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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
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BUS 47 : Vertrek halte Everard ( Simonetlaan, Anderlecht) of station Ukkel Stalle, afstappen aan halte Kanaaldijk. Over-
stappen naar bus 78 of 10 minuten stappen op de Industrielaan, dan rechts op de Internationalelaan. De Bollinckxstraat 
is onmiddelijk links.

facebook.com/helpanimals.be info@helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl www.helpanimals.be

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

Kasteelbrakel   10 rue du Bois d’Apechau 
HK30224417  1440 Kasteelbrakel

T.  02/204.49.50

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

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

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

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

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

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

Anderlecht Bollinckxstraat 203  
HK30230346 1070 Anderlecht

T.   02/523.44.16



Het woord van de voorzitster

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

Beste leden, beste vrienden,

EEN JAAR VOORZITTERSCHAP 
AAN UW ZIJDE …

Het is iets meer dan een jaar geleden dat ik het 
voorzitterschap van onze vereniging overnam: een 
jaar van gedeeld geluk aan uw zijde, u, beste leden, 
beste vrienden, verzorgers, werknemers, dieren-
artsen, directeur, beheerders, volwaardige leden en 
vrijwilligers.
Maar ook een jaar van strijd tegen dierenmishande-
ling, een jaar om keer op keer het welzijn van onze 
protegés te verbeteren door hen alle comfort te ge-
ven die ze nodig hebben, of het nu gaat om leefruim-
te, verzorging of  het zoeken naar een toekomstige 
adoptant. Helaas hebben al onze bewoners moeilij-
ke situaties meegemaakt en verdienen ze allemaal 
de aandacht die we hen geven.

ONZE TUSSENKOMSTEN OP HET 
GEBIED VAN DIERENLEED

Ook dit jaar hebben we helaas te maken gehad met verschillen-
de inbeslagnames van katten, honden en boerderijdieren: de 
details vind je in de artikelen in deze editie.

PROCES VAN DE DIERENBEUL VAN OGY

Wanneer een inbeslagnemingszaak of een geval van mishande-
ling eindigt, moet men vermoeden dat een andere al aan de hori-
zon staat. Iedereen kent de zaak van Ogy en Pascal Delcourt, de 
chronische dierenbeul! Een sinister karakter, een harteloze man 
die zijn dieren laat afzien, overgelaten aan hun trieste lot zonder 
enige zorg of voedsel.

Na 5 jaar wachten, op 9 juni 2021, woonde ik Ogy's proces bij 
op de correctionele rechtbank van Doornik met de verenigingen 
Animaux en Péril, Le rêve d'Aby, Equi'Chance en Animal sans 
Toit. De VZW’s werden vertegenwoordigd door hun advocaat 
Meester Chloé Fobe.
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Rico

De voorzitster van de correctionele rechtbank van eer-
ste aanleg van Doornik heeft meer dan twee uur lang 
de Heer Delcourt ondervraagd over alle grieven tegen 
hem. Zijn relevante vragen werden slechts ontwijkend 
beantwoord zonder ooit de feiten te erkennen. Een 
nieuwe hoorzitting staat gepland voor 8 september 
2021: ik zal niet nalaten u op de hoogte te houden in 
onze volgende editie.

Voor de betrokken verenigingen is de echte kwestie die 
in dit proces op het spel staat een defi nitieve stopzet-
ting van de activiteiten, die moet worden uitgesproken 
door middel van een verbod op het houden van dieren 
door Pascal Delcourt. De zaak volgt, maar wees gerust 
dat er niets zal worden opgegeven tot dat het recht van 
deze arme slachtoffers zegeviert.

ONZE STEUN AAN DEGENEN DIE GETROFFEN 
ZIJN DOOR DE OVERSTROMINGEN VAN JULI

Na het vreselijke weer dat België afgelopen juli trof, 
heeft Help Animals zich natuurlijk gemobiliseerd om 
zijn solidariteit te tonen met de getroffen slachtoffers. 
Via sociale media boden we hen onmiddellijk onze hulp 
aan door hen voedsel en onderdak te bieden voor hun 
twee- en viervoetige protegés die gevangen zaten door 
de overstromingen.

We beschrijven op de volgende pagina's de interven-
ties door ons Kasteelbrakel-team om dieren in nood te 
redden en in veiligheid te brengen.

RICO IS GEADOPTEERD !

Mijn oproep van afgelopen trimester over 
de massale aanwezigheid van Mechelse 
Herders in ons asiel in Anderlecht werd 
gehoord. Wij danken het Pension Escale 
Canine, evenals hun eigenaren Jesly en 
John-Éric, hartelijk voor hun onschatbare 
hulp bij de adoptie van Rico. Hij leeft nu ge-
lukkig in een warm gezin.

ONZE OPENDEURDAGEN : EINDELIJK !

Met onze raad van bestuur en al onze teams ben ik bij-
zonder blij en ongeduldig om u weer te zien in ons asiel in 
Kasteelbrakel, op 11 en 12 september, tijdens onze open-
deurdagen. Kom, en (her)ontdek met uw gezin onze open 
ruimtes, beschermd voor eventueel slecht weer waar alle 
sanitaire regels van toepassing zullen zijn.
We verwachten U met vele, om tijdens deze twee dagen 
onze bewoners te ontmoeten, de nieuwste aankomsten 
te leren kennen en natuurlijk een uitstekende dag door te 
brengen met vreugde en een goed humeur.
In afwachting van dit plezier wens ik jullie allemaal een 
goede start na deze zomerstop.

Stéphanie DEVIS
Voorzitster

UW KALENDER 
« EDITIE 2022 » IS TER 
BESCHIKKING !
Uw kalender 2022, een leuk en onmisbaar geschenk in het dagelijks leven, ligt ter 
uwe beschikking vanaf half september in het Help Animals asiel.  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 eer-
ste ééntje afhalen bij Help Animals !

NIEUWNIEUWNIEUW
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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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ADOPTIES
I N  K A S T E E L B R A K E L

Bernard en Bianca - Mw Valérie DENIS

Karioka - Mw DEMARET

Damso en Mikado - Mw Samuel VAN LATHEM

Hugo - Mw VAN MARSENILLE

Safari, Empereur Lee, Hagrid, Syrtaki - Mw Ineke VANDER AA

Zelda, Rayder en Zora - Mw Danielle VOUSSURE
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Bruce, Romy, Malcolm, Sacha en Jackson - Mr Michel WAJSBORT Milka, Choco en Lolipop - Mr Ivo VAN ZWANDWEGHE

Toolie en Crapaud -  Mw Isabelle HUBAINMinna - Mr Roland DE SUTTER

OPTIEK C. VANDEN HEUVEL
V A T R I L U X  S P E C I A L I S T

Hertog Janlaan 30 (parking mogelijkheid)

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

O U D E  M E T A L E N

TRIBEL METALS

Sint-Denysstraat 158/162 -1190 Brussel

TEL. +32-2-346 39 39 - FAX +32-2-346 68 60

W W W .T R I B E L . B E
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Januari 1985. Ik zie het eerste levenslicht, van kop tot staart gehuld in een 
tweekleurig kostuum, een bonte mix van melkchocolade en slagroom. Hoe 
gaan we deze broze en onhandige pasgeborene noemen die nauwelijks op 
zijn benen kan staan? Praline? Nootje? Te meisjesachtig voor mij, want ik 
ben écht geen merrieveulen! Waarom geen Noga? Te fl auw ! Of Speculaas? 
Te bespottelijk! Uiteindelijk hebben ze besloten: ik zal door het leven gaan 
als Choco.

Kampenhout, een jaar later. Ik word het nieuwe lid van een gezin met 3 kin-
deren waar ik dol op ben en de liefde is wederzijds. Mijn leven is echt een 
lange, rustig kabbelende rivier. Hoe diep ik ook in mijn geheugen graaf, zie 
ik mezelf nog steeds als het zorgeloze, verwende veulen dat met plezier 
zijn tijd doorbrengt met grazen, zijn benen strekt en zich graag neervleit 
op het nieuwe gras van de weide, samen met zijn speelkameraden. Tot op 
heden herinner ik me slechts één... “delicaat” moment: na een korte verdo-
ving werd ik plotseling wakker, beroofd van mijn kroonjuwelen, mijn fataal 
verleidingswapen ... Weg de verleiding om met pony's te fl irten! Maar goed, 
ik heb dapper mijn trots ingeslikt. En het deed niet eens pijn: na drie weken 
was ik alles al vergeten.

Wat ? Of ik een workalcoholic ben? Oh nee, ik wandel of draaf liever over 
velden dan de hele dag met grote passen te galopperen. Aangezien ik het 
geluk heb niet als renpaard of wedstrijdpaard geboren te zijn, maakt dres-
suur geen deel uit van mijn opleiding. De stem en de strelingen zijn zoveel 
effectiever dan de zweep en de teugels! En ik heb nog nooit honderden 
kleuters op mijn rug hoeven dragen...

Ik had mezelf zelfs "Alexander de Gezegende" ponyversie kunnen noemen! 
Als ik bedenk dat sommigen beweren dat "werken is de gezondheid" ...  dan 
zeg ik je dit: "niets doen is ze behouden". Ik had het al begrepen: "werkver-
slaafden houden het niet lang uit"!

Liefhebbers van pijn, liefhebbers van bloed en 

tranen, maak dat je wegkomt! Nee, ik heb nog 

nooit zweep- of stokslagen gekregen van een 

beul. Nooit de gruwel meegemaakt van de kruis-

weg naar het slachthuis vooraleer het als een 

biefstuk op je bord belandde. Nooit vergaan van 

honger of dorst, nooit hele dagen alleen in een 

dorre wei, zonder beschutting, in de kou of on-

der een brandende zon gestaan. Nooit de stress 

gekend, de ultieme vernedering om als een bela-

chelijke marionet rondjes te moeten draaien om 

kinderen te vermaken in een draaimolen of op 

een circuspiste.

En simpelweg omdat ik altijd met liefde en res-

pect werd behandeld, heb ik er zelfs nooit van 

gedroomd om 's nachts vrij te galopperen op de 

heide van de Shetland-eilanden... Oftewel: ik ben 

maar een discrete held die buitengewoon gewoon 

is. Maar op 36-jarige leeftijd is het nu tijd om je 

mijn verhaal van hoop, vriendschap en mede-

plichtigheid te vertellen. Van wijsheid, zachtheid 

en menslievendheid: het grote verhaal van het 

kleine paard van de eeuwigheid! Lees het: je zult 

leren waarom "de lucht van het paradijs diegene 

is die blaast tussen de oren van een paard" (1). 

  
1 Arabisch spreekwoord.

Geen enkele � losoof kan 
zo goed aanvoelen als 
een hond of een paard

(Herman Melville)

Met de 
manen in de 
wind,do��kruis 
ik de �ijd...
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Dus, wat is het geheim van mijn conditie? Sport… zeker, maar 
ook niet overdreven! Het is simpel: ik deed het elke dag rustig 
aan tot...

Courcelles, 11 oktober 2015. Maxime (een "jongetje" die ik 
kende toen hij 12 was!) heeft mij na de scheiding van mijn 
baasjes overgebracht naar de stallen van "Help Animals". 

Ik ben nu 30 jaar oud. Ik, oud? Helemaal niet ! Natuurlijk, met 
mijn hanglip, nonchalante loop en melancholische snoet, zie 
ik er niet echt meer uit als een energieke Apollo of een onstui-
mige Don Juan op zoek naar nieuwe veroveringen. Trouwens, 
iedereen daar noemt me "papie Choco". In mijn hoofd ben ik 
echter nog steeds het dappere jonge veulen, een tornado van 
zachtheid en vrolijkheid die dol is op het gezelschap van an-
dere paarden.

Tijdens deze verhuis word ik plotseling gekweld door angst: 
zal ik voor het eerst deze gemene vijanden, nachtmerrie van 
eenzaamheid en verveling, het hoofd moeten bieden? Maar ik 
werd snel gerustgesteld door mijn nieuwe vrienden: Ulysse, 
Prinses, Mandoline, Pandora, J'y Suis, Kent ...

Maar vooral jij, mijn vriendin Flicka, de wijze. 4 jaar ouder als 
ik, mijn trouwe hartsvriendin, mijn zielsverwant. Mijn gelief-
de die mij het wonderbaarlijke geheim van de fontein van de 
eeuwige jeugd toevertrouwde...

Helaas, het leven scheidt altijd te snel diegenen die van 
elkaar houden: het is nu twee jaar geleden dat je een 
fonkelende ster werd. Als "decaan" en lieveling van het 
asiel van Kasteelbrakel, bezit alleen ik het geheim van 
de eeuwige jeugd. Ben jij mijn beschermengel? Stuur jij 
me van daarboven je ultieme geschenk, die kracht om 
opnieuw door te gaan? Ja, Cupido's pijlen doorboorden 
mijn hart: Milka, een jong ding van 28, deelt nu mijn 
weide... Ik kan me een toekomst zonder haar niet meer 

voorstellen. 's Nachts droom ik van een betoverende plek 
waar we allebei vrij zijn en voor eeuwig van elkaar houden. 
Beter dan Romeo en Julia, Choco en Milka, klinkt goed, toch?

7 juni. Ik ben gezegend: we zullen samen oud worden! Onze 
geweldige adoptiefamilie wilde ons niet scheiden. Na twee 
onvergetelijke jaren te hebben doorgebracht in deze oase 
van rust en waar ik de mooiste ontmoetingen van mijn leven 
heb gehad, sta ik op het punt in het busje te stappen dat me 
naast Milka naar andere prachtige horizonten zal brengen. 
Sereen ga ik terug in de tijd. Op mijn eigen manier ben ik een 
beetje een kunstenaar: ik heb duizenden glimlachen op de ge-
zichten van bezoekers getoverd, klein en groot, jong en oud. 
Ik zag zoveel stralende glinsteringen in hun ogen. En ik zal 
mijn adoptanten nog heel lang gelukkig maken.

Ik draag de onuitwisbare afdruk met me mee van de stemmen, 
het gelach, de geuren van al diegenen die me de afgelopen 
zes jaar zoveel hebben gegeven. Het is zeker geen afscheid. 
Het is gewoon tijd om dag te zeggen vooraleer aan een nieuw 
avontuur te beginnen. Mijn blik, diep en dankbaar, drukt veel 
meer uit dan onnodige woorden: Maxime, Axelle, Vicky,  en 
Stéphanie begrepen mijn boodschap meteen. Ze kennen elke 
subtiliteit van de geheime stem van paarden. Ja, wanneer hun 
menselijke woorden je mijn verhaal zullen vertellen, zullen ze 
het zeker als volgt noemen: "Autobiografi e van een gelukkige 
pony."

Maxime, Axelle, Vicky : het team van Kasteelbrakel

Anne Dumortier

Milka en Choco



Kattenaids komt van het F.I.V. of “Feline Immunode-
fi ciency Virus”. Men spreekt hier over een lentivirus 
uit de subgroep der retrovirussen dichtbij het H.I.V. 
ontdekt in 1986 en wereldwijd verspreid in de jaren 
‘80 en ‘90. Katten krijgen hierdoor een immunodefi ci-
entie voor bepaalde infecties.

Besmettelijkheid 
van het F.I.V.

Dit virus kan alle katachtigen, ook leeuwen, lynxen of tijgers 
besmetten. Mensen kunnen daarentegen niet besmet worden. 
H.I.V is niet hetzelfde virus als F.I.V.

Risicogehalte 
voor onze katten

Dit hangt van de levensstijl en de gevoeligheid voor infecties 
af. Het komt zelden voor bij geïsoleerde appartementskatten. 
Daarentegen zijn 15% van de zwervende of buitenkatten 
drager.

Hoe kan mijn kat
 besmet worden?

Katten worden het vaakst bij beten tijdens gevechten besmet :
het virus bevindt zich in het speeksel. De beet moet wel een 
diepe bloedwonde zijn. Gesteriliseerde katten bijten meestal 
niet zo hard. Daarentegen gebeurt dit wel bij niet gesterili-
seerde katers die onder invloed van testosteron agressiever en 
heviger vechten. Katers lopen hierdoor 5 keer meer risico dan 
kattinnen.

Kunnen gezonde en positieve 
katten samenleven?

Het virus vespreidt zich niet door likken of gezamelijk in de-
zelfde kom eten en drinken. Het verspreidt zich van “bloed tot 
bloed” of van “speeksel tot bloed”. Het virus zelf is vrij zwak en 
overleeft slechts een paar seconden buiten het lichaam van de 
kat. Onthoud wel dat bloedende beten wel besmettelijk zijn!

Risico’s voor kattinnen

Het virus leeft in het sperma en verspreidt zich dus ook via 
sexuele contacten. De kittens kunnen mogelijk positief zijn 
maar dit gebeurt zelden en kunnen, indien ze niet ziek worden, 
na 6 maanden negatief worden.

Levensverwachtingen voor een F.I.V. kat

De levensduur van een door het F.I.V. besmette kat is zelden 
korter dan bij een gezonde kat. Het merendeel van de besmette 
katten vertonen geen klinische symptomen maar hun verzwakt 
immunitair systeem maakt ze wel kwetsbaarder voor andere 
ziekten. Ze zijn ook vaker zieker dan gezonde katten. Ondanks 
deze overgevoeligheid is bijkomende medicatie meestal niet 
nodig. Bepaalde chronische infecties van de mond, de darmen, 
bloed met koortsopstoten, gewichtsverlies, anemie kunnen 
zich manifesteren en afwisselen met gezonde periodes. 

Is er een behandeling tegen het F.I.V.

F.I.V. is ongeneeslijk. We kunnen enkel medicatie of antibiotica 
om de complicaties te verhelpen, toedienen. Tot nu toe bestaat 
er ook geen preventief vaccin. 

KATTEN
EN AIDS
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Hoe weten we dat een 
kat positief is?

Er bestaat een sneltest ELISA genoemd : de dierenarts 
onderzoekt een druppel bloed en kijkt of er antistof-
fen tegen het F.I.V. aanwezig zijn. Let wel op : deze 
sneltesten zijn niet altijd volledig betrouwbaar. Pri-
mo, indien de test binnen de twee maanden na een 
infectie wordt uitgevoerd; secundo, indien de ziek-

te terminaal is en alle antilichamen verdwenen zijn. Kittens 
onder de zes maanden kunnen ook vals positief zijn door de 
aanwezigheid van antilichamen afkomstig van de moeder : 
zij worden na zes maanden nog eens getest. Het resultaat 
van een positieve ELISA-test kan steeds door de RT-PCR 
methode bevestigd worden (bloedanalyse in het labo).

Hoe met een positief 
geadopteerde kat omgaan?

De kat moet binnen blijven of gelimiteerd worden tot een 
externe afgesloten ruimte. De kat kan makkelijk alleen le-
ven of met een andere positieve kat bijvoorbeeld. Ingeval 
het dier zeer sociaal is, is de mogelijkheid om met een ge-
zonde kat te leven reëel. Op voorwaarde dat ze niet vech-
ten! Breng de kat niet in contact met chronisch zieke kat-
ten. Het dier riskeert besmet te geraken. Weet ook dat onze 
normale dagelijkse kuisproducten geschikt zijn om het virus 
snel te verwijderen.

Hoever staat de 
medische recherche?

De medische antivirus testen zoals bijvoorbeeld met inter-
feron en andere immuniteitsversterkende producten zijn 
veelbelovend. Zij verbeteren de klinische symptomen van 
chronische ziekten, aften, anemieën  en neurologische aan-
doeningen maar kunnen dit soort viremie nog  niet genezen.

Andere dodelijke 
virussen bij katten

F.I.V. mag niet verward worden met de infectieuze peritoni-
tis veroorzaakt door het coronavirus waarbij de prognose 
meestal fataal is. 

Er bestaat nog geen vaccin voor dit virus. Het derde dodelij-
ke virus heet het Felv of het feline leukemie virus. Het gaat 
hier ook om een retrovirus overgdragen door alle secreties 
van een besmette kat : tranen, speeksel, urine, uitwerpselen 
en bloed. Het virus nestelt zich in de lymfeweefsels waarin 
de tumors evolueren en fataal zijn voor het dier. 

Dit virus is zeer besmettelijk en wordt regelmatig gestest 
want de ziekte evolueert in verschillende fasen. Er bestaat 
gelukkig een effi ciënt vaccin waarvan twee dosissen nodig 
zijn. 

Christiane Loeman, dierenarts

KATTEN
EN AIDS

kat positief is?

Er bestaat een sneltest ELISA genoemd : de dierenarts 
onderzoekt een druppel bloed en kijkt of er antistof-
fen tegen het F.I.V. aanwezig zijn. Let wel op : deze 
sneltesten zijn niet altijd volledig betrouwbaar. Pri-
mo, indien de test binnen de twee maanden na een 
infectie wordt uitgevoerd; secundo, indien de ziek-

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Fiscaal a� rekbaar vanaf 40,00 €

Help Animals 13



14 Help Animals

De hel vóór het 
goede leven !

Fury
een klein hoopje ellende met een door vlooien aangetaste 
vacht, hongerig, bang,... werd gevangen in Ittre waar onge-
veer nog twintig andere zieke katten ronddoolden dewelke 
Help Animals zich haastte om te steriliseren en te behande-
len. Fury arriveerde verzwakt in Kasteelbrakel, lijdend aan 
een ernstige coryza: doodsbang blies en gromde ze naar alles 
wat bewoog! Maar dit is nu gelukkig allemaal verleden tijd : 
na een paar weken dagelijkse zorg en knuffels, ontpopte het 
onbenaderbaar minimonster zich in een prachtig, schattig kit-
ten! Gedaan met door de straten te dwalen : deze juffrouw 
wacht op het comfort en de genegenheid van haar nieuw toe-
komstig huisje.

De teams van Anderlecht en Kasteelbrakel.

Zieken, achtergelaten slachtoffers van verwaarlo-

zing of mishandeling: elke dag redden we tientallen 

dieren. Deze paar "voor / na" foto's vertellen je veel 

meer dan woorden om hun metamorfose te benadruk-

ken tussen hun leven vóór ... en dat van vandaag dank-

zij de toewijding en vaardigheden van onze dierenart-

sen en dierenverzorgers!

Moonlight
is een merrie die een inbeslagname in La Louvière heeft over-
leefd. Weggevreten door inwendig ongedierte, uitgeput, arri-
veerde ze op 28 februari in Kasteelbrakel in een erbarmelijke 
staat van het ploeteren door smerig drasland, haar vacht was 
niets meer dan een mozaïek van opgedroogde modder. Van-
daag zou deze akelige periode in de rubriek van slechte her-
inneringen moeten worden geplaatst: de attente zorgen van 
onze dierenverzorgers heeft haar in staat gesteld om haar 
gezondheid, energie ... en haar glanzende gespikkelde vacht 
terug te krijgen.

Karioka
(nu bekend als Anita) werd ook gered van een donkere en 
ellendige toekomst toen ze in La Louvière in beslag werd ge-
nomen. Net als haar ongelukkige metgezel Moonlight, was ze 
veroordeeld om te verkommeren in zulke onwaardige levens-
omstandigheden dat haar vacht, geteisterd door schurft, al-
leen het trieste schouwspel van ernstige ontharing bood. Na 
de juiste behandeling, veel zorg en liefde herwon Karioka die 
verleidingskracht die haar nieuwe familie ervan overtuigde 
haar op 25 juni te adopteren.

Teddy
 (omgedoopt tot Maxim): deze Maltezer werd op 12 januari 
in deze erbarmelijke staat door de politie teruggevonden in 
het appartement van zijn vorige meester die hem daar was 
"vergeten"! Bekijk de opeenvolgende stadia van zijn meta-
morfose: Maxim, onbedoeld 'rasta', zijn zicht verduisterd 
door zijn samengeklitte en vuile bosjes haar; Maxim van-
daag, stralend van geluk en overweldigd door de liefde van 
zijn nieuwe bazinnetje!



Wisten jullie?

Dat jullie de beste opvangmogelijkheden bieden aan ver-
waarloosde honden, katten, paarden, ezels, geiten, schapen 
en pluimvee... ? Allen slachtoffer van de menselijke onver-
schilligheid en lafheid.... 

Dankzij jullie, beste leden en dierenvrienden blijven we 
groeien en evolueren naar nieuwe projecten om de bescher-
ming en het welzijn van onze dieren te verzekeren vooraleer 
ze in een veilige adoptiefamilie geplaatst worden.

Dankzij jullie vinden we de kracht om iedere dag te ijve-
ren voor een betere wereld waarin de dieren eindelijk be-
schouwd worden als volwaardige levende, gevoelige wezens 
met alle rechten die ze verdienen. 

Jullie giften en vrijgevigheid zijn onvoorwaardelijke bewij-
zen van jullie liefde voor onze beschermelingen! Ondanks dit 
alles blijven alle asielen en dierenverenigingen beroep doen 
op jullie dagelijkse steun en hulp om hun acties verder uit te 
voeren.

Onze huidige en toekomstige beschermelingen bedanken jullie voor alle liefde en genegenheid!
Aarzel niet om ons te contacteren : de ploeg van Help Animals blijft ter uwe beschikking  

voor alle informatie en kan jullie inlichten over de "animals friendly" notaris-naam.

Het opnemen van een clausule voor het welzijn van dieren in het testament, 
is de beste en mooiste manier na het overlijden om verwaarloosde 

dieren verder te helpen naar een mooier leven. 

Bedankt 
om alle hulp aan 
verwaarloosde 
dieren op te nemen 
in jullie testament.

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Fiscaal a� rekbaar vanaf 40,00 €



10, Rue du Bois d'Apechau 
1440 Kasteelbrakel

02/204.49.50

Inlichtingen :
Help Animals
02/523.44.16

Een shuttle service zorgt 
voor het transport naar 

het asiel.

Gratis parking aan de hoek 
van de rue de Tubize en de 

rue de la Pottérée.

Bezoek van het asiel  |  Adopties  |  Kleine vegetarische en veganistische catering
Nagerechten  |  Tombola  |  Drankstand  |  Aangename ontdekkingen...

  Adopties  |  Kleine vegetarische en veganistische catering

ZATERDAG
11-09-21

Z O N D A G
12-09-21
van 10 tot 18u

O p e n d e u r d a g e n
T E  K A S T E E L B R A K E L



Shutteldienst voor de 
opendeurdagen van
 11 en 12 september 2021

U kunt uw wagen langs de rue de Tubize, ter 
hoogte van het kruispunt met de rue de la 
Pottérée parkeren.

Vanaf autoweg Mons-Paris, Tubize volgen, 
na de dorpskern van Braine-le-Château, de 
Colruyt en een klein rondpunt verder richting 
Tubize rijden tot een goed zichtbaar industri-
eel gebouw, herkenbaar aan zijn zeer hoge 
schoorsteen langs de linkerkant. Hier kunt u 
langs de rue de Tubize en het kruispunt met 
de rue de la Pottérée parkeren. Hier vindt u 
ook een grote vlag van Help Animals en start 
de shuttle die u naar het domein voert. Deze 
dienst vermijdt teveel verkeers chaos op de 
rue du Bois d’Apechau.

Help Animals 17
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Wat zijn de 
vangmethoden?

- Vallen die worden geactiveerd door druk op een pallet of 

door het verwijderen van een groente- of vleesaas of een 

ander triggersysteem (kaak, X, eiervallen, enz...) trekken 

ook vogels en andere zoogdieren aan, afhankelijk van 

hun voedselsmaak.

- Geïnstalleerd in de buurt van water, ontworpen om nu-

tria en muskusratten te doden door verdrinking, doden 

ook andere dieren (otter, bever, enz )

- Lijmvallen om muizen en ratten uit te roeien veroorza-

ken ook nevenslachtoffers (vogels, hagedissen, padden, 

enz. en zelfs kittens): een lokaas dat in het midden van 

een met sterke lijm bedekt oppervlak wordt geplaatst, 

trekt knaagdieren aan en vangt ze op, waardoor ze door 

uitputting sterven, uitdroging, verstikking, zelfs door 

bloedingen als gevolg van de schade veroorzaakt door 

hun vergeefse pogingen om te ontsnappen. Gelukkig is 

het gebruik ervan nu verboden in het Waalse Gewest 

terwijl het Brussels Parlement binnenkort de verkoop 

ervan moet verbieden.

- Kooivallen of "kooien voor wilde dieren" voor marter-

achtigen, vossen en kraaiachtigen omsluiten de dieren 

die uren, zelfs dagen, in absolute stress wachten op de 

terugkeer van de vallenzetter voordat ze worden ge-

dood. Veel gevangenen, geïmmobiliseerd, worden daar 

per ongeluk gevangen genomen omdat geen enkel appa-

raat hen verhindert om binnen te komen.

- Snaren voorzien van een stop (zogenaamd om verwur-

ging van het gevangen dier te voorkomen) zijn (in princi-

pe) uitsluitend bedoeld voor het vangen van de vos.

- De vetervallen worden geactiveerd door druk op een 

peddel en vangen het dier bij een deel van zijn lichaam. 

Gevangen aan een ledemaat worstelen de slachtoffers 

tevergeefs urenlang.

1 februari 2021... Hoe lang heeft Fox deze beproeving 
doorstaan? Volledig uitgeput en zichzelf voortslepend 
op deze weg naar Kasteelbrakel? 

Hoeveel dagen, eindeloze uren heeft deze arme kat te-
vergeefs geworsteld om zichzelf uit die barbaarse ijze-
ren kaken te bevrijden? Hoeveel voorbijgangers, fi et-
sers, automobilisten hebben hem gezien, genegeerd, 
niet verwaardigd te stoppen om hem te redden? 

Hoeveel honderden meters heeft hij in onuitsprekelijk 
lijden weten af te leggen, zijn poot letterlijk verbrijzeld 
door dit onwaardige marteltuig van een ander tijdperk, 
voordat een barmhartige Samaritaan, een medeleven-
de ziel, deze bal van grijs haar liggend op de zijkant 
van de weg, hijgend, uitgeput, doodsbang, mee naar 
huis nam om haar ervan te bevrijden? Waar, wanneer, 
waarom, door welke laffe beul, verstoken van alle men-
selijkheid, was deze gemene val opgezet?

Sinds 30 januari 2020 is het dier erkend als een voelend 
wezen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek: het is niet 
langer een object maar een levend wezen met gevoe-
lens. 

De 3 regio's van het land hadden ook geanticipeerd op 
deze beslissing door te voorzien in strengere sancties 
voor degenen die zich schuldig maakten aan mishande-
ling of verwaarlozing van dieren.

Als "het doden moet worden uitgevoerd door een per-
soon met de vereiste kennis en vaardigheden en volgens 
de meest selectieve, snelste en minst pijnlijke methode 
voor het dier (door bedwelming of anesthesie)", is er 
momenteel echter niets gepland om het lijden van wil-
de dieren te vermijden tijdens hun doden door "jacht- of 
visserijpraktijken", "bestrijding van schadelijke organis-
men" (= waarschijnlijk schade veroorzaken) of zelfs "do-
dingsacties voorzien door de wet op natuurbehoud". 

Maar hoe zit het met het vangen van deze "plagen"? 

Wat adviseert de wet? 

Wat is de realiteit op het terrein?

DIEREN
VANGEN:
wreedheidis geen kunst !
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Wat zegt de wet?
Zelfs als het bezit en de verkoop van kaakvallen (zoals die 
waarbij Fox gewond is geraakt) in België verboden is, staat 
de Waalse en Vlaamse wetgeving nog steeds het gebruik 
van kisten, strikken, lokaas en vetervallen voor wilde die-
ren toe voor de vernietiging van de hazenkat, bunzing, vos 
en steenmarter (zelfs al worden de laatste twee soorten 
beschermd in het Brussels Gewest).

Wat gebeurt er in 
de realiteit?

Echter, geïnstalleerd in de open lucht, zijn ze allemaal ui-
terst gevaarlijk: naast het kunnen aantrekken van uw hond, 
uw kat of zelfs beschermde diersoorten, kan iedereen - uw 
roekeloze of overdreven nieuwsgierige kind ... of uzelf - in 
de val lopen ! 

Hoewel het decreet van de Waalse regering van 29 sep-
tember 2015, dat de vernietiging van bepaalde wildsoor-
ten toestaat, bepaalt dat "deze apparaten (...) elke dag door 
de vallenzetter in de ochtend moeten worden bezocht" 
en dat "het doden van de doeldieren (…) onmiddellijk en 

zonder lijden moet gebeuren, is het zo dat als er per onge-
luk een ander dier wordt gevangen, het onmiddellijk moet 
worden vrijgelaten. » 

De realiteit is echt heel anders. In feite respecteert geen 
van deze vallen de selectiviteit van dieren of de beperking 
van hun lijden! 

Zelfs als de door de jachtwetgeving toegestane strikken 
van een stop moeten worden voorzien, kan deze metho-
de geenszins selectief zijn aangezien er ook beschermde 
soorten worden gevangen. Bovendien kunnen deze vang-
instrumenten lichamelijk letsel toebrengen aan elk deel 
van het lichaam van dieren in gevangenschap die zichzelf 
vaak ernstig verwonden tijdens het worstelen wanneer ze 
niet opgehangen sterven na een lange en ondraaglijke pijn: 
te laat opgepakt. 

Deze vallen kunnen daarom dodelijk zijn. De Belgische die-
renbeschermingsorganisaties wachten dan ook ongeduldig 
af dat onze politieke autoriteiten eindelijk wetgevend zijn 
en zo snel mogelijk de vrije verkoop verbieden van deze 
marteltuigen die iedereen, geautoriseerde trapper of niet, 
kan verkrijgen zonder enige controle waar dan ook in Bel-
gië, bijvoorbeeld via één enkele klik op Amazon!

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

WWW.HELPANIMALS.BE

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

facebook.com/helpanimals.beinstagram.com/helpanimalsasbl

L I D

15€

L I D

25€

L I D

60€

L I D

VOOR HET LEVEN
250€



20 Help Animals

Dieren
in nood ?
Help Animals 
antwoordt “aanwezig” 
om hen te redden!
Opegsloten, verwaarloosd, bedreigd, mishandeld :

 deze dieren werden door de interventie van onze

 fantastische asielen gered!

Centrum Brussel, 
17 juni

Het Diogenes syndroom heeft nogmaals toegeslagen! Fabienne, Ragab, Sayed 
en Fabrizio hebben tientallen gevangen katten uit een verschrikkelijke, vuile 
situatie gered. Ze zaten allen opgesloten in een  verwaarloosd huis waarin ze 
overleefden en zichzelf voortplantten. 

Zeer triestig rapport van deze inval : van de kelder tot de bovenste verdieping, 
vol uitwerpselen,lagen lijken van kittens! Een vijftiental andere - volwassen en 
kitten – werden in allerijl naar het asiel gebracht en verzorgd.... Jammergenoeg 
overleefden een aantal katten die aan infectieuze peritonisch lijden het niet!

Ronse
25 juni

Met de hulp van VZW The Lucky Stars, 
Animaux en Péril, Bunny Tails en Rambi, 
heeft Help Animals een apocalyptische 
scène ontdekt waarbij er meer dan 230 
dieren  ( katten, honden, kippen, eenden, 
konijnen, cavia’s, hamsters, ratten, parkie-
ten....) in verschrikkelijke omstandigheden 
overleefden.

21 cavia’s, 6 konijnen, 29 kippen en 3 een-
den recupereren in Kasteelbrakel, terwijl 
er in Anderlecht 3 hondjes ongeduldig op 
een nieuw warm nest wachten …
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Een straat ergens 
in Brussel
26 juni

Een schaap in extreme nood : een losgelopen schaap (niet wetend van waar het gekomen is) wordt door een 
auto aangereden. De twee voorste poten van het dier zijn gebroken . Help Animals wordt door de brandweer 
en de politiezone Brussel-Zuid opgeroepen. Axelle en Maxime gaan ter plaatse om het zwaargewonde dier op 
te halen maar jammer genoeg heeft onze dierenarts, gezien de ernstige aard van de open breuken, het schaap 
laten inslapen.

Een klein appartement 
in Molenbeek
20 juli

Noah en Diogenes syndroom: de eeuwige herhaling! Onze die-
renverzorgers Axelle en Maxime met de hulp van Fabienne, 
Yolande en Marie, halen een dertigtal katten en kittens uit de 
hel, veroordeeld te leven tussen een massa van afval en uit-
werpselen.
Voor sommigen was het al te laat. Anderen, lijdend aan onge-
neeselijke ziekten, konden niet worden gered. Verdeeld tussen 
twee asielen, hebben de gelukkige overlevenden kunnen ver-
zorgd en gestereliseerd worden, de nodige tijd om hen adop-
teerders te vinden die hen eindelijk, onder goede omstandighe-
den, een respectvol leven zullen bieden.
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La Louvière
17 juli

De horror, nogmaals ! De dierenbescherming van La Louvière vraagt hulp 
aan Help Animals en Animaux en Péril om arme schapen uit hun leed te ha-
len, aan hun lot overgelaten in een weide, zonder zorgen sedert weken. Ter 
plaatse is de geur van bederf ondraaglijk...

Onze dierenverzorgers Maxime en Vicky , ontdekken 4 skeletachtige over-
blijfselen in ontbinding. Wij nemen de vermagerde en krachteloze schapen, 
waarvan één vol ongedierte die onmiddelijk een goede dosis antibiotica 
cocktail kreeg. Wij doen het onmogelijk om ze allen te redden dank zij onze  
dagelijkse zorgen en liefde.

Het team van Anderlecht en Kasteelbrakel
Fabrizio Follacchio en Anne Dumortier

Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30

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

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

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

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE 
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE  

T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78



Na het nooit eerder gekende 
slechte weer in juli reageerden 
onze verzorgers en vrijwilligers 
van Kasteelbrakel op oproepen 
van inwoners van Tubize en Re-
becq om paardachtigen en katten 
die gevangen zaten op gedeelte-
lijk overstroomde weiden in vei-
ligheid te brengen. 

Twee van onze interventies, twee 
reddingen vol hoop en menselijk-
heid tegenover de onmetelijkheid 
van deze ramp, maakten het mo-
gelijk om een paard en een kleine 
kat te redden van deze vreselijke 
overstroming:

GREZ-DOICEAU, 14 JULI … 
Hoe lang keek Goliath, een trekpaard, 
wanhopig toe  naar de surrealistische 
en pijnlijke scène waarvan hij de hul-
peloze getuige was? Hoeveel minuten 
nog voor deze kolos vooraleer hij volle-
dig in deze moerassige beerput bedol-
ven zou worden? 

In slechts een paar uur was zijn weide, 
voor zijn ogen, veranderd in een enor-
me modderige vijver! We kwamen op 
tijd aan om deze ramp te voorkomen: 
nu veilig op het droge in onze stallen, 
geniet Goliath, die ons defi nitief werd 
toevertrouwd door de eigenaar,  elke 
dag van de vreugde van het betreden 
van een groen weiland,....

EN NU, EEN DRUPPEL TEDERHEID 
IN DEZE OCEAAN VAN VERDRIET ... 
Nacht van 15 juli. Een bewoonster van 
Braine-le-Comte belt ons: aan de kant 
van de weg ontdekte ze een arme, ma-
gere kat, broos stukje leven volledig 
uitgeput, versteend door angst, tot op 
het bot doorweekt! 

Gezien haar alarmerende toestand 
werd de ongelukkige onmiddellijk toe-
vertrouwd aan de goede zorgen van 
onze dierenarts wiens meerdere on-
derzoeken aantoonden dat onze kleine 
overlevende "slechts" honger had en 
ernstig uitgedroogd was.

Maar het verhaal eindigt daar niet 
omdat, ja, we de eigenaar gevonden 
hebben! Degene die we vanwege de 
omstandigheden "Sinistra" noemden, 
heet eigenlijk Chipie. Dappere vech-
ter, onze wonderbaarlijke van... 17 
jaar oud, weer op de been dankzij een 
aangepaste behandeling, herstelt nu 
van haar emoties in haar thuis waar 
ze volop geniet van alle liefde van haar 
familie!

Je bent niet alleen. We laten je 
niet in de steek in de beproevin-
gen: we blijven meer dan ooit aan 
uw zijde!

Axelle, Vicky, Maxime...
de 3 "Animals'Angels"
van Kasteelbrakel

Anne Dumortier

Tijd voor actie !

Help Animals 23



24 Help Animals24 Help Animals

Is onze relatie met
de dieren enkel een 
cultuurkwestie?

Ieder van ons heeft zijn eigen kijk op de wereld en op de 

dieren die er ongetwijfeld deel van uitmaken. Die perceptie 

wordt grotendeels beïnvloed door de economische, religieu-

ze en culturele context. De evolutie van het sociale leven en 

van de habitat is eveneens een element waarmee rekening 

moet worden gehouden om de veranderingen van onze atti-

tudes en onze perceptie over de ons omringende dierenwe-

reld te verklaren. In de loop der eeuwen heeft de uitbreiding 

van de stedelijke gebieden ervoor gezorgd dat de scheiding 

tussen stad en platteland groter is geworden. De manier van 

leven en de opvattingen van de mens veranderen dan ook 

voortdurend. Dat is ook zo voor de relatie tussen mens en 

dier.

De laatste decennia is de mens zich echt bewust geworden 

van het lot van de dieren, van de natuur in het algemeen en 

van de reële kwetsbaarheid van de toekomst van de mens-

heid. Zo zijn er nieuwe bekommernissen ontstaan. Het wel-

zijn, de leef-, kweek- en slachtomstandigheden van de die-

ren, de problematiek van de dierproeven, de daling van de 

vleesconsumptie, maar ook de terugkeer in de natuur van 

verdwenen wilde soorten (wolven, beren…) zijn evenveel be-

wijzen dat de bevolking sedert meer dan 20 jaar echt begaan 

is met het lot van de dieren.

De mentaliteiten zijn veranderd. Doen alsof onze neus 

bloedt, is vandaag totaal uit den boze. Het dierenleed is on-

aanvaardbaar geworden. De druk op onze leiders om hen te 

dwingen tot het nemen van radicale beslissingen en verder te 

gaan dan de bodemloze toespraken die enkel de bevolking in 

slaap willen wiegen blijkt almaar sterker. Meer en meer men-

sen zijn bereid om hun gewoonten te veranderen en de rug 

toe te keren naar de consumptiemaatschappij die de zwak-

sten opoffert in naam van een rendabiliteit die alle uitwassen 

“rechtvaardigt”. De meesten onder ons streven naar een be-

ter leven, met meer respect voor mens en dier.

Hoop doet leven! Absoluut…  Het valt evenwel niet te ont-

kennen dat die veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Natuurlijk zijn daar decennia over gegaan, maar onder meer 

de nieuwe technologieën, de media en de informatie circu-

leren in de hele wereld aan een ongeloofl ijke snelheid. De 

mondialisering is aan de gang en zelfs al veroorzaakt ze geen 

vreugde en sereniteit wat eenieders toekomst betreft, ze 

maakt het wel mogelijk dat nieuwe ideeën worden verspreid. 

De mondialisering mag dan voor alles een economisch ge-

beuren zijn, toch heeft ze ook een cultureel karakter en die 

“nieuwe” cultuur kan tot gevolg hebben dat grote vooruit-

gang wordt geboekt op het vlak van de verbetering van het 

mondiale dierenwelzijn.

Culturen, tradities en gebruiken
Spijtig genoeg wordt dat mooie enthousiasme niet echt 

gevoed door de realiteit van het terrein. De tradities en 

gebruiken zitten cultureel goed gebeiteld in bepaalde 

wereldreligies. Het bestrijden van die religies die enkel 

wreedheid zijn tegenover de dieren blijkt een bijzon-

der moeilijke en delicate taak. Sommige, dikwijls aloude 

tradities, choqueren wel in de ene regio, maar niet in de 

andere. Dit is het geval met het hondenvleesfestival dat 

jaarlijks in Yulin in China wordt georganiseerd. Duizen-

den honden en katten (weliswaar in een mindere mate, 

maar toch nog altijd te veel) worden daar verzameld, ge-

dood en opgegeten, terwijl er in China nochtans stemmen 

opgaan om die praktijk aan te klagen en te proberen te 

verbieden.

Veel dichter bij ons op de Faeröereilanden (Denemarken) 

vindt elk jaar de “grindadrap” plaats. Dit is noch min noch 

meer de slachting van duizenden walvisachtigen! Dankzij 

die door de vissers georganiseerde “visvangst” konden 

de bewoners van die regio tijdens de voorbije eeuwen 

overleven. Vandaag is dat echter niet meer het geval. 

Integendeel. Van jaar tot jaar is de oceaanvervuiling er 

de oorzaak van dat de consumptie van walvisachtigen 

gevaarlijk is. Voor de meeste Faeröers is dit evenement 

Is onze relatie met 
de dieren enkel een
cultuurkwestie?
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de normaalste zaak van de wereld en maakt het deel uit 

van hun “cultuur”. In India dan weer zijn de koeien heilig, 

terwijl ze in onze contreien worden gekweekt voor con-

sumptie! Wat zouden de Hindoes daarvan denken?

Die enkele voorbeelden illustreren goed de complexiteit 

van het probleem.

De religies en de dieren
Als er één domein is waar de dieren aanwezig zijn, dan 

is het wel dat van de religies, en dit sinds mensenheu-

genis. Onvermijdelijk beïnvloeden zij de perceptie en 

de houding van de mens ten opzichte van de dieren die 

alomtegenwoordig zijn in basisteksten zoals de Bijbel 

(christendom), de Koran (islam), de Talmoed (jodendom). 

Die geschriften kunnen op verschillende manieren wor-

den geïnterpreteerd onder invloed van de geschiedenis 

en de evolutie van de beschaving, altijd met het gevoel 

van superioriteit van de mens op het dier. Het boeddhis-

me daarentegen beschouwt het dier als de gelijke van de 

mens en vereist dat iedereen respect heeft voor het le-

ven, ongeacht de vorm ervan.

Cultuur, religie, opvoeding…
Zonder enige twijfel zijn dit de pijlers die de relatie mens/

dier regelen. Hoe kunnen we ze beïnvloeden om zo de le-

vende wezens een betere toekomst te garanderen?

Zonder enige twijfel door de opvoeding.

Van kleins af aan zou op school aandacht moeten worden 

geschonken aan het welzijn van het dier en zou aan de 

kinderen moeten worden aangeleerd hoe ze zich horen 

te gedragen ten opzichte van alle dieren. 

Later zullen zij deze kennis ongetwijfeld doorgeven aan 

hun eigen kinderen die op hun beurt hetzelfde zullen 

doen en zo een nieuwe cultuur zullen delen waarin het 

leven kostbaar en gerespecteerd zal zijn.

“Men heeft geen twee harten, een voor de dieren en een voor de 

mensen. Men heeft een hart of men heeft er geen.” (vrije vertaling)

(Alphonse de Lamartine)

Ch. De Meyer

De religies en de dieren
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Het paard
Paarden, begiftigd met een fenomenale kracht, zijn buiten-
gewone wezens met een grote gevoeligheid en een enorme 
edelmoedigheid. Het volstaat om naar een gevecht tussen 
twee paarden te kijken om te beseffen dat de mens niet veel 
voorstelt in vergelijking met deze machtige wezens. 

Maar al te vaak echter onderwerpt de overgrote meerder-
heid van de paarden zich volledig aan de mens, die daar jam-
mer genoeg misbruik van maakt door harde en respectloze 
methoden te gebruiken, die hen veel onaanvaardbaar licha-
melijk en emotioneel leed berokkenen!

Deze behoefte aan dominantie over het dier is een triest 
feit, terwijl een relatie gebaseerd op respect voor elkaar en 
samenhang de sleutel is tot een evenwichtig koppel mens/
paard.

Je paard met kalmte en 
sereniteit benaderen is 
essentieel
Het paard is een spons van emoties, en het voelt al de onze. 
Daarom heeft hij de mens diep van binnen nodig om stabiel, 
kalm en geruststellend te zijn. Als je hem met irritatie bena-
dert, voelt hij dat. Maar om eerlijk te zijn tegenover je dier en 
respect af te dwingen, moet je handelen zonder brutaliteit... 
wat maar al te vaak gebeurt als je geïrriteerd of moe bent! 
Als je niet eerlijk bent met een paard, zal het bang zijn voor de 
mens en dan zal het weglopen of, erger nog, zichzelf blokke-
ren of verdedigen. 

Wanneer men een paard benadert, moet men eerst aan zich-
zelf "werken" om zo kalm en geaard mogelijk te zijn. Het is 
ook van cruciaal belang te weten hoe we onze tussenkomsten 

moeten afmeten en onze verzoeken op het juiste moment 
moeten stoppen, want zelfs als het dier zeer vergevingsge-
zind is, kan de relatie zeer snel worden bezoedeld door een 
gebrek aan billijkheid veroorzaakt door de mens.

Een van de grootste beloningen die je je paard kunt geven 
is te stoppen met eisen en niets meer te doen. Het is zelfs 
essentieel om bij het afwenden van onze blik op het paard 
ontspannen en correct te blijven. Als het paard voelt dat zijn 
mens ontspannen is, en deze laatste stopt met alle eisen, zal 
hij ook kalmeren! Aan de andere kant, als je op een dag ge-
spannen of geïrriteerd bent, of als je voelt dat het je paard is 
die in deze emotionele toestand verkeert (soms om een on-
bekende reden), is het beter om je werk- of speelsessie af te 
zeggen! Hij zal niets kunnen leren in deze toestand: zelfs het 
spel zal onmogelijk zijn! De ontspanning van het paar is een 
cruciaal punt voor een eerlijke uitwisseling tussen het dier en 
de mens.

Uitleg van bepaalde 
poses en houdingen 
van het paard. 
- Een ontspannen paard heeft een hals die van nature 

zakt, het stapt, het zucht;

- Een paard verkrampt wanneer het in zijn bewegingen 
wordt belemmerd; het trilt bij het geringste geluid, bij 
de aanraking; zijn lichaam is stijf en zijn spieren zijn ge-
spannen;

- Een angstig paard kan gevaarlijk zijn omdat die angst 
zijn denkvermogen remt: hij zal dan zijn vluchtinstinct 
de overhand laten nemen. Bij hem in de buurt zijn is 
dus gevaarlijk!

relaties, emoties en attitudes
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Het paard
Er zijn verschillende gradaties van angst:

- De eerste uit zich in een algemene spanning, de oren 
naar voren gericht, het hoofd hoog gehouden;

- De tweede wordt gekenmerkt door bewegingen zo-
als afwijken, "snurken", enz. die de eerste tekenen van 
vlucht zijn;

- De derde is de vlucht, vaak irrationeel, die als men hem 
tracht te verhinderen, voor de mens zeer gevaarlijk 
kan zijn, omdat het dier zich kan oprichten, zich op hem 
werpen, hem duwen en vertrappelen om te kunnen 
vluchten! 

- Een paard dat op je let, hoeft je niet aan te kijken: als 
prooidier is het normaal dat zijn blik regelmatig ge-
richt is naar de verte. Om te zien of hij aandacht voor 
je heeft, begin je naast hem te lopen als hij vrij is. Als hij 
met u meebeweegt, en stopt als u stopt met lopen (zon-
der dat u hem met uw stem aanspoort), dan is hij met u 
verbonden. Als het blijft bewegen als je stopt, dan is het 
niet scherp genoeg.

De stand van de oren is belangrijk 
omdat het ons informatie geeft over
 zijn gemoedstoestand * :

- Zeer sterk naar voren gericht: extreme aandacht en/of 
bezorgdheid;

- Iets naar voren: concentratie op iets aangenaams, zo-
als eten of een soortgenoot;

- Iets naar achteren: ontspanning, rust, onverschillig-
heid;

- Vooruit en achteruit: luisteren, aandacht;

- Achteruit, maar niet plat: speelpositie (met andere 
paarden of een mens); Als het spel is gestopt, staan ze 
op;

- Naar achteren: agressie, aanval, vechthouding.

Het paard is een buitengewoon wezen dat, als het gerespec-
teerd wordt, u een evenwichtige relatie zal bieden, rijk aan 
prachtige uitwisselingen. Het is belangrijk dat hij voelt dat zijn 
mens stabiel is om zelf gerustgesteld te worden, want hij moet 
weten dat hij op hem kan rusten. 

Ruiters besteden niet genoeg tijd aan het observeren van 
paarden in de vrije natuur, in hun weiden (toegang tot wei-
den is van essentieel belang voor paarden; hen in boxen ach-
terlaten, zonder contact met hun metgezellen, en zonder de 
mogelijkheid om zich op natuurlijke wijze te bewegen en naar 
believen gras te grazen, meerdere malen per dag, is een incon-
sequentie die gelijkstaat met mishandeling). 

Het observeren van de interacties die ze hebben met andere 
paarden, hun lichaamshoudingen wanneer ze een geluid ho-
ren, wanneer ze met elkaar spelen, wanneer ze ontspannen 
zijn,... is ongetwijfeld de beste basis om de persoonlijkheid van 
het paard en zijn manier van functioneren grondig te leren 
kennen!

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Specialist in dierlijk gedrag (honden - katten - paarden)
Beoefenaar in dierlijke shiatsu
Gecertifi ceerd spreekster PECCRAM 

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

*uit het boek van Jean-François Pignon 
« Un chemin vers la liberté! »
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Op 3 maart heette ik Rosie toen de Anderlecht-
se hondenbrigade mijn leven redde door me naar 
Help Animals te brengen. Ik was amper 8 maan-
den oud. Ik leefde, of beter gezegd, ik overleefde 
in een krot. Ik was slechts een object. 

Een gijzelaar, een vulgair speeltje, een prooi ge-
vangen in de handen van jonge fanatieke 'men-
sen' die me sloegen, mishandelden en terroriseer-
den om me in een aanvalswapen te veranderen. 
Mensen? Zei je "mensen"? Zal ik ze ooit weer kun-
nen vertrouwen?

Dag Diane…  U bent sinds lange tijd lid van Help Animals : kunt u 
zichzelf in enkele woorden voorstellen? Welke honden heeft u er 
al geadopteerd?

Ongeveer 35 jaar geleden adopteerde ik mijn eerste hond en 
daarna heb ik ze allemaal uit asielen geadopteerd. Door mijn ja-
renlange vrijwilligerswerk ben ik erg gevoelig voor de dierenrech-
ten: ik heb de honden uitgelaten, ik ben inspecteur geworden, ik 
doe mee aan opendeurdagen en ik help met de administratieve 
taken op het secretariaat. 

Samen met mijn partner hebben we honden van alle leeftijden ge-
adopteerd in verschillende opvangcentra en, bij Help Animals, 2 
Beagles, 1 Husky, 1 Duitse herder en een kruising Berner Sennen. 
Momenteel hebben we nog de Duitse Herder en 1 Beagle.

Sinds 6 maart deelt Rosie, een éénjarige Mechelse herder die je 
Mila noemde, ook jouw leven: hoe zou je haar persoonlijkheid en 
gedrag omschrijven?

Mila is bij ons een heel aanhankelijke hond, die graag knuffelt en 
op onze schoot of in onze armen ligt. Gehoorzaam, speels, jaloers, 
maar ook bezitterig ten opzichte van mijn twee honden: als één 
van hen een speeltje van haar "steelt", gaat ze het meteen terug-
halen. Als ik ze knuffel, komt ze zich direct tussen ons in plaatsen.

Aan de andere kant kunnen we haar kom en haar speelgoed aan-
raken zonder enige agressieve reactie van haar. Sterker nog, ze 
toonde nooit enig teken van agressie naar mij toe en ze adopteer-
de me heel snel als haar enige baasje... MAAR ze is bang voor an-
dere mensen en laat dat merken door agressief te blaffen. Ze kent 
ook geen auto's, fi etsen, ... die haar bang maken, wat zich uit in 
agressief gedrag tegenover deze onbekende objecten.

Een blik op een pleeggezin

Waarom heeft Help Animals je gevraagd om haar 
tijdelijk bij je thuis op te vangen?

Toen ze aankwam, was Mila doodsbang. Ze was 
bang van iedereen. Aangezien dit een hond is 
die in beslag genomen is, moet ze 2 maanden in 
het asiel blijven vooraleer ze ter adoptie wordt 
aangeboden (zolang het asiel het dier niet aan de 
eigenaar hoeft terug te geven). Daarom dacht de 
directeur dat ze beter af zou zijn in een pleegge-
zin om haar te socialiseren.

Waarom heb je ermee ingestemd
 om haar “pleeggezin” te worden ?

We waren al een pleeggezin tijdens de eerste 
lockdown: het betrof een Cane Corso-puppy die 
we tot twee weken voor de adoptie hielden. We 
hielden van deze functie, we zorgden constant 
voor hem, hij was zelden alleen. 

Het was wel heel gemakkelijk om hem te laten 
gaan, aangezien hij niet speciaal aan ons ge-
hecht was, maar aan iedereen zoals een puppy 
dat kan. Natuurlijk creëerde het een leegte voor 
ons ... maar we moeten eerst aan het geluk van 
de hond denken.
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Wat houdt het precies in om pleeggezin 
te zijn voor een asielhond?

De rol van een pleeggezin is om een dier voor een 
bepaalde tijd thuis te huisvesten, ofwel om er be-
ter voor te kunnen zorgen (ik denk hier vooral aan 
ongespeende kittens), ofwel om het uit het asiel 
te halen om een specifi eke reden (gedrag bijvoor-
beeld of wanneer we weten dat het dier na een in-
beslagname daar minimaal 2 maanden zal moeten 

verblijven).

Dit houdt in: aanwezig zijn voor de hond, hem res-
pecteren, vertrouwen opbouwen, voor hem zorgen 
(voeding + eventueel dierenarts) en beoordelen 
of hij een gedragsprobleem heeft. In dit geval komt 
de gedragstherapeute van de opvang ons haar zeer 

kostbare hulp aanbieden! We moeten ook aandacht 
besteden aan zijn behoeften, zijn verwachtingen, ter-
wijl we hem een bepaalde opleiding geven.

Aan welke voorwaarden moet er volgens jou vol-
daan worden om dit avontuur zo goed mogelijk te 
laten verlopen?

Het is noodzakelijk om voortdurend in gesprek te blij-
ven met het asiel en zo nodig met de gedragstherapeut, 
maar in bepaalde gevallen ook met de dierenarts. Je 
moet veel tijd besteden aan de hond, die over het alge-
meen bang is om in een onbekende omgeving te zijn met 
onbekende mensen.

Je moet vooral erg gemotiveerd zijn en echt van dieren 
houden. En bovendien vergt het veel geduld en ver-
draagzaamheid (accepteren dat het dier binnen zijn be-
hoeften doet)!

Welke voldoeningen brengt deze “missie” je ?

De voldoeningen zijn talrijk, namelijk vooral het feit dat 
we (een beetje) hebben kunnen bijdragen aan het welzijn 
van het dier, hem rust hebben kunnen bezorgen, hem 
tederheid en goede zorgen hebben kunnen schenken, 
hem hebben geholpen om gemakkelijker adopteerbaar 
te zijn. In sommige gevallen redt een pleeggezin echt wel 
een dier.

Hoe zal je je voelen wanneer Mila 
je zal verlaten als hij geadopteerd wordt?

Idealiter zouden we heel blij zijn als Mila een pleeggezin 
zou vinden. Maar we vrezen helaas dat dit moeilijk zal 
worden enerzijds vanwege haar nog asociale gedrag ten 
opzichte van mensen, anderzijds gezien haar gezond-
heidsproblemen (ze zal al heel vroeg artrose krijgen,  
wat betekent : medicijnen, kosten, korte wandelingen ). 
Indien dat zo zou zijn, dan zou ze bij ons blijven.

Momenteel bestaat er in België geen enkele wetgeving over 
pleeggezinnen voor dieren. Help Animals gebruikt deze oplos-
sing dan ook alleen als laatste redmiddel, in echt uitzonderlijke 
situaties, om ervoor te zorgen dat de dierenverzorgers die tij-
delijk een hond of kat toevertrouwd krijgen, zich strikt houden 
aan alle voorwaarden die het asiel vooropstelt.

Diane Heremans en  Anne Dumortier
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Zij hebben ons verlatenZij hebben ons verlaten

LADY Mr Benjamin FALLON

30 Help Animals

CARF 2 jaar en 4 maand

Mw Inke COOLEN

DAISY 13 jaar en 9 maand

Mw Cécile PAQUETSHADOW 4 jaar en 7 maandMw Manon VANDERVORST

SNOOP 11 jaar

Mr Guy DE GRAUW

Tijdens een bezoek aan Help Animals stak Snoop haar pootje door de tralies van haar kooitje, 
bekeek ze mij met haar toffe oogjes en charmante kopje. Meer was niet nodig. Ik was onmid-
dellijk  'verkocht'. Na twee dagen van 'zagen en koppen', gaf mijn man toe en kwam Snoop ons 
gezin vergroten. De liefde was wederkerig, ook bij mijn man. Niets was ons te veel, ze was onze 
hartedief. Na enkele jaren bleek Snoop aan nierinsuffi ciëntie te lijden, maar met medicatie en 
dieetvoeding kon Spookie, zoals mijn man haar schattig noemde, onbekommerd en onbezorgd 
door het leven trippelen ... tot onlangs. Plots ging ze zich verstoppen, wilde niet meer eten, 
wankelde op haar achterste pootjes. Na bloedonderzoek bleek dat haar nierwaarden onrust-
wekkend hoog, te hoog waren, haar nieren nog amper functioneerden en haar hartje versleten 
was. Met tranen in de ogen en pijn in het hart moesten we de zware en pijnlijke beslissing ne-
men om haar stilletjes te laten inslapen.  

Dankjewel Snoop voor die onvoorwaardelijke liefde die je ons hebt geschonken en voor al die 
onvergetelijke prachtmomenten. Voor altijd in ons hart. Rust zacht in de poezenhemel liefste 
Snoop.

Ze zijn gelukkigZe zijn gelukkig

LUCKY Mw Marie-Louise VELLEMANSMw Marie-Louise VELLEMANS

POUPETTE Mw Jacqueline MORNAR

GAÏA Mr Théo GOEMAERE 



Dankwoordjes

Ze boden onze honden en katten het kost-
bare geschenk door hun steun, hun solida-
riteit, hun genegenheid ...

Help Animals bedankt hun hartelijk voor hun 
empathie en hun enthousiasme:

Dierenwinkel ARATINA voor de korrels en patés waar 
onze dieren naar hartelust van  smullen.

 «  Refuges et Tableaux Noirs  », door een campagne om 
dierenwelzijn en bewustmaking, uitgevoerd met de hulp 
van de begeleider Maureen LOUYS bij jongeren in het 
lager en secundair onderwijs (in het Waalse en Brusselse 
gewest) om hun te informeren over de kwestie van het 
afstaan en de basisbehoeften van hun huisdieren.

De kinderen van de Molenbeekse School 18 “La petite 
fl ûte” en hun ouders die dankzij de vrijwilligers Anaïs en 
Megan evenals het hele team een   enorme hoeveelheid 
voedsel konden inzamelen in het kader van de “ Refuges 
and Blackboards ”.

De eerstejaars economiestudenten van de VoxPelt-
school die 219,85€ hebben ingezameld voor onze dieren, 
door hun verkoop van ecologische rietjes dat ze hebben 
georganiseerd, actie genaamd Sip N 'Joy.

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 
Fiscaal a� rekbaar vanaf 40,00 €
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info@helpanimals.be - blc@helpanimals.be

Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRĲ S : 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)




