieren gebeurde op bevel van 
de burgemeester van Sprimont. 

MEERDERE WAARSCHUWINGEN
De situatie is goed gekend bij de autoriteiten gezien de eige-
nares van de paarden al meerdere waarschuwingen kreeg, 
haar aansporend om de leefomstandigheden van de dieren 
te verbeteren. Er werd haar tevens aanbevolen om maat-
regelen te nemen om te voorkomen dat de dieren konden 
rondzwerven. Spijtig genoeg sloeg zij de waarschuwingen 
in de wind en ging de situatie van kwaad naar erger. In een 
inspectierapport, opgesteld door de SRPA (dierenbescher-
ming) van Luik en gevraagd door de gemeentelijke autori-
teiten, werd reeds verwezen naar deze tekortkomingen. De 
burgervader van Sprimont diende voor het welzijn van de 
dieren wel de enige juiste beslissing te nemen.

EEN CHAOTISCHE OMGEVING
Aangekomen op de plaats van inbeslagname troffen de ver-
zorgers en vrijwilligers van de opvangcentra een totale cha-
os aan. Het weer van de voorbije dagen maakte de toestand 
van het terrein nog erger. De modderlaag was zodanig dik 
dat de hulpverleners de poort die toegang gaf tot de wei-
de niet open kregen. De merries en hun kleintjes probeer-
den zich zo goed mogelijk te beschermen in een vervallen 
schuilplaats, waarvan het dak niet echt waterdicht was en 
de bodem uit een aanzienlijke laag uitwerpselen bestond. 
Heel wat rommel en objecten versperden het terrein, wat 
de doorgang tot de dieren nog bemoeilijkte.  

EEN DELICATE INTERVENTIE
Een pallet dat dienst deed als deur bleek uiteindelijk de eni-
ge manier om de paarden te bevrijden. Om de busjes veilig 
te kunnen bereiken, moesten de redders de doorgang vrij-
maken en een dikke laag vers stro uitstrooien om te vermij-
den dat de paarden konden weg zakken of zich verwonden.  
Het instappen van de merries in de wagens van Animaux en 

Péril en Help Animals verliep vlekkeloos. De kleintjes, die 
nog nooit behandeld werden, waren daarentegen erg ang-
stig waardoor het inladen iets moeilijker was. Het zou uit-
eindelijk een uur duren. 
De eigenares van de dieren vertoonde zich trouwens ge-
durende de interventie. Ze schatte de ernst van de situatie 
niet in evenals de vreselijke toestand waarin ze haar dieren 
bracht. 

MAGERE, SMERIGE PAARDEN MET PARASIETEN
Het eerste verslag van de dierenarts beschrijft een ontoe-
laatbare staat van magerheid voor de vier paarden. De hoe-
ven van de merries waren te lang en de binnenkant van de 
voeten zelfs verrot, natuurlijk veroorzaakt door te lange 
blootstelling aan vocht. De vacht van de veulens was een 
ramp. Vuil is hier echt een eufemisme. De mix van mest en 
modder waarin deze jonge paarden moesten slapen, klit-
te samen tot een dikke, droge laag die door de verzorgers 
moeilijk te verwijderen was. Scheren was de enige optie. 
Tenslotte, zoals trouwens meestal het geval is in dergelijke 
situaties, zaten de paarden onder de parasieten. 
De mama’s en hun kindjes konden respectievelijk terecht 
bij Animaux en Péril in Meslin-l’Evêque en Help Animals in 
Kasteelbrakel.

STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING EN EINDBESTEMMING
De politie stelde een proces-verbaal op voor inbreuk op 
het Waalse Wetboek voor Dierenwelzijn. De eigenares kan 
strafrechtelijk of administratief vervolgd worden. Als het 
Parket beslist om deze zaak over te nemen, kan de eigenaar 
doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. 
Ze riskeert dan een gevangenisstraf en een boete die tot 1 
miljoen euro kan oplopen. Als het Parket haar niet vervolgt, 
valt de beslissing bij de sanctionerende ambtenaar die een 
boete tot 100 000 euro kan opleggen, maar ook de vergun-
ning om dieren te houden kan intrekken.

Wat de eindbestemming van de dieren betreft, ligt de be-
slissing in handen van de burgemeester van Sprimont. Hij 
heeft twee maanden de tijd om te bevestigen dat de dieren 
aan de betrokken opvangcentra worden toevertrouwd.

4 PAARDEN IN NOOD GERED IN SPRIMONT



J U S T  N U I S A NC E
H E L D  V A N  D E  R O Y A L  N A V Y

Zuid-Afrika. Aan de ene kant van het Kaapse schiereiland, de 
stad Kaapstad en zijn burgerhaven. Aan de andere kant, voor-
bij Kaap de Goede Hoop, ligt False Bay, waar Simon's Town en 
zijn militaire haven liggen. Deze twee havens, stopplaatsen 
voor alle boten die op weg waren naar Azië en de beroemde 
route naar India, waren het toneel van het buitengewone le-
ven van een uitzonderlijke hond: een grote... zeer grote Deen-
se dog die, op zijn achterpoten staand, meer dan twee meter 
lang was.
Just Nuisance" (zo heet hij) werd volgens alle getuigenissen 
geboren op 1 april 1937 in Rondebosch, een voorstad van 
Kaapstad. Op jonge leeftijd was de pup verkocht aan Benja-
min Chaney die naar Simon's Town was verhuisd om er het 
United Service Institute te leiden, dat hoofdzakelijk werd be-
zocht door matrozen van de Royal Navy die de leiding hadden 
over de marinebasis van de stad.
Het was hier, in Simons' Town, dat deze grote Deen, die in en-
kele maanden uitgroeide tot een ware kolos, een legende zou 
worden.

Als enige hond die offi cieel is ingelijfd bij de Royal Navy, dien-
de Just Nuisance tussen 1939 en 1944 in HMS Afrikander, 
een kustvestiging van dezelfde eenheid.
Zeelui hielden erg veel van hem. Ze gaven hem lekkernijen die 
hij des te lekkerder vond omdat deze zeelui vaak met hem gin-
gen wandelen. Omdat ze er allemaal ongeveer hetzelfde uit-
zagen (zeemansbroek, vierkante blauwe kraag en witte "Pork 
Pie Cap Hat"), beschouwde hij hen als zijn vrienden, terwijl hij 
de in andere uniformen geklede dienstknechten negeerde.
Just Nuisance hield er niet van dat zijn vrienden vochten. Als 
hij in een van hun gevechten verwikkeld raakte, maakte hij er 
snel een eind aan door op zijn enorme achterpoten te gaan 
staan en zijn voorpoten tegen hun borstkas te zetten.

De oorsprong van zijn naam

De hond begon de zeelieden te volgen, wat hem naar de ma-
rinebasis en de scheepswerven leidde, en uiteindelijk naar de 
schepen die in de haven lagen, waaronder de HMS Neptune, 
een van zijn lievelingsschepen. Hij lag graag op het bovendek 
en op de brug die naar de commandopost leidde om van de 
zonnestralen te genieten. Omdat niemand er gemakkelijk om-
heen of overheen kon en hij het haatte om te bewegen, zeiden 
de zeelieden tegen hem: "Je bent gewoon een lastpost," van-
daar de naam.

Just Nuisance volgde hen regelmatig wanneer zij op verlof gin-
gen naar Kaapstad, dat zij bereikten via de elektrische spoor-
weg met 27 stations. Hij wist altijd precies waar hij uit wilde 
stappen. Hij stapte in en uit op verschillende stations en werd 
al snel beroemd in de treinen. Blijkbaar probeerden zeelieden 
hem te verbergen om de controle te ontwijken, wat niet altijd 
mogelijk was gezien zijn ongewone grootte, zodat de contro-
leur hem zou dwingen bij de volgende halte uit te stappen. Een 
verloren zaak. Heel slim stond Just Nuisance gewoon op het 
perron te wachten om met de volgende trein mee te gaan. Bij 
verschillende gelegenheden, toen hij door een boze controle-
ur werd berispt, liet hij zien hoeveel hij om zijn spoorvervoer 
gaf: hij gromde in zijn gezicht, ging op zijn achterpoten staan 
en maakte indruk op hem door zijn enorme voorpoten op zijn 
schouders te zetten. Geamuseerde burgers boden soms aan 
om zijn ticket te betalen. Spoorwegbeambten ergerden zich 
aan zijn gedrag en stuurden zelfs klachten naar zijn eigenaar, 
waarin hij hem beval zijn hond onder controle te houden, zijn 
ticket te betalen of hem te laten afschieten, tot grote ergernis 
van de marine- gemeenschap die hem als een van hun eigen 
honden had geadopteerd.

Ook zeelieden en burgers schreven brieven naar de opper-
bevelhebber van de marine, die de perfecte oplossing vond: 
aangezien een dienstplichtige recht had op gratis treinreizen, 
werd Just Nuisance op 25 augustus 1939 ingelijfd bij de Royal 
Navy. 
In zijn militaire staat van dienst stond nu zijn achternaam 
"Nuisance", zijn voornaam "Just", zijn beroep "Bonecrusher" 
(bottenbreker) en zijn godsdienst "Scrounger" (Parasiet-pro-
fi teur)! Just Nuisance ondertekende zijn papieren met een 
pootafdruk. Als matroos derde klasse werd hij bevorderd tot 
matroos tweede klasse, zodat hij gratis rantsoenen kreeg.
Al is hij nooit op zee is geweest, heeft hij toch een aantal func-
ties aan land vervuld. Hij bleef de matrozen vergezellen op 
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hun treinreizen en hen naar de basis begeleiden wanneer de 
pubs sloten. Hoewel hij veel van zijn rollen zelf koos, nam hij 
ook deel aan veel promotionele evenementen, waaronder zijn 
"huwelijk" met Adinda, een mooie teef van hetzelfde ras, die 
het leven schonk aan vijf puppies, waarvan er twee, Victor en 
Wilhelmina, in Kaapstad werden geveild om geld in te zame-
len voor de oorlogsinspanning.
Hij redde ook het leven van een matroos: op een zaterdag-
avond lag in het centrum van Kaapstad een taxichauffeur in 
zijn auto te slapen toen hij plotseling werd gewekt door een 
zeer opgewonden reuzenhond die vlakbij zijn raam blafte. Na 
zijn verbazing herkende hij Just Nuisance in zo'n staat van op-
winding dat hij dacht dat hij gewond was. De hond was dui-
delijk in orde, maar hij bleef komen en gaan in de richting van 
een steegje.

De chauffeur volgde hem met enkele collega's. Nuisance leid-
de hen naar een neergestoken man die bewusteloos op de 
grond lag in een plas bloed. Het slachtoffer werd per ambu-
lance naar het ziekenhuis gebracht met Nuisance die de hele 
weg zijn gezicht likte!
Daar moest hij verschillende bloedtransfusies krijgen. Nuisan-
ce bleef de hele nacht bij hem en keerde pas in de vroege och-
tend naar de stad terug, toen zijn vriend buiten gevaar was. 
De matroos herstelde langzaam, maar hij zou gestorven zijn 
zonder de tussenkomst van zijn beschermengel.

De staat van dienst van Nuisance was echter niet voorbeeldig. 
Naast zijn overtredingen wegens reizen per trein zonder ver-
voerbewijs, afwezigheid zonder toestemming, het verlies van 
zijn halsband en enkele weigeringen om de kroeg te verlaten 
bij sluitingstijd, werd hij veroordeeld tot onthouding van al zijn 
botten gedurende zeven dagen omdat hij in het bed van een 
van de offi cieren had geslapen! Hij vocht ook met de mascot-

tes van de schepen die in Simon's Town hadden aangemeerd, 
wat resulteerde in de dood van ten minste twee van hen.

Op 1 januari 1944, na bijna 5 jaar trouwe dienst, werd Just 
Nuisance ontslagen bij de Royal Navy en HMS Afrikander 
waar hij sinds 1940 gestationeerd was geweest, zodat hij van 
een welverdiend pensioen kon gaan genieten.
Helaas ging dit niet door omdat onze dappere hond werd aan-
gereden door een auto. Hij was zwaar gewond en bleef ern-
stige gevolgen van dit ongeval ondervinden, onder meer een 
trombose die hem langzaam verlamde.

Na verloop van tijd verslechterde zijn toestand ondanks alle 
zorgen van de dierenarts, die de Royal Navy met tegenzin ad-
viseerde een einde aan zijn lijden te maken.
Op 1 april 1944, zijn 7de verjaardag, werd Just Nuisance per 
vrachtwagen op zijn laatste reis naar Simon's Town Naval 
Hospital gebracht, waar de marinechirurg hem liet inslapen. 
Op zaterdag 2 april 1944, om 11.30 uur, werd zijn lichaam in 
een canvas zak gewikkeld, bedekt met een Royal Navy vlag. 
Hij werd uiteindelijk met militaire eer begraven in "Camp Kla-
ver" op de top van Red Hill (de huidige plaats) van de South 
African Navy Signal School tijdens een plechtige ceremonie 
met een erewacht van de Royal Marines en een bugelspeler 
die de Last Post bracht. Een granieten grafsteen markeert 
vandaag de dag nog steeds zijn graf.

Sindsdien zijn het leven en de avonturen van Just Nuisance 
een integraal onderdeel van Simon's Town geworden. Een 
standbeeld op Jubilee Square herinnert ons hieraan. Zijn tom-
be op Red Hill is een vaste stopplaats voor bezoekers. Het 
Simon's Town Museum heeft in zijn collectie al zijn offi ciële 
documenten, zijn halsketting en vele foto's. In het Museum 
is een speciale tentoonstelling aan hem gewijd waar elke dag 
een diavoorstelling wordt gehouden voor kinderen en toeris-
ten uit de hele wereld om hen kennis te laten maken met het 
verhaal van deze beroemde hond.

Op 1 april 2000 werd ter ere van hem een eerste herden-
kingsoptocht georganiseerd in de hoofdstraat van Simon's 
Town onder de naam "Just Nuisance Day". Dit evenement trok 
de eigenaars aan van 26 Duitse Doggen die hoopten de " Just 
Nuisance Look-Alike" wedstrijd te winnen. 
De parade werd later een jaarlijks evenement, waardoor de 
legende nog vele jaren zal voortleven.

Sinds kort mogen ook alle eigenaars van honden van andere 
rassen aan de parade deelnemen, waardoor het aantal deel-
nemers aan de parade is toegenomen.

Roland Denis

De legende leeft verder
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Begin november 2020 zorgde de mededeling van de Deense 

regering om de totaliteit van gefokte nertsen op haar grond-

gebied af te maken (namelijk meer dan 17 miljoen dieren) voor 

een ware schokgolf over heel Europa.

Wat heeft de Deense leiders, wereldwijd grootste producent 

van nertsenhuid, ertoe aangezet om zo’n radicale beslissing te 

nemen? Dit zorgde voor een immense bezorgdheid en een golf 

van paniek ten aanzien van deze ongeziene situatie waarvan 

de gevolgen volgens enkele eminente wetenschappers oncon-

troleerbaar zijn.

Het opduiken van een Covid-19 variant in diverse nertsenfok-

kerijen, waarvan wetenschappers vrezen dat ze resistent is 

tegen het vaccin in ontwikkeling, heeft voor een ware schok-

golf gezorgd.

Niet enkele honderde duizenden dieren zijn drager van het vi-

rus maar ook vele arbeiders.  Al zeer snel wordt duidelijk dat 

de overdraagbaarheid gebeurt in beide richtingen, van mens 

op dier (hoogst waarschijnlijk aan de basis van de besmetting) 

en van dier op mens, hetgeen niet geruststellend is!

De Deense leiders nemen hun verantwoordelijkheid om hun 

bevolking te beschermen alsook de rest van de wereld maar 

ook willen ze ten zeerste vermijden om het ‘Europese ‘Wuhan’ 

te worden, de plaats waar de pandemie ontstond.

De uitsterving van het nationale vee gaat gepaard met de 

zeer strenge maatregelen in de Jutland regio, meest getrof-

fen streek met sluiting van vele handelszaken, bars en restau-

rants.

De beslissing om 17 miljoen dieren hals over kop af te maken 

en daarbij een gehele economische en sociale sector onderuit 

te halen heeft voor veel twijfel gezorgd bij de bevolking die 

eigenlijk nog redelijk gespaard was gebleven voor de drama-

tische gevolgen van deze pandemie. Een politieke crisis komt 

nu bovenop de bestaande sanitaire crisis.

In mei 2020 werd Nederland met hetzelfde probleem gecon-

fronteerd in verschillende fokkerijen.

De angst voor verdere oncontroleerbare uitbraken heeft er 

in eerste instantie toe geleid dat 600 000 besmette nertsen 

werden afgemaakt in de maand juni. Desondanks waren de 

conclusies van de onderzoekers zo alarmerend dat de Neder-

landse autoriteiten bevel gaven om alle gekweekte nertsen op 

Nederlands grondgebied onmiddellijk te laten afmaken. Daar-

bovenop werd er ook een wet goedgekeurd die nertsenfokke-

rijen vanaf 2021 al zou verbieden in plaats van de geplande 

wet die in voege zou treden vanaf 2024.

Denemarken heeft eveneens de nertsenfokkerijen verboden 

maar enkel voor één jaar. Nochtans is dit Scandinavische land 

nog niet klaar met massa afslachting.

Sinds enkele weken en ondanks de kalkaarde die werd ge-

bruikt om de om en bij de 4 miljoen nertsen te begraven in 

militaire zones, kwamen ontbindingsgassen vrij aan de opper-

vlakte. Hierdoor staat alles nu onder zware beveiliging en zul-

len de lijken begin van de zomer 2021 worden opgegraven om 

dan onmiddellijk verbrand te worden wanneer het besmet-

tingsgevaar zo goed als verdwenen is.

Zo schokkend als de beelden zijn zouden ze ons nochtans niet 

mogen doen vergeten dat zelfs zonder Covid-19 deze arme 

dieren hetzelfde lot zou zijn weggelegd na 8 lange maanden 

gevangenschap in minuscule kooien, naast mekaar uitgestrekt 

in grote sombere hangars die een broeihaard vormen voor al-

lerlei mogelijke ziektes.

DE 
NERTS
een onschuldig 
klein zoogdier ...
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Christian De Meyer

Sinds enkele maanden werden meerdere onderzoeken gedaan 

naar het ontstaan van deze pandemie door analyse van geo-

grafi sche gegevens alsook de aanwezigheid van Covid-19 va-

rianten bij de besmette mensen en nertsen.

Merkwaardige vaststellingen werden gedaan, in het bijzonder 

de aanwezigheid van nertsenfokkerijen in de meest getroffen 

gebieden.  Dit is het geval in Italië (bakermat van de Europese 

pandemie), in Spanje, in Nederland, in China en in Denemar-

ken onder anderen.

Puur toeval of begin van de waarheid?

De vermoedens stijgen in die zin dat de specialisten zich be-

ginnen afvragen of de nertsen niet de gemiste schakel zijn tus-

sen de vleermuizen (drager van SARS-COV-2) en de mens. De 

hypothese van het schubdier blijkt vandaag verwijderd en ver-

vangen door die van de nerts, al blijft dit uiterst hypothetisch.

EEN KANS 
OM TE 
GRIJPEN ...

De chaotische situatie waarin we ons bevinden moet ons 
doen nadenken en ons lessen doen trekken uit gemaakte 
fouten.

De eerste en meest belangrijke les die we hieruit moeten 
trekken is dat bontkwekerijen volledig aan banden moe-
ten worden gelegd.  Uiteraard is iedereen het hier niet over 
eens en dan vooral de bont industrie niet daar zij veel te ver-
liezen hebben.
Het leed van deze dieren en de ernstige sanitaire risico’s 
dat kwekerijen met zich meebrengen zou moeten volstaan 
om wereldleiders te laten ingrijpen en niet enkel wat vage 
beloftes te maken met betrekking tot verbieden van kwe-
kerijen.  De Europese leiders zouden het voorbeeld kunnen 
geven.

Sinds enkele maanden is de bewustwording een feit.  Ver-
schillende landen hebben niet geaarzeld  deze praktijken 
onmiddellijk aan banden te leggen op hun grondgebied, met 
name Oostenrijk, Luxemburg, Slovenië, Kroatië, Tchechië, 
Slovakije, Engeland, Noorwegen, Servië ... anderen staan op 
het punt om te stemmen voor volledig verbod, zoals onder-
andere Ierland, Bulgarije, Lituanië.

Zwitserland en Duitsland daarentegen hebben geen wet 
gestemd die deze praktijken verbiedt maar zij hebben zo’n 
zware maatregelen opgelegd aan de fokkerijen dat er op 
vandaag de dag geen meer bestaan.
En België in dit alles?  De situatie is redelijk helder. In Wal-
lonië geldt een verbod sinds 2015, in het Brusselse gewest 
sinds 2017 en in Vlaanderen zal dat verbod in voege treden 
vanaf 1 december 2023.

Er is eindelijk goede hoop dat deze praktijken, datterende 
van een ander tijdperk, voorgoed zullen worden afgeschaft 
binnen Europa.
Voor China en de Verenigde Staten ligt dit moeilijker maar 
het goede voorbeeld van Europa zou een positieve invloed 
moeten hebben op die achterhaalde meningen.

Na deze eerste stap zou nu ook een totaal verbod op bont-
verkoop moeten van kracht  zijn en dit in heel de wereld, 
zelfs al beseffen we dat dit zou leiden tot het ontstaan van 
een zwarte markt. Maar zo zouden deze praktijken strafbaar 
zijn en een gevangenissstraf met zich kunnen meebrengen.
We zijn er nog lang niet maar beetje bij beetje gaan we de 
goede richting uit! 
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Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – 
niet fi scaal 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 fi scaal 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 fi scaal 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

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
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Hoeveel toekomstige weeskittens heb ik gedurende meer 
dan 12 jaar op verlaten terreinen, straten of andere schuil-
plaatsen, achtergelaten  ? Dit te wijten aan mijn hormonale 
reacties die ik na een sterilisatie niet zou gehad hebben.... 
Hoeveel kittens tekenden een doodvonnis omwille van jouw 
onverschilligheid ? 

Ik wacht nog steeds op je antwoord. Stoor ik je misschien  ? 
Aanvaard in dat geval mijn oprechte excuses. Wees gerust, 
mijn vragen zullen je niet meer ophouden. Op het moment 
dat je deze tekst leest, heeft de dierenarts een einde aan mijn 
« hondenleven » gemaakt...

Vivi, stof voor eeuwig en altijd.

Beste,

Kijk me aan. Wie ben ik ? Gedurende een tijdje kattin van ie-
mand..... nadien , plots kattin van niemand ! Illegale dakloze. 
Sinds maanden doelloos en eenzaam dwalend door de stra-
ten. Vandaag zie je me hier staan als een oude, zwervende, 
zieke en ondervoede kat. Ik ben totaal uitgeput : een mage-
re, verzwakte schim. Een anonieme schaduw op de dool. Een 
landloopster op heterdaad betrapt. Je hebt haar nooit een 
identiteit gegeven. Je hebt haar nooit laten steriliseren....

Had je het te druk ? Had je andere « katjes te temmen » ? Was 
het te duur ? Ben je een eeuwige uitsteller ? Vond je dit niet de 
moeite ? Laat je liever de natuur zijn gang gaan ? Zijn kittens 
veel te lief ?  Vind je dat ik vervelende vragen stel ? Sorry maar 
ik heb er nog een aantal alvorens mijn koffer te pakken voor 
mijn laatste reis !

Hoeveel van jullie hebben me de rug toegekeerd om mijn 
voortdurend gemauw niet te horen  ? Hoeveel zogenaamde 
« dierenvrienden » hebben niet gereageerd omdat « een kat 
buiten in volle vrijheid dient te leven  »  ? Hoeveel uren ver-
toefde ik niet op zoek naar bedorven of zelfs vergiftide etens-
resten, in vieze vuilbakken  ? Hoeveel uren ging ik op jacht 
naar muizen of gluurde ik naar onvoorzichtige mussen, kleine 
zieltjes bestemd om te kunnen overleven  ? Hoeveel andere 
hongerige katten heb ik tijdens mijn overlevingstochten ge-
kruist ? 

Hoeveel angstige nachten in de bittere koude met regen of 
sneeuw, steeds waakzaam voor driftige ongecastreerde ka-
ters, heb ik niet doorstaan ? 

A. Dumortier

NAAM, VOORNAAM : onbekend (laatste 

schuilnaam : Vivi).

NATIONALITEIT : dakloos.

GEBOORTEPLAATS EN DATUM : 
onbepaald ( ouder dan 12 jaar). 

LAATSTE GEKENDE WOONPLAATS : 
Help Animals. 

DEFINITIEF ADRES : 
« Kattenparadijsstraat sinds 9 januari 2021.

BEROEP : kettingfokster.

•  Sinds 1 november 2017 is de identifi catie 

(inplanting van een chip) vanaf 12 weken ver-

plicht in de 3 belgische regio's. Voor katten ge-

boren voor deze datum wordt de identifi catie 

ten zeerste aangeraden en verplicht indien de 

kat van eigenaar wisselt. 

Uw kat kan verloren lopen na een verhuis, opge-

schrikt worden en vluchten of betrokken geraken 

in een ongeluk. Door deze ingeplante chip, kan de 

kat snel en met zekerheid bij verlies of ontvoering 

geïdentifi ceerd worden.  

•  De sterilisatie van katten is eveneens ver-

plicht in gans België (zie volgende pagina) : 

Brussel  : sinds 1 januari 2018 en voor de leeftijd 

van 6 maanden ; Wallonië : voor de leeftijd van 6 

maanden (katten geboren na 1 november 2017) 

en ten laatste op 1 januari 2019 voor katten gebo-

ren voor 1 november 2017 ; Vlaanderen : voor de 

leeftijd van 5 maanden (katten geboren na 1 april 

2018) en ten laatste op 1 januari 2020 voor katten 

geboren na 1 september 2014.

BRIEF AAN IEDEREEN 
DIE ME HAD KUNNEN REDDEN



• Sinds 1 november 2017 is in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel de wetgeving streng: al onze katten moeten ge-
steriliseerd en geïdentifi ceerd worden. Offi cieel telt Bel-
gië 2.407.403 huiskatten. Of ze nu worden geschonken 
of verkocht, ze moeten worden gesteriliseerd voor ze 6 
maanden oud zijn. Als een “hele kat” op Belgisch grond-
gebied wordt binnengebracht, moet deze binnen de 30 
dagen na aankomst worden gesteriliseerd. Asielen die 
vechten tegen het achterlaten en ronddwalen van kleine 
katjes, moeten ze allemaal steriliseren en identifi ceren 
voordat ze worden geadopteerd (vóór de leeftijd van 3 
maanden in Wallonië).

•  De dierenarts geeft een certifi caat af met de sterilisa-
tiedatum en een identifi catiecertifi caat voor een mi-
crochip en codering in een nationale database (CatId). 
Sommige gemeenten, met name in het Brussels Gewest, 
vergoeden een deel van de kosten die door deze wet 
worden gemaakt: neem contact op met het platform 
dierenwelzijn @ uwgemeente of regio.be.

Als u uw gechipte kat bent kwijtgeraakt, neemt de persoon 
die hem vindt contact op met een dierenarts met een micro-
chiplezer om zijn familie te identifi ceren. Ongechipt kan ze 
hem afgeven in een asiel: in dit geval bent u niet alleen ver-
plicht om de kosten van identifi catie door een dierenarts te 
betalen, maar ook de kosten voor het registreren van de chip 
bij CatId door het asiel.

Een microchip is een electronische chip ter grootte van een 
rijstkorrel die onder de huid van de kat wordt geïmplanteerd, 
altijd links in de halslijn tussen het oor en de punt van de 
schouder. Al mijn dierenartscollega's zullen het u bevestigen: 
in de aanwezigheid van een kat die goed wordt gevoed, ver-
zorgd, social is, maar wanhopig omdat hij de weg naar huis 
niet meer kan vinden, voelen we ons erg hulpeloos wanneer 
enkel de advertenties en posters op straathoeken kunnen 
helpen. Sommige eigenaren denken ten onrechte dat hun kat 
niet wegloopt,  vecht of paart... maar de cijfers vertellen ons 
het tegenovergestelde. De oplossing is sterilisatie.

MIJN HELE KATER

• Het belangrijkste argument om mannetjes te castreren 
is de geur van hun urine, die naar het hoofd stijgt. Als 
uw kat zich markeert op uw meubels, vloerkleden of 
fauteuils, zal die geur nooit verdwijnen. Zelfs als hij zijn 
kattenbak gewetensvol gebruikt, zal de geur door het 
huis zweven. Het markeren kan beginnen na 6 maanden, 
maar ook nog na 2 of 3 jaar. Om te markeren positioneert 
de kat zichzelf met zijn rug naar het beoogde object, tilt 
zijn staart verticaal op en laat hem trillen door stinkende 
stralen uit te zenden.

•  Dan komt het weglopen. Ik ben geneigd te zeggen dat de 
hele kater " seks in het hoofd" heeft: zijn obsessie is om 
naar een vrouwtje te zoeken en alle mannelijke concur-
renten die zijn pad kruisen uit te schakelen. Als hij zijn 
huis terug vindt, zal hij in een erbarmelijke toestand ver-
keren en zal hij grote psychische pijn hebben als hij het 
gevecht verloren heeft. De gebruikelijke verwondingen 
worden veroorzaakt door beten en krabben, voorna-
melijk aan de zijkant van de wangen, onder de oren en 
rondom de basis van de staart (supracaudale klier) en 
testikels. Door de beet wordt speeksel ingebracht onder 
de huid dat van nature een enzym bevat dat de weefsels 
afbreekt, en ook bacteriën (in het bijzonder Capnocytop-
haga canimorsus) die abcessen vormen die soms over-
vloedig gevuld zijn met pus en verborgen zijn onder de 
vacht.

•  Zijn gedrag zal hoffelijk blijven met zijn sociale groep: 
mens en dier. Zolang alles volgens zijn manier gaat , zon-
der hem te dwingen,  komt alles goed, maar als hij zich 
moet verdedigen, zal zijn kracht vertienvoudigd worden 
en zal hij oncontroleerbaar worden als hij niet gecas-
treerd wordt.

•  Als hij paart met een kattin, draagt   u bij aan de wilde re-
productie van de katten (twee nesten per jaar) en ver-
oordeelt u hun kittens tot een leven van ronddwalen en 
lijden.

•  Als hij wordt gebeten door een kat die het FIV-virus (Fe-
line Immunodefi ciency Virus) draagt, loopt hij het risico 
besmet te raken.

MIJN GESTERILISEERDE KATER
•  De klassieke argumenten tegen sterilisatie van katten 

zijn dat hij zal verdikken. De eerste stap is om hem een 
geschikt dieet te geven, rijk aan eiwitten en vezels en 
arm aan vet en koolhydraten. Katten moeten hun hele 
leven kunnen bewegen en spelen. Zorg voor muizen, bal-
len, veren, een kattenboom en speel er vooral mee: hij zal 
zeer ontvankelijk zijn voor bewegende voorwerpen en 
verstoppertje spelen. Zelfs op 20-jarige leeftijd zal een 
gelukkige kat blijven spelen!

•  Hij zal  zijn territorium trouw blijven, het bewaken, in-
dringers met tact en intelligentie wegsturen en minder 
ver patrouilleren. Het risico om te verdwalen zal kleiner 
zijn.

•   Zijn urine zal een neutrale geur hebben, zijn kattenbak 
zal op een rustige en verborgen plaats worden neerge-
zet.

Het belang om 
katten te steriliseren 
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• De komst van een menselijke bezoeker op zijn territori-
um zal minder dramatisch zijn: uw gecastreerde kat zal 
zich gemakkelijker bewust zijn van dingen en zal minder 
jaloers zijn op uw menselijke bezoekers.

MIJN HELE KATTIN

•  De eerste loopsheid vindt plaats tussen de 4e en de 12e 
levensmaand. De kat heeft twee loopse periodes (oe-
strus): in de lente en in de herfst. Tijdens het seizoen 
herhaalt de cyclus zich elke 3 weken. Ovulatie is zelden 
spontaan, maar wordt veroorzaakt door stimulatie tij-
dens het paren. Als er geen bevruchting is, blijven de ei-
tjes (gemiddeld 3 tot 6 per loopsheid) op hun plaats op de 
eierstok. Van loopse periode tot periode, hervormen de 
eieren zich dan en worden de eierstokken enorm en cys-
tisch: in dit stadium is de loopsheid permanent. Het hor-
monale niveau in het bloed is op dit moment zo hoog dat 
de kat, die aan buikpijn lijdt, niet langer kan verdragen 
om aangeraakt te worden, zelfs niet door haar favoriete 
mensen, miauwt heel hard, vooral midden in de nacht om 
de hele buurt wakker te maken, wordt chagrijnig en plast 
overal.

•  Basisbehoeften zoals eten of naar de kattenbak gaan 
worden vergeten bij deze kat die constant loops is en in 
constante stress leeft. Bovendien veroorzaakt het hoge 
hormoongehalte soms een ontsteking van de baarmoe-
der (metritis) en, vaker, borsttumoren die in 97% van de 
gevallen kwaadaardig zijn (vergeleken met teven waar ze 
slechts kwaadaardig zijn bij 50% ). Als de beslissing wordt 
genomen om operatief in te grijpen voor de borsttumo-
ren van een kat, zal het nodig zijn om door te gaan met 
de ablatie van de twee borstkettingen (2 x 5 borsten), dit 
na een evaluatie van de uitbreiding van de kanker, met 
röntgenfoto's van de thorax om uitzaaingen in de longen 
op te sporen.

•  Hoe later de sterilisatie, hoe minder gunstig de voorde-
len ervan. Vanaf 2 jaar zijn de risico's op complicaties al 
aanwezig, in het bijzonder ook die van besmetting met 
seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals het FIV-vi-
rus (Feline Immunodefi ciency Virus) dat via het speeksel 
van de dragerkat wordt overgedragen, d.w.z. bij beten of 
tijdens het paren.

MIJN GESTERILISEERDE KATTIN

•  De kalmere kat maakt zich niet langer zorgen over buik-
pijn en helse loopsheid hormoonspiegels en vraagt   vaker 
om voedsel. Ook hier is het belangrijk om het een pas-
send dieet te geven, dus vet- en koolhydraatarm.

• Het is ook belangrijk om haar aan te moedigen om te 
bewegen en haar te voorzien van speelgoed, knuffels, 
muizen en veren,  enz. De kat speelt ook graag met de 
mensen om haar heen en zal  kunnen buiten lopen zon-
der aangevallen te worden door een kater,  die gewoon 
zal denken dat het de periode van diestrus is (tussen pe-
rioden van oestrus).

HET LIJDEN VAN ZWERFKATTEN
•  Een kat die buiten haar huis bevalt - misschien in een 

tuinhuisje - zal haar nest achterlaten aan het einde van 
de borstvoeding, rond de 8e week: ze gaat weg of ze 
jaagt op haar jongen omdat het voor haar normaal is dat 
ze hun eigen leven beginnen. Deze kittens, die nog niet 
gesocialiseerd zijn in contact met mensen, duiken onder 
en lijden onder kou, honger, ziekte of verkeersongeluk-
ken. Naarmate ze ouder worden, worden het zwerfkat-
ten met een zeer sombere toekomst.

•  De overbevolking van deze zwerfkatten moet worden 
gereguleerd, omdat zij de belangrijkste slachtoffers zijn. 
Ze zijn geboren uit niet-gesteriliseerde huiskatten, ze 
zullen gevangen worden met een val die op hun territori-
um is geplaatst, vervolgens worden ze toevertrouwd aan 
opvangcentra of soms zelfs geëuthanaseerd op kosten 
van de openbare fi nanciën.

•  Het idee dat een kat ten minste één nest in haar leven 
zou moeten hebben, is niet wetenschappelijke bewezen 
en draagt   bij aan de overbevolking van katten. Katten 
hebben geen emotionele band hun nakomelingen, en ze 
zullen zeker last hebben van schrijnende loopsheid.

•  De daling van de statistieken van achterlating en over-
bevolking van zwerfkatten begint goede resultaten op te 
leveren in België.

•  Om kattenfokker te worden, heb je in België een vergun-
ning nodig die 4 categorieën onderscheidt:

- INCIDENTEEL: 1 à 2 nesten per jaar;

- AMATEUR: 3 tot 10 nesten per jaar;

- PROFESSIONAL: meer dan 10 nesten per jaar;

- HANDELAAR: nesten uit andere fokkerijen dan die van 
hemzelf.

Bij aankoop moet in elk geval een  garantiebewijs worden 
overlegd, ook voor een gelegenheidsfokker. Aan elke fokker 
wordt een erkenningsnummer toegekend.

Christiane Loeman - dierenarts 
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SOLIDARITEIT 
TUSSEN DE ASIELEN :
HELP ANIMALS HELPT BIJ
INBESL AGNAME VAN SCHAPEN 
EN BOERDERIJDIEREN

Op vrijdag 14 januari werd er door de stad Bergen (Mons) 
aan de associatie Animaux en Péril gevraagd om op een to-
taal vervallen terrein 6 schapen, 2 bokken en een dertigtal 
kippen in beslag te nemen. 

De dieren waren in levensgevaar. Een paar dagen voordien 
werd Animaux en Péril reeds door een particulier gecontac-
teerd om deze catastrofale situatie aan te klagen : het ging 
hier om schapen, bokken, ganzen en kippen. Die persoon 
meldde dat de dieren aan hun lot waren overgelaten. Ze 
waren volledig uitgehongerd. Her en der lagen er ook die-
renkadavers.

Diezelfde dag nog ging een afgevaardigde van Animaux en 
Péril ter plaatse om de situatie op te meten. Buurtbewoners 
raadden ten stelligste aan om het terrein niet zonder poli-
tiebegeleiding te betreden. De eigenaar had blijkbaar een 
slechte reputatie. Animaux en Péril heeft dan de politie ge-
contacteerd evenals de Schepen van Dierenwelzijn van de 
stad Bergen (Mons).

DIERENKOPPEN ALS DECORATIE !

Een politieman uit Mons komt snel ter plaatse en consta-
teert de chaotische toestand. De inspecteur ontdekt een 
groep dieren in zeer slechte staat. Het terrein is één mod-
derpoel vol afval. In dit verschrikkelijk tafereel hingen er 
zelfs twee dierenkoppen (ram en bok) aan het hekken. De 
politieagent besloot om de dieren zo snel mogelijk te eva-
cueren. Op basis van zijn rapport drong de Milieudienst van 
Mons er bij de burgemeester op aan om de evacuatie als pri-
oritair te behandelen. Dit gebeurde dan ook.

UITGEHONGERDE DIEREN.....

Maxime, dierenverzorger bij Help Animals en zijn collega's 
van de dierenasielen Animaux en Péril en Le Rêve d'Aby 
kwamen die vrijdag in het begin van de namiddag ter plaat-
se. Ze werden uiteraard door de politie begeleid. 

De hulpverleners ontdekten een zeer chaotisch vuilnisbelt 
met dieren die in het vuil, modder en eigen uitwerpselen 
ploeterden. Op het terrein stonden ook nog een vervallen 
caravan en twee tenten. Dertig kippen, hanen, 2 ganzen, 6 
schapen en 2 bokken dwaalden er hopeloos rond, op zoek 
naar eten. Bij afwezigheid van de eigenaar verliep de inbe-
slagname zonder problemen.

EEN BLIND SCHAAP EN EEN STERVENDE KIP !

Tijdens de evacuatie ontdekten de dierenverzorgers een 
stervende kip met open ingewanden. Het diertje kon niet 
gered worden. Een schaap was blind door bloed in de ogen 
en haar opvang vroeg om extreme zorg.

HET HERSTEL ONDER STRIKTE WAAKZAAMHEID

De rapporten van de dierenartsen zijn verschrikkelijk. Alle 
opgevangen dieren zijn uitgehongerd. Sommige lijden aan 
cachexie (spieratrofi e). De kippen bevinden zich in een er-
barmelijke toestand . Velen zijn onderkoeld en verblijven 
onder warmtelampen die de lichaamstemperatuur stabi-
liseren. De schapen zijn besmet met interne parasieten en 
hun vacht, eveneens vol parasieten en schurft, is zeer on-
gezond. Het blinde schaap heeft extreem veel verzorging 
nodig.
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“Als men mij zou zeggen dat het einde van 
de wereld morgen is, zou ik toch een ap-
pelboom planten” (Martin Luther)

Kunnen we van dieren houden en tegelij-
kertijd ons milieu beschermen? Betekent 
het beschermen van dieren ook liefde 
voor de natuur? Ja, wanneer concrete ac-
ties mooie woorden implementeren!
Dankzij uw vrijgevigheid en uw niet-afl a-
tende steun heeft u ons, beste leden, een 
prachtig geschenk aangeboden: u heeft 
ons inderdaad in staat gesteld een terrein 
van twee hectare te kopen, gelegen vlak 
voor ons asiel in Kasteelbrakel waar onze 
paarden straks vrij zullen kunnen galop-
peren.

Dit terrein, zouden we graag willen om-
zomen met wilgen ... Om het “mooier” te 
maken? Waarom niet… maar vooral om 
ecologische kwesties en dierenbescher-
ming te combineren!

Deze bomen zullen uiteraard onze paar-
den beschermen door ze een natuurlijke 

Neem deel aan onze

« actie BOMEN  »

Anne Dumortier

JURIDISCHE VERVOLGING EN EINDBESTEMMING

Er werd een proces-verbaal voor overtreding van de waalse Code 
voor Dierenbescherming opgemaakt. De eigenaar kan penaal en 
administratief vervolgd worden. Indien het Parket beslist om niet 
zonder gevolg te klasseren, zal hij voor de correctionele rechtbank 
verschijnen. De eigenaar riskeert een gevangenisstraf en een geld-
boete die tot 1 miljoen euro kan oplopen. 

Als het parket niet vervolgt, is het aan de sanctionerende ambte-
naar om een boete tot 100.000 euro te bepalen evenals de intrek-
king van de dierenvergunning. De burgemeester van Mons beslist 
over de eindbestemming van de geredde dieren. Hij heeft twee 
maanden tijd om te beslissen of de dieren defi nitief aan de asielen 
worden toegewezen of terug naar de eigenaar gaan. 

De tweede keuze lijkt onwaarschijnlijk. Help Animals en zijn col-
lega's bedanken de milieudienst van Mons, de politie en de burge-
meester voor de correcte behandeling van het dossier.

Tekst van Animaux en Péril

schuilplaats te bieden bij warm of slecht 
weer.  Bovendien trekken ze vogels en be-
stuivers aan, waardoor de fl ora en fauna 
behouden blijven. En ze zullen ook helpen 
hun omgeving te beschermen en te ver-
fraaien: het planten van wilgen rondom 
dit nieuwe perceel zal helpen de lucht te 
zuiveren, zuurstof vrij te maken voor een 
betere ademhaling en onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen om de opwar-
ming van de aarde te bestrijden. De kos-
ten van elke geplante wilg bedragen on-
geveer 300 euro.

Dieren- en natuurliefhebbers, wilt u met 
ons meedoen? Wij stellen u voor deze uit-
daging aan te gaan door het bedrag van 
uw keuze over te maken op de rekening 
van Help Animals BE71 3100 0291 8069
(met de mededeling ACTIE BOMEN). 
De naam van elke gulle schenker zal wor-
den weergegeven op een groot bord bij 
de ingang van deze omheining.

Hartelijk dank voor onze paarden  … en 
ons milieu !
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Zelfs al maakt de hond sedert meerdere generaties deel uit van 

onze huishoudens, toch is hij een dier dat de sociale regels van 

de mensen moet aanleren om zich te kunnen integreren in ons 

familiaal systeem en in onze sociale gewoonten. Dat leerproces 

is niet aangeboren en het is onze taak om hem de regels van 

leven in gemeenschap bij te brengen. 

Wanneer een hond blaft, graaft, vernietigt, dan is dat niet 

om ons lastig te vallen: een dergelijke gedachte zou van an-

tropomorfi sme getuigen! Die gedragingen maken net deel 

uit van zijn gedragsrepertorium. Aan ons om te begrijpen 

waarom hij dat gedrag in een bepaalde situatie vertoont 

(gebrek aan activiteit, verlatingsangst, verveling, niet aange-

paste omgeving …) en hem, rekening houdend met zijn per-

soonlijkheid en zijn biologische behoeften, alternatieve ge-

dragingen aan te leren in een serene en aangepaste omgeving, 

zowel voor jou als voor hem!

Het eerste wat je moet weten is dat de hond, net als de mens, 

functioneert en leert via een systeem van “proberen en mis-

sen”. Ik verklaar me nader: wanneer hij een gedrag vertoont dat 

voor hem leuke gevolgen heeft, zal dat in zijn hersenen en in 

zijn organisme een systeem activeren dat men kan kwalifi ceren 

als “beloning” (welzijns- en bindingshormonen, speekselpro-

ductie, …). Hij zal dit gedrag dus herhalen om die sensatie van 

welzijn die hij aanziet als een versterker, opnieuw te voelen. 

Een eenvoudig en frequent voorkomend voorbeeld is dat van 

de hond die zijn poot op jouw been legt om een brokje voed-

sel te krijgen wanneer je aan het eten bent… je vindt dat lief en 

je geeft hem een stukje uit jouw bord. De hond neemt dan de 

gewoonte aan om bij elke maaltijd te komen bedelen voor zijn 

klein stukje smaakgeluk.

De situatie wordt echter gecompliceerder wanneer jouw hond 

een gedrag vertoont dat jou “ergert”, zoals bijvoorbeeld blaffen 

telkens je telefoneert. Maar hoe meer je hem berispt en “neen” 

zegt, hoe meer dat “slechte” gedrag zich voordoet! Wat moet je 

doen? Is jouw hond moeilijk, opdringerig, koppig... of ben jij het 

die, onbewust, door jouw houding, dat soort gedrag versterkt?

Hierna een voorbeeld dat tot nadenken stemt: waarom rea-

geert jouw hond niet wanneer het belletje van jouw microgolf-

oven afgaat, terwijl hij wel begint te blaffen wanneer er iemand 

aanbelt? Het antwoord zit in de gevolgen die deze 2 situaties 

uitlokken. Een warm bord dat je uit de microgolfoven haalt, 

geef je hem normaal gezien nooit. Maar wanneer de deurbel 

gaat, betekent dit dat er altijd iemand is. Wanneer jouw hond 

van de mensen houdt, zal hij blaffen want hij is blij dat er ie-

mand de familie komt bezoeken. Is jouw hond van het angstige 

type, dan zal hij ook blaffen maar dan om de persoon die voor 

de deur staat weg te houden van het huis. De rinkelende deur-

bel heeft dus altijd een gevolg, namelijk jouw hond begint te 

blaffen. De bel van de microgolfoven heeft geen gevolg, noch 

op zijn emoties, noch vanuit fysiologisch standpunt, aangezien 

de hond nooit het dampende bord vanuit de microgolfoven 

krijgt: die bel heeft voor hem dus geen enkele waarde en ont-

lokt geen geblaf. Bij analyse van dat voorbeeld is het gemakke-

lijk te begrijpen dat het dus de gevolgen zijn van een situatie 

die ervoor zullen zorgen dat jouw hond al of niet een bepaald 

gedrag zal herhalen. 

Nemen we nu bijvoorbeeld de situatie waarbij een hond blaft 

terwijl zijn eigenaar aan het telefoneren is. Niettegenstaande 

je “neen” zegt door hem met grote boze ogen aan te kijken, blijft 

hij onafgebroken blaffen … en, vreemd genoeg, meer en meer 

bij elk telefoontje! Waarom en hoe eraan verhelpen?

De ongewenste gedragingen van jouw 
hond:  waarom en hoe eraan verhelpen?
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Wat je kunt doen 
• Vanaf het moment dat de telefoon rinkelt, en vooraleer 

jouw hond blaft, geef je hem iets super smakelijk om op te 
kauwen zoals een pees van een rund of een varkensoor. Hij 
zal dat veel meer appreciëren dan jouw aandacht. Door 
het kauwen zal hij kalmer worden. Door systematisch deze 
handeling te herhalen alvorens hij begint te blaffen, zal je 
bovendien zijn emotionele toestand ten opzichte van de 
telefoon doen omslaan en zal hij het feit dat je aan de lijn 
bent, beginnen appreciëren.

• Simuleer bepaalde situaties. Ik bedoel, doe alsof je aan het 
bellen bent terwijl er eigenlijk niemand aan de andere kant 
van de lijn is. Jouw hond zal beginnen blaffen. Voor deze 
oefening is het belangrijk dat je zijn gedrag volledig ne-
geert. Kijk van hem weg, draai hem de rug toe en ga verder 
met je gesprek zonder hem aandacht te schenken. Jouw 
hond zou moeten begrijpen dat zijn geblaf, wanneer je aan 
het telefoneren bent, niet meer helpt om jouw aandacht te 
trekken… en zijn geblaf zou moeten verminderen om uit-
eindelijk volledig op te houden.

Of je nu deze of gene oplossing kiest, het is belangrijk om de ge-
volgen ervan niet te veronachtzamen, ongeacht het gedragspro-
bleem dat je ervaart! Vermindert het ongewenste gedrag, dan ben 
je op de goede weg; neemt het toe, dan moet je jouw trainingsplan 
zo vlug mogelijk herzien want dat betekent dat je jouw hond on-
bewust aanmoedigt. Ik wens jou en je hond een prettige training!

Waarom?
Als jouw hond heel gehecht is aan jou, je overal 

volgt en het gewoon is om jouw aandacht te vra-

gen doordat hij wil dat je hem streelt of samen met 

hem met de bal speelt... dan ergert hij zich aan het 

feit dat je aan het telefoneren bent en hem geen 

aandacht geeft. Elke groeiende emotie, in dit geval 

gekoppeld aan frustratie, heeft bij de hond dikwijls 

tot gevolg dat hij begint te blaffen (bovendien zijn 

sommige rassen meer geneigd tot die expressie 

dan anderen, zoals de jachthonden, terriërs, appor-

teerhonden, herdershonden, …). 

Het feit dat je naar hem kijkt, hem beveelt zich 

koest te houden, je jouw lichaamstaal en expres-

sie verandert door de wenkbrauwen te fronsen en 

hem met grote ogen aan te kijken, heeft tot gevolg 

dat je hem aandacht schenkt. Wat in werkelijkheid 

het gedrag is dat hij van jou verlangde! Berispt 

worden heeft voor hem heel weinig waarde in te-

genstelling tot het feit dat je naar hem kijkt… Bete-

kent de “neen” voor jouw hond trouwens iets? Niet 

zeker als hij dat niet heeft aangeleerd! Wanneer je 

telefoneert, ben je dus onbewust bezig zijn geblaf 

aan te moedigen. En erger nog, de associatie “te-

lefoonbel = beginnen blaffen” is zich bij hem door 

conditionering langzaam aan het installeren. Hij zal 

heel vlug beginnen blaffen, niet alleen wanneer je 

gaat praten maar onmiddellijk nadat jouw telefoon 

begint te rinkelen. Je moet dus dringend reageren!

Hoe?
Allereerst is het onontbeerlijk dat je handelt in 

functie van zijn persoonlijkheid en van zijn be-

hoeften want elke hond is anders. Er bestaat geen 

pasklare en universele oplossing. Je moet werken 

MET jouw hond en niet TEGEN hem. Verder is het 

belangrijk om proactief te handelen nog voor het 

ongewenste gedrag opduikt.

Het is absoluut noodzakelijk dat je sereen en even-

wichtig bent. Ben je inwendig zenuwachtig, dan zal 

hij het voelen! Hij zal elke fysiologische en hormo-

nale verandering bij jou waarnemen: de hormonen 

die je uitscheidt, de versnelling van jouw hartslag, 

jouw transpiratie, enz. … ! De eerste essentiële re-

gel voor elk constructieve actie met jouw hond is 

dus dat JIJ ontspannen en vastberaden bent. Dat 

zal zijn leertijd enorm vergemakkelijken!
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Zij hebben ons verlaten

• PERLE
14 jaar oud, geadopteerd in december 2006 door mr. SANCHEZ.

Na 14 jaar vol liefde verliet Perle haar familie als gevolg van kanker. Sinds haar moeilijke start in de 
straten van Brussel heeft deze kleine engel bewezen een echte vechter te zijn. Ze was een bol van 
energie en liefde die niemand onverschillig liet, een ware zonnestraal die voor altijd degenen zal 
hebben gemarkeerd wiens leven ze verlichtte.

• BURBBERY
Westy, 14 jaar oud, geadopteerd door mevr. MEERSCHAERT in december 2008.

Burbbery overleed op 25 juli 2020 na een langdurige ziekte, zonder te lijden. Haar bazin zal nooit 
de liefde vergeten die ze kreeg van deze innemende kleine koppigaard, die voor altijd in haar hart 
zal blijven.

• ROCKY
 Pinscher kruis, 16 jaar oud, geadopteerd in januari 2005 door mr. VANBRUSSELEN.

Korte maar ontroerende getuigenis van degenen die zoveel van hem hielden: "Rocky ... We herin-
neren ons dat het onze toen 4-jarige zoon was die de kooi opende en dus jou koos! 16 jaar leven en 
geluk samen. Vaarwel, vriend Rocky. "

• SPOOK 
Jack Russell, 3 jaar oud, geadopteerd in juni 2019 door mr. SANSTERRE.

Geadopteerd begin juni 2019 op slechts twee jaar oud, werd Spook op 2 september getroffen door 
acuut nierfalen. Zijn tedere, speelse en ondeugende persoonlijkheid bracht heel veel geluk aan zijn 
familie. Zestien veel te korte maanden van gemeenschappelijk leven en gedeeld geluk die voor altijd 
in hun hart gegrift zullen blijven.

• MICHELLE (bekend als JODIE)
10 jaar oud, geadopteerd in mei 2020 door mevr. MOUSSON.

Na slechts 58 dagen tederheid tegenover haar bazin, ging Jodie op zondag 28 juni om 9.40 uur naar 
het kattenparadijs. De dag ervoor was ze in topvorm, vol energie. Wie had kunnen denken dat ze de 
volgende dag zou bezwijken in de armen van haar baasje na het meedogenloze verdict van "aorta 
trombo-embolie"? Een onvergetelijke kleine engel, vertrouwt Madame MOUSSON toe ...

• JUNIOR
Fox kruising, 16 jaar oud, geadopteerd door mr. BAUKENS in september 2010. 

Zestien jaar oud, wat een mooie eindstreep! Jij, Junior, kleine senior, jij was de grote zonnestraal van 
je opa (overleden in juni 2016), die op 84-jarige leeftijd echt zot was van jouw gezelschap. De laatste 
4 jaar bracht je door bij je grootmoeder in Braine-le-Comte, waar je in de watten werd gelegd … in 
één woord: geliefd! Je was slim, je luisterde, je liep zonder riem en je was een vriend van zowel kip-
pen als konijnen ... je was zelfs gewend geraakt aan de 3 katten! Ze konden je wassen, mee nemen in 
de auto of je toiletteren, nooit gaf je een kik! Je grootmoeder is erg verdrietig, en wij ook ...
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• MOUSTY
16 jaar oud, in december 2009 geadopteerd door mevr. TRICNOT.

Mousty begon aan zijn eeuwige slaap op 2 juli 2020. Laat Madame Tricnot ons over haar gevoelens 

vertellen: “Hij was de verleider, zowel bij mensen als katten. Hij was degene die mij uit de cattery 

koos. Hij was toen 5 jaar oud en was nog altijd schattig. Mousty voegde zijn tot de sterrenhemel 

slechts uren na zijn 13-jarige kattenvriend Agatha. Ze zijn met slechts enkele maanden tussen bij 

mij toe gekomen en hebben mij op enkele uren na tezamen verlaten. Ze zijn dan ook samen begra-

ven. Ze zijn voor altijd in mijn hart. Bedankt dat jullie Mousty op mijn pad hebben gezet en mijn 

leven hebben verlicht door zijn aanwezigheid en zijn genegenheid. "

• JERRY
14 jaar oud, geadopteerd in maart 2008 door mevr. ROORYCK.

Jerry was de koning van het huis en vooral de koning van het hart van zijn baasjes! Knuffels, spelle-

tjes, kleine gerechten die liefdevol werden verzonnen voor Zijn kleine Majesteit, ze deden er alles 

aan om hem met geluk te vervullen tot deze vreselijke 26 oktober 2020, vervloekte dag waarop we 

de beslissing moesten nemen waar we allemaal tegen opkeken: na meer dan 13 jaar wederzijdse 

tederheid , hebben ze ervoor gekozen om een   laatste bewijs van liefde te geven en om hem naar 

de sterren te laten gaan. Het was de enige manier om een waardig einde te maken aan zijn lijden 

vanwege een ongeneeslijke pancreatitis.

• PILOU
9 jaar oud, geadopteerd in september 2015 door mevr. ULIN.

Het verhaal van de adoptie van een grote zwarte kater was nooit zo succesvol geweest: jarenlang 

hoopte hij de aandacht van bezoekers te trekken, maar werd hij steeds opnieuw genegeerd. Pilou 

was echter een grote teddybeer, eigenwijs en sociaal met zijn makkers. In Dworp had hij de vrijheid 

gevonden bij de 4 andere katten in de familie en had hij zijn eigen plekje voor rustige dutjes. Tijdens 

het avondeten was hij de koning: meneer Pilou vond het prettig dat zijn bord “aan de kant” werd 

geserveerd. Hij was er altijd om zijn gezin te verwelkomen, maar werd ook bijzonder gewaardeerd 

door de buren omdat hij gewoon van mensen hield. Tot zondag 13 januari, toen Pilou abnormaal 

kortademig was: een enorme tumor drukte tegen zijn longen waardoor hij niet normaal kon ade-

men. Helaas was de tijd plotseling gekomen om de pijnlijke beslissing te nemen om hem naar de 

sterren te laten gaan. Bedankt, beste Pilou, voor je liefdevolle en warme knuffels!
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•  Waar zijn ze, om me heen.  
Tientallen onbekende miauwers.  
Nieuwsgierig, afstandelijk of vijan-
dig, ze observeren me, kijken me 
minachtend aan, volgen elke pas 
die ik zet.  Angst is hier mijn eni-
ge metgezel : dag en nacht blijf ik 

waakzaam.  Stilletjes bespioneer ik, bespied ik, verander 
ik in een schaduw.  De klokt tikt zo langzaam… Een hand 
strekt zich zachtjes uit en ik, ik wacht…

•  Fida, een vrolijke blaffer, mijn toekomstige soulma-
te en speelkameraadje, verwelkomt me bij het ontmoeten 
van mijn nieuwe familie.  Ik verken voorzichtig mijn nieuwe 
territorium.  Door de ramen zie ik de tuin, de plek van mijn 
toekomstige heldendaden.  Hier begrijp ik heel snel dat ik 
veilig ben.  Ik weet het, ik voel het : ik ben geliefd.  
Nieuw leven, nieuwe naam : Minou heeft nu plaatsgemaakt 
voor Milou.

•  Vreemd… wat een commotie !  Komen en gaan, 
opeengestapelde koffers (het lijkt een transportmand) en 
mijn kwartet mensen die opgewonden rondrennen !  Raar, 
raar !  Dat ruikt naar wat ze « vakantie » noemen… Oh 
nee, dat vind ik niet leuk !  Vorig jaar zijn ze zonder mij ver-
trokken !  Natuurlijk kwam er regelmatig iemand me eten 
geven, maar ze lieten me toch helemaal alleen op het huis 
passen.  Waar waren ze ?  Wanneer zouden ze terugko-
men ?  Bezorgd, niet wetend wat te doen zonder mijn vrien-
din Fida, leek de tijd zo lang te duren…

•  Mama is gisteren vertrokken.  Vanmorgen is papa 
gehaast.  Hij sluit me snel op in deze grappige kooi waarin 
ik geen enkele bekende geur van mijn familie herken.  Voor 
het huis stopt een auto.  Ik ben bang, maar probeer mezelf 
gerust te stellen : er kan me niets overkomen aangezien 
Fida ons vergezelt !  De anderen stappen vooraan in.  En 
ik ?  Waarom moet ik alleen blijven, in het donker, opgeslo-
ten in de kofferruimte bij de bagage ?

•  Waar gaan we naartoe ?  We rijden lang, erg lang.  
Ik heb geen enkel herkenningspunt meer.  Gevangen in 
deze donkere doos, door elkaar geschud, geklemd tussen 
de koffers, voel ik pijnlijk het schokken van de auto.  De 

• 2 maart 2019.  Kattenasiel.  We 
aaien Minou, een kleine éénjarige 
kat, op straat gevonden.  Discreet en 
verlegen trekt ze meteen onze aan-
dacht : we hebben al een vermoeden 
dat er zich achter haar grote angstige 
ogen een schat van zachtheid ver-

borgen is.  Nu de receptioniste er nog van overtuigen dat 
Minou heel snel een onafscheidelijk duo met onze hond zal 
vormen.

• Minou leidt een gelukkig en sereen leven tot juli 
2020.  Gedurende deze maanden verandert dit bange vo-
geltje onder de zonnestralen in een prachtige vlinder.  Ge-
leidelijk aan wordt ze een knuffelige metgezel, speelvogel, 
acrobaat in de tuin waar ze volledig openbloeit.  En ze aan-
bidt Fida.

• De eerste lockdown liep op zijn einde.  We hadden 
besloten om een maand naar Italië te gaan met Fida.  Milou 
had de afgelopen zomer alleen thuis doorgebracht, uiter-
aard met regelmatig bezoek.  Alleen door deze verdomde 
COVID was er geen enkele van onze kennissen bereid om 
kattenoppas te zijn.  Onze dierenarts had ons aangemoe-
digd om Milou mee te nemen in het vliegtuig, zoals hij zelf 
elke zomer deed met zijn kat.  Een reglementaire transport-
mand en eventueel kalmeermiddel klaar : we dachten dat 
we op alles voorzien waren… 

• Ik vlieg eerst met Alice, mijn jongste dochter.  Mijn 
man zou ons op 10 juli vergezellen samen met onze oudste 
dochter, Fida… en Milou.  Die ochtend, alles stond klaar om 
hen te verwelkomen, schrik ik vroeg wakker met een slecht 
voorgevoel.  Ik sms mijn dochter onmiddellijk om te weten 
of alles in orde is.  Nog steeds geen antwoord… Radeloos, 
met bonzend hart, ren ik regelrecht naar mijn auto om ze op 
te halen… 

• Luchthaven Rome Fiumincino.  Oriana, mijn oud-
ste, is in tranen.  Ik begrijp dat er iets vreselijks is gebeurd : 
Milou is uit zijn transportmand gevlucht op de Kiss & Fly 
parking in Zaventem !  Een combinatie van omstandighe-

De ongeloofelijk mooie 
ontsnapping van Milou 
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auto stopt…  Buiten hoor ik een kakafonie van verwarde 
geluiden : onbekende stemmen, dichtslaande deuren, oor-
verdovend kabaal… Paniek aan boord !  Haal me hier uit !  
Ik wil naar huis, frisse lucht, het daglicht zien, mijn vrijheid !  
Eindelijk gaat de koffer open…

•  Zo snel mijn poten me kunnen dragen ren ik weg 
van deze verduivelde kist !  Ik vlucht, ik ga ervan door zo 
snel ik kan.  Ik hoor ze op mij roepen.  Ik ga in geen geval te-
rug !  Ze halen me niet in.  Ik besef het nog niet, maar vanaf 
dat moment breekt een permanente hel aan, een constante 
overlevingsstrijd: ik ben weer straatkat.  Een clandestiene 
dakloze, zonder familie, gedwongen om terug te vallen op 
mijn eigen instincten om niet verpletterd te worden.  Om 
een veilige slaapplaats te vinden.  Om te ontsnappen aan 
de vragende of ongeduldige blikken van voorbijgangers.  
Om te jagen of om in de vuilnisbakken overgebleven etens-
resten van mensen te zoeken.

•  Papa, mama, Alice, Oriana, Fida… waar zijn jul-
lie ?  Zoeken jullie mij ?  Ik kan niet meer.  Ik kan me niet 
meer verstoppen.  Alle gevaren alleen onder ogen zien.  
Honger.  Angst.  Hitte.  Koude.  Het barre weer.  Grommen-
de katers.  De wielen van auto’s.  De eindeloze nachten 
onder de « mooie » sterren.

•  Dag en nacht dit helse lawaai, zonder onderbre-
king, zowel op de grond als in de lucht !  Ik woon nu in een 
immense geïmproviseerde schuilplaats.  Niets vergeleken 
met de knusse cocon van mijn huis, maar ik ben tenmin-
ste droog.  Het biedt me een illusie van veiligheid om te 
ontsnappen aan de dreiging van de straat.  Ik ben mijn al-
ledaagse leven als straatkat niet vergeten : bespieden, ver-
schuilen, etensresten stelen om te overleven !  Ik mis mijn 
familie en Fida zo erg !  Blijft er me binnenkort enkel nog 
de herinnering aan geaaid te worden ?  Het is zo koud van-
nacht…  Een dame op een fi ets kijkt naar me terwijl ik mijn 
benen strek tussen de auto’s op de parking.  Later roepen 
stemmen mijn naam…  Eén ervan komt me bekend voor.  
Nee, ik zal me niet laten zien !  Ze willen me zeker in de 
val laten lopen !  Ik blijf onzichtbaar.  Maar de verleidelijke 
etensgeur die ik net rook kan ik onmogelijk vergeten !  Hon-
ger kwelt me.  Stilletjes keer ik op mijn schreden terug…

•  Eindelijk terug naar huis !  Na al die maanden van 
ontbering, gelukkig herenigd met mijn familie.  Ze wenen, 
ze lachen, ze aaien me !  Gek van vreugde geef ik kopjes 
om hun feeststemming te delen.  Maar zeg eens, wie is de 
indringer die me aanstaart ?  Deze vreemdeling met ge-
streepte jas die ze Kiwi noemen ?

den hebben tot dit drama geleid : een vlucht om 7u ‘s mor-
gens, mijn man (die de dag ervoor laat had gewerkt) moest 
zowel voor de koffers, de hond en Milou zorgen.  In plaats 
van de break die was besteld voor de twee dieren, hadden ze 
hem een gewone taxi gestuurd.  De chauffeur had geëist dat 
Milou in de koffer zou blijven…

• Er begon een ondraaglijke beproeving die bijna 5 
maanden duurde : contacten met de politie, plaatselijke ho-
tels en brasseries, dierenartsen en zelfs de bewarker van de 
Internationale School ; onvermoeibare zoektochten en remin-
ders op de Facebook-pagina’s van de omliggende gemeen-
ten ; Pet Alert Belgium, Vermiste Katten en Chat Perdu ; de 
verspreiding van affi ches en pamfl ets… De hoop die ontstond 
uit de goedbedoelde getuigenissen van mensen, die bevesti-
gen haar gezien te hebben op het mortuarium van de luchtha-
ven of in het centrum van Zaventem…  Maar helaas, zoveel 
onvervulde hoop !  Ik contacteerde ook Stéphanie van de vzw 
Ever ‘y Cat.  Niets.  Nooit niets.  Milou blijft onvindbaar.  De 
moed zakt ons in de schoenen.

• Milou, haar gouden ogen staren me aan op mijn 
computerscherm en herinneren me er elke dag aan mijn 
zoektocht niet op te geven.  Maar met het begin van de herfst 
en de eerste koude nachten huil ik mezelf ik vaak in slaap met 
dezelfde vraag : leeft ze nog ?

• 30 november, 21u30.  Ijzig koude nacht.  Een tele-
foontje van een bewaakster van de parking van de luchtha-
ven die naar verluidt tijdens haar ronde een zwart-witte kat 
tussen de auto’s door zag glippen.  Stéphanie en ik gaan 
meteen ter plaatse om te zien of we haar kunnen zien.  Maar 
we kunnen niet lang blijven : verplichte avondklok, de politie 
beveelt ons te vertrekken.  We hebben nog net de tijd om op 2 
verschillende plaatsen eten neer te zetten.  De volgende dag 
is het bingo : alles is opgegeten !  Ik roep Milou keer op keer.  
Tevergeefs.  Dan komt alles in een stroomversnelling.  Met 
een kooi met een valdeur en geïnstalleerde camera stuurt 
Stéphanie me na een paar uur de langverwachte sms : de kat 
is gevangen !  Aan mij om te controleren of het wel degelijk 
Milou is.  Mijn hart gaat fl ink tekeer.  Ongelofelijk : die grote 
slimme ogen vol angst, dat kleine assymetrische witte vlekje 
net onder de neus… Ja, dat kan alleen Milou zijn… haar mi-
crochip zal het snel bevestigen !

• De 5 afgelopen maanden moet Milou op één of an-
dere manier in een verlaten hangar hebben geleefd.  Maar 
ze is in topvorm !  Ze wrijft zich tegen ons aan, likt zachtjes 
aan onze oogleden.  Morgen zal de ontmoeting met Kiwi, ge-
adopteerd in september, voor achterdocht zorgen.  Maar de 
tijd doet zijn werk : de twee leren elkaar langzaam kennen… 
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mijn eigen instincten om niet verpletterd te worden.  Om 
een veilige slaapplaats te vinden.  Om te ontsnappen aan 
de vragende of ongeduldige blikken van voorbijgangers.  
Om te jagen of om in de vuilnisbakken overgebleven etens-
resten van mensen te zoeken.

•  Papa, mama, Alice, Oriana, Fida… waar zijn jul-
lie ?  Zoeken jullie mij ?  Ik kan niet meer.  Ik kan me niet 
meer verstoppen.  Alle gevaren alleen onder ogen zien.  
Honger.  Angst.  Hitte.  Koude.  Het barre weer.  Grommen-
de katers.  De wielen van auto’s.  De eindeloze nachten 
onder de « mooie » sterren.

den hebben tot dit drama geleid : een vlucht om 7u ‘s mor-
gens, mijn man (die de dag ervoor laat had gewerkt) moest 
zowel voor de koffers, de hond en Milou zorgen.  In plaats 
van de break die was besteld voor de twee dieren, hadden ze 
hem een gewone taxi gestuurd.  De chauffeur had geëist dat 
Milou in de koffer zou blijven…

• Er begon een ondraaglijke beproeving die bijna 5 
maanden duurde : contacten met de politie, plaatselijke ho-
tels en brasseries, dierenartsen en zelfs de bewarker van de 
Internationale School ; onvermoeibare zoektochten en remin-
ders op de Facebook-pagina’s van de omliggende gemeen-
ten ; Pet Alert Belgium, Vermiste Katten en Chat Perdu ; de 
verspreiding van affi ches en pamfl ets… De hoop die ontstond 
uit de goedbedoelde getuigenissen van mensen, die bevesti-
gen haar gezien te hebben op het mortuarium van de luchtha-
ven of in het centrum van Zaventem…  Maar helaas, zoveel 
onvervulde hoop !  Ik contacteerde ook Stéphanie van de vzw 
Ever ‘y Cat.  Niets.  Nooit niets.  Milou blijft onvindbaar.  De 
moed zakt ons in de schoenen.

• Milou, haar gouden ogen staren me aan op mijn 
computerscherm en herinneren me er elke dag aan mijn 
zoektocht niet op te geven.  Maar met het begin van de herfst 
en de eerste koude nachten huil ik mezelf ik vaak in slaap met 
dezelfde vraag : leeft ze nog ?
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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 fi nanciële 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 fi nanciële 
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

30 Help Animals



ALMO nature is trouw aan Help Animals en heeft aan het begin 

van het jaar onze honden- en kattenbewoners verwend: enkele 

tientallen kilo's kroketten en paté waarmee we onze fi jne fi jnproe-

vers gratis in de watten kunnen leggen , genoeg om zelfs de meest 

veeleisende dieren tevreden te stellen.

Dankwoordjes

Brengt de magie van Kerstmis naar onze honden 
en katten ...

Dankzij de actie "Kerstballen die in kroketten kunnen veran-

deren" ... en dankzij jullie, genereuze diervriendelijke klanten, 

heeft Poils et Plumes onze bewoners de magie van Kerstmis 

aangeboden ondanks deze moeilijke periode, op zijn zachtst 

uitgedrukt, waarin onze sociale contacten fel zijn verminderd!

Met de 14.967 in België aangekochte ballen konden maar liefst 

13 ton brokjes worden ingezameld ten behoeve van de diere-

nasielen. Help Animals wil in het bijzonder de deelnemende 

Poils et Plumes-winkels bedanken voor hun vrijgevigheid: uw 

actie heeft ons laten zien dat we in deze moeilijke tijden altijd 

op uw hulp kunnen rekenen door uw oprechte empathie voor 

de achtergelaten honden en katten uit onze samenleving! 

Nogmaals bedankt aan u die ons aan het begin van dit jaar de 

mogelijkheid heeft gegeven aan onze honden- en katten te ver-

wennen met de "Adopt Me"-actie  (een maand gratis voer voor 

elk geadopteerd dier) uitgevoerd in samenwerking met Almo 

Nature, waarvan alle opbrengsten worden gedoneerd aan de 

Fondazione Capellino!

Enorm bedankt voor al jullie wenskaarten! 

Gedwongen verwijdering. Binnen blijven. Beperkte familierela-
ties. Beperkte sociale contacten. Vragen, twijfels en zorgen over 
de volgende dag. Het beperken van onze vrijheden om degenen 
van wie we houden en jezelf te beschermen. 

U weet allemaal hoeveel onze huisdieren betekenen in deze moei-
lijke omstandigheden hun trouwe, onvoorwaardelijke, zo essentië-
le liefde die ze ons schenken!

En toch, beste leden, ondanks al deze beproevingen bent u ons 
nooit vergeten! We hebben altijd op u kunnen rekenen om onze 
acties te ondersteunen, onze dieren te beschermen en te adopte-
ren, en ons uw beste wensen te sturen voor een betere toekomst 
waarin iedereen - mensen, honden, katten, paarden, schapen, gei-
ten, ezels en boerderijdieren recht hebben op geluk! 

Weet dat we u oneindig dankbaar zijn en dat we er elke dag naar 
streven uw vertrouwen te winnen!
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(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)




