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MET DE WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van

BUS 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte

Ukkel, neem de E19 richting Brussel. Afslag nr 17
(Anderlecht Industrie). Volg de Ring en blijf op de
linkerrijstrook, langsheen Viangros. Rij niet te snel, de
eerste straat op uw linkerkant is de Bollinckxstraat.
.

«Internationale Laan», richting Ring stappen, aan
verkeerslichtoversteken en Bollinckxstraat links
inslaan.

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

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

DE LIJN : De bushalte”Bollinckx” is bereikbaar met
de bus van “DE LIJN” nr 153-154-155 en 810.
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Goed
nieuws
voor onze toekomstige
schenkers... en huidige !
Zonder U, zonder uw passie, zonder uw steun en vrijgevigheid, zouden we niet kunnen bestaan. Het is
ALLEEN dankzij U, lieve leden, dat
Help Animals blijft groeien en elke
dag meer dieren verwelkomt aan
wie U uiteindelijk de kans geeft om
in een liefdevol gezin terecht te komen! En U, beste lezers, weet maar
al te goed dat we voortdurend een
beroep doen op uw schenkingen,
die we volledig investeren, om het
welzijn, de levenskwaliteit en de
bescherming van alle dieren die we
iedere dag verwelkomen en die ons
zo dierbaar zijn, te verbeteren.
U weet ook (zie uitleg op pagina 24)
dat uw schenkingen tot 45% ﬁscaal
aftrekbaar zijn vanaf een minimum-

storting van 40 euro over een kalenderjaar (lidmaatschap en kalenderaankoop niet inbegrepen).
We hebben (eindelijk!) het genoegen u uitstekend nieuws te melden
in dit wel afschuwelijk "COVID"
-jaar: voor de schenkingen die u in
2020 (aanslagjaar 2021) gaat doen,
bedraagt uw belastingvermindering
60% van het gestortte bedrag, voor
zolang het bedrag van uw schenking
niet meer bedraagt dan 20% van uw
totale netto-inkomen.
Dit betekent dat u voor uw belastingaangifte voor 2021 (inkomen voor
2020), wanneer u 40 euro schenkt
aan een erkende organisatie, u dan
24 euro terugkrijgt ... en u dus uit-

eindelijk slechts 16 euro betaald
heeft voor uw schenking!
Maar laten we nuchter blijven. In
deze moeilijke tijden die iedereen
treft, hopen we natuurlijk dat dit
goede nieuws u zal aanmoedigen
om uw vertrouwen in onze vereniging te versterken en ons te blijven
steunen.
Echter, om van de belastingvermindering te kunnen genieten, dient u
immers altijd het totale bedrag aan
schenkingen dat aan de voorwaarden voldoet, aan te geven. De Financiële Administratie past, indien nodig, de wettelijke beperkingen toe.

A. Dumortier

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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Het woord van de voorzitster

Stéphanie Devis

Voorzitster HELP ANIMALS

Beste leden en vrienden,
Met veel emotie en nederigheid richt ik me tot u als nieuwe
voorzitster van Help Animals. Onze Raad van Bestuur heeft
mij onlangs gekozen als opvolger van Jean-Jacques Pegorer.
Het is in de eerste plaats Jean-Jacques die ik wil bedanken
voor al het werk dat hij gedurende zoveel jaren heeft verricht
in dienst van onze vereniging samen met de leden van de Raad
van Bestuur.
Vervolgens, beste leden en vrienden, wil ik u verzekeren dat ik
mijn dagelijks vrijwilligerswerk zal voortzetten, reeds begonnen als ondervoorzitster in de afgelopen jaren en sedert lange
tijd als vrijwilliger in ons dierenasiel in Anderlecht. Velen van
jullie kennen me al goed en ik kijk er naar uit om jullie allemaal
snel terug te zien.
Sedert het einde van de lente en deze zomer streven onze
twee dierenasielen - Anderlecht en Kasteelbrakel - ons ideaal
na: namelijk het welzijn en de bescherming van onze dieren.
We hebben te maken gehad met talrijke achterlatingen en inbeslagnames en zorgen dagelijks met passie voor al onze honden, katten en boerderijdieren voordat we actief op zoek gingen naar de beste adoptanten voor hen om toekomstige echte
metgezellen te worden in families waar de uitdrukking "dierenvrienden" zijn volle betekenis heeft. In dit magazine vindt u
vele artikelen gewijd aan onze adopties en onze deelname aan
inbeslagnames in samenwerking met andere dierenbeschermingsorganisaties.
Op het moment dat ik dit schrijf is het begin augustus en het
is op dit moment moeilijk om de evolutie van de COVID-gezondheidscrisis en mogelijke overheidsbeslissingen te voorspellen. Dit is de reden waarom we helaas gedwongen zijn om
onze opendeurdagen voor ons asiel van Kasteelbrakel in september af te zeggen. Maar vanaf nu doen we ons uiterste best
om begin december een onvergetelijk weekend te organiseren
voor onze opendeurdagen in het asiel van Anderlecht. De hele
Raad van Bestuur en onze directeur verwachten velen van u
weer te zien om samen onze liefde voor dieren te delen. De
exacte datum wordt u in ons volgend magazine meegedeeld.

In deze periode van gezondheidscrisis hebben we natuurlijk
de regels en beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad
nauwgezet nageleefd, of het nu gaat om onze medewerkers
en vrijwilligers of om de toegang tot onze opvangcentra, die
nu alleen op afspraak toegankelijk zijn. Hoewel we geen grote
activiteit verwachtten vanwege de afzondering, was de realiteit meer dan 3 maanden lang wel heel anders! Inderdaad,
tussen begin maart en eind juni hadden niet minder dan 362
dieren de kans om geadopteerd te worden, d.w.z. meer dan
125 honden, 195 katten, 10 schapen, 12 geiten, 9 paarden, 4
kippen, 5 konijnen en 2 varkentjes!
De adoptieprocedures werden aangepast om rekening te
houden met deze uitzonderlijke periode. Eerst en vooral geven ze de toekomstige adoptant de mogelijkheid om op onze
website Help Animals (www.helpanimals.be) het dier dat hij
wil adopteren te zien, om met behulp van ons secretariaat
telefonisch een vragenlijst in te vullen om de geschiktheid
van het dier en zichzelf te verzekeren. Alleen bij een positief
advies organiseren we de afspraak in het opvangcentrum.
Wij stellen vast dat deze procedure, die door onze toekomstige adoptanten goed wordt aanvaard, hen ook in staat stelt
dieper na te denken over dit adoptieproces en een echte vertrouwensband met onze vereniging op te bouwen.
Ik wou vooral de vrijwilligers bedanken die veel tijd en energie besteden om te komen helpen in de opvangcentra van
Anderlecht en Kasteelbrakel. Sommigen van hen zijn ons al
enkele jaren trouw, anderen hebben zich enkele maanden geleden bij ons aangesloten. Het is een zeer eervol gebaar, een
kostbare hulp en bovenal een bewijs van liefde dat al onze
dieren zeer nodig hebben.
Staat u mij toe om dit «woord van de voorzitster» af te sluiten door onze Raad van Bestuur te bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld door mij te kiezen als uw
nieuwe voorzitster. Het is in een geest van samenwerking en
erkenning van het werk van alle bestuurders, onze directeur,
onze medewerkers en onze diereneigenaren dat ik van plan
ben om de evolutie van Help Animals, de vereniging die ons
zo dierbaar is voort te zetten en dat we samen zullen groeien.
Laten we samen, beste leden en vrienden, de voortzetting
van dit fantastisch avontuur voorbereiden. Het is dankzij u
en met u dat we onze mooie vereniging bekend zullen blijven
maken, door het aantal leden te vermenigvuldigen en door zo
aanwezig mogelijk te zijn in de media en sociale netwerken,
die vandaag de dag zo onmisbaar zijn in de strijd tegen dierenmishandeling en om onze strijd voor hun welzijn voort te
zetten.
Veel genot bij het lezen van ons tijdschrift,
Met vriendelijke groeten,
Stéphanie Devis
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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 zeker weet of het gekozen dier nog een mooie tijd met U kan beleven.

Help Animals
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Ze zijn gelukkig
Kenzo, zogenoemd Olaf

1 jaar, Jack Russel geadopteerd in april 2020 door Mevrouw Muriel BUSAIN
Exit Kenzo, welkom bij Olaf wiens achternaam perfect rijmt met ‘goulaf’ om zijn kleine schattige zonde
te illustreren : een ‘hebzuchtig’ temperament ! Bij zijn vroegere baasje zal hij ongetwijfeld zijn eten
tegerlijkertijd met andere honden hebben gekregen waarbij hij moest vechten om zijn deel te krijgen.
Dit stellen we vast doordat deze viervoeter zijn brokjes telkens opnieuw opslokt. Geen probleem : in
plaats van hem een ‘anti-vraatzuchtige’ kom eten aan te bieden om zijn enthousiasme te kalmeren,
gebruikt Mevrouw Busain een effectieve strategie door het eten in de keuken te verspreiden, om de
maaltijdpauzes en fysieke inspanningen in evenwicht te brengen. Anders gaat alles als het beste : heel
slim, een knuffelaar en al erg gehecht aan zijn nieuwe baasje. Olaf zal een perfecte hond worden van
zodra hij ook nog zijn kleine ‘plas’ ongevallen kan beheersen.

Victorio, zogenoemd Vick

Kruising Beagle, 7 jaar geadopteerd in april 2015 door Mevrouw DEGELAS
Vick doet het goed met al zijn charmes ! Na 4 jaar in België te hebben gewoond is hij nu een burger van
de Franse Republiek in de buurt van Lot en Garonne, waar deze don juan een eenjarig vriendinnetje
Ema heeft verleid met wie hij het uitstekend kan vinden. Ja , ondanks zijn leeftijd en zijn mollig ﬁguurtje,
neemt deze hartveroveraar zich nog steeds voor een puppy.

Loucky

8 jaar, Yorkshire terrier, geadopteerd in januari 2020 door Mevrouw Carine CRÉMINGER
In deze ietwat gecompliceerde tijden geeft Mevrouw Créminger ons goed nieuws van Loucky, die graag
gebruik maakte van de ‘lockdown’ omdat hierdoor zijn hele gezin bij hem bleef. Genoeg om een schema
op te stellen : Lopen zodra je ‘s ochtends opstaat, ontbijten gevolgd door een siesta tot aan de volgende
kleine wandeling, ondertussen de oogverzorging met traktatie omdat hij zich voortreffelijk gedraagt,
op de middag terug een kleine uitlaat , daarna een spelletje spelen met zijn baasje voordat hij zich
alweer in de armen stort van Morphée en dit om te recupereren van het vermoeiende dagschema. En
dan valt de avond, tijd om nog een zeer lange wandeling te maken wat dan weer de eetlust opwekt om
met een volle maag in slaap te vallen voor het kleine scherm.

Dalida, zogenoemd Cerise

11 jaar, kruising Dalmatier, geadopteerd in maart 2020 door Mevrouw WALRAVENS
Begin 2020 : ik ontsnapte ternauwernood aan de destructieve hel van de vlammen ! Na 10 jaar gedeeld
geluk duurde het niet lang voordat de brand in mijn oude huis me de angst gaf verder te moeten als een
dakloze hond. Maar vandaag spreekt de korte boodschap van mijn weldoener voor zich, ja op mijn 11
jarige leeftijd geniet ik volop van de geneugden van een tweede jeugd aan haar zijde ….en zij is zeer blij
met mij aan haar zijde.
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Baroon, zogenoemd Barney

Franse buldog, 2 jaar, geadopteerd in december 2019 door Mevrouw JANSSENS
Euh… leg me is uit wat ik hier doe , achter dit paneel ? Wat moet ik begrijpen uit dit verhaal over
voetzoekers en dat ik zonder toezicht projectielen bij de buren deed ? Dat ik gestraft zou zijn voor het
maken van harde geluiden en andere geurige gassen ? Dat ik zonder toestemming zou toegegeven
hebben aan een paar vruchteloze en verwoestende pogingen om te vernielen ? Maar nee, nee… je hebt
het helemaal verkeerd ! Sinds 6 december 2019 is het voor mij elke dag Sinterklaas !

Tchip, zogenoemd Arwen

9 jaar, geadopteerd in juni 2012, door Mevrouw PETERVARY
Madame Petervary stuurt ons een foto van Arwen, al een prachtige 8-jarige kat, geadopteerd in 2012
toen ze nog maar een klein bolletje bont was. Zoals je kunt zien, waardeert deze schoonheidskoningin,
nu de liefhebbende metgezel van Roxy (de andere kat in haar koninkrijk).

Charly, Husky

6 jaar een half, geadopteerd in maart 2020 door Mevrouw AERNOUTS
Is Charly van plan een nieuwe carrière aan te gaan als supermodel 'Husky Koning'? Het
lijkt er inderdaad op dat onze husky geen moment aarzelt om op natuurlijke wijze voor
de lens te poseren: een openhartige stralende glimlach, een ondeugende uitnodiging tot
liefkozingen laat geen twijfel bestaan over dit onderwerp en getuigt van een eindelijk
gevonden geluk.

NIEUW
UW KALENDER
« EDITIE 2021 » IS TER
BESCHIKKING !
Uw kalender 2021, een leuk en onmisbaar geschenk in het dagelijks leven,
ligt ter uwe beschikking vanaf half september in het asiel Help Animals. Zijn
zakformaat maakt hem handig in gebruik zodat u hem zelfs als agenda kan gebruiken. Voor slechts 8,50€ is hij verkrijgbaar in het asiel of evenement. Voor
9,50€ sturen we hem zelfs per post naar u toe.
Bestel er snel één per telefoon of kom er als eerste ééntje afhalen bij Help
Animals !
Help Animals
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Ze zijn gelukkig
Roscat, zogenoemd Popy

1 jaar, geadopteerd in maart 2020 door Mevrouw JACOBY
Hallo allemaal ... Ik neem voorzichtig mijn pen in mijn poot om je te vertellen hoeveel ik me thuis
voel bij mijn familie. Ze zeggen van mij dat ik een echte schurk ben! Mijn favoriete spelletjes? Ik jaag
onvermoeibaar op de stop van de badkuip en de elastiekjes in het haar die ik geen kans geef om mijn
gerichte aanvallen te weerstaan ....

Pitoen, zogenoemd Marcel

2 jaar, geadopteerd in maart 2020 door Mevrouw FERON
Marcel raakte snel gewend aan zijn nieuwe thuis en lijkt het perfect te vinden. Hij is een echte
knuffelaar , speelt veel en waardeert de liefkozingen in de lavabo. Hij is blij met de ‘lockdown’, hierdoor
zijn de baasjes permanent aanwezig. Dan si het natuurlijk onmogelijk voor deze kleine deugniet niet
te kraken, deze ‘charmante’ troef die het nog vetederder maakt. Deze charme van onhandigheid geeft
uitbarstingen die dan weer bij ons lachen en geluk meebrengt.

Optimus

2 jaar, geadopteerd in maart 2020 door Mevrouw FERON
Sinds zijn adoptie heeft Optimus dagelijks de buitengewoon fantastische avonturen beleefd van een
zwerfkat die is veranderd in een "zoetwaterzeiler"! Hij paste zich heel snel aan het leven aan in een
"liefdesboot" ... Niet het minste symptoom van zeeziekte of vuil aan de horizon: alleen de geneugten
van alles. Eenvoudig en authentiek om het landschap (en ook de vissen) te bewonderen die voor zijn
verbaasde ogen paraderen, verlangend naar grote ontdekkingen ...

Nom, zogenoemd Nommeke

3 jaar, geadopteerd in april 2020 door Mevrouw VAN DE VYVERE
Mevrouw Van De Vyvere spreekt haar vreugde uit over het feit dat ze Nommeke heeft verwelkomd,
die haar familie gelukkig heeft uitgebreid met haar speelse zachtheid. Nom, een kat met verleidelijke
talenten, heeft subtiel alle harten binnen enkele dagen veroverd door haar knuffelachtig op de knieën
te leggen van degenen die ze nu overal volgt.

Shortcake, zogenoemd Nalu

2 jaar, geadopteerd in juli 2018 door Mijnheer VAN ASTER

Oordeel zelf: God, wat is het vermoeiend, het leven van Nalu, beschermgodin van de kamerplanten!
Bewonder degene die geniet van een welverdiende rust na hard werken. Het is noodzakelijk om
wat kracht te herwinnen na zulke vermoeiende dagen wanneer je je,als een goddelijke keizerin van
katachtig gedraagt. De zware verantwoordelijkheden die je op je schouders draagt om je mensen te
omringen met wijsheid en liefde.
Anne Dumortier
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Na regen komt
zonneschijn…

Aiko
kruising Fox, 3 jaar, geadopteerd op 2 mei 2020 door
de heer en mevrouw DE VREUGHT.

• Vroeger…

Athéna
(nu SHIVA genoemd), Cane corso, 2 jaar, geadopteerd op 8 april 2020 door de heer en mevrouw NILE.

Tayson
kruising Mechelaar, 4 jaar, geadopteerd op 30 april
2020 door de heer en mevrouw DESCHUYFFELEER

• Vroeger…

• Vroeger…

Achtergelaten op 26 juli 2019, word ik
plots met al mijn angsten geconfronteerd.
Waarom deze 4 muren, die onbekenden
die me stiekem begluren, die deuren die
slaan en sluiten… die lange nachtmerrie???
Ik mag mijn zwaktes niet tonen. Ik verberg
ze achter mijn imposant atletisch ﬁguur.
Gedurende 257 dagen kom ik in opstand,
ik lijk een indrukwekkende hond, niet te
vertrouwen, zelfs een beetje agressief die
meer dan één iemand bang maakt tot…

Achtergelaten op 25 juli 2019 ten gevolge van een verhuis, werd ik ineens
gedropt in een ruimte afgebakend met
tralies temidden van onbekende honden die mistroostig blaften. Ik begrijp
niet wat ik hier doe. Dag na dag word ik
banger. Ik stress. Ik draai rondjes in mijn
kooi. Ik grom. Ik ben depri. Ik vermager… zeer snel ! Ben ik ten onder aan het
gaan ? Maar Ragab, mijn lievelingsdierenverzorger, geeft me moed. Verdorie,
het is geen toeval dat ik de naam van een
bekende bokser draag ! Ik weiger me gewonnen te geven, ik beslis om weer op
te staan en te vechten, en uiteindelijk…

• Vandaag,
Ik kan eindelijk mijn ware aard onthullen :
ik ben Shiva, heilzame godin die vreugde
en geluk rond haar brengt Ik heb de allermooiste ontdekking gedaan : het vertrouwen in de mensheid ! Trouw, gehoorzaam
en beschermend, alsook onuitputtelijke
avonturier, proef ik van de geneugten
om de Franse wegen te doorkruisen, om
de zee en de bergen te ontdekken en om
met de kleinkinderen van mijn baasjes (op
wie ik verzot ben) met de bal te spelen. Ja,
zelfs als ik – ik ben me er van bewust - me
nog beter moet gedragen als ik op wandeling soortgenoten tegenkom, heb ik dankzij mijn familie DE ontmoeting van mijn
leven gehad!

• Vandaag,
mijn mens- en hondenvrienden, groet ik
jullie vanuit mijn tuin (jaja, ook deze van
mijn baasjes) ! Die 28 eindeloze dagen
in mijn kooi? Vergeten! Kijk nu, ik straal
in al mijn glorie, ﬁere bewaker van de
bloembakken. Na gewoon te raken aan
het gezelschap van mijn nieuwe buurvrouwen (koeien…) geniet ik ten volle
van mijn herwonnen vrijheid. Ja, dankzij mijn familie, bloei ik open. Ik heb terug het recht om vrij te zijn, gelukkig te
zijn…. Gewoon mezelf te zijn.

In het Japans betekent mijn naam ‘lieveling’ of ook ‘liefdeskind’. Nochtans! Ik
werd ronddwalend gevonden in het Hallerbos alvorens bijgehouden te worden,
en gedurende 5 maanden vastgebonden
te leven op de koer van diegene die me
meenam. Ze hadden me dus beter ‘de
onzichtbare’ genoemd ! Ik kwam in het
asiel aan op 13 augustus 2018 en gedurende 632 dagen van loze beloftes
en onzekere dagen, bleef ik de ‘hoofdhuurder’ van de Help Animals tuin,
diegene die door bijna niemand werd
opgemerkt, diegene die niemand verwachtte, diegene die niemand echt aan
zijn zijde wou hebben. Bon, ik moet wel
zeggen dat ik ‘iets kleins’ met me meedroeg : een verleden, een reputatie van
konijnen- en kippendoder. Ik ben – neen,
ik was ! – een onzichtbare hond, maar…

• Vandaag,
ben ik een geluksjager geworden !
Deze 2 mei staat voor altijd in het geheugen gegrift van mij en mijn baasjes,
die eigenlijk een andere hond kwamen
adopteren en er dus niet op gerekend
hadden om mij te ontmoeten. Bedankt,
ongelukkige metgezel die ik niet ken! Ja,
dankzij jou is mijn lot dat me al 21 maanden achtervolgde deﬁnitief gekeerd: jij
keurde ze niet goed en op het laatste
moment richtten ze hun blik op mij. En
op dit onvergetelijk moment sloeg de
vonk over ! Vandaag ben ik eindelijk iemand : een volwaardig familielid. ‘Lief.
Ambitieus. Intelligent. Onuitputtelijke
voetballer en talentvolle tuinman… Een
beetje jaloers ook !’ Dit zijn de lovende
kwaliﬁcaties die nu op mijn identiteitskaart staan.
A. Dumortier
Help Animals
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Overgewicht
Bij

katten

De kat is van nature geen binnenhuisdier,
zij jaagt op voedsel en brengt veel tijd buiten door. Het leven in een appartement
bevordert de drang tot sedentaire leven,
vandaar de gewichtstoename. Het is nu
al belangrijk om haar territorium «onder
het plafond» te organiseren om ze aan te
moedigen om te springen, te rennen en te
klimmen.
Elk kattenras heeft haar ideale gewicht.
Als het gewicht ervan het ideale gewicht met 15 tot 20% overschrijdt, is
het overgewicht, als het met 30 tot 40%
overschrijdt, is het zwaarlijvigheid. Uw
dierenarts zal u leren hoe u het vet dat
de ribben bedekt en het buikvet dat haar
buik en ﬂanken opblaast, moet betasten:
van op afstand bekeken neemt ze de
vorm van een peer aan. Zwaarlijvigheid
bij katten is een plaag geworden met
schadelijke gevolgen voor hun gezondheid!

De oorzaken
van overgewicht:

De eerste oorzaak is het gebrek aan activiteiten. Als een goed roofdier slaapt
hij 16 uur per dag, twee keer zo lang
als mensen! Ter vergelijking: een paard
slaapt maar 3 uur op 24: het blijft wakker omdat het een prooi is.

12

Help Animals

Tweede oorzaak: de kat krijgt voedsel
dat te rijk is aan vetten en koolhydraten
en te weinig eiwitten en vezels bevat.
De berekening is eenvoudig: als ze meer
energie absorbeert dan ze verbruikt,
slaat ze het overschot op in de vorm van
vet. Het is niet goed voor een gulzige kat
om haar eten te krijgen zonder dat ze er
iets voor hoeft te doen: ze kan de hoeveelheid voedsel die ze binnenkrijgt niet
aan, tenzij ze moet «werken» om het te
krijgen, zoals bij sommige voerbakken
die ze mobiliseert om er maar één brokje
per keer voor terug te krijgen. Sommige
rassen, zoals de Britse Shorthair of soms
de Europese katten, hebben een genetische aanleg om hun spiermassa te ontwikkelen en vervolgens hun vetmassa
te overdrijven: vermijd de in de handel
verkrijgbare snoepjes die steeds te veel
calorieën bevatten en het dagelijkse
rantsoen uit evenwicht brengen.
Zwaarlijvige katten zijn voornamelijk
mannelijke katten gevoed met voedsel
van slechte kwaliteit, zoals brokken en
goedkope paté die suiker en slecht verbrande vetten bevatten, wat hen aanmoedigt om het te eten, maar zonder
verzadigd te zijn omdat het te weinig
eiwitten bevat. Rond de leeftijd van 5
jaar neemt de activiteit van katten op
natuurlijke wijze af.
Ook gedragsstoornissen spelen een rol:
angstige en depressieve katten troosten
zich met voedsel en eten te veel.

De gevolgen
van obesitas
voor de
gezondheid
van katten:
Ze zijn niet alleen esthetisch: zwaarlijvigheid is een echte ziekte. Door het
overgewicht heeft de kat het moeilijk
om zich te wassen, te springen of te bewegen. Haar gewrichten doen pijn en
degenereren, wat resulteert in artrose.
Vaak ontwikkelen deze katten diabetes
mellitus, ofwel omdat hun lichaam niet
genoeg insuline ontwikkelt, ofwel omdat
hun cellen niet in staat zijn om te reageren op insuline.
Hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen zijn het gevolg van het
vet dat het hart omringt en zorgen voor
hypertensie, waardoor het hart zwaar
onder druk komt te staan.

Urinewegaandoeningen zoals urineweginfecties of in de
blaas neerslaande kristallen worden veroorzaakt door
het feit dat de zwaarlijvige kat moeite heeft met plassen:
controleer in dit geval of de opening en de toegang tot de
kattenbak voldoende is voor de grootte van de kat.

zou schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is raadzaam
om de helft van de dieetbrokjes te mengen in het dagelijkse rantsoen en het percentage geleidelijk te verhogen
tot 100%. In het wild eet de kat tot 15 keer per dag, maar
zeer kleine maaltijden.

Als, om welke reden dan ook, een zwaarlijvige kat stopt
met eten, zullen de lipiden in haar lichaam in te grote
hoeveelheden vrijkomen, de lever wordt overweldigd in
zijn werk van ontgifting en de levercellen, de zogenaamde hepatocyten, krioelen van het vet en sterven dan af:
deze zeer ernstige pathologie wordt kattenleverlipidose
genoemd. Aangezien buikvet inﬂammatoir is, verhoogt
dit de risicofactoren voor tumoren aanzienlijk, en ook
chirurgisch.

Lichaamsbeweging is ook belangrijk: moedig uw kat aan
vanaf het begin dat ze bij u woont om verstoppertje met
je te spelen, om speelgoed te vangen aan het eind van een
stok, om lange linten over de grond te laten lopen. Als ze
alleen is, voorzie haar dan van gevulde muizen, ballen,
ﬂessendoppen, een met katoen gevulde en dichtgenaaide
sok. Als ze niet buiten kan, kunt u proberen met haar te
gaan wandelen met een «speciaal kattentuigje», maar het
is een goed idee om haar in een tas naar het park te dragen waar u kunt gaan laten zitten en haar de wijde wereld
kunt laten ontdekken, vastgemaakt aan het einde van een
lang, zacht en licht touwtje dat als leiband zal dienstdoen.

De zwaarlijvige kat heeft een kortere levensverwachting: over het algemeen is de kans om op een gemiddelde
leeftijd te sterven drie keer zo groot.

Oplossingen om
overgewicht bij katten tegen te gaan:

Als u besluit om alleen te handelen door de hoeveelheid
voedsel te verminderen en haar lichaamsbeweging te
vergroten, loopt u het risico om voedseltekorten en gewrichtspijn te veroorzaken.
Het is belangrijk om uw dierenarts te raadplegen, omdat het in voege brengen van een goed dieet essentieel
is om de vetmassa geleidelijk te verminderen en tegelijkertijd de spiermassa te vergroten. Het is raadzaam om
brokken te geven die rijk zijn aan vezels, wat een gevoel
van verzadiging geeft. Commercieel verkrijgbare «lichte»
kroketten dienen alleen om een ideaal gewicht constant
te houden, maar zorgen er nooit voor dat uw kat gewicht
verliest. Gewichtsverlies mag niet te snel gaan, want dat

Het zelf samenstellen van een dieet voor uw kat is niet
echt aan te raden omdat het moeilijk is om een evenwicht
te vinden. Een volwassen kat zou 50Kcal/Kg/dag moeten
krijgen: de eiwit- en vetsamenstelling van vlees is echter
niet gekend door leken, vooral hun bron van taurine, dat
een essentieel aminozuur is. De kat is een pure carnivoor
en granen moeten worden vermeden. De verhouding
tussen calcium en fosfor is van het grootste belang. De
inname van essentiële vetzuren moet strikt worden berekend. Sommige groenten zijn niet geschikt. Kortom,
het wordt sterk aangeraden om uw kat te voeden met
goede brokken die door dierenartsen worden aanbevolen en waarvan de hoeveelheid over het algemeen op het
zakje staat aangegeven. Als u uw kat 10 of 20 gram vis of
vlees (gekookt of rauw) wilt geven, moet u de hoeveelheid
brokken proportioneel verminderen.

Christiane Loeman
Dierenarts.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE57 0682 0361 3535

BE71 3100 0291 8069
Help Animals
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ADOPTIES

IN Kasteelbrakel
Onze paarden WOOD en SAONA, beiden afkomstig van een inbeslagname, hadden het geluk om samen geadopteerd te worden en proﬁteren vanaf nu van een uitgestrekte weide in Liedekerke.

ROTULE, een bok gered van een
inbeslagname in Oupeye samen
met 18 andere schapen, werd samen met RUBY en NIA geadopteerd, twee geiten die begin januari 2020 in de tuin van een dame
gevonden werden.

ULENA, onze mooie merrie, kwam
in februari bij ons na het overlijden
van haar baasje. Voor haar nieuwe
adoptante was het liefde op het
eerste gezicht en ze nodigde haar
uit om soortgenoten te vergezellen op de mooie weides in Audregnies.
14 Help Animals

MAXIMUS, een Shetland pony,
kwam in maart 2020 bij ons aan
en bleef maar drie maanden bij ons
gezien hij zijn nieuwe adoptante
volgde richting Herselt.

HERMÈS, een zevenjarige ruin
die in maart aankwam in het asiel,
vond zijn geluk naast Fanta, zijn
nieuwe weidevriendin.

Na een eerste adoptie van vier jaar
keerde ons paard KENT terug naar
het asiel in december 2019 om in
mei nieuwe horizonten op te zoeken in Malonne.

Onze mooie CHUCKY, terug bij
ons gekomen na het overlijden van
zijn adoptante, werd een maand
later alweer geadopteerd : hij
vormt nu (h)echt duo met Valsa,
een paard dat in 2018 door Help
Animals werd geplaatst.

JOCKER – NOVA – LIPTON, drie pony’s uit een inbeslagname,
hadden het geluk om samen geadopteerd te worden en stoeien
nu samen vrolijk in een beschermd reservaat in Koksijde.

LONGA, in erbarmelijke staat in februari 2019
toegekomen, is de grote groene vlaktes gaan
opzoeken samen met een bok van een andere
organisatie « Au bonheur animal ».
Ons jongste veulen ARAMIS, in beslag genomen in januari 2019,
vergezelt nu een pony die net zijn jarenlang maatje verloor. Ze
kunnen prima met elkaar opschieten.

PILIPILI, RAGNAR, BLANCHE en ENYA, vier schapen in beslag
genomen voor mishandeling, vertrokken samen naar onze aannemer HAIDA HOMES waar ze gelukkige dagen beleven.

DALTON en ÉROS, twee bokken gered van een
inbeslagname in Gembloux, werden samen geadopteerd : ze wonen nu niet ver van ons en
vergezellen er ons paard J’y Suis.
EEN DIKKE DANKUWEL
AAN DE ADOPTANTEN !!
Help Animals
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IK Ben
J’y Suis

3 maart. Voordat ik de van instap dat me naar het onbekende brengt, draai
ik me nog een keer om om mij deze plaats, deze geluiden, deze geuren,
deze gezichten en deze stemmen van Stéphanie, Maxime, Axelle, Martine,
Quentin, al deze geweldige mensen die me toelaten hebben om sinds bijna
drie jaar lang het geluk te ontdekken, in mijn geheugen te verankeren... Ik
ben bijna zevenentwintig jaar oud. Een hoofdstuk van mijn leven sluit zich
af. Een andere, gelukkiger, gaat open en die zal ik je vertellen ...
Mei 1993 ... Ik beef ... Liggend op het stro probeer ik onhandig op te staan ... Lang,
teder, likt mama me om mijn geur op te nemen. Haar hinniken begeleiden me en
stellen me gerust. Ik moet absoluut opstaan ... Ik aarzel ... Oef, dat is het: ik ben
er! Na een uur van mislukte pogingen sta ik rechtop, staand op mijn vier benen.
Wat een avontuur, dat van het leven! Eerste geluk: ik kan eindelijk degene zogen
die me zes maanden lang, dag en nacht, zal beschermen in de stal en in de wei...
Het is reeds drie jaar geleden dat ik mijn bijnaam kreeg: "J'Y Suis"
(Ik ben er). Ik woon in een manege. De mens zal me "klaarmaken" ...
Geduldig, dag in dag uit, maanden achtereen, zal hij mij de basis
van mijn opleiding geven: alle nodig materiaal zoals een zadel,
sporen, een harnas, aanvaarden... maar vooral een ruiter en het
gewicht van zijn lichaam op mijn rug. In alle vertrouwen naar zijn
stem luisteren die me gerust zal stellen, me zal kalmeren, me zal
aanmoedigen, me zal belonen of, integendeel, me zal uitschelden,
me zal ontmoedigen of me zal straffen. Zijn bevelen gehoorzamen. Me leren lopen: stoppen, wandelen, draf of galop op het
juiste moment ... Gewoon worden aan de inspanningen. Mij trainen in uithoudingsvermogen en de obstakels van het bos ...
Ik ben vijf ... Ik ben een atleet. Een turnster. Een sprinter. Een
hoogspringer. Een marathonloper. Een langeafstandsloper.
Duurzaam. Rustig. Krachtig. Gedisciplineerd. Gehoorzame werker, vurige, moedige en onvermoeibare worstelaar, ik ben één
met mijn ruiter. Een geschenk, zult u waarschijnlijk denken? Nee
... een vloek! Wat de afstanden en obstakels ook zijn, bij hitte
of bij slecht weer, ik ben geconditioneerd om zijn bevelen uit te
voeren zonder ooit de moeite te schuwen. Trouwe dienaar, ik
omhels het waanzinnige ritme. Verenigd in de beproeving en de
spanning zijn we een onafscheidelijk stel ... maar zijn herhaalde
zwepen herinneren me er pijnlijk aan dat ik er geen belang bij had
hem teleur te stellen. Ik ben een essentiële jachtlink (1). Ik ben een
jachtmachine. Ik ben een jachtpaard ...
Terwijl de meute bloedhonden koortsachtig het spoor van wild
ruiken, galoppeer ik aan het hoofd van de jagersbemanning. De
hele dag ren ik op volle snelheid en meedogenloos door bossen,
bossen en rivieren, herten, vossen, hazen, reeën , wilde zwijnen
en andere bange onschuldige prooien die hun laatste momenten
in lijden en verdriet beleven zonder de hoop ons te ontsnappen.'S Avonds ... Eindelijk vrede? Nee ... nauwelijks een pauze,
een luchtspiegeling van rust. Ik ben uitgeput. Ik weet het: het zal
weken duren voordat ik ben hersteld en mijn kracht heb herwonnen. Mijn leven als dienstknecht is waardeloos, dat weet ik. Maar
ik heb geen andere keuze ...
2015. Ik ben tweeëntwintig jaar oud. Mijn uithoudingsvermogen, mijn snelheid,
mijn adem zijn dof geworden ... Ik moet nu mijn atletische vaardigheden kwijt
zijn, aangezien mijn ruiter heeft besloten mij in een soort rusthuis voor paarden
te plaatsen, in Courcelles. Ik ben gewoon te "oud" !
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Het geluk: hij had er zelfs aan gedacht om me een
eerste klasse pensionering aan te bieden, helemaal
alleen op een veld! Hij heeft mij de rug toegedraaid,
mijn ruiter. Hij is mijn jaren van zwoegen al vergeten
...Ik begreep het goed: vanaf nu moet ik het alleen
spelen!
Het is een rare plek hier ... Mijn dagen tikken eentonig voorbij, tussen mijn box en de weide, de weide en
mijn box. Alles is zo kalm. Te kalm! Geen blaffende
honden meer, hinniken van mijn jachtgezellen, bruisend, klinkende hoorns, ongebruikelijke geluiden
...Slechts een kleine groep paarden en pony's net zo
verloren als ik om deze zware stilte te doorbreken:
Flicka, Mandolin, Choco ... en vooral Gentleman en
Pandora, mijn enige vrienden. En dan ook nog ezels,
schapen, geiten.
Ik kan deze eenzaamheid niet uitstaan. Ik kan het
niet uitstaan dat ik in de tuin wordt geborsteld, ver
van andere paarden. Ik kan mijn halster niet meer
uitstaan. Ik kan er niet meer tegen dat ik vastgebonden word. Ik kan niets uitstaan! Ik ben depressief. Ik
poot.. Ik rebelleer met mijn kolossale kracht. Ik kom
in opstand. Koppig, ik laat me niet langer manipuleren. Ik probeer te ontsnappen zodra iemand mij van
box wil wisselen. Ik heb wanhopig dorst naar contact,
maar ik kan niet meer vertrouwen.Ik wacht op de
liefde van een mens: het zal Maxime zijn, de tweede
man “die in de oren van paarden ﬂuistert”, mijn paard
remedie tegen melancholie. Dankzij hem is elke dag
weer een stap richting het licht. Ik ben zijn stokpaardje geworden ... Langzaam maar zeker bouwt hij
me weer op en leert me weer te geloven in hoop, in de
mensheid. Ja, ik verander ... Terug in het zadel ben ik
eindelijk herboren tot leven. Ik word zelfs een volgzaam lam! Zien Pandora en de anderen mij daarom
nu als een vreemde?

Maart 2020. Anne heeft zojuist een van haar twee
paarden verloren ... Sangria, haar 24-jarige merrie,
vergaat van verdriet. Ze wacht wanhopig op de welwillende aanwezigheid van een nieuwe metgezel
om haar oude dagen op te vrolijken ... Welkom bij de
"Help Animals Marriage Agency", beste mevrouw! U
zet in op het juiste paard! Nee maar ... besef je wel?
op mijn leeftijd, de eerste keer in mijn leven liefde op
het eerste gezicht kennen !!!
En je hebt zelfs geen proefrun nodig! Denk je dat
het te mooi is om waar te zijn? Nou, je hoeft alleen
maar naar de foto's te kijken: ja, ja, ik ben het, daar,
J'y Suis, en beleef de perfecte liefde aan de zijde van
Sangria, voordat we elke avond wijselijk terugkeren
naar onze box, zij aan zij, als een paar oude geliefden,
om onze dagelijkse knuffels te krijgen ...

Anne Dumortier
(1) Wat de jacht met honden betreft en,
bijgevolg, de jacht in het algemeen.

2017. Verhuis naar Kasteelbrakel. Ik ben 24 jaar oud.
Als een professioneell stapte ik in de van , zonder
enige weerstand. Ik leer mijn nieuwe, uitgestrekte
en groene plek kennen. Hier zijn toevluchtsoord,
weilanden en echte “5 sterren” boxen. Maar al geruime tijd heeft een vreselijke kiespijn me ervan weerhouden normaal te eten! Mijn onder- en bovenkaak
zijn vervormd, de wortels van mijn snijtanden zijn
doordrongen van cement ... Deze onzin heet EOTRH
(Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis). Het oordeel van de dierenarts valt als
een hakmes: alles moet worden verwijderd! En zelfs
als, zoals je vandaag kunt zien, mijn tong rondhangt,
bedank ik hem dat hij me in slechts twee dagen de
heerlijke smaak van hooi, wortels en het plezier van
grazen heeft laten herontdekken. Vers gras ...

Help Animals
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DE ILLEGALE HANDEL

IN BROUSSEVLEES IN BELGIË

Volgens sommige recente studies van het WWF en de FOD Volksgezondheid zou de luchthaven van Zaventem een draaischijf zijn voor
de illegale invoer van broussevlees dat niet alleen is bestemd voor
consumptie in België maar ook in andere landen van Europa.
Deze import, voornamelijk uit Centraal Afrika en in het bijzonder
uit de Democratische Republiek Congo, is verre van anekdotisch.
De experts zijn van mening dat elk jaar niet minder dan 40 tot 120
ton wild vlees de luchthaven van Zaventem passeert. De talrijke
luchtroutes (tijdens de niet-coronaperiode) die België met Congo
verbinden, zijn er niet vreemd aan.

Over welke vleessoorten gaat het eigenlijk?
Wat is nu eigenlijk “broussevlees”? Het gaat hier onder andere over vleesproducten van antiloop, stekelvarken,
schubdier, chimpansee, aap en zelfs olifant. De invoer ervan is illegaal in Europa, en dit om gezondheidsredenen,
maar ook omdat deze met uitsterven bedreigde dieren beschermd zijn.
Laten we duidelijk zijn, er is niets onwettigs aan dat sommige exotische vleessoorten op ons bord terechtkomen.
Dat is het geval met het vlees van de struisvogel, de zebra en de kangoeroe. Begrijp ons niet verkeerd: hoewel de
consumptie van die vleessoorten toegelaten is, zijn wij er desondanks absoluut tegen gekant en keuren wij zonder
enig voorbehoud de beslissing goed van onze supermarkten (Carrefour, Cora, Match, Colruyt, Lidl, Aldi, Makro,
Delhaize en andere) om geen kangoeroevlees meer in de rekken aan te bieden.
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Hoe kunnen we een halt
toeroepen aan die handel?

Een verontrustende
documentaire
Een met een verborgen camera geﬁlmde reportage,
uitgezonden door de RTBF en de VRT in 2018, bewijst duidelijk dat het heel eenvoudig is om in Brussel
broussevlees aan te kopen, mits men zich wendt tot
de “juiste” personen en met een of andere uitvlucht
het vertrouwen wint van de weinig scrupuleuze verkopers. Na DNA-analyse uitgevoerd door een laboratorium, bleek het stuk vlees van 300 gr, zogenaamd
antilopenvlees, gekocht voor 25 euro, in werkelijkheid
afkomstig te zijn van de roodstaartaap, een beschermde diersoort nota bene! Dat dier werd dus gedood en
het vlees ervan illegaal ingevoerd. Verbazingwekkend,
verontrustend zelfs!

Hoe komt dat vlees
bij ons terecht?
Het in het woud gedode dier wordt naar het dorp
gebracht waar het vlees of de vis volgens een voorouderlijke bewaringsmethode gedurende vele uren
wordt gerookt. Zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen wordt het vervolgens in stukken gesneden en
ingevroren om zo de lange vliegtuigreis naar Europa
te kunnen doorstaan. Niet zonder reden wordt geen
enkel ander vervoermiddel overwogen om te vermijden dat het vlees voortijdig gaat ontbinden (wat het
onverkoopbaar zou maken). Het vlees, dat wordt verdeeld over gewone frigoboxen die door de luchtvaartmaatschappijen als bagage worden beschouwd, wordt
zonder enige formaliteit opgepikt door de frauduleuze
passagiers. De stukken vlees worden vervolgens opnieuw ingevroren om later in alle discretie te worden
verkocht.

Het grote probleem ligt in het feit dat de jacht niet
wordt gecontroleerd. Door deze excessieve activiteit
daalt de dierenpopulatie in de wouden en wordt de
overleving van diersoorten en bijgevolg de biodiversiteit bedreigt. Daarnaast ontstaan door de bos- en
mijnontginning wegen die de jagers gebruiken om
toch door te dringen tot de tot dan onbereikbare gebieden, en dit ten nadele van de lokale fauna.

Wat moet er dan gebeuren?
Op Belgisch vlak moeten wij absoluut alles in het werk
stellen om de illegale invoer van wild vlees stop te zetten. Die zware taak behoort onder andere toe aan de
douanediensten aan wie de nodige personele en materiële middelen moeten worden toegewezen om dit
probleem te bestrijden.
Vandaag vinden er weliswaar effectief regelmatig
controles plaats, toch zijn speciﬁeke analyses op het
verdachte vlees om de herkomst en het illegale karakter ervan te bewijzen noodzakelijk. En dat is een tijdrovend en zeer duur proces. De fraudeurs worden bijgevolg zelden beboet en nog minder vervolgd voor de
inbreuken waaraan ze schuldig zijn. Met meer mensen
en een goed uitgerust laboratorium op de luchthaven
zelf (ook andere twijfelachtige substanties zouden er
trouwens kunnen worden geanalyseerd), zouden de
positieve resultaten niet op zich laten wachten, enerzijds op het vlak van de beperking van het gezondheidsrisico op ons grondgebied en anderzijds, in mindere mate voor het welzijn van het dier.
Christian De Meyer

De hygiënische omstandigheden blijken dus verschrikkelijk te zijn en doen ons het bloed in de aderen
stollen in de wetenschap dat, herinner je je nog, het
broussevlees een geduchte vector is van ernstige,
voor de mens dikwijls dodelijke, ziekten zoals Ebola,
HIV (aids), SARS, het apenpokkenvirus en COVID-19
dat vandaag het leven van een groot deel van de wereldbevolking bedreigt.
Help Animals
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OVERNAME VAN
HELP ANIMALS VAN
4 KATTEN – 4 SCHAPEN
9 CAVIA'S – 11 HONDEN
Deze donderdagnamiddag 11 juni werd de vereniging Animaux en Péril door de burgemeester van Lessines verzocht
om de zorg van een twintigtal schapen en enkele tientallen
slecht behandelde boerderijdieren in een woning op het
platteland van Lessines over te nemen.
Tegelijkertijd vroeg de man der wet aan het Opale-asiel
om in te grijpen voor honden en katten die eveneens in
onaanvaardbare omstandigheden werden vastgehouden.
In totaal werden er dus meer dan 120 dieren in de interventievoertuigen van de asielen geladen.

EEN APOCALYPTISCHE
OMGEVING VOOR DIEREN
Toen ze rond 15.00 uur aankwamen, werden de professionele zorgverleners en vrijwilligers van de asielen begroet
door de politie, die aanwezig was om de veiligheid van de
interventie te waarborgen en de beslissing van de burgemeester om beslag te leggen, uit te voeren. Vanaf het begin
was de toon gezet: de algemene toestand bracht voor een
groot aantal dieren een dramatische situatie aan het licht;
de chaos is duidelijk al maanden aan de gang. Twee oude
caravans, midden in een niet-onderhouden veld, liggen
bezaaid met afval en allerlei ander grof huisvuil. Binnen
worden tientallen dieren gehouden: katten, kippen, hanen,
maar ook zo'n dertig cavia's. Ze overleven zo goed als ze
kunnen in krappe ruimtes waar onderdrukkende hitte en
vochtigheid heersen.
Terwijl sommige dieren vrij rondlopen in de caravans, zitten andere gevangen in kleine kooien. De dikke laag vuil op
het terrein bestaat voornamelijk uit uitwerpselen en bewijst dat de dieren maandenlang in deze omstandigheden
werden gehouden. De geur is niet te harden en de leden
van de asielen hebben de grootste moeite om hun misselijkheid onder controle te houden.
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Wat walgelijk is, is dat we ons de beproeving voorstellen
die de dieren in deze trailers de afgelopen twee maanden
(periode met bijzonder hoge temperaturen) hebben moeten doorstaan, zonder enige luchtcirculatie.
Sommigen hebben het jammer genoeg niet overleefd,...
met als bewijs dat er achter een zetel twee rottende kattenlijken zijn gevonden. De vacht van veel katten en cavia's
is door urine aangetast tot zover zelfs dat hun huid op deze
plaatsen kaal en ontstoken is.
Op het terrein dwalen vier ganzen rond in een omgeving
die absoluut niet aan hun behoeften voldoet; de dieren
hadden bijvoorbeeld geen vijver om in te zwemmen. Buiten zijn er ook kippen en hanen, maar sommigen zitten opgesloten in kleine kooien.
Zelfs als de schapen alsnog de kans krijgen om op het
terrein rond te lopen, is hun hygiënische toestand echter
betreurenswaardig; hun vacht wordt bijvoorbeeld niet onderhouden terwijl het in deze tijd van het jaar moet worden geschoren.
Er woonden ongeveer 20 honden in het huis en de aangrenzende binnenplaats. En alhoewel ze wat meer ruimte
hadden, was hun lot niet benijdenswaardiger.

EEN RAMPZALIGE
GEZONDHEIDSTOESTAND
VOOR IEDEREEN
Vanaf de eerste behandelingen is het rapport van de redders overweldigend: alle dieren zijn besmet met parasieten; luizen zwermen rond op alle dieren.
De boerderijdieren zijn in hongersnood en de ganzen zijn
letterlijk cachectisch. Het is duidelijk dat de dieren al lange tijd uitgehonderd zijn. Het gebrek aan water op diverse
verblijfplaatsen heeft bij verschillende dieren ernstige uitdroging veroorzaakt. Dit laatste element is waarschijnlijk
voor sommige martelaren dodelijk geweest; terplaatse
werden verschillende lijken van katten, ganzen en andere
boerderijdieren ontdekt.
Vervolgens zal uit het rapport blijken dat alle overlevende
dieren besmet zijn met interne parasieten (wormen). “In
meer dan 25 jaar interventie op het terrein ben ik slechts
twee of drie keer geconfronteerd geweest met zo'n rampzalige gezondheidssituatie; het was meer dan dringend dat
deze dieren in beslag werden genomen“, zegt Jean-Marc
Montegnies, voozitster van Animaux en Péril.

SOLIDARITEIT EN
SAMENWERKING TUSSEN
OPVANGCENTRA
In eerste instantie werden de boerderijdieren naar de
Help Animals-faciliteiten in Kasteelbrakel + Anderlecht
en het Opale-asiel gebracht, waarna nadien een deel van
de dieren 's avonds verzorgd werden door collega's van
asielen Le Rêve d'Aby, Equi'Chance.
Deze laatsten hebben ook de huisdieren opgevangen net
zoals Les Petits Vieux en Lucky Stars. De geredde dieren
zijn nu ondergebracht in opvangcentra die er alles aan
doen om hun revalidatie te verzekeren en hen een leefomgeving te bieden die aan hun fysiologische en ethologische
behoeften voldoet.

KOOPHANDEL, NOAH-SYNDROOM EN HERHALING
Alle dieren behoren toe aan een dame van rond de zestig
die alleen woont. In 2008 werden er bij haar al 30 honden
in beslag genomen en nog eens 29 anderen in 2009.

VEROORDELING
EN EINDBESTEMMING
De politie heeft een rapport opgesteld voor overtreding
van de Waalse code voor dierenwelzijn. De eigenaarster
kan worden vervolgd in strafrechtelijke of administratieve
aangelegenheden, en indien het Openbaar Ministerie besluit de zaak over te nemen, kan hij de eigenaarster verwijzen naar de strafrechter. Ze riskeert een gevangenisstraf
van 3 jaar en een boete die kan oplopen tot 1 miljoen euro.
Als het openbaar ministerie niet vervolgt, komt de zaak terug naar de sanctieambtenaar die een boete van maximaal
100.000 euro kan opleggen, alsook een intrekking van de
dierenvergunning.
Wat uiteindelijk de eindbestemming van de dieren betreft,
gaat de beslissing naar de burgemeester van Lessines, die
twee maanden de tijd heeft om te bevestigen dat de dieren
zullen worden toevertrouwd aan de asielen die de leiding
hebben genomen. De eerst gekozen vertegenwoordiger
van Lessines kan ook om teruggave aan de eigenaar verzoeken, wat niemand zich uiteraard kan voorstellen.
Help Animals en hun collega's bedanken burgemeester
Pascal De Handschutter voor het bevel van inbeslagname
van alle dieren alsmede de gemeentelijke politie voor hun
goede medewerking.

Als ze gedeeltelijk de dieren verkoopt die ze gefokt heeft
zoals sommige honden, cavia's en schapen, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van Het Noah-syndroom, dat door
de wetenschap omschreven wordt als een dwangmatig
gedrag om dieren te verzamelen.

G,
DE DIEREN VANDAA
EG
NA HUN LIJDENSW
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Kind en hond :

Veiligheidspreventie
Onze kinderen opvoeden met kennis van de risico's dat een
hond meebrengt, zou voor ouders en onderwijzend personeel, prioritair moeten zijn. Honden maken nu éénmaal
deel uit van ons dagelijks leven. Meer en meer gezinnen
hebben een hond. Kinderen kruisen hen regelmatig aan de
schoolpoort of op straat maar ook loslopend in parken of
bossen.

Hieronder geven we een
aantal cijfers van het INVS
in Frankrijk weer :
(Institut National de Veille Sanitaire)

86%

Volgens de federale economische overheidsdiensten en het
DogID (identiﬁcatiecentrum voor alle honden in België) leefden er in 2014 1,5 miljoen honden in België. Hondenbeten
zijn de 3de oorzaak van huiselijke ongelukken bij kinderen
na geneesmiddel vergiftiging en brandwonden. 60% van de
hondenbeten gebeuren in het aangezicht (rapport uit 2010
van het Gezondheidstoezicht) met vaak onherstelbare fysieke en psychische letsels. Van jongsafaan verbieden we
onze kinderen met vuur, elektrsiche stopcontacten of giftige
produkten te spelen. Zelden wordt hen geleerd hoe op welke veilige manier met een hond om te gaan ook al stijgt het
aantal honden in onze maatschappij voortdurend (enkel al
voor 2018 werden er 160000 nieuwe honden geregistreerd
in België).

van de hondenbeten bij kinderen zijn afkomstig van gekende
honden (meestal familiehond) ;

De conventie over kinderrechten van 1989 vermeldt duidelijk dat « ieder kind recht heeft op een degelijke opvoeding
en bescherming ». Fysieke, psychologische en psychosomatische problemen bij kinderen tengevolge van hondenbeten
staan loodrecht tegenover de tekst van deze conventie. Als
volwassene is het onze plicht om kinderen te beschermen .
In België vinden we in geen enkel opvoedkundig programma
een aanwijzing tot hoe onze kinderen tegen het risico van
hondenbeten te beschermen, terug. Door de afwezigheid
van deze kennis, brengen we onze kinderen in gevaar !

Er bestaan geen gevaarlijker rassen, buiten belangrijke genetische of cognietieve problemen, dan anderen. Geen enkele hond wordt agressief geboren. Daarentegen kan er wel
agressiviteit optreden bij gebrek aan activiteiten, interne
fysieke problemen, gebrek aan of totaal verkeerde opleiding van het dier. Deze negatieve faktoren kunnen leiden tot
agressiviteit bij alle honden.
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64 %
bij kinderen tussen 0-4 jaar ;

78 %
bij 5-9 jaar en bij afwezigheid van volwassenen;

65 %
van de hondenbeten gebeuren na geplaag of bij opschrikking van
de hond ;

50 %
zijn kinderen onder de 10 jaar die een speeltje (been) of voedsel
van het dier afnemen.

Bij kinderen bijten honden vaak als reactie of bij relationeel
onbegrip. De hond wilt het kind op afstand houden (De Putte,
Gedragingen ; Agressie bij grotere gewervelde dieren, 2007).

Bij een aangepaste opvoeding beschermen we beiden, het kind
EN het dier. Bij kinderen gaat het vaak om gecontroleerde beten
(wat niet belet dat ze gevaarlijk kunnen zijn en er een risico op
ernstige verwondingen en letsels bestaat). De hond uit zich op
deze wijze om zijn behoefte aan afstand aan te tonen of gerust
wenst gelaten te worden. Ook al zou zo'n agressie niet mogen
bestaan, gebeurt dit vaak omdat er geen respect is naar het dier
toe of dat men de emotionele en communicatieve signalen niet
herkent. Het dier kan echter zijn gemoedstoestand niet verwoorden. Het is aan ons om die fysieke en emotionele signalen
te begrijpen.
Alvorens een hond bijt, heeft hij meestal al een aantal verwittigingssignalen geuit ! Het gegrom waarvoor hij jammergenoeg
vaak berispst wordt, is één van de verwittigingsvormen om zijn
gemoedstoestand te uiten : bij het afstraffen, blokkeert men de
totale communicatie! Als gevolg hiervan kan het dier als tegenreactie bijten !
Een kind schrikt vaak wanneer een puppy of spelende hond
blaft, vol energie heen en weer loopt en onverwachte bewegingen doet en zal dan ook, ondanks de veilige context, het dier niet
benaderen ! Daarentegen blijft een geblokkeerde hond beweegloos en stil. Dit is juist het grote gevaar ! In dit geval zal het kind,
ook al wenst het dier gerustgelaten te worden, naar de hond
toelopen. Een geïrriteerde hond laat dan zijn tanden zien als verwittiging. Vele kinderen interpreteren dit als een glimlach en benaderen de hond ! Deze voorbeelden spreken voor zich en tonen
nogmaals de belangrijkheid van de kennis van het kind naar het
dier toe, aan.

De belangrijkste agressieve
reacties naar kinderen zijn
het gevolg van :
(Patrick Pageat, L'Homme et le Chien, Editions Odile Jacob)

•

het niet respecteren van zijn slaapplek, speelgoed of
maaltijd (in zijn mand gaan zitten of zijn slaaprust storen,
in zijn eetbak spelen, speeltjes of kauwbeen afnemen, ...) ;

•

territoriale agressie (het dier beletten om naar een bepaald punt te gaan) ;

•

moederlijke agressie (kinderen zijn steeds tot puppies
aangetrokken ; het moederlijke instinct kan hierbij spelen
waardoor de moeder kinderen belet om haar kleintjes te
aaien) ;

•

agressieve reactie door pijn, frustratie, ziekte, geblokkeerde situatie, .... ;

•

bange of woedende hond (zie paragraaf hierboven) ;

•

eerder zelden : predatie (de hond associeert het kind niet
met het menselijk ras of het kind dat loopt en de hond
aanzet tot vervolgen en predatie).

Om een kind (met of zonder gezinshond) optimaal te
beschermen, is het noodzakelijk dat we het kind de
hondentaal en het respect voor de hond aanleren. Kennis van zijn territorium, slaapplek, speeltjes, maaltijden,
reacties zijn een must voor de bescherming van het
kind. Wij, volwassenen laten een kind jonger dan 12
jaar nooit alleen met een dier. Mits aangepaste woordenschat en uitleg kan een kind vanaf vijf jaar alles perfect begrijpen en toepassen !
Frankrijk heeft een erkend en perfect preventieprogramma op punt gesteld : PECCRAM (Programme d'Education à la Connaissance du Chien et au Risque d'Accident par Morsure). Sinds kort is dit programma ook
bekender in België (www.peccram.monsite-orange.fr).
Dit programma is volledig aangepast voor kinderen
tussen 5 en 11 jaar .
Het informeert de kinderen hoe op een veilige manier
met honden te leven en om te gaan .
We kunnen kinderen niet beletten van honden te
houden. Daarentegen is het respectvol leven met een
hond zeer belangrijk. De wetenschap hoe veilig met
een dier om te gaan is primordiaal. Als volwassene zal
het kind later deze kennis op zijn beurt aan zijn of haar
kinderen kunnen doorgeven. Op deze wijze streven
en werken we allemaal naar een harmonieuze en veilige relatie tussen het kind en de hond.

Anne-Sophie Muffat
Coach in het gedrag van hond en kat
Gespecialiseerd in het beoefenen van Shiatsu bij dieren
Gecertiﬁeerde vertegenwoordiger PECCRAM

T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
Help Animals
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DONORLID WORDEN:
U W F I S C A L E VO O R D E L E N
Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag –
niet ﬁscaal aftrekbaar is.
Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen
aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een
minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te
bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeert op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld:
lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt
dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen.
Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de
Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen
centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën niet ﬁscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld
het lidgeld, een kalender,…).
Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de
door de Staat toegekende erkenning maakt het ons
dus mogelijk om meer giften te ontvangen. Het moet
gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u
als voor ons: uw giften zijn ﬁscaal aftrekbaar en deze
belastingvermindering is steeds welkom en langs onze
kant hopen wij hogere giften te ontvangen om onze
steeds toenemende kosten te kunnen dekken.

facebook.com/helpanimals.be

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

TRIBEL METALS
OPTIEK C. VANDEN HEUVEL
VAT R I L U X S P E C I A L I S T
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O U D E

M E TA L E N

Hertog Janlaan 30 (parking mogelijkheid)

Sint-Denysstraat 158/162 -1190 Brussel
TEL. +32-2-346 39 39 - FAX +32-2-346 68 60

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

W W W .T R I B E L . B E
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Tiental schapen in
beslag genomen in
Brussel wegens
illegaal slachten
De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht,
Sint-Gillis en Vorst) heeft bij drie interventies in totaal een
tiental schapen in beslag genomen wegens illegaal slachten.
De tussenkomsten van de politie vonden plaats naar aanleiding van het Offerfeest. Dat meldt het dierenasiel Help
Animals, dat om de bijstand van de politie had gevraagd.
Na een klacht van een van de omwonenden, voerde de politie een interventie uit in de tuin van een woning in Anderlecht. Daar werden drie schapen aangetroffen. Eén van de
dieren was al omgebracht, de twee andere schapen leefden
nog.
Er werden ook verschillende schapen aangetroffen in de
kelder van een woning vlak bij het station Brussel-Zuid.
Ook hier was een van de schapen al geslacht.
Bij een controle in de buurt van een boerderij in Anderlecht
werden ook schapen ontdekt in een bestelwagen met afgedekte vensters. De dieren waren bestemd voor de slacht.
De in beslag genomen schapen werden toevertrouwd aan
de dierenasielen Help Animals en Rêve d'Aby.

(BELGA/VRTNWS ZATERDAG 1 AUGUSTUS)

Help Animals
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Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€

BE57 0682 0361 3535

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

BE71 3100 0291 8069

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

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

ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA
Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE
T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

Wenst u persoonlijk in te staan voor de behoeften van uw
lievelingshond of -kat ? Wij hebben voor u een leuke en
praktische formule van “aangepast peter- of meterschap”
uitgewerkt. Door uw troeteldier te “sponseren” getuigt
u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat
maar wordt u vooral zijn “engel bewaarder“ en is de kans
groter dat het sneller geadopteerd wordt. Spreekt deze
gedachte u aan? Het volstaat om eens langs te lopen bij
uw ﬁnanciële instelling en er een permanente opdracht te
laten opstellen ten gunste van rekening:

BE 57-068-2036135-35
BE 71-310-0029180-69
[HELP ANIMALS V.Z.W.]

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of
meterschap
26

Help Animals

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

NIEUWE
INBESLAGNAME:

TWINTIG
GEITEN GERED
UIT EEN
CLANDESTIEN
SLACHTHUIS
Deze dinsdag 28 april werd een coalitie van asielen bestaande
uit de verenigingen : Help Animals, Animals in Danger, Le Rêve
d´Aby, Animal Sans Toi..t en Equi'chance door de gemeentelijke
autoriteiten van Plombières benaderd voor de inbeslagname
van een twintigtal geiten die werden vastgehouden bij iemand
met als doel deze illegaal af te slachten. Een hond werd ook in
beslag genomen en verzorgd door de SRPA van Verviers.
— O P E E N G E P RO P T I N E E N A A N H A N G WAG E N
De feiten vinden plaats in het dorp Moresnet (Plombières) bij een persoon die al bekend staat wegens dierenmishandeling. Buurtbewoners hebben contact opgenomen met de SRPA van Verviers om hen te informeren
over de aanwezigheid van geiten die tegen elkaar gepropt staan in een aanhangwagen op het terrein van
het individu.
Buiten bevindt er zich ook een vastgeketende geit en
een twee maanden oude Duitse Herder die in een kooi
opgesloten zit. Een klacht wordt ingediend bij de burgemeester van Plombières, die de bevoegdheid heeft de
inbeslagname van de dieren te bevelen. Naar aanleiding
van de vaststellingen van een dierenarts, die met spoed
werd uitgezonden, beveelt de eerste verkozen ambtenaar van de gemeente de inbeslagname van alle dieren
aan.
— E R B A R M E L I J K E L E E F O M S TA N D I G H E D E N
Terplaatse aangekomen, ontdekken de asielvrijwilligers
- vergezeld door de lokale politie - ongeveer twintig geiten die gevangen zitten in een oude aanhangwagen die
geplaatst werd op een stuk grond dat meer op een vuilstortplaats lijkt. De dieren zijn tussen de 10 dagen en 1
maand oud en één van hen heeft zelfs nog steeds zijn
navelstreng. Ze zijn mager en sommigen hebben last
van diarree. Het is duidelijk dat de jonge dieren ondervoed zijn. De kudde wordt in eerste instantie naar het
dichtstbijzijnde asiel voor boerderijdieren (Animal sans
Toi..t) gebracht om nadien in de trailers van Animaux en
Péril, du Rêve d'Aby, d'Equichance en Help Animals te
worden verdeeld. Het verslag van de dierenarts is onherroepelijk : magere, uitgehongerde en uitgedroogde
dieren.

— BESTEMD TOT EEN
V

VROEGTIJDIGE DOOD
Gezien de erbarmelijke omstandigheden waarin de
geiten werden vastgehouden, lijkt het duidelijk dat ze
bedoeld waren om terplaatse te worden geslacht waarna de overtreder dan het vlees zou hebben verhandeld.
Eerst ging de eigenaar van de geiten over tot bekentenissen om nadien zijn woorden weer in te trekken. Ter
herinnering: de wet verbiedt het thuisslachten (behalve voor persoonlijke consumptie) en verplicht zich te
wenden voor elke vorm van commercialisatie tot een
erkend slachthuis.
Deze zaak benadrukt nogmaals het probleem van mannelijke individuen in de zuivelindustrie (kalveren, lammeren, bokken ...) die worden behandeld als vee-afval.
Wanneer ze niet onmiddellijk op de boerderij worden
geëuthanaseerd, worden ze tegen zeer lage prijzen verkocht om nadien in slechte omstandigheden te worden
vetgemest. Over het algemeen worden ze na een paar
weken geslacht. Jaarlijks worden er in België meer dan
16.000 geiten geslacht (bron Stabel).

— W AT Z I J N D E V E R V O L G I N G E N ?
De politie heeft een politierapport opgesteld wegens
overtreding van de Waalse code voor dierenwelzijn en
wegens niet-naleving van de sanitaire voorwaarden en
heeft nu 2 maanden de tijd om de zaak in handen te nemen. Bij gebrek daaraan zal de sanctie-ambtenaar van
het Waals Gewest een administratieve boete opleggen,
of zelfs een intrekking van de dierenvergunning.
— EENDRACHT MAAKT MACHT
Deze interventie bewijst eens te meer dat ons nationaal devies zijn volle betekenis vindt binnen de asielen
voor landbouwhuisdieren en die zich, bij gebrek aan
plaatsen, organiseren met de federatie (FeFRACAF)
teneinde de dieren binnen de verschillende structuren
te verdelen. De asielen houden eraan de burgemeester,
de lokale politie en de dierenarts te bedanken voor hun
snelheid en efﬁciëntie in deze zaak.

Tekst: : ASBL Animaux en Péril
Help Animals
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Zij hebben ons verlaten
• MAX
12 jaar een half, kruising Border collie geadopteerd in augustus 2008 door Mevrouw ZANELLO
Max… Op deze foto kijk je door het raam naar het verste punt van je horizon. Je ging
daarheen op 15 juni 2020, slechts drie maanden voor je je 13de verjaardag zou vieren…
Je baasje besloot je te helpen door een einde te maken aan je leiden. Geadopteerd op de
leeftijd van één jaar , heb je ze niets anders dan geluk gebracht.. ondanks wat kleine deugenieten streken in het begin. Maar door geduld was de turbulente tiener die je toen was
de grote wijze geworden. Nadat je 4 jaar geleden je zicht verloor, was je een voor je baasje
een echte les in moed, waardigheid en wilskracht. Je laat zo een énorme leegte achter
dat Shakra, je katachtige vriend acht jaar geleden ook geadopteerd bij Help Animals, ook
helemaal verloren is ! Waar je ook bent, je blijft voor altijd in de herinnering en het hart
van je familie.

• BOY
(bekend als Pinceau), 18 jaar oud, kruising Labrador, in augustus 2002 geadopteerd door Mvr. BUSAIN
Na bijna 18 jaar van wederzijdse medeplichtigheid en liefde, voltooide Pinceau zijn laatste schilderij door op 20 februari 2020 vreedzaam naar het hondenparadijs te vertrekken. Ondanks hun verdriet vrienden daar ...

• BELLE
12 jaar oud, kruising fox-duitse herder, in februari 09 geadopteerd door de familie LEENEN-DE SUTTER
Afgestaan op de leeftijd van één jaar aan het begin van haar jeugd, genoot Belle vervolgens elf jaar van genegenheid met haar familie voordat een oedeem haar veel te snel weghaalde van hun genegenheid. Een liefdevolle hond die dit eerbetoon duizend keer verdient: 'Ter herinnering aan een hond die we nooit zullen vergeten. Deel als jij ook een
herinnering hebt aan een hond van wie je hield. "

• LOU
12 jaar, kruising fox, geadopteerd in oktober 2009 door de familie FIEREMANS-VANDER BORGHT
« Op een mooie dag in oktober 2009 kwamen oma en opa mij ophalen om te wonen in een
prachtig huis met een grote tuin op het platteland, omgeven door velden waar ik tien jaar
vrij kon rondlopen. Wat een geluk ! Zen amen me overal mee naartoe : op wandelingen, op
reis, op vakantie. En toe stopte het allemaal. Het vuile beest, die meedogenloze krab viel
ma sluw aan. Niets kon me redden. Ik vertrok zonder te lijden met de paasklokken. Waar
ik ben, waak ik over hen en weet dat ze elk moment aan mij denken. Ik was pas 12 jaar
maar ik heb een geweldig leven gehad. Bedankt voor alle liefde die ik heb ontvangen. »
LOU

• LILA
14 jaar oud, Border collie in juli 2006 geadopteerd door de heer WALDMANN
Lila was nog maar een kleine puppy toen ze in mijn leven kwam, zegt mijnheer Waldmann. “Tussen
ons was het liefde op het eerste gezicht, ogenblikkelijk… en we hebben elkaar nooit verlaten. Tijdens haar 14-jarige leven dat ik met haar mocht delen, bracht ze me niets dan geluk. In ruil daarvoor
gaf ik haar veel liefde en zorgde ik voor haar met mijn vrouw tot haar laatste adem. We missen Lila
al heel erg en we zullen haar nooit vergeten. "
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• KENZA
15 jaar oud, in september 2010 geadopteerd door Mevrouw QUADENS
Kenza sloot zich op 21 april 2020 aan bij het kattenparadijs. Ze zou in augustus haar 15de
verjaardag vieren. Kenza werd op 5-jarige leeftijd geadopteerd en hield van de knuffels
en aandacht die haar familie haar gaf ... maar ze had duidelijk een traumatisch verleden
achter de rug. Ja, het had veel tijd en geduld gekost om haar het zelfvertrouwen te leren,
zodat ze niet langer bang of in paniek zou springen in een kamer met een gesloten deur.
RIP, lieve Kenza.

• GARÇON
(bekend als PIMPON), 12 jaar oud, in november 2016 geadopteerd door Mevrouw MAGNÉE
Mevrouw Magnée informeert ons in deze termen over de plotselinge dood van haar kleine
metgezel: "Onze dappere en vriendelijke geadopteerde kat was het slachtoffer van een
roekeloze chauffeur. Hij is vanmorgen overleden tijdens een muizenjacht. We zullen hem
nooit meer trots zijn trofeeën terug zien brengen om ons te bedanken voor het geven van
zijn vrijheid. Deze drie jaar en een paar maanden bij hem waren puur geluk. We hopen dat
hij voor eeuwig metgezellen en muizen in het kattenparadijs vindt. "

• CAPUCINE
12 jaar oud, in april 2018 geadopteerd door Mevrouw D'HAENENS
Na te zijn behandeld voor ernstige hyperthyreoïdie, was de toestand van Capucine al geruime tijd
verslechterd als gevolg van nierfalen ... voordat hart- en ademhalingsfalen alle hoop van Mevrouw
D'Haenens volledig teniet deden. Haar kleine lichaam, uitgeput, was bezig de strijd te verliezen ...
Schattige kleine Capucine, je baasje die zoveel van je hield, moest de vreselijke beslissing nemen om
je naar een andere plek te laten vliegen waar zachtheid voor altijd de pijn uitwist ...

Anne Dumortier
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HET VERVOER VAN
LEVENDE DIEREN
November 2019. Een cargoschip varend onder de vlag van
Palaos (een archipel van Oceanië bekend om zijn soepele regelgeving inzake zeescheepvaart) kapseist voor de kust van Roemenië met ofﬁcieel 14.600 schapen aan boord. De 21-koppige
bemanning wordt gered. Slechts enkele tientallen schapen
overleven ondanks de nabijheid van de haven (nog geen 500
m) en de inspanningen van brandweerlui en redders. Het
schip dat zich in zeer slechte staat bevindt, was net de haven
van Midia uitgevaren en zette koers naar Jeddah in Saoedi-Arabië.
Tijdens de gebruikelijke controles uitgevoerd door duikers
enkele dagen na de schipbreuk worden talrijke technische gebreken aan het schip vastgesteld, maar worden ook geheime
ruimtes ontdekt die zijn ingericht om een groot aantal niet aangegeven dieren te kunnen vervoeren!
De algemene verontwaardiging die dat drama veroorzaakte,
schudde de gewetens wakker en gaven de onophoudelijke inspanningen van verschillende verenigingen een nieuwe boost.
Deze laatsten zetten zich, al sedert te lang, in om van de bevoegde autoriteiten een duidelijke en strikte internationale
reglementering te bekomen die onmiddellijk op de transporten
van levende dieren in heel de wereld van toepassing is. Je moet
weten dat die oude schepen dikwijls gedurende vele weken aan
een stuk op zee varen met duizenden dieren aan boord. Ze worden opeengepakt in verschrikkelijke omstandigheden, zonder
voldoende eten en drinken, in hun eigen uitwerpselen, dikwijls
in een ondraaglijke hitte. Veel varkens, schapen, geiten en stieren overleven het niet en worden discreet in zee gegooid.

WAAROM WORDEN ZOVEEL
DIEREN GEËXPORTEERD?
De betrekkelijke verbetering van de levensstandaard in sommige streken in de wereld leidt onvermijdelijk tot een hoger vleesverbruik. Dit vreemde verschijnsel kom je systematisch tegen
in alle wereldstatistieken. De landen die zich in volle economische en sociale ontwikkeling bevinden, ontsnappen niet aan dat
principe.
Zo komt het dat bijna 3 miljoen levende dieren elk jaar Europa
verlaten, meestal per schip, om te worden gefokt of geslacht,
meestal volgens duidelijke religieuze of voorouderlijke rituelen. Die uitvoer op grote schaal maakt het ook mogelijk dat het
evenwicht van de vleesprijzen op een overproducerende Europese markt behouden blijft.
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Ziedaar waarom duizenden dieren opgesloten zitten in onaangepaste, enge en smerige plaatsen waar het begrip dierenwelzijn totaal onbestaande is. Eens te meer wordt dat welzijn opgeofferd aan economische en ﬁnanciële belangen.

EEN SPRANKJE HOOP
Hoe ongelooﬂijk het ook lijkt, het Europees parlement, onder
druk gezet door vele dierenbeschermingsorganisaties, heeft
ingestemd met de oprichting van een onderzoekscommissie
die belast is met het onderzoek naar de onbekwaamheid van
de Europese overheden om de regels inzake dierenvervoer
op haar grondgebied concreet te laten toepassen (persmededeling 19-6-2020). Het is slechts een begin, een minisprankje
hoop, maar het is er toch.

EN OP DE WEG?
Elk van ons heeft op de snelweg al menig vrachtwagen gekruist
die vee, varkens, schapen of paarden vervoert. De Europese en
Belgische wetgevingen, als ze al bestaan, zijn verre van perfect
en zijn dringend aan een grondige herziening toe. Te beginnen
met de rijtijd tussen twee stops die verschilt naargelang het
type dier: 29 uren voor vee en 24 uren voor paarden… Dat lijkt
ons totaal onredelijk. Bovendien lijkt de rijtijd duidelijk gemakkelijker na te leven dan wanneer het gaat om reuzenschepen.
De overtreders op heterdaad betrappen is niet echt moeilijk.
We moeten echter de wil hebben om dat te doen.
Het volstaat om de veevervoerende vrachtwagens systematisch te controleren door ze af te leiden naar parkings die zijn
uitgerust voor controle van de rijtijd, de transportomstandigheden, de omgevingswarmte, het aantal dieren, de verluchting,
het eten, het water, het stro …
Veelvuldige en geregelde controles op de Belgische wegen en
snelwegen zouden de dwarsliggers heel vlug ontmoedigen om
via ons grondgebied te passeren.
En als die controles dan ook nog eens in heel Europa zouden
worden georganiseerd …

Christian De Meyer

Dankwoordjes

DANIELLE EN
NICOLE, TROUWE
VRIJWILLIGERS
Zoals het spreekwoord zegt : ‘In
nood kent men zijn echte vrienden.’
En gelukkig kent Help Animals veel
vrienden zoals Mia, Mario, Laurence
en veel andere, en ook jullie, beste
lezers, maken hier deel van uit.

Maar vandaag willen we 2 personen extra in de bloemetjes zetten :
Danielle en Nicole, trouw onder de
trouwe vrijwilligers, die tijdens deze
bange lockdown maanden, onophoudelijk doorgingen om onze katten te omringen met hun ‘poesitieve’
goedheid en tederheid. Wij (en alle
door hen vertroetelde katten met
ons) houden er aan om hen hartelijk
te bedanken.

EEN WIEG, KLEINE
BEDDEN EN SPEELTAPIJTEN VOOR DE
‘KRAAMAFDELING’
Als men nog maar een baby is, als
men nog maar net gescheiden is van
de troostende warmte van mama’s
buikje, hoe kan men dan beter de
rustgevende slaap vinden als voor
het slapen uren te spelen vooraleer
vredig in te dommelen in het pluizige
comfort van een mooi poppenbed?
Mevrouw Anne NAUDET en haar
dochter hadden dit snel door en
schonken aan onze kleine deugnieten de miniatuurversie van de wieg
van ‘Doornroosje’… Onze speelse
kittens, die het niet nalaten om er
dagelijks van te proﬁteren, zijn hun
enorm dankbaar!
… Ook Fabienne mogen we niet
vergeten te bedanken, hun dierbare kittenverzorgster die er zich om
bekommerd heeft om hun speeltapijten en prachtige poppenbedden
te schenken tot groot jolijt van onze
vrolijke bende die er zich uitbundig
op uitleeft alvorens het zandmannetje zijn intrede doet…

DE FONDAZIONE
CAPELLINO
Misschien denkt u wel :
‘reclame=regelrechte leugens’ ? Laat
mij het tegenovergestelde bewijzen:
dankzij de Fondazione CAPELLINO,
opgericht door ALMO Nature om
kwetsbare dieren en asieldieren
hulp te bieden, ontvingen onze honden en katten op 28 april jl. niet minder dan … drie goed gevulde paletten
met voeding van uitstekende kwaliteit! Dit kwam overeen met één kilo
korrels en brokken per adoptiedier.
Een zeer welgekomen geschenk in
deze zware lockdown periode dat
aan onze beschermelingen de kans
gaf om hun buikje rond te smullen.
Afdoend bewijs, indien dit al nodig
was, dat dit grote merk geen loze
beloftes maakt, maar ze in realiteit
omzet ten voordele van verenigingen die zich dag in dag uit ontfermen
over achtergelaten of rondzwervende dieren. Dankzij de Fondazione CAPELLINO staat publiciteit
ontegensprekelijk synoniem voor
‘vrijgevigheid en solidariteit’ !

ZICH BESCHERMEN
OM BETER TE
BESCHERMEN
Duizendmaal dank aan jou, Fabienne, voor jouw nuttig, doeltreffend
en genereus initiatief : het verkopen
van mondmaskers ten voordele van
het asiel. Eveneens bedankt om ons
te herinneren aan het basisprincipe :
het mooi beschermen van neus en
mond, houdt meer mensen gezond !
Help Animals
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PRĲS : 1,50 €

Help Animals
ANDERLECHT

KASTEELBRAKEL

―
203 Bollinckxstraat
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

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

Openingsuren alle dagen
van 10 tot 17 uur

Openingsuren alle dagen
van 13 tot 17 uur

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30230346)

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30224417)

www.helpanimals.be
I N F O @ H E L PA N I M A L S . B E

facebook.com/helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl

