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GEANNULEERD !



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

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

Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de 
door de Staat toegekende erkenning maakt het ons 
dus mogelijk om meer giften te ontvangen.  Het moet 
gaan over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u 
als voor ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze 
belastingvermindering is steeds welkom en langs onze 
kant hopen wij hogere giften te ontvangen om onze 
steeds toenemende kosten te kunnen dekken.   

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

facebook.com/helpanimals.be

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

OPTIEK C. VANDEN HEUVEL 
V A T R I L U X  S P E C I A L I S T 
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Als reactie op het heidendom, dat de kat vaak 

respecteert, vervloekten de Midden-Oosterlin-

gen de zwarte kat en behandelde deze met on-

geloofwaardige wreedheid. Uit onwetendheid 

en bijgeloof beschouwde de kerk de kat als een 

kwaadaardig wezen, die plotseling kon overgaan 

van genegenheid naar het stelen van voedsel, ook 

lag deze dikwijls te slapen met pupillen verticaal 

als de adder.

De geestelijken gebruikte hun voor een onbe-

heerste seksualiteit: tijdens de executie van een 

overspelige vrouw, werd deze vrouw opgesloten 

in een zak samen met een poes, om deze dan sa-

men in het water te gooien , dit gebeurde tijdens 

een soort van carnaval. Er  werden katten onder 

de ramen van hertrouwde weduwen gehangen 

om met hun vermeende seksuele hebzucht te 

spotten.

De kat werd dus vergeleken met de zonden van 

luiheid en lust ; en door zijn kattenbel "Vox in 

Rama" van 1233, Paus Gregorius IX verklaarde 

de kat "dienaar van de duivel": hij ging ’s nachts 

niet uit, zoals heksen moesten doen om deel te 

nemen aan de sabbatten, demonen en orgieën. 

Lucifer zou in deze nachtelijke duivels verschij-

nen in de vorm van een zwarte kat en duivelaan-

bidders stonden bekend om de achterkant van 

katten te omarmen ...

Alleen zwarte katten met een plukje wit haar op 

de borst ontsnapten aan deze woedende waan-

zin. Deze witte haren werden gezien als het "te-

ken van de engel" of de "vinger van God."

Een beetje geschiedenis: 
Zwarte katten in 
de Middeleeuwen... 

De kwellingen waarvoor deze ongelukkige kat-

achtigen gedoemd waren het ene al gruwelijker 

dan het andere: zoals het naar beneden gooien 

vanaf de top van de belforten, opgesloten in een 

kooi om dan in het vuur te worden gegooid (om 

goede oogsten op St. John's Day te bevorderen), 

levendig ommuurd (om gebouwen geluk en dege-

lijkheid te geven), en duizend andere verschrik-

kingen van dit genre waarvan ik de details jullie 

liever bespaar.

Deze mishandeling van katten heeft Europa duur 

betaald in de Middeleeuwen, toen de grote zwar-

te pest uitbrak in 1348, waarbij ratten drager 

waren van een dodelijk virus. Als katten niet zo 

mishandeld en gedood waren, konden zij deze 

knaagdieren vernietigd hebben en de gevolgen 

van deze vreselijke epidemie voorkomen hebben, 

die in korte tijd tussen een derde en de helft van 

de bevolking heeft weggevaagd van de Europese 

Unie op dat moment!

Jean-Jacques PEGORER
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Het woord van de voorzitter

Beste vrienden en leden van HELP ANIMALS,

Op het ogenblik dat ik dit schrijf  (half april 2020) beleven we 

zojuist onwaarschijnlijke weken door de Coronavirus pandemie 

en we weten nog steeds niet hoe onze "moderne" en gemediati-

seerde samenleving snel uit deze beproeving zal geraken die deze 

keer diepe sporen zal achterlaten.

Maar de mensheid heeft dit soort beproevingen altijd meege-

maakt, en zelf nog veel erger over de eeuwen heen (verschil-

lende plagen, cholera, pokken, grote builenpest, Spaanse griep, 

Hong-Konggriep, Ebola, ...), en we geloofden een beetje te snel 

dat de 21e eeuw, beschermd door zijn hyper-technisch vermo-

gen, er zou aan ontsnappen voor de geschiedenis.

Het is misschien interessant om zich te herinneren dat de meeste 

van deze pandemieën (met zeldzame uitzonderingen, zoals Ebola, 

die uit Afrika afkomstig is door de bushmeat-handel) afkomstig 

zijn uit China, wiens lokale bevolking altijd de verfoeilijke hyper-

exploitatie van producten en vlees van dierlijke oorsprong had, 

hetzij voor zogenaamd "therapeutisch" of gewoon als voedsel ge-

bruik. Het is niet toevalig dat de huidige pandemie afkomstig is uit 

een Chinese stad waar een van de belangrijkste wereldmarkten 

gevestigd is, waar je alle soorten wilde dieren, reptielen, vissen 

en anderen, levend worden gesneden (de Chinezen eten niet "al-

leen" - als ik durf te zeggen - honden), in totale verachting van de 

waardigheid van het dierenleven.

Sommigen zullen het zien als een wraak uit de Hemel met be-

trekking tot de waanzin van de mens (in de zin dat het woord de 

Jean-Jacques PEGORER
Voorzitter HELP ANIMALS

Hemel werd gebruikt in de zeventiende eeuw).Deze overwel-

digende verantwoordelijkheid van China is grotendeels uitge-

wist door de media en, in tegenstelling, toppunt van de zaak, is 

het China dat zichzelf de mooie rol probeert te geven door ons 

maskers, apparatuur en medicijnen aan te bieden, of liever ons 

te verkopen (business is business), waarvan onze ongeschikte  

leiders de industriële productie hiervan daarheen hadden ver-

huisd, nog een tragische fout die deze actuele crisis tenminste 

heeft aangetoond.

Het is niet nodig om verder commentaar te geven op deze ge-

meenschappelijke beproeving die we hier doormaken,  waarmee 

HELP ANIMALS net als de rest van de samenleving, geconfron-

teerd werd. Hoewel we gesloten zijn voor het publiek en strikt  

alle sanitaire instructies opgelegd door de autoriteiten naleven, 

bleven onze twee asielen verder functioneren door telefonisch 

elke dag (behalve zondag) bereikbaar te blijven, met een sys-

teem van bezoeken op afspraak, wat het mogelijk maakte om 

achtergelaten dieren op te vangen , maar vooral ook een groot 

aantal adopties toe te laten, met onderandere  S.O.S.-oproepen 

op sociale media. Ik verwijs u in het bijzonder naar onze Face-

bookpagina, waar onze adopties en onze activiteiten worden 

doorgegeven.

De solidariteit van de  dierenvrienden is dus niet verminderd, 

integendeel! Ik dank ook onze medewerkers, zowel verzorgers 

als bedienden, die door hun toewijding en motivatie ons in staat 

hebben gesteld om op deze manier te blijven werken voor het 

welzijn van onze dieren. Ook al zijn de tijden economisch voor 

velen van jullie moeilijk geworden,weet dat de beste manier om 

ons nu te helpen de financiele steun door uw donaties blijft, zelfs 

de kleinste, omdat zij degenen zijn die ons in staat stellen de door 

u gewenste acties voort te zetten, namelijk meer dan ooit de die-

ren te steunen, onze trouwe vrienden.

We hadden gepland om een Opendeur Weekend te organiseren 

in het asiel te Kasteelbrakel op 6 en7 juni 2020: u begrijpt dat 

dit evenement uiteraard wordt afgelast gezien de huidige om-

standigheden. Een nieuwe datum zal van zodra mogelijk gepland 

worden. Zorg goed voor jezelf, je dierbaren, je vrienden, mensen 

en dieren, en tot snel!

Jean-Jacques PEGORER, 
Voorzitter HELP ANIMALS

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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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, regel-

matig wandelen,...) is noodzakelijk opdat men zeker is dat 

de adoptie voor 100% slaagt. 

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

grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier 

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

lijks aangepast. U kunt ook ter plaatse of per telefoon 

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.

Al de ter adoptie aangeboden dieren zijn afkomstig uit België

       WERKEN !
De vroegere administratieve lokalen van het 
asiel van Anderlecht zijn afgebroken geweest 
en wachten om veranderd te worden in lokalen 
voor kattenopvang en dierenarts. Hiervoor is 
uw financiële steun van groot belang.
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NIEUW !
Dit is het nieuw voertuig voor het trans-
port van grote dieren. Hij ziet er goed uit
met de logo van Help Animals.



H E T  M Y S T E R I E  V A N 
D E  T R E K V O G E L S 

Zelfs vandaag de dag bestaan er nog mysteries rond de volgeltrek, zowel wat be-

treft de redenen die hen ertoe aanzetten om zich soms naar ver verwijderde lan-

den te begeven, als hun mogelijkheid om zich dag en nacht te oriënteren.

Reeds gedurende minstens tien millennia vinden ze elk jaar de moed en sterkte 

om hetzelfde pad af te leggen en hun overwinteringsplaats te bereiken. Een zeer 

gevaarlijke reis waarbij ze over zeeën en woestijngebieden vliegen over afstanden 

van enkele duizenden kilometers. Alleen de sterksten weerstaan   wat duidelijk een 

natuurlijke selectie is.

We weten bijvoorbeeld dat bijna de helft van de zwaluwen deze trek niet over-

leeft. Wetenschappers hebben lang geprobeerd de reden om de migratie te be-

grijpen. In de 17e eeuw verklaarden sommigen van hen de plotselinge verdwijning 

van zwaluwen bij het aanbreken van elke herfst door het feit dat ze zouden over-

winteren in de modder van moerassen en andere waterzones omgeven door riet, 

dat in wezen hun leefgebied vormde. Pas veel later, met de geleidelijke verdwij-

ning van deze biotoop, trokken de naar de schuren, gebouwen, balkons en andere 

relatief discrete plekken.

Andere "wetenschappers" beweerden in deze afgelegen tijden zelfs dat bepaalde 

soorten hun toevlucht zochten op de maan om de winter in ons land niet te hoe-

ven doorstaan! Bij gebrek aan een wetenschappelijke verklaring werd het migra-

tieverschijnsel wat poëtischer. Tegenwoordig weten we iets meer, hoewel we nog 

lang niet alle geheimen hebben ontdekt.

10 Help Animals



D e  o o r s p r o n g 
v a n  d e  m i g r a t i e
Volgens experts dienen we terug te gaan naar de 
laatste ijstijden, zo'n 10.000 jaar geleden, om de 
oorsprong van vogeltrek te begrijpen. Gedwongen 
door de koude gingen ze gewoon op zoek naar meer 
gastvrije gebieden waar voedsel in overvloed was. 
Deze zoektocht, die zeer legitiem en essentieel is 
om te overleven, lijkt wortel te hebben geschoten 
in het collectieve onderbewustzijn van trekvogels. 
Dit aangeboren gedrag wordt echter aangevuld met 
vaak een vaak moeilijke en soms gevaarlijke leercur-
ve. Eenmaal ze volwassen zijn, volgen de in het voor-
jaar geboren kuikens hun ouders en hun soortgeno-
ten om zich bij de sub-Sahara-regio's te voegen die 
vol voedsel zitten. De landschappen, vlaktes, bos-
sen, rivieren, bergketens en elke tussenstop maken 
voor altijd deel uit van de herinneringen van elk lid 
van de soort, die op hun beurt de rol van gids zullen 
op nemen voor de volgende generaties.

Zo verlaten millennia lang elk jaar meer dan 5 mil-
jard trekvogels Europa om tijdens de winter naar 
Afrika te trekken. Een reis van 5.000 tot 10.000 ki-
lometer die ze een paar maanden later opnieuw zul-
len maken, nadat ze hun veren hebben hersteld en 
weer op krachten zijn gekomen, soms zelfs via een 
andere route.

De lentemigratie vindt plaats vóór het broeden, de 
herfstmigratie na het broeden. Sommige soorten 
zijn volledig migrerend (de boerenzwaluw), terwijl 
andere dit slechts gedeeltelijk zijn (de rode wouw).

D e  r e d e n e n  t o t 
d e  m i g r a t i e
Het is gemakkelijk te verstaan wat de motivaties 
zijn die de migratievogels ertoe aanzetten om naar 
Afrika te vertrekken tijdens de koude wintermaan-
den (een rijk dieet en een milder weer). Men kan zich 
echter afvragen waarom ze in het voorjaar terugke-
ren naar onze breedtegraden. De dichtheid van in-
secten en de diversiteit aan voedselbronnen in die 
tijd van het jaar vormen een zeer gastvrije habitat 
om te nesten en te reproduceren. In diezelfde rede-
nering geloven ornithologen dat langere dagen de 
nieuwe ouders toestaan om langer te jagen, waar-
door de kuikens meer gevoederd kunnen worden. 
Hier is onderzoek naar gedaan.

Afgezien van deze zeer pragmatische overwegin-
gen, zijn er andere redenen waar wetenschappers 
minder controle over hebben, met name het gene-
tische geheugen, waardoor migranten instinctief 
terugkeren naar hun geboorteplaats zodra de om-
standigheden dit toelaten ...

H e t  g e v o e l 
v o o r  o r i ë n t a t i e
Twee derde van de trekvogels vliegt 's nachts, voor-
namelijk om aan roofdieren te ontsnappen, maar 
ook om te profiteren van de koelere lucht en zo uit-
droging te voorkomen. Ze gebruiken hemeloriënta-
tiepunten om zich te oriënteren zoals de positie van 
de sterren en het magnetische veld van de aarde. De 
vogels die overdag vliegen maken gebruik van de 
landschappen en de stand van de zon.

Alle trekvogels hebben een aangeboren richtingge-
voel. Op dit gebied zijn verbazingwekkende experi-
menten uitgevoerd. Tijdens de najaarstrek werden 
spreeuwen in Nederland gevangen en in Zwitser-
land buiten het trekpad uitgezet. De overgrote 
meerderheid van hen kon hun vluchtplan corrigeren 
en hun bestemming bereiken. 

Trekvogels zouden, naast dit instinctieve vermogen 
dat hen in staat stelt precies te weten waar ze zijn, 
ook baat hebben bij een reukgeheugen dat ze tij-
dens hun bestaan   zouden vormen.

Buitengewoon! Er zijn geen andere woorden om 
de uitzonderlijke capaciteiten van trekvogels te be-
schrijven. Ik zal hier zeker aan denken de volgende 
keer dat ik de kans krijg om een   zwaluw te zien.

Christian De Meyer
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Zij hebben ons verlaten

• FOXIE 
11 jaar, Border Collie geadopteerd in januari 2013 door mevrouw VANDEN SCHRIECK

Mevrouw Vanden Schrieck geeft na het verlies van haar teergeliefde metgezel blijk van 

haar verdriet  met deze eenvoudige woorden:  «  Na een prachtige band die 7 jaar en 20 

dagen duurde, is mijn zachte, lieve en soms wat wispelturige Foxie haar kattenvriend Max 

gaan opzoeken die haar in augustus verliet. Haar overlijden kwam er na een onvoorziene 

reactie op een geslaagde operatie op maandag 20 januari. »

• CHARLOTTE
 11 en een half jaar, Franse Bulldog geadopteerd in november 2008 door mevrouw DEWIT

Mevrouw Dewit uit haar verdriet via deze zachte woorden  : «  Tot ziens, mijn Charlotte, 

dank je voor het geluk en de liefde die je me gaf.» De leeftijd scheidde zij die elkaar zo lief 

hadden, maar de duizenden tedere herinneringen blijven onuitwisbaar achter.  

• RONDPOINT (nu Lola)

 15 jaar, kruising Maltezer geadopteerd in september 2019 door mevrouw STEENHOUT

Slechts enkele maanden nadat een ‘barmhartige Samaritaan’ haar op een rond punt in 

Saintes vond, is Lola op 5 maart voorbij de sterren de hondenhemel van onze liefste Stép-

hanie gaan versterken. Wees gelukkig daarboven met je vrienden Vicky, Stella, Papy, Cin-

dy en Dolly die je ongetwijfeld met ‘open poten’ ontvingen. 

• MATKAM
 11 en een half jaar, Husky geadopteerd in maart 2014 door de heer en mevrouw VAN HAELEN – 

VANDERLINDEN

23 februari 2020… Vergezeld door zijn baasjes, begeeft ‘Matkam’ (‘wandelaar’ in het Ests) 

zich zonder morren naar de dierenarts, voor zijn laatste reis, na eerst een vanille-ijsje ver-

orberd te hebben… Hij raakt moeilijk uit de wagen, plast, loopt een rondje op de parking, 

snuffelt, alvorens voorzichtig richting deur te gaan. De tijd is hoedanook gekomen om een 

waardig einde te maken aan alle pijn en de ongeneeslijke ziektes die hij gedurende een 

aantal maanden dapper verdroeg. 18 maart 2014… Deze magnifieke Husky met verschil-

lende ogen komt in zijn nieuwe thuis aan, ondanks de reputatie die zijn vorige eigenaars 

hem nalieten «  kattendoder, smerige vernietiger en niet in staat om zelfs een kleine au-

torit te verdragen’’. Tussen deze twee data, een lawine aan onvergetelijke herinneringen : 

met de campingcar door Europa reizen, wintersporten, kabelbaan, zotte wandelingen op 

de stranden van de Camargue… En nooit of te nimmer enig spoor van vernieling, smerig-

heid of agressiviteit tegenover eender wie en zelfs niet de poezen thuis!

Vandaag is het een volwaardig familielid dat heen ging en zijn naasten volledig terneer-

geslagen achterliet…

• FALCO
 Boxer, 7 en een half jaar, geadopteerd in maart 2013 door de heer en mevrouw  LESTREZ-MASSON

Voor zijn baasjes was Falco een echte schat. Ondanks dat hij op zijn ‘verre reis’ vertrok, 

zullen ze nooit de 7 jaren van gedeeld geluk vergeten. Zonder haar snoet vol liefde, is hun 

huis nu zo wreed, zo wanhopig leeg….
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• PILOU
5 en een half jaar, geadopteerd in augustus 2016 door mevrouw NORI

Het is met een enorme droefheid dat Laurence, Thomas en Eva ons laten weten dat Pilou 

hen heeft verlaten… veel te snel en dit op 14 februari, wat een wrede ironie, op Sint-Va-

lentijn, na twee weken FIP (Feliene infectueuze peritonitis) ! Al hun liefde en goede zor-

gen waren tevergeefs om dit smerig dodelijk virus de baas te kunnen. Hij laat een grote 

leegte achter bij zijn familie, die Help Animals dankt om Pilou hun weg vol geluk te laten 

kruisen!

• GARY 
 14 jaar, geadopteerd in november 2015 door mevrouw NOENS 

Met drie maanden vertraging, gezien ze de realiteit niet onder ogen wou zien, kondigt me-

vrouw Noens ons het overlijden aan van ‘de kat van haar leven’, zoals zij hem graag noem-

de ! Bij zijn adoptie telde Garfield al minimum 10 jaar en had hij een mysterieus verleden 

zoals vele van onze kleine gasten in het asiel…. Mevrouw Noens vertrouwt ons haar leed 

toe : « Ik heb tot op het einde van je gehouden en in de watten gelegd, mijn kleine jongen, 

mijn bezitterige geliefde… Vandaag heb ik twee andere prinsessen, maar geen van beiden 

heeft jouw plaats ‘s nachts al ingenomen in de holte van mijn nek, en geen van hen heeft 

al een jaloeziedriftbui op mijn partner gehad, zoals jij je op jouw manier kan uitdrukken. 

Ik liet je hospitaliseren voor je nieren, waardoor we je leven met twee maanden konden 

rekken, waarin we je konden liefkozen en zachtjes toespreken. Ik zal heel mijn leven van 

je blijven houden, mijn Loulou.»

• ULYSSE 
(minimum) 10 jaar, geadopteerd in december 2019 door mevrouw TRIGO

Hierbij het trieste nieuws dat mevrouw Trigo ons meldde : « In amper twee weken tijd is 

mijn kleine Ulysse op woensdag 11  maart naar het poezenparadijs vertrokken, slachtof-

fer van een razendsnelle nierkanker.» Wees gelukkig, lieve kleine Ulysse, om deze korte 

maar aangename reis te maken bij je baasje die je gedurende drie maanden meer liefde 

en genegenheid gaf dan dat je gekend hebt tijdens je jarenlang eenzaam ronddwalen in 

honger en ellende… en wees welkom in het land der sterren !

• PACO
14 en een half jaar, geadopteerd in juni 2019 door mevrouw PRIEDE

Laat mevrouw Priede ons haar verdriet uitdrukken  : «  Mijn lieve Paco heeft ons op 23 

januari verlaten, gehospitaliseerd in het Brugmann ziekenhuis. Diabetici, maar lange tijd 

niet gediagnosticeerd, was hij gedurende de laatste dagen zo verzwakt en zelfs kritiek ge-

worden met zeer lage lichaamstemperatuur en ademhalingsmoeilijkheden. » Bijhorende 

foto is een laatste momentopname van zijn leven, genomen de zaterdag voor zijn hospi-

talisatie… “
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• BAILEY 
12 en een half jaar, Labrador geadopteerd in april 2016 door de heer YOSHIOKA

Bailey is op 9 maart heen gegaan, slachtoffer van zowel een acute leverinfectie, oste-

ofyten en mogelijk een neurologisch probleem ter hoogte van het ruggenmerg. Ze is 

vredig ingeslapen in het bijzijn van haar familie. Ze was tot op het laatste moment een 

moedige en lieve hond. Haar knuffelgehalte en vrolijkheid fleurde elke dag het leven 

van haar baasjes op die hopen dat dit wederzijds was. Wees maar zeker, beste heer, wij 

twijfelen hier geen seconde aan : dankzij uw affectie heeft Bailey 4 gelukkige jaren aan 

uw zijde gehad. 

• JAMES
kruising Griffon, 15 jaar, geadopteerd in september 2019 door mevrouw CALCOEN

Spijtig genoeg heeft mevrouw Calcoen, met een hart vol verdriet, op vrijdag 21 februari 

moeten beslissen om haar lieve James naar de sterrenhemel te laten vertrekken. Hij 

had al weken niet meer gegeten en zijn toestand ging zienderogen achteruit ondanks 

de medische zorgen. Zijn baasje bevestigt het luid en duidelijk : «  Ondanks zijn 14 jaar 

was het een privilege om hem te adopteren en een echte verrijking om, zij het dan voor 

korte tijd, zijn leven te delen. We missen hem enorm, maar we zijn blij dat we hem een 

aantal gelukkige maanden en een harmonieus pensioen hebben kunnen schenken, hij 

verdiende het. We zouden het zonder twijfelen opnieuw doen  ! Dank U mevrouw, om 

deze vriendelijke senior met uw liefde te hebben willen omringen, van wie het kooiver-

blijf in Help Animals ons allen ontroerde en tekende. 

Anne Dumortier

Zij hebben ons verlaten

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Verantwoordelijke minister :  
De heer Bernard CLERFAYT

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal

Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

E-mail : info@environnement.brussels  
www.environnement.brussels

Tel : 02/775 75 75

WALLONIE

Verantwoordelijke minister :  
Mevrouw Céline TELLIER

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14

5000 Namur

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be
(algemeen gratis nummer)

Tel : 081/33 60 50 of 17 18 

VLAANDEREN

Verantwoordelijke minister :  
De heer Ben Weyts

Kabinet Minister
Ben Weyts

Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
(algemeen gratis nummer)

Tel : 02/552 66 00 of 17 00 

DIERENMISHANDELING : WAT TE DOEN ? 
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES   

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN



Anne Dumortier 

Peter- of  
meterschap 

Boutique Molnar
Bij MOLNAR is de kat verheven tot kunst …

U droomt ervan om de grot van Ali Baba te verkennen of het fraaie universum 
van Alice in wonderland te bezoeken?

Ontdek de unieke en onovertroffen wereld van de Molnarboetiek waar 
kunstkeramiek, sierlijke antieke waaiers, glinsterende parels en fijnbesneden 
broches, schitterende kunstjuwelen, subliem kantwerk en andere uitzonderlijke 
hebbedingetjes op u wachten.

Maar vooral zult u, kattenliefhebbers, volledig van slag zijn, uw hart zal op hol 
slaan, verrukt bij het zien van al die goddelijke kattenbeeldjes die Guy en Maria 
Molnar in de loop der jaren met veel passie hebben verzameld en nog steeds 
verzamelen. Allebei zullen ze voor een poeslief onthaal zorgen en u uitnodigen 
om de fantastische avonturen van BUBU, hun grappige en geinige kat, aan de 
hand van beeldmateriaal mee te beleven. 

Vrienden van Help Animals, rijk en arm, welkom op de planeet van koning kat. 
Kom binnen en laat u charmeren door dit ongelooflijke rariteitenkabinet! Dat de 
kat in de Molnarboetiek ware kunst is, staat als een paal boven water …

 
Anne Dumortier

Heeft U zakens 
te koop? 
Richt U in volle 
vertrouwen tot Boetiek M. 
Molnar 
U zult voor elk object met 
betrekking tot de kat de 
juiste prijs ontvangen. 
135, Blaesstraat 
1000 Brussel 
GSM. 0486 85 97 17

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

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

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel
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BELANG VAN HET 
KAUWEN BIJ HONDEN

Een van de gedragsproblemen bij honden waarvoor ik vaak 

word geraadpleegd, heeft te maken met de vernieling van 

voorwerpen in huis: houten meubelpoten, afstandsbedie-

ning, brillen, plinten, enz. Dit gedrag is zowel bij pups als bij 

sommige volwassen honden aanwezig. Ik zal u daarom uit-

leggen waarom het bij honden bestaat en hoe u ervoor kunt 

zorgen dat uw huis en de inhoud ervan gespaard blijven!

WAAROM IS KAUWEN BIJ 
HONDEN NOODZAKELIJK?

E E N  B E E TJ E  G E S C H I E D E N I S . . .

Voordat de hond een gezinshond werd, gevoed door de mens, 

moest de wilde hond zijn eten halen door te jagen of door rest-

jes uit zijn omgeving te verzamelen.  Deze activiteit vulde een 

groot deel van zijn dag (+ of - 5 uur "werk" om zijn prooi - spie-

ren, vet en kraakbeen - op te sporen, te vangen en op te eten) 

en vergde veel mentaal denkwerk om succesvolle strategieën 

om zich te voeden op punt te stellen (cognitieve activiteiten 

zijn zeer vermoeiend).

Hoewel de familiehond geen wild dier meer is, is zijn genetica 

niet veranderd. De behoefte aan activiteiten met betrekking 

tot het zoeken en eten van voedsel is nog steeds aanwezig en 

vormt een van de essentiële activiteiten. Tegenwoordig be-

staat het "zoeken naar voedsel en het vangen" gedeelte niet 

meer, omdat het de eigenaar is die ervoor zorgt. Wat betreft 

de tijd die uw hond besteedt aan het opeten van zijn voedsel, 

is 10 minuten (voor de langzamere), twee keer per dag, een 

goed gemiddelde.

Er resteert hem dus ongeveer 4 uur 40 aan activiteiten, ge-

relateerd aan voedselinname en kauwen ... met het risico om 

zich uit te leven op wat hij zal vinden in zijn naaste omgeving 

(meubels, alledaagse voorwerpen en/of tuin), niet om je uit te 

dagen (dat denken is antropomorfisme; de hond heeft echt 

niet zulke bedoelingen ten opzichte van mensen), maar omdat 

hij het nodig heeft en het doet hem gewoonweg goed!

H E T  N U T  VA N  K A U W E N

Kauwen is noodzakelijk omdat het, zoals uitgelegd in de vo-

rige paragraaf, deel uitmaakt van de geprogrammeerde bio-

logische behoeften van de hond. Dit gedrag vult een groot 

deel van de dag en moet worden uitgedrukt, ook al is het van 

verschillende intensiteit (afhankelijk van het ras), de persoon-

lijkheid en de behoefte aan activiteit. Het is dus van essenti-

eel belang dat hij een kauwactiviteit kan hebben die verband 

houdt met zijn dagelijkse voedselinname en deze behoefte is 

niet te onderdrukken!

Laat ik u een voorbeeld geven: als u ervoor heeft gekozen om 

een husky in uw familie op te nemen, moet u weten dat dit 

ras oorspronkelijk werd gebruikt en gefokt om voornamelijk 

langeafstandssleeën te trekken en dit in moeilijke klimatologi-

sche omstandigheden. De husky is dus biologisch geprogram-

meerd om gemiddeld 50 km per dag af te leggen, ook zonder 

training.

Het is dus een ras dat een grote behoefte heeft om zichzelf 

fysiek, maar ook mentaal uit te leven, omdat hij de bevelen van 

zijn baasje moet kennen en er juist op reageren (bestuurder 

van de slee getrokken door de honden). Denken dat de jouwe 

geduldig op je wacht, de hele dag door, terwijl je werkt, en te-

vreden is met een 30 minuten durende wandeling in de avond 
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is een utopie. Als je hem niet de activiteit geeft die hij nodig 

heeft door middel van specifieke training en lange dagelijkse 

wandelingen, zal hij erin slagen om dingen te doen, waaron-

der zaken vernielen, op zijn eigen manier, om dit gebrek aan 

activiteit te compenseren. En dit, zonder slechte bedoelingen 

van zijn kant.

Ter informatie: 20 minuten kauwen staat gelijk aan een wan-

deling van + of - 1 uur. Dit betekent niet dat u uw hond niet 

meer moet uitlaten, maar het kauwen tijdens uw afwezigheid 

maakt het meer verdraaglijk voor hem, omdat hij een bezig-

heid heeft terwijl hij op u wacht en iets minder vol energie zit 

wanneer u thuiskomt... klaar om zijn dagelijkse hondenactivi-

teiten met u te delen.

Het kauwen heeft ook te maken met het kalmeren van hon-

den. Wanneer kauwt of bijt een hond? Wanneer zijn emoties 

te intens zijn (vreugde, opwinding, angst, boosheid, verla-

tingsangst, enz.). Dit gedrag stelt hem in staat zichzelf weer in 

balans te brengen (evenwicht tussen geest en emoties).

- Een hond of puppy, blij en opgewonden om u te zien in 

de ochtend wanneer hij wakker wordt, na een afwezigheid 

of wanneer u thuis gasten ontvangt, zal meestal blaffen, 

springen, maar ook proberen om handen, mouwen te grij-

pen of aan de onderkant van de broek te trekken, enz.

Hoe meer we zijn opwinding stimuleren, hoe meer hij 

zal willen knabbelen, zelfs bijten, want zijn behoefte aan 

kalmte zal in verhouding staan tot zijn emotionele opwin-

ding. Als u er een gewoonte van maakt om, idealiter proac-

tief, uw hond (of puppy) te laten knabbelen in situaties die 

zijn emoties uit balans brengen, zal hij in staat zijn om te 

kauwen op iets smakelijks dat toegelaten is. Deze techniek 

moet gepaard gaan met een neutrale houding van uw kant, 

en van uw gasten, om te voorkomen dat er te veel opwin-

ding ontstaat als reactie op de houding van uw huisdier!

- Voor een hond die emotioneel zeer afhankelijk is van zijn 

baasjes en moeite heeft om alleen te blijven (dit gebeurt 

bijvoorbeeld heel vaak wanneer een hond een plotselinge 

breuk heeft opgelopen na verlaten te zijn en wordt ge-

adopteerd door nieuwe baasjes), is het essentieel dat de 

hond iets krijgt om systematisch op te kauwen telkens zijn 

baasjes vertrekken. 

Naast het kalmerende effect van het kauwen op het emo-

tionele evenwicht, kan men de angst die samenhangt met 

de eenzaamheid zelfs positief beïnvloeden, omdat deze af-

wezigheid altijd gepaard gaat met het genot van extra's om 

te eten en te knabbelen. Opgelet, het is essentieel dat de 

smaak van wat de hond krijgt veel groter is dan de emotie, 

verbonden aan de scheiding.

Bovendien mag wat hij krijgt niet in een paar minuten wor-

den opgegeten. Idealiter is hij een groot deel van de tijd 

bezig wanneer hij alleen moet zijn. Kauwen in uw afwezig-

heid zal hem in staat stellen om eenzaamheid te aanvaar-

den en te genieten van zijn leefomgeving, zelfs terwijl zijn 

meester weg is. Het is daarom ook aan te raden wanneer 

er een verhuizing plaatsvindt, zodat de nieuwe leefomge-

ving gemakkelijker en sneller wordt aanvaard.

Als je een puppy hebt die alles in huis vernielt ondanks het in-

drukwekkende aantal speeltjes dat je hem hebt gegeven, weet 

dan dat hij het verschil niet kent tussen zijn speeltjes en jouw 

spullen! Naast zijn behoefte om met zijn muil dingen en textu-

ren te ontdekken, heeft hij ook een grote behoefte om te kau-

wen om zich bezig te houden, zich te kalmeren, of te proberen 

de pijn van zijn ontluikende tandjes te verzachten.

De enige oplossing om hem de toegelaten zaken te leren ken-

nis is de verleidelijke geur en de smakelijkheid die gepaard zal 

gaan met wat hij zal krijgen. Geef hem daarom natuurlijk eet-

baar kauwspeelgoed en/of veilig speelgoed dat bedoeld is om 

te eten. Zijn andere speelgoed komt goed van pas als je de tijd 

neemt om hem te stimuleren door interactie met hem!

WAT KUN JE HOND GEVEN 
OM OP TE KAUWEN?

Goede dierenwinkels hebben een steeds groter wordende 

keuze om aan zijn kauwbehoeften en voorkeuren te voldoen. 

Het is aan te raden om hem enkele uren per dag te laten kau-

wen, maar wees dan wel compromisloos over de kwaliteit 

van wat je geeft. Geef de voorkeur aan wat uit Europa komt 

(idealiter België, Duitsland of Nederland) boven wat uit China 

wordt geïmporteerd en waarvan de toevoegsels en productie-

processen niet kunnen worden gecontroleerd.



Controleer altijd de samenstelling! Idealiter moeten zout, gly-

cerine, suiker, additieven en kleurstoffen worden vermeden. 

Botten gemaakt van samengeperste buffelhuiden moeten ook 

worden vermeden omdat deze huiden chemische behandelin-

gen hebben ondergaan die gevaarlijk zijn voor de gezondheid 

van uw hond.

Geef hem extra’s zonder een hoog caloriegehalte om te voor-

komen dat hij vet wordt; de grootte is ook belangrijk en moet 

in verhouding staan tot zijn kaak en de snelheid waarmee hij 

het opgegeten heeft!

HIER IS EEN LIJST (NIET LIMITATIEF) 

VAN WAT IK AANBEVEEL:

• Gedroogd voedsel: runderpezen en -huiden, kalfs- of run-
derhoeven (vers, bevroren of gedroogd), runderstaarten, 
varkensoren, ...  

• Verse (ongekookte) botten van uw slager: geef de voor-
keur aan een knie of lang bot, nooit runderribbeenderen, 
karbonades of te dunne botten die kunnen breken; vraag 
voor verse botten altijd advies aan uw dierenarts (hij kent 
uw hond en kan u adviseren).  

• Voor honden met gevoeligere darmen: hertengewei (in 
2 gesneden), gedroogde lams- of kamelenhuiden, koffie-
boomgewei, schoudermessen van herten, ...  

• Een must-have, de Classic Kong toy van natuurrubber: 
vraag uw huisdierenspecialist om advies bij het kiezen 
van de juiste maat en kleur aangepast aan de kaak van uw 
hond. Dit speeltje kan worden gevuld met vers voedsel en 
kan, voor mensen met een smulpaap, worden ingevroren 
voordat het wordt gegeven om de duur van het kauwen 
te verlengen of om groei van de tandjes van uw puppy te 
ontlasten.

BIBLIOGRAFIE (FR) :
• Comportement du chien :  

éthologie et applications pratiques  

(Isabelle Vieira / Les éditions du point vétérinaire)

• Un chien pour les Nuls  

(Gina Spadafori et Catherine Collignon / First éditions)

• Tout sur la psychologie du chien  

(Joël Dehasse / éditions Odile Jacob)

ANNE-SOPHIE MUFFAT

Specialist in dierlijk gedrag 

(honden - katten - paarden) 

en beoefenaar in honden- en katachtige shiatsu

www.comportementaliste-chien-chat.be

GSM : 0473/887681

Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30

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

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

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

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE  
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE  

T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78
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Hallo iedereen,
Op het moment dat we deze nota 
van de vice-voorzitster (midden 
april 2020) schrijven, bevinden 
we ons nog steeds in een periode 
van lockdown en beoordelen onze 
gezondheidswetenschappers en 
onze regering de scenario's voor 
een progressief plan voor de af-
bouw van de maatregelen.

Ten aanzien van deze wereldwijde 
gezondheidscrisis hoop ik oprecht 
dat deze periode niet al te moeilijk 
geweest is voor u en uw dierbaren, 
en dat u allen gespaard mocht blij-
ven op gezondheidsvlak.

Gedurende deze periode kon ie-
dereen nadenken over een betere 
toekomst en nadenken over de 
hectische wereld waarin we vóór 
deze crisis leefden. Moge we er en-
kele nuttige conclusies uit trekken 
om sommige van onze maatschap-
pelijke modellen te herzien ...

Maar laat ons terugkomen naar 
ons essentieel doel van dieren-
welzijn. Help Animals heeft reeds 
vanaf het begin van de lockdown, 
alle nodige maatregelen genomen 
om ervoor te zorgen dat de regels - 
die door onze overheidsinstanties 
werden vastgesteld -  ook werden 
nageleefd, terwijl we fysiek aan-
wezig bleven in onze asielen en 
alle zorg bleven verlenen die nodig 
is voor al onze dieren.

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Stéphanie DEVIS
Vice-voorzitster

Onze Voorzitter vertelt u in zijn artikel over het 
beheer van ons asiel  in Anderlecht tijdens deze cri-
sisperiode, en van mijn kant informeer ik u over het 
leven van ons asiel in Kasteelbrakel gedurende deze 
uitzonderlijke periode.

Onze dierenstaf (Axelle, Quentin, Maxime en Mar-
tine) heeft, zoals gewoonlijk, opmerkelijk werk gele-
verd om voor onze beschermelingen te zorgen.
Net als de andere asielen waren we genoodzaakt 
de toegang te beperken en accepteerden we alleen 
bezoeken op afspraak, om zowel (helaas) de opvang 
van achtergelaten dieren mogelijk te maken, alsook 
de adoptie van sommige anderen.

U zult dan ook begrijpen dat we met 
tegenzin de beslissing hebben moe-
ten nemen om onze 'Open Dagen', 
die gepland waren voor 6 en 7 juni 
2020, uit te stellen: na de zomer-
vakantieperiode wordt een andere 
datum vastgesteld. Wij zullen u ui-
teraard informeren wanneer deze 
nieuwe datum zal geprikt worden.

Om ons te ondersteunen bij onze 
acties ten opzichte van onze die-
ren, rekenen we altijd op uw vrien-
delijkheid en uw financiële steun, 
die essentieel zijn om ons in staat 
te stellen het welzijn van onze be-
schermelingen van het asiel Kas-
teelbrakel te verzekeren.

Zonder uw steun zouden wij de aan-
leg en voltooiing van de benodigde 
infrastructuur nooit kunnen uitvoe-
ren, noch de kosten van de zorg van 
onze dierenartsen kunnen dragen. 
Uw sponsoring van dieren en/of 
omheiningen en boxen zijn een gro-
te hulp voor ons, hoe klein uw finan-
ciële bijdrage ook is.

En wat mij betreft, wees er maar ze-
ker van, ik zet mijn vrijwilligerswerk 
met gans mijn hart en veel overtui-
ging verder, samen met de leden van 
de raad van bestuur van HELP ANI-
MALS.

Met vriendelijke groeten,

Woord van de vice-voorzitster 

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 
Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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De laatste 
adopties in het asiel 
van Kasteelbrakel  

Lo u i s e  e n  R o b i n 
de twee varkens

B e r l i n  e n  B r i e 
de twee schapen, alsook

R a s p o u t i n e  e n  A u g u s t i n 

de twee bokken

Op een leuke plek in Waterloo, niet ver van 

de Leeuw, en op enkele minuten rijden van 

ons asiel in Kasteelbrakel, heeft dit kleine 

gezelschap liefde, vrede en troost gevonden 

bij hun nieuwe adoptanten, Antoine en Elé-

na. 

Alle dieren hebben hun eigen verblijf en 

kunnen op 1 hectare grond stoeien. Het is 

belangrijk te weten dat zij de gelukkigste 

dieren ter wereld gaan worden. 

Hartelijk bedankt voor jullie 

vertrouwen in onze organisatie.  

P i r a t e

Onze sierlijke Pirate is vertrokken naar grote 

weilanden met veel plaats, waar hij zich kan 

ontplooien in het gezelschap van andere paar-

den. Bij Françoise zal hij de nodige troost en  

liefde vinden. 

We wensen onze prins een lang en mooi leven 

toe. 
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Q u i z z

Onze jonge bok Quizz heeft in de 

buurt van Thuin een nieuwe char-

mante speelkameraad gevonden. 

Niets dan geluk voor jullie twee.

U l y s s e

Grote groene vlaktes, voorbeeldige infra-

structuur, dat is het mooie leven dat ook 

Ulysse te wachten staat.

Dank je, Maëlle, voor deze mooie adoptie. 

J ’ y  S u i s

Voor een verrassing, is het een mooie verras-

sing! J'y Suis, 27 jaar, en sedert 5 jaar in het 

asiel, is door Anne, een echte dierenliefhebber, 

geadopteerd geweest. Zij is meteen verliefd 

geweest op onze veteraan die gezelschap zal 

houden aan Sangria, de merrie.

Bedankt voor deze mooie adoptie.

M a b r o u c k 

Nog goed nieuws, Mabrouck heeft een nieuwe 

dame gevonden, Julie genoemd, in de buurt van 

Lasne. 

We wensen dit duo het allerbeste toe. 
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NALATENSCHAPPEN EN 
TESTAMENTEN VOOR HUISDIEREN

HEBT U UW HELE LEVEN LANG VAN UW DIEREN GEHOUDEN ? 

Bedenk dan dat de beste manier om van hen blijven te houden eruit bestaat een testa-

ment te laten opmaken in hun voordeel. Zo zorg je ervoor dat uw strijd voor de bescher-

ming van onze vrienden, ten onrechte “beesten” genoemd, verdergezet wordt als jij er 

niet meer bent. Dierenasielen en verenigingen voor de bescherming van het dier kunnen 

enkel functioneren dankzij de vrijgevigheid van hun leden. 

Zeker de testamentaire nalatenschappen zijn van een absoluut, essentieel belang.

Help Animals kan U "animals friendly" notarissen aanraden

Denk er tijdig over na!

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 
Aftrekbaar van de belastingen vanaf 40,00€
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1. NATUURLIJKE WEERSTAND
Hier gaat het over het natuurlijk aangeboren systeem 
bij dieren. Deze niet-specifieke reactie bestaat uit pri-
mitieve mergbeencellen die vreemde substanties in 
het organisme doden of doen verdwijnen zonder reke-
ning te houden met het soort antigeen.

Bijvoorbeeld, een microbe zal eerst op de epitheliale 
huidlagen alsook de slijmvliezen die als natuurlijke fy-
sische barrières fungeren, botsen. Indien de microbe 
deze buffer toch doordringt, gaan de cytokines (gly-
coproteïnen) chemische reacties veroorzaken zoals 
koorts en ontstekingen die cellen stimuleren om de 
microbe te absorberen. De natuurlijke immuniteit ver-
hindert op deze wijze een absorbtie en vermenigvuldi-
ging van de microbe.

2. ADAPTIEVE WEERSTAND 

Deze immuniteit bestaat uit leucocyten (witte bloed-
cellen) die over een leersysteem en geheugen beschik-
ken. Men spreekt hier over een bepaalde ziektever-
werker zoals immuniteit door een vaccin.

Uw dier kan deze immuniteit op een natuurlijke wijze 
verkrijgen door een toevallig contact met de ziekte.
Anderzijds wordt de weerstand bekomen door een 
artificiële overdracht van een plasma rijk aan antili-
chamen en lymfocyten T, afkomstig van een geïmmu-
niseerde drager naar het zieke dier. We spreken hier 
over een passieve weerstand die slechts enkele maan-
den werkt.

Doch indien de immuniteit  na een VACCINATIE volgt, 
maken de antigenen van het dier zelf antilichamen aan. 
Hier spreken we over een actieve weerstand die veel 
langer en zelfs altijd behouden blijft.

De immunitaire verdediging is een humorale bemid-
deling als we over circulerende antilichamen (zowel 
zelf-producerend als ontvangen)  spreken en een cel-
lulaire bemiddeling als we het over lymfocyten (zowel 
zelfproductie als ontvangen) hebben. 

Praktisch alle zoogdierbaby's worden met een cellulai-
re immuniteit geboren. De ondoordringbare placenta 
zorgt voor antilichamen afkomstig van de moeder. De 
eerste moedermelk (colostrum) helpt bij het ontwikke-
len van de humorale weerstand. De IgG (immunoglobi-
ne type G) die via het bloed in de moedermelk komen 
en via de slijmvliezen van de ingewanden door de baby 
worden opgenomen, spelen een belangrijke rol. Bij de 
immuniteitsontwikkeling van elke puppy, kalf, kitten, 
veulen...  heeft de genetiek amper invloed. De omge-
vingsfactor en de voorafgaande contacten met organi-
sche stammen bepalen de immunitaire weerstanden. 

Immunoglobulines zijn eiwitten die in het plasma cir-
culeren. Zij ontstaan door LYMFOCYTEN B in aan-
wezigheid van een antigeen. Oorspronkelijk ontstaan 
lymfocyten B in het rode beenmerg waar ze hun immu-
nitaire eigenschappen krijgen. Eens volledig ontwik-
keld verplaatsen zij zich naar de lymfatische klieren 
en de milt. De lymfocyten B vermenigvuldigen zich 
en hebben allemaal hetzelfde membraan-antilichaam. 
Een deel van de lymfocyten B veranderen in PLASMO-
CYTEN. Dit zijn antilichaamcellen die niet lang leven. 
Het andere deel ontwikkelt zich in lymfocyten B met 
geheugen. 

Bij een disfunctie van het immunitair systeem spreekt 
men over een AUTO-IMMUNE ZIEKTE. Dit is een ziek-
te die zich tegen het normale organisme keert en ver-
nietigt , omdat er geen herkenning meer is. 

 

IMMUNITEIT BIJ 
ONZE DIEREN
Immuniteit betekent de natuurlijke of bekomen 
weerstand van een organisme tegen vreemde 
substanties of infectiefactoren zoals parasie-
ten, bacteriën en virussen. 

Immuniteit is onze biologische weerstand en 
bestaat uit 2 verschillende systemen.
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De ziektesymptomen variëren in functie van het organisme dat door zijn eigen antilichamen wordt aangevallen. 
Men spreekt ook over een IMMUUNSYSTEEM ZIEKTE als het om externe oorzaken gaat zoals bij volgende 
factoren  : genetisch, hormonaal, metabolisch, medicamenteus, ultraviolet of infectieus  : virus, bacterie en para-
sieten. Bij een auto-immune ziekte kan het over één orgaan, een lichaamsregio of het volledige dier, gaan. 

E N K E L E  V O O R B E E L D E N  VA N  Z I E K T E N  D O O R  I M M U N E  B E M I D D E L I N G   :

Systemische lupus erythematosus bij honden en katten afkomstig van een bloedvaten beschadiging, glomerulone-

fritis, polyarthritis en dermatitis.

Hemolytische anemie bij honden en katten waarbij het immunitaire systeem de rode bloedcellen niet meer herkent 

en vernietigt (bij honden van gemiddelde leeftijd).

Droge keratoconjunctivitis soms pigmentair voornamelijk bij oudere honden.

Chronische ontsteking van de ingewanden, lymfoplasmocytair, eosinofilie.

De ziekte van Addison met lymfoplasmocytaire bijnierschorsinsufficiëntie. 

Schildklierinsufficiëntie, gevolg van lymfoplasmocytaire schildklier.

Pemphigus foliaceus, komt voor bij honden, katten, paarden, geiten en lama's.
Christiane LOEMAN

Binnenkort is het de oogstperiode, en deze periode is de juiste tijd voor 
het kopen van een groot aantal stro aan de beste prijzen. Onze nieuwe 
infrastructuren te Kasteelbrakel bezitten de nodige plaats voor de 
opslag van een grote hoeveelheid stro. Dit zal ons toelaten, tegen een 
redelijke prijs, de stallen met stro te dekken, voor het welzijn van onze 
dieren.

Deze bestelling vertegenwoordigt een grote last ten opzichte van de 
dagelijkse bedrijfsvoering van het asiel. Om deze reden vragen wij U 
ons te helpen om het bedrag te bekomen die ons zal toelaten van deze 
belangrijke bestelling te kunnen genieten.

Dank U bij voorbaat voor uw hulp en giften die zo belangrijk zijn voor het 
beheer van ons asiel en de kwaliteit van de verzorging van onze dieren.

OPROEP 
VOOR 

GIFTEN
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Paco  1 jaar, American Stafford, geadopteerd op 25 februari 2020 door de heer MANTIS

Koekoek, mijn fans ! Bewonder hoe goed ik nu ben « hyperactief, sloper en deurenopener» (dat stond 
in een ander tijdperk op mijn identiteitskaart)  ! Ja, ja, ik ben het echt, languit op mijn rug, in volle 
concentratie voor mijn ochtendoefeningen, ‘ballenspel’, wachtend om binnen enkele weken mijn 
atletische talenten in de nieuwe tuin van mijn baasje te ontplooien. Waar is het geluk, waar ? Het is hier 
bij mijn nieuwe familie die van me houdt en van wie ik hoop om nog vele jaren dagelijkse fitnesstrainer 
te mogen zijn ! 

Zij zijn gelukkig

Wolfy   

(nu Ides), 6 maanden, Border Collie geadopteerd op 29 januari 2020 door de heer en mevrouw DE BOECK 
Destijds als  « cadeau » gegeven aan een oma in het rusthuis, loop ik voortaan gelukkig rond (zoals je op de 
foto kan zien) omringd door de vriendelijkheid en het ‘dynamisme’ van de twee oudsten van het huis die 
me ontvingen als een kleine broer. Tussen mijn ‘honden’trainers en ‘mensen’baasjes loopt het vlot en, wees 
verzekerd, ik zal snel tot een wijze hond opgroeien ! PS van mij naar jullie, mensenvolk : onthoud dat een 
dier, hoe klein of hoe groot, een gevoelig levend wezen blijft… en nooit een object dat snel verbannen mag 
worden ! 

Noël  5 en een half jaar, geadopteerd op 6 februari 2020 door de heer JUDKIEWICZ

Wat is er gebeurd opdat ik als zwerver ronddoolde, lonkend naar elke kleine deuropening in de 
buurt en als een kraker terecht kwam op het terras van mensen die zo slim waren om me naar Help 
Animals te brengen? Ik wil het echt niet weten, want mijn huidig leven compenseert ruimschoots mijn 
zwerfherinneringen. Kijk goed naar de foto : ja, daar, in volle concentratie bewaak ik heel aandachtig 
de beursberichten van mijn pappie op zijn bureau… Zeg eens, pappietje, tussen ons, denk je niet dat je 
beste investering, 100 % winstgevend, en die je nooit koud zweet bezorgt niet gewoon ….IK ben ? 

Kenzo 1 jaar, labrador geadopteerd op 6 maart 2020 door mevrouw VAN NUFFEL 
 
Enkele uren na mijn adoptie, geef ik jullie al wat nieuws : mijn eerste avond en nacht zijn goed verlopen ! 
Gisteren is er een hondenvriendinnetje langsgekomen en we hebben ons keigoed geamuseerd. Mijn 
bazinnetje is vol lof over mij : ik luister al megagoed voor mijn leeftijd, ik ben zindelijk, ik kan al ‘alleen 
gaan slapen als een grote ’ na een paar verlegen blafjes… Kortom, bijna ‘overbegaafd’ dus ! Ja, een echte 
schat van iedereen, zelfs in die mate dat de hele familie me letterlijk looft om mijn modelhondkwaliteiten 
en me zelfs de ‘ideale compagnon’ noemt !  

Menthe (nu Mickey), 1 jaar, geadopteerd op 2 januari 2020 door de heer BUEKENHOUDT  
«  Menthe  » (die nu ook perfect reageert op de naam Mickey) heeft zijn huisgenoten definitief 
geadopteerd en laat ze toe in hun huis te blijven dat nu ZIJN paleis geworden is… Hij loopt over van 
energie, kleine tijger binnenshuis, maar is nog niet enthousiast om naar buiten te gaan. Zijn planning zit 
bovendien vol ! Oordeel zelf : tussen veel gemiauwgesprekken met de praatgrage en expressieve Youyou 
van Senegal, litteraire bezoekjes aan bibliotheken, geslaap op de PC om zich vertrouwd te maken met 
informatica … weet hij niet meer waar zijn hoofd of snorharen nog staan! Rest ons enkel nog die ene 
vraag die nooit een antwoord kent : waarom een kat die zo familiair en aanhankelijk is achterlaten ?
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Beauté   (nu Dixie), geadopteerd op 22 januari 2020 door de heer POLIGNONE

Beauté (die de nieuwe jazzy naam Dixie meekreeg) heeft zich goed aangepast in het huis van haar 
familie en heeft haar eigen ritme gevonden, waarbij ze lange namiddagsiesta’s afwisselt met 
nauwgezette schoonmaakbeurten van haar kattenbak en knuffelsessies van Salomé en Alice, natuurlijk 
onderbroken door ochtend- en avondspelletjes.  In afwachting om de tuin te ontdekken, heeft ze ook 
favoriete plekjes om het koken, eten en werken van haar fanclub van onvoorwaardelijke bewonderaars 
te observeren, van wie ze een echte hartendief is. 

Macha,  krusing Fox, 13 en een half jaar, geadopteerd op 27 maart 2020 door mevrw CALCOEN 

In amper 10 dagen ging ik van tranen naar geluk : op 17 maart achtergelaten na de scheiding van mijn 
baasjes, ben ik reeds geadopteerd door Johanna… je weet wel, mijn nieuw bazinnetje die treurt om het 
verlies van haar oude, lieve James uit de rubriek ‘Zij hebben ons verlaten’. Neen neen, ik wil zijn plaats 
niet innemen, maar heel bescheiden probeer ik beetje bij beetje haar hart te veroveren. En ik merk het, 
ze heeft een groot hart, met liefde gevuld, mijn mensje ! 

Kiwi 1 jaar, geadopeerd op 8 februari 2020 door mevrouw VANDENBRANDEN

Blijkbaar ben ik een model die niet gemakkelijk een foto laat nemen, gezien ik volgens mijn bazinnetje 
een ‘echt plakpotje’ ben… Maar zie hier, exclusief voor jullie, geliefd publiek, het bewijs van mijn eerste 
stunt en van mijn eerste ‘cadeau’ op welke ik (terecht) zeer fier ben : ik heb haar mijn eerste (en zeker 
niet mijn laatste!) glimlach bezorgd!!! Jullie hebben het al begrepen: ik ga al een paar dagen naar 
buiten en alles loopt goed. Een overbegaafde kat (een pleonasme), ik kom  van zodra men mij roept. 
Bon, ik geef het toe, in het begin jaagde ik de kippen schrik aan… maar ik begreep snel dat het eigenlijk 
vriendinnen waren, net zoals de hond en de merries van mijn familie! 

Ateche Siberische Husky, 12 jaar, geadopteerd op 26 maart 2020 door de heer ACKERMANS

Voor jullie, en enkel voor jullie, beste lezers, richt Ateche dit kleine briefje tot ons : «Hallo asielvrienden. 
Ik zwem in geluk en ik heb kennis gemaakt met de twee pony’s, de twee poezen van het huis en de twee 
Border Collie buren. Mijn twee baasjes leggen me in de watten, verzorgen en verwennen me. » Meer 
dien ik niet te vertellen, niet?

Diva  11 en een half jaar, geadopteerd op 28 oktober 2019 door mevrouw DEMUYNCK

Op het ogenblik dat jullie dit lezen komen we ongetwijfeld stilletjes aan uit een periode die we als 
‘moeilijke tijd’ kunnen omschrijven. Aldus dames en heren, om jullie te ontspannen en de gemoedsrust 
terug te vinden, passen jullie best de ‘Diva’ methode toe : klinisch getest en gegarandeerd doeltreffend 
voor oud en jong! 

Anne Dumortier
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De asielen Help Animals, Animaux en Péril en Le Rêve d'Aby 
kwamen donderdag 12 maart tussenbeide in een woning in 
de buitenwijken van Geldenaken om vijf paarden en twee 
koeien te verzorgen. Deze interventie is het gevolg van een 
door de politie opgesteld rapport van mishandeling.

Fraaie installaties, maar 
een totaal gebrek aan zorg

 
Wanneer ze ter plaatse aankomen, zijn de teams van de 
asielen verrast door de kwaliteit van de gebouwen waar de 
dieren zijn gehuisvest, omdat ze zo nieuw zijn, wat in schril 
contrast staat met de hygiënische toestand van de dieren en 
hun detentieomstandigheden. Ze staan in een grote mest-
laag te trappelen, wat getuigt van een gebrek aan onder-
houd dat over meerdere weken kan gaan.

De paarden en het vee zijn van een voormalige boer die ter 
plaatse woont, maar die volgens verschillende getuigen niet 
langer 'een hart voor zijn werk' heeft en hierdoor zijn dieren 
een tijdje niet meer heeft onderhouden.

 

Dieren beroofd van minimale 
levensbehoeften
 

Wanneer de professionele en vrijwillige verzorgers van de 
asielen de dieren in de gebouwen ontdekken, stellen ze vast 
dat twee van de vier Haflinger-pony's zo mager zijn dat ze 
cachectisch zijn. 

Hun vacht is extreem verwaarloosd en bevlekt met uitwerp-
selen en urine doordat ze al enige tijd in de smerigheid moe-
ten liggen. Hoewel een trekpaard overgewicht heeft, is zijn 
vacht nog meer verwaarloosd dan zijn buren in de stal en 
moet hij zijn evenwicht vinden op wat men een mesthoop 
kan noemen. Dit resulteerde in de aantasting van zijn hoe-
ven. Hij is ook duidelijk besmet met interne parasieten.

De twee koeien zijn er het slechtst aan toe; hoewel ze blijk-
baar rond zijn, komt hun overgewicht niet overeen met de 
"standaard" van hun ras, wat ernstige ondervoeding aan het 
licht brengt. Bijna over het hele lichaam wordt hun vacht 
weggevreten door schurft. Voor één van hen zijn talloze 
bloedwonden van krabben zichtbaar. 

Dit laatste punt bevestigt dat de dieren al heel lang in on-
aanvaardbare hygiënische omstandigheden worden gehou-
den. De eigenaar werd geïnformeerd over de dag en het tijd-
stip waarop de dieren werden opgehaald en had vers stro 
over het zielige ligstro van de dieren gelegd. De leden van de 
interventieteams lieten zich natuurlijk niet misleiden door 
deze doofpotaffaire. 

Een moeilijk te 
begrijpen situatie
 

Het kwaliteitsniveau van zowel de eigendom als de huisves-
ting bevestigt dat de nalatigheid niet verklaard kan worden 
door een moeilijke economische situatie. De hoeveelheid 
voer en strooisel ter plaatse getuigt ook van de mogelijkheid 
om de dieren aanvaardbare leefomstandigheden te bieden.
Verschillende getuigenissen toonden een totaal wilsgebrek 
aan van de voormalige boer om zijn dieren dagelijks te ver-
zorgen. Bovendien is geen enkel paard geïdentificeerd zoals 
wettelijk vereist. 

Na observatie van de politie, op basis van een klacht van een 
particulier, heeft de gepensioneerde boer zijn dieren ach-
tergelaten bij de verbaliserende autoriteit. Dit gebaar van 
"goede wil" minimaliseert echter de schending niet van de 
Waalse Code voor dierenwelzijn en dieren in gevaar, even-
als Ie Rêve d'Aby en Help Animals hopen dat de eigenaar nog 
steeds zal vervolgd worden voor de misdrijven waarvoor hij 
verantwoordelijk is.

Inbeslagname 
te Geldenaken
Vijf paarden en twee mishandelde koei-
en in beslag genomen in Geldenaken op 
12 maart 2020 

(gezamenlijk persbericht Help Animals, Animaux en 

Péril en Le Rêve d'Aby)
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Een voorzichtige
 interventie
 

De verzorging van de dieren verliep soepel en rustig. Het interven-
tieteam moest echter heel voorzichtig zijn met het trekpaard. Om-
dat hij nog steeds een hengst was en enkele weken in zijn box zat, 
toonde hij tekenen van opwinding en agressiviteit. 

De dierenarts ter plaatse werd zich bewust van de risico's om hem 
direct uit zijn box te halen en besloot hem daarom met een injectie-
puit uit een verdovingsgeweer te kalmeren, wat een zeer verstan-
dige beslissing bleek te zijn, want nadien kalmeerde de prachtige 
hengst en stapte gemakkelijk in de trailer van Animaux en Péril.

 

Veilig aangekomen
 

De hele kudde werd verdeeld over de opvangcentra die donderdag 
12 maart 2020 tussenbeide kwamen. Animaux en Péril verwel-
komde de twee koeien en het trekpaard, Help Animals zorgde voor 
twee pony's evenals Le Rêve d'Aby. Deze laatste vertrouwde ech-
ter één van zijn twee pensiongasten toe aan een nieuw, recentelijk 
goedgekeurd asiel La Belle Vie.

Alle geredde dieren worden voorlopig in quarantaine geplaatst in 
de verschillende asielen zolang ze niet van hun parasieten verlost 
zijn. Ze zullen snel geschoren en gewassen worden en verschillen-
de andere zorgprotocollen zullen door de dierenartsen uitgevoerd 
worden. Ze zullen nu ook geleidelijk aan herstellen zodat ze in het 
voorjaar eindelijk naar buiten kunnen en tenvolle kunnen genieten 
van de weiden.

Help Animals, Animaux en Péril en Le Rêve d'Aby bedanken de po-
litie in Geldenaken voor hun kostbare medewerking alsook de die-
renarts die naar de locatie kwam voor zijn onmisbare hulp.
Eens te meer een   mooi voorbeeld van samenwerking tussen de ver-
schillende verenigingen die ter plaatse hun hulp verleend hebben, 
en die het nu gewend zijn om samen te werken!
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