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Weekend van 11 en 12 december 2021

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:

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

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of
meterschap

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

ISOTHERMOS S.A.
SPOORWEGBENODIGHEDEN

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

e
Uit sympathi
voor onze
eren
i
d
e
d
n
e
d
n
e
i
vr
Weeshuisstraat 44 / 48
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11

2

Help Animals

Het woord van de voorzitster

P. 4

Adopties

P.6

Adopties in Kasteelbrakel

P.8

De ezel

P.10

Onze reddingen

P.12

Het helse geluid van stilte P.14
Kattentyphus

P.16

Opendeurdagen

P.17

Rex, roemeense straathond

P.18

Slachten en religieuze inwijdingen

P.20

Exotische schildpadden

P.24

Ze zijn gelukkig / Zij hebben ons verlaten

P.26

12

20

Een nieuw leven voor Fifi P.27
P.28

Opendeurdagen september 2021

P.30

Kasteelbrakel
HK30224417

Anderlecht
HK30230346

24

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

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

Bollinckxstraat 203
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

Openingsuren : alle dagen van 10 tot 17 uur
(uitgezonderderd op zon- en feestdagen)
facebook.com/helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl

info@helpanimals.be
www.helpanimals.be

MET DE WAGEN: Komende van Parijs, of dichter van

BUS 78: Vertrek Zuidstation, afstappen halte «Inter-

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.
.

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

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

www.helpanimals.be

Dankwoordjes

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)

BUS 47 : Vertrek halte Everard ( Simonetlaan, Anderlecht) of station Ukkel Stalle, afstappen aan halte Kanaaldijk. Overstappen naar bus 78 of 10 minuten stappen op de Industrielaan, dan rechts op de Internationalelaan. De Bollinckxstraat
is onmiddelijk links.
REDAKTIE: A. Dumortier, Ch. De Meyer, S. Devis, Ch.Loeman, de ploeg van Kasteelbrakel en Anderlecht F.Follacchio, D.Roelands, S. Lonneville,
M. en V. Michaux, B. Folens, M.Delaunois VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: A. Dumortier – Help Animals VZW Bollinckxstraat 203 – 1070 Brussel
ONTWERP : Studio David BVBA VERTALING : Van der Stappen M. , Cardon I. ,Van Cauwelaert G., Baetens I., Willaert K. FOTO'S: Help Animals VZW – Guy David - D. Roelands
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Het woord van de voorzitster

Beste leden, Beste vrienden,
ONZE OPENDEURDAGEN : EEN ÉNORM SUCCES !
Op 11 en 12 september, na bijna twee jaar van gedwongen onderbreking, twijfels en zorgen, werden onze wildste dromen
eindelijk een magnifieke realiteit. Ik wil graag alle trouwe leden,
vrienden, families bedanken die ons kwamen bezoeken op onze
Opendeurdagen in Kasteelbrakel.
Ja, dit geweldig succes is eerst en vooral de jouwe!

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

Ik dank u allen voor uw goed humeur, uw vrijgevigheid, uw toewijding, uw geduld, uw vastberadenheid, uw solidariteit, uw beschikbaarheid en uw efficiëntie op elk moment. Maar ook aan
jullie allemaal die, door jullie constante inzet voor onze dieren,
getekend door het achtergelaten zijn, verwaarlozing en misbruik, ons in staat hebben gesteld deze twee uitzonderlijke dagen te beleven die al onze verwachtingen overtroffen.

Weet dit: je bent erin geslaagd om duizenden glimlachen en vonken van verwondering te ontsteken op de gezichten van
onze bezoekers ... Ook een dikke MERCI, aan JOU, beste verzorgers, medewerkers, vrijwilligers en beheerders. En in het
bijzonder aan jullie, adoptanten, die 18 (10 katten, 3 konijnen, 4 cavia's, 1 gans) van onze beschermelingen een nieuwe liefdevolle thuis hebben geboden en de kans hebben gegeven om eindelijk het geluk te kennen dat ze zo verdienen.
Sedert de 10 eerste maanden van het jaar 2021, zijn er 581 katten en 262 honden geadopteerd geweest in
de 2 asielen, evenals 107 boerderijdieren te Kasteelbrakel. Dit groot aantal dieren hebben een liefdevolle
familie gevonden !
STEEDS MEER IN DE STEEK GELATEN KATTEN EN KITTENS...
Deze zomer werden er nog veel kittens in de steek gelaten en laks in dozen voor de deur van onze asielen achtergelaten.
Ondanks de sterilisatiecampagnes zijn we verre van ons doel te bereiken. Het is ideaal om uw katten zo snel mogelijk te
steriliseren. Dit is ook een wettelijke verplichting sinds 1 januari 2018, en dit voor ze 6 maanden zijn. Wacht dus niet langer!
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MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE
AMBASSADRICE, JULIE TATON !
Zoals je misschien op NRJ hebt gehoord, hadden we
het geluk dat Julie haar onze eer bewees voor al onze
inspanningen bij Help Animals.
Voor degenen die haar niet goed kennen, naast het feit
dat ze Miss België 2003 was, heeft Julie sindsdien een
carrière nagestreefd als televisie- en radiopresentator.
Ze heeft nu besloten om zich concreter in te zetten
voor onze zaak door ermee in te stemmen om onze ambassadrice te zijn. Ze zal regelmatig op bezoek komen
in onze asielen in Anderlecht en Kasteelbrakel.
Bij haar laatste bezoek vertelde Julie ons: “Mijn levenstempo staat mij niet toe om zelf een dier

in mijn huis
te hebben, tot mijn grote spijt. Ik heb echter mijn hele
jeugd, bij mijn ouders, met dieren doorgebracht en ik
mis dit enorm. Omdat ik me niet 100% kan inzetten,
zet ik me liever in voor het dierenbelang via een vereniging als Help Animals. Door deze inzet kan ik toch
mijn wens vervullen en mijn zoon Côme leren om met
dieren om te gaan. "
Bedankt, Julie, om onze ambassadrice te zijn.
WERKEN IN HET ASIEL
IN ANDERLECHT
Zoals reeds gecommuniceerd in ons vorige nummer,
blijven wij onze installaties moderniseren. Leden die
ons al lang kennen, merken dat we het welzijn van onze
dieren blijven verbeteren door hun meer comfort te
bieden.
We plannen om het gebouw links van de binnenplaats
te slopen, om onze capaciteit voor honden en katten te
vergroten. We legden de plannen van ons project voor
aan de stedenbouwkundige dienst van Anderlecht.
Voorlopig wordt het nog bestudeerd en we blijven natuurlijk hopen op een gunstig resultaat voor dit project
dat ons zo na aan het hart ligt.

Om uw gezondheid te beschermen (geen sprake om
COVID uit te nodigen tijdens onze reünie!) en om zoveel mogelijk stress te vermijden voor onze honden en
katten die twee hele dagen zullen opgesloten zijn, zullen we dit keer genoodzaakt zijn om de bezoeken aan
de honden en het kattenverblijf strikt te organiseren.
Zo kunnen we er voor zorgen dat er niet te veel mensen
tegelijk aanwezig zijn in deze gebouwen, die helaas nog
veel te klein zijn: jullie allemaal, beste vrienden, voor
wie dierenwelzijn zo belangrijk is, alvast bedankt voor
jullie begrip !
PACO HEEFT JOU NODIG !
En tenslotte wil ik een noodkreet maken voor Paco, een
éénjarige Mechelse herder.
Paco, die sinds 4 juni bij ons is, is een jonge hond die helaas, zoals talloze Mechelse herders, zich achter de tralies
van een kooi bevind. Zoals alle honden van zijn ras heeft
Paco een enorme behoefte om zijn fysieke behoefte uit te
leven tijdens lange wandelingen.
Wat ontbreekt er aan zijn geluk? Een baasje en een liefhebbende familie die de tijd neemt om voor hem te zorgen: hij zal je honderdvoudig terugbetalen. Als je perfect
bekend bent met de persoonlijkheid van Mechelse herders en geen andere dieren in huis hebt, kom hem dan
ontmoeten in het asiel waar we hem graag aan je voorstellen.
Onze raad van bestuur, onze directeur Fabrizio Follacchio, ons hele team van verzorgers, onze vrijwilligers en
ikzelf wensen u alvast fijne feestdagen en sturen u onze
beste wensen, gezondheid en geluk voor 2022.
Tot binnenkort.
Stéphanie Devis, Voorzitster

DE OPENDEURDAGEN IN
ANDERLECHT KOMEN ER AAN !
Onze volgende opendeurdagen zullen plaats vinden op
11 en 12 december in Anderlecht.
Vergeet deze data niet in uw agenda te noteren, want
we kijken er al heel lang naar uit om u weer te zien en
verwachten U zoals gewoonlijk met velen. Alle informatie over deze dagen vindt u op pagina 17 van dit
magazine.
Paco
Help Animals
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schenk hen een
nieuwe thuis
Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door een
simpele love at first sight effect. Een fysiek contact (bezoek aan
het asiel, het leren kennen van het dier, regelmatig wandelen,...) is
noodzakelijk opdat men zeker is dat de adoptie voor 100% slaagt.
Wij raden U aan om onze website www.helpanimals.be
grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw
aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast.
U kunt ook ter plaatse of per telefoon informeren 02/523.44.16.
Onze ploeg zal U alle nodige inlichtingen verschaffen opdat U zeker weet of het gekozen dier nog een mooie tijd met U kan beleven.
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ZINA, Mw D. PIERARD

ADOPTIES
IN KASTEELBRAKEL

Lola en Moreno, Mr G. CLABOTS

Craquelin en Romance, Mw G. DELCAMBE
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Icare en Blueberry, Mw P. VANBENEDEN

Sheriff, Mr V. TCHANG

Ozzy en Chupa Chup, Mr G. DE BOECK

Gepeto en Trotinette, Mr. J.P. TONDEUR

Ritano, Mr P. VECKMANS

Toubib, Gaston en Frida, Mr M. HIJARI

Een welgemeende dankjewel
aan al onze adopteerders
De Kasteelbrakelteam

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

O U D E

M E TA L E N

Hertog Janlaan 30 (parking mogelijkheid)

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

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

W W W .T R I B E L . B E
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De ezel, een harig dier...
niet echt een paard
Wilt u een ezel adopteren en zo goed mogelijk aan zijn behoeften voldoen? Geweldig. Maar wees voorzichtig als u
denkt dat uw ezel zal «functioneren» als een paard... Hier
volgt een overzicht van de belangrijkste vooroordelen over
het welzijn van deze langorige en harige dieren: misschien
wekt het bij u de wens op om meer te weten te komen...

DE EZEL EET ALS EEN PAARD…
FOUT! Het paard is een paardachtige van de soort Equus
waarvan de voorouders uit Europa, Azië en Amerika komen,
de ezel behoort tot de soort Asinus. Zijn voorouders kwamen
uit Azië en Afrika, waar de vegetatie schaars en niet erg rijk
is: door deze hardere klimaten heeft hij zich anders kunnen
ontwikkelen. Zijn langere darmen stellen hem in staat droog,
houtachtig voedsel te verteren. Door zijn snelle metabolisme
kan hij de kleinste calorieën eruit halen.
In België en vele andere Europese landen is het overvloedig
aanwezig! De ezel «baadt» letterlijk overvloedig in groen, rijk
gras, en op vaak natte gronden. Hij moet vooral stro (gerst,
voedzamer) of tarwe (minder calorierijk) eten, gras op gecontroleerde wijze (lapjesweide) en hooi met extreme spaarzaamheid. In tegenstelling tot paarden zijn zij helemaal niet
vatbaar voor strokoliek.
Hem in een rijke weide zonder grenzen laten leven? Obesitas
gegarandeerd en risico op hoefbevangenheid (met mogelijk
kantelen van een kootbeen en mogelijk levenslange pijn) en
hyperlipemie (zie hieronder)!
Hem laten eten met paarden (die naar believen hooi eten)?
Hij zal ook hoogstwaarschijnlijk obesitas krijgen. Al het andere eten (wortels, appels) is gewoon een traktatie. Zijn ge-
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wicht onder controle houden is lastig: er bestaan gewichtstabellen om zwaarlijvigheid en de evolutie ervan te herkennen.
Een grondoppervlakte van 25 are per ezel wordt aanbevolen,
maar een kleinere ruimte is mogelijk met beheer van percelen.

DE EZEL IS « PLATTELANDS», HIJ HEEFT
GEEN ONDERDAK NODIG...
FOUT! Ezelhaar is veel minder ondoordringbaar (de vetlaag
is dunner) en minder goed geordend dan dat van het paard:
het water en de wind dringen er zeer gemakkelijk binnen en
komen tot op de huid. Een ezel heeft een schuilplaats nodig
die bijzonder goed beschermd is tegen de regen en de wind.

JE MOET ZIJN POTEN MAAR ÉÉN KEER
PER JAAR BEHANDELEN...
FOUT! Zonder in details en anatomische verschillen met het
paard te treden, hebben de poten van de ezel een vochtigere
hoefhoorn om ze te beschermen tegen de brandende grond.
De overmatige vochtigheid van onze landen veroorzaakt bij
hem vaak een ziekte die «miereneter» wordt genoemd. Daarom moeten in en rond de schuilplaats harde, niet-modderige plaatsen worden gecreëerd. Afhankelijk van zijn fysieke
inspanningen, zal u uw ezel gemiddeld om de drie maanden
trimmen.

DE PLOMPHEID VAN DE POTEN VAN DE EZEL:
NOOIT MOET JE JE ER ZORGEN OM MAKEN!
FOUT! Om te overleven (vooral omdat hij niet over zo’n goede fysieke capaciteiten beschikt om te vluchten als het paard),
zal de ezel tekenen van pijn niet laten merken! Het kan zelfs

doen alsof hij eet. Het is noodzakelijk zijn gewoonten goed te
kennen om de symptomen van een gezondheidsprobleem op
te sporen. Zie het paard als een voetballer en de ezel als een
rugbyspeler. In België sterven nog steeds veel ezels aan tetanus. Zij moeten worden ingeënt met het gekoppelde vaccin
tetanus/griep (jaarlijks voor de griep). Wat ontwormen betreft moeten zij beter dan paarden beschermd worden tegen
de parasieten die «nematoden» worden genoemd.
Omdat de ezel duidelijk een minder prestigieuze status heeft
dan het paard, wordt hij nog te vaak genegeerd door de medische wereld. Uw dierenarts moet niet aarzelen om advies
of een tweede opinie te vragen bij de Europese referentie
«Donkey Sanctuary» in Engeland. Wist je dat hun temperatuur rond de 37°C ligt, terwijl die van een paard rond de
38°C ligt? Een tandheelkundige follow-up - volgens de aanbevelingen van uw dierenarts - is van kapitaal belang omdat
hun tanden voortdurend groeien. Tot slot is een van de meest
voorkomende ziekten bij de ezel de hyperlipemie: dit is het
vrijkomen van vetten in zijn bloedsomloop - meestal met dodelijke afloop - die kan optreden bij stress (verandering van
gewoonte, te abrupte verandering van voeding, te belangrijke inname van voedsel, transport, een andere ziekte...). Er
zij op gewezen dat de ezel, net als het paard, niet alle giftige
planten voor hem kent: esdoorn, taxus, buxus, laurierkers,
vlierbes, eikels, lupine,...

«IK BEN OP ZOEK NAAR EEN EZEL OM MIJN PAARD, MIJN
GEITENJONG, MIJN KIPPEN GEZELSCHAP TE HOUDEN...»
NEE! En als je een ezel adopteert, adopteer er dan twee! Net
als het paard, is de ezel kuddeachtig. Hij leeft graag samen
met zijn soortgenoten met wie hij dezelfde taal spreekt. In
tegenstelling tot de paarden is er bij hen geen dominantie...
maar omdat ze territoriaal zijn, dulden ze geen indringers
op hun territorium (wees dus voorzichtig als u geitenjongen
hebt). Bovendien zullen de ezels bijna systematisch (hun hele
leven lang) een zeer hechte vriendschap vormen met één
of twee andere soortgenoten. Als een ezel naar een kliniek
vertrekt, is het dus sterk aan te raden zijn metgezel mee te
nemen om extra stress te vermijden. Op een aangeboren manier, diep van binnen, is de ezel geen voorstander van honden,
die afstammen van de wolf, zijn oorspronkelijke natuurlijke
vijand. Wegens zijn verminderde longcapaciteit zal hij niet
weglopen zoals een paard, maar zal hij geneigd zijn rechtstreeks aan te vallen wat hij als een agressor beschouwt.

«MIJN 6 MAANDEN OUDE VEULEN KOMT
OVER TWEE DAGEN, HEEFT U ENIG ADVIES?”
U moet weten dat uw aanwezigheid, ook al is die frequent,
nooit voldoende zal zijn: het ezelsveulen heeft dringend behoefte aan de opvoeding die het van zijn soortgenoten krijgt.
Met een beetje geluk zal het niet meteen problemen geven,
maar al snel zal dit kleine wezentje, zo lief, zo aaibaar, moeilijk
worden door gebrek aan opvoeding. Het is dan niet zeldzaam
dat het veulen (dat al wat groter is) wordt achtergelaten wegens te grote gedragsmoeilijkheden.

«IK WIL MIJN EZEL NIET LATEN CASTREREN!»
Hoewel vaak schattig van karakter, een niet gecastreerde
ezel kan gevaarlijk zijn en zijn eigenaar zonder waarschuwing aanvallen. Hij kan de feromonen van een loopse merrie op kilometers afstand ruiken of door een vrouwtje in de
buurt worden geroepen: het wordt dan al snel onvoorzichtig
om te proberen 200 tot 300 kg spieren te kunnen beheersen!
Tussen niet gecastreerde mannetjes zijn de spelletjes over
het algemeen veel ernstiger en het kan gebeuren dat een niet
gecastreerd mannetje een gecastreerd mannetje bijt.

OM MET EEN KLASSIEKE NOOT AF TE SLUITEN:
IS DE EZEL KOPPIG?
Absoluut NIET! Als je ezel stopt, denk dan niet dat hij koppig
is. Integendeel: hij analyseert zijn omgeving. Hij heeft zeker
een beweging in de verte waargenomen (een koe, een paard,
...) die jij niet hebt gezien. Of misschien iets op de grond zoals
een putdeksel of een plas die hij niet kent. In tegenstelling tot
het paard, dat gewoon is te volgen zonder na te denken, moet
de ezel vertrouwen hebben in zijn leider om zonder angst
vooruit te kunnen.
Deze tekst is uiteraard niet volledig en een opleiding tot
ezelverzorger is meer dan sterk aan te bevelen voor de toekomstige eigenaars van ezels.

Sarah Lonneville
Eigenares van ezels en paarden
(opleiding ezelverzorger in België
en bij het Donkey Sanctuary)

«IK BEN HET ER NIET MEE EENS! DE EZEL VAN MIJN BUURMAN IS DIKKE VRIEND MET ZIJN PAARD/PONY”
Je moet je Chuck Noland (Tom Hanks) in de film «Cast Away»
voorstellen: alleen op het eiland, om mentaal niet weg te
kwijnen, creëert deze man een «ballonvriend”. Voor een ezel
is het net zo: alleen wordt hij helemaal depressief en zal daarom vriendschap sluiten met elk ander harig dier in zijn weide
om psychologisch te overleven, maar deze band zal voor hem
niet de «beste optie» zijn. Merk op dat in Zwitserland de wet
op het dierenwelzijn het bezit van slechts één ezel verbiedt
(de regel geldt voor andere kuddedieren). De koppeling kleine pony/ezel blijft een aanvaardbaar alternatief en de minst
slechte oplossing.
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Onze
reddingen
Bevrijding na lijden

TUBEKE, 2 SEPTEMBER:
52 bulldogs uitgebuit in
een illegale fokkerij!
Tientallen reuen en teven die alleen voor de voortplanting
worden gebruikt, pups die als winstgevende handelswaar
worden opgeslagen, dit is het schrijnende schouwspel dat
Fabrizio (onze directeur) en Axelle, Geoffrey, Maxime en
Sayed (onze verzorgers) ontdekten.
De eigenaars van deze "fokfabriek" hadden geen milieuvergunning gekregen om zo'n grote hoeveelheid dieren te fokken en te verkopen. Met spoed overgebracht naar ons asiel
in Anderlecht, kregen alle honden de beste verzorging die
hun zorgwekkende gezondheidstoestand vereiste, alvorens
(eindelijk) het geluk te kennen van geadopteerd en vertroeteld te worden door hun nieuwe families.
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Axelle, Maxime en Sayed (onze verzorgers) zijn opnieuw getuige van het drama van de menselijke eenzaamheid: 3 arme
zwaarlijvige honden, smerig, met een angstige blik, letterlijk
geteisterd door vlooien en wormen... en ook 6 katten en kittens vegeteren te midden van een wirwar van afval, verzameld door hun bejaarde en zieke bazin.
Helaas, Tempo, zijn hart te verzwakt door zoveel pijnlijke
jaren, overleefde deze beproeving niet... maar gelukkig herstellen Toots en Tattoo, weer op de been gebracht door een
aangepaste behandeling en dieet, langzaam van de gevolgen
van hun pijnlijke verleden.

REBECQ, 17 SEPTEMBER:
3 oude honden en 6 katten worden verzorgd.

Een ongeloofijke
transformatie
Hier is Griffe, een 3 jaar oude bichon-poedel kruising zoals hij
aankwam in ons asiel in Anderlecht op 28 september ... Een
hond? Nee: een dikke, vormeloze, stinkende, grijze massa van
modder, stof en vuil. Zijn 'vacht', oren en bijna onzichtbare
ogen zitten vol met ongewenste gasten. Een trillende, bange,
wanhopige haarbal! Heeft hij ooit de deskundige handen van
een trimsalon gekend? Niemand kan het betwijfelen...

En hier is de nieuwe "Griffe" die wacht om geadopteerd te
worden, met een geschoren snit : helemaal schoon, helemaal
mooi, helemaal wit... en onvermijdelijk ook slanker na een
goed bad, al het geduld, de zachtheid, de precisie en de efficiëntie van de tondeuse van onze verzorger Ragab.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

BE57 0682 0361 3535

BE71 3100 0291 8069
Help Animals
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Het helse
geluid
van stilte…
Ik herinner me een hels lawaai: het lawaai van de stilte... Van hen
die hun oren dichtstopten om me niet te horen. Van hen die hun
ogen sloten en hun weg vervolgden, zich haastend om niet naar
mij te kijken. Van hen die schuldig waren aan onverschilligheid en
het niet verlenen van hulp.
Van al diegenen die stil waren en wegkeken om mijn smekende
gemiauw te negeren...

3 mei 2021.

Nee! Ze zullen nooit, nooit op straat geboren worden! Alsjeblieft, help me! Kijk naar mij. Hoor je me!
Maar alleen het verstikkende gehuil van de stilte antwoordt
mij. Toch miauw ik al uren. Ik heb de pijnen van het werpen
doorstaan. Ik heb tevergeefs van deur tot deur gezworven in
de hoop een dak boven het hoofd van mijn baby's te vinden.
Uiteindelijk sleep ik me, compleet uitgeput, naar een pakhuis
in Anderlecht.

Mei, Juni.

Ik gun mezelf geen rust. Mijn dagelijkse horizon is beperkt tot de tralies van een grote kooi. Een offer dat
ik graag aanvaard als ik ze zie opbloeien. Dat is normaal. Ik
geef ze de hele dag melk en tederheid! Fabienne en Diana,
onze verzorgsters, verliezen ons niet uit het oog: er is geen
sprake van ontsnappen aan hun wekelijkse weging om de
evolutie van hun gewicht nauwlettend in het oog te houden!
Mijn vierling groeit in kracht en schoonheid... maar niet in
wijsheid: echte kleine acrobatische duivels die staan te popelen om ruimtes te verkennen en ontdekkingen te doen, klaar
om allerlei kattenkwaad uit te halen!
Ik ben gekalmeerd, gelukkig. Mijn Patsy is niet langer dat miezerig schepsel met een onzekere toekomst. Ze is nu een levendig, gelukkig en speels katje dat het uitstekend kan vinden
met haar broers en zus. Zij is ook Miss "The Voice", een miauwende kat die constant op zoek is naar aandacht en knuffels!

30 juni. Mijn hele bende doet het geweldig! Net als de-

vierling maak ik voor het eerst van mijn leven kennis met dat
vreemde instrument dat jullie een injectiespuit noemen. Ik
voel nauwelijks de vluchtige sensatie van een injectie: een
vaccin dat ons allen moet beschermen tegen een dodelijke
ziekte.
Het is voor ons eigen bestwil: het vertegenwoordigt de hoop
dat we spoedig onze kooi zullen verlaten, dat we onze vrijheid
zullen herwinnen, dat we zullen worden geadopteerd door
een liefhebbende familie die ons de laatste moeilijke maanden zal laten vergeten. Dus geef ik dapper het goede voorbeeld en laat me doen zonder terug te deinzen.

Oef! Iemand heeft me eindelijk gezien en belt Help Animals
om me te komen halen! Sayed, een verzorger, brengt me
rechtstreeks naar de schuilplaats. Maar het is te laat: in de
dierenartsenkamer ontdekt hij mijn eerstgeboren kitten in
de transportkist. Dit is het begin van een tergend lange bevalling: de vierde zal pas de volgende ochtend geboren worden.
Mijn andere drie vierlingen zullen deze wrede beproeving
niet overleven...
Ik mag niet instorten. Ik ben pas een jaar oud. Toch ben ik nu
Patsy's moeder, de enige overlevende van deze ramp. Patsy,
mijn kleine vechter, mijn driekleurige mini-mij, zo'n broos en
fragiel stukje leven... Zal ze weerstand bieden? Ja, ik zal leven
zodat zij leeft!

6 mei. Waarom? Waarom hebben ze haar uit hun huis ge-

laten? Een paar seconden later reed een stalen beest met vier
moorddadige wielen haar frontaal op straat aan en ontnam
haar het leven! Ze laat vier twee weken oude weesjes achter,
die ook met spoed naar Help Animals worden gebracht... Wie
was ze? Ik zal het nooit weten. Zonder hun moeder, lopen vier
harige tabbies het gevaar te sterven. Zeggen ze niet dat waar
er één is, er ook vijf zijn?
En ik heb melk, hart en liefde voor vijf! Pamela, Patrick, Peter,
Popov... het maakt niet uit dat ze ouder zijn dan mijn baby!
Ik accepteer ze, ik verzorg ze, ik lik ze, ik voed ze op, ik koester ze als mijn eigen kittens. De liefde van een moeder die de
mensen hen ten onrechte hebben ontnomen door hun achteloosheid en roekeloosheid, zal ik, een anonieme moederkat,
hun geven.
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9 juli.

Vreselijke klap: mijn vierling werd zojuist weg haald
richting "sterilisatie". Ik begrijp onmiddellijk dat we elkaar
niet meer zullen zien. In enkele seconden ben ik plotseling alleen met mijn net ingeënte katje.
Ik ervaar deze scheiding als een echte verminking: ik ben beroofd van mijn kleintjes! Ben ik nog steeds een moeder? Een
enorm gevoel van leegte overvalt me. Een leegte zo ondraaglijk dat ik me 's middags opsloot. Ik word depressief. Fabienne
probeert me te troosten met aanmoedigingen en liefkozingen maar ik ben ontroostbaar. ‘s Avonds ben ik aan het eind
van mijn Latijn.
De volgende morgen, gealarmeerd door het wanhopige gemi-

auw van Patsy, beklimt Fabienne de trap met vier treden tegelijk en ontdekt een lusteloze gedaante, badend
in ontlasting: Ik. Vannacht heeft een oncontroleerbare
diarree mijn lichaam en mijn energie uitgeput. Hulpeloos kan ik alleen maar toekijken hoe mijn baby voor
mijn ogen op zijn beurt wordt leeggepompt. Kan iemand
sterven van verdriet?
We hebben de wil om te spelen verloren. Om te eten.
Grimmig, proestend, uitgeput, ben ik al een uitgedroogde schaduw, een inerte lappenpop. Een onbekend woord
bereikt mijn oren: "tyfus". Ik heb de moed niet meer om
te vechten. Een dunne naald dringt zachtjes in mijn huid.
Ik zal geen tijd hebben om afscheid te nemen van hen
die ik zo heb beschermd en liefgehad. Over een paar seconden zal ik niet langer lijden. Ik was niet veel, hooguit
een voorbijvliegende vogel. Nu ben ik niets. Voor Patsy
en mij zal er nooit meer een morgen zijn. Waar ik ook ga,
ik zal zeker een onbekende moeder tegenkomen die van
de mensen geen kans heeft gekregen om haar kittens te
zien opgroeien.
Mijn naam was Pitta. Ik heb niet gevraagd om geboren te worden. Maar zoals zoveel onwetende mensen,
heb je mijn moeder niet gesteriliseerd... En toen heb je
verzuimd om mij te steriliseren! Des te erger als jouw
blindheid, jouw schuldige egoïsme mijn dood veroorzaakte net zoals die van vijf andere onschuldige slachtoffers van jouw onverschilligheid, toch? We zijn tenslotte 'slechts' onzichtbaar, louter dieren die je net zo snel
vervangt als kapot speelgoed...
Het lawaai van uw stilzwijgen is werkelijk hels, u die
door uw koppigheid en nalatigheid elke dag die duizenden katten ter dood veroordeelt waarvan u beweert te
houden, maar die u nooit hebt laten steriliseren.
Fabienne Vander Meuter, Danielle Roelands,
Diana Da Silva, Anne Dumortier.

Laat het verhaal van Pitta je achter met een déjà vu? En toch,
voor ons, verzorgers en vrijwilligers, is het een triest echt verhaal dat ons voor altijd zal tekenen...
Ja, elk jaar bevallen nog steeds honderden zwangere, zwerf- of
achtergelaten katten in asielen.
Elk jaar wordt hun leven bedreigd door de kwade trouw, de
onwetendheid of de onbewustheid van sommige mensen. Zij
die beweren van hen te houden, maar hen, in weerwil van de
wet, niet steriliseren en hen zonder voorzorg naar buiten laten
gaan met het risico overreden te worden, waardoor zij ontelbare nesten van verweesde kittens achterlaten... die op hun
beurt de asielen overspoelen.
Elk jaar lopen deze katten en hun niet-gevaccineerde kittens
het risico te sterven aan ziektes als tyfus...
Wees verantwoordelijk: onderneem actie! Geef de boodschap
door: steriliseer uw katten om te voorkomen dat ze veroordeeld worden tot een wrede dood!

NIEUW !
UW KALENDER « EDITIE 2022 »
IS TER BESCHIKKING !
Uw kalender 2022, een leuk en onmisbaar geschenk in het dagelijks leven,
ligt ter uwe beschikking sedert 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 eerste ééntje afhalen bij Help Animals !
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KATTEN
TYPHUS
OF KATTENPALEUCOPENIE (FPV)

Het virus dat verantwoordelijk is voor kattentyfus is een PARVOVIRUS die verschilt van het Parvovirus bij honden. Zeer resistent in de omgeving waar het 1 jaar kan overleven, dit virus
(dat geen beschermend omhulsel heeft) is resistent tegen de
meeste desinfectiemiddelen. Het infecteert alle katten, maar
ook nertsen, vossen en wasberen. De meest blootgestelde zijn
DE NIET-GEVACCINEERDE KITTENS.

De transmissie
Het wordt overgedragen door oraal-neuscontact via de
secreties en excreties van zieke dieren: urine, braaksel,
maar ook door de ontlasting die de virale deeltjes bevat:
ofwel door er direct aan te ruiken, hetzij door hun poo
tjes, vervuild door kattenbakvulling, te likken, maar ook
indirect door besmette voorwerpen (schalen, speelgoed,
manden, enz.), en vooral door handen, kleding en schoenen van mensen die een besmet dier hebben aangeraakt.

Welke gevolgen?
Na inname van het virus migreert het naar het darmepitheel en vervolgens naar de lymfeklieren en beenmerg.
Het kitten stopt met eten, krijgt koorts, braakt dan en
heeft bloederige diarree. Hij zal snel uitdrogen. Zijn aantal witte bloedcellen daalt sterk en remt zijn immuunsysteem. In 80 tot 90% van de gevallen sterft het kitten.
Als een poes tijdens de zwangerschap tyfus krijgt, valt het
virus de hersenen van foetussen aan, die, als ze toch worden geboren, evenwichtsstoornissen vertonen door het
hypoplastisch cerebellum. Deze kittens kunnen niet eten,
ze beven en rollen op hun zij. Als ze het toch overleven
met deze cerebellaire ataxie blijven ze levenslang ernstig
gehandicapt. Als een zwangere kat een vaccin krijgt op
basis van een levend virus, kunnen de jongen deze ziekte
ook vertonen!

Hoe de diagnose stellen?
De diagnose wordt gesteld door de methode van PCR in
de ontlastingsmonsters van kittens met diarree.
De kat blijft vele weken besmettelijk nadat de symptomen zijn verdwenen. Serologische tests maken geen onderscheid tussen antistoffen na infectie en antistoffen na
vaccinatie!

Vaccineer je kat!
Gelukkig bestaat er een uiterst effectief vaccin dat al
moet worden toegediend aan kittens van 8 weken oud,
gevolgd door een booster als ze 3 maanden oud zijn. Dan
is er na een jaar een herhaling nodig. Deze vaccinatie is
essentieel: zelfs katten die binnenshuis leven, zouden het
moeten krijgen.
In de huidige praktijk heeft de werkzaamheid van het
vaccin de ziekte vrijwel uitgeroeid. Typhus komt het
meest voor in gemeenschappen met niet-gevaccineerde
volwassen katten en kittens, zoals voederplaatsen voor
zwerfkatten.

Let op : vanwege de grote hoeveelheid virale ontlading
in de natuur, worden asielen geconfronteerd met bepaalde vormen bij katten die goed zijn gevaccineerd en in
gemeenschap leven.

Christiane Loeman
Dierenarts
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Opendeurdagen
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ZONDAG
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Bezoek van het asiel | Kleine vegetarische catering | Drankstand | Tombola
Nagerechten | Adopties en ontmoeting met onze beschermelingen...
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Roemeense
straathond.
			 Wat is een triester lot voor een hond dan
aan niemand toe te behoren. (Paul Claudel)
25 augustus. Na 223 dagen van ijdele hoop, voor mij die slechts met veel
moeite op de mens vertrouwde, is eindelijk de tijd gekomen om deze kooi,
waarvan ik al bijna acht maanden de huurder ben, voorgoed te verlaten... Om u ook te vertellen over mijn bestaan als vluchteling, doordrenkt
van leed. Neen, ik ben niet in België geboren: ik heb de eerste maanden
van mijn leven doorgebracht in de straten van Roemenië, waar tienduizenden zwerfhonden veroordeeld zijn tot een leven van ongewenste en
onaanraakbare paria’s...
Waar elke centimeter aarde stinkt naar angst, pis, honger, schoppen,
vuilnis, uitlaatgassen, blaffende pijn... onmenselijkheid! Waar elke minuut een kwestie van overleven is voor ons die, in de brandende zon of
de vrieskou, proberen te ontsnappen aan het dagelijkse bloedbad van
wapenstokken en geweren...

Wie zijn die Roemeense honden ?
De aanwezigheid van 40.000 tot 60.000 zwerfhonden
(volgens schattingen van de prefectuur en dierenbeschermings-NGO’s) in Boekarest, een stad met 1,7 miljoen inwoners, is een steeds terugkerend onderwerp van controverse in Roemenië. Om erachter te komen waarom moet
je teruggaan naar de jaren tachtig, toen dictator Ceaucescu zijn land aan het industrialiseren was. Veel mensen van
het platteland werden gedwongen naar de stad te verhuizen om te werken, wat leidde tot de afbraak van hele
buurten met huizen met binnenplaatsen. Die werden vervangen door flatgebouwen waar honden en andere huisdieren werden geweerd. Velen werden vervolgens aan
hun lot overgelaten in de straten van steden en dorpen
indien zij niet werden gesteriliseerd.

Wrede en ondoeltreffende
uitroeiingscampagnes
De zwerfhondenpopulatie is sinds dan letterlijk geëxplodeerd. Geconfronteerd met dit oncontroleerbare fenomeen voerde Roemenië massale uitroeiingscampagnes,
waarbij milities (hondenvangers die werden ingeschakeld
naar gelang het aantal gevangen honden) werden betaald
om op de honden te jagen en ze neer te knuppelen, dood
te schieten of gevangen te nemen alvorens ze te euthanaseren. Zij werden aan de oren gemerkt bij binnenkomst
in smerige, vervallen gemeentelijke hondenhokken waar
zij werden opeen gepropt. Deze dieren stierven gewoon18
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lijk aan ziektes (zonder enige verzorging), verhongerden
of doodden elkaar zelfs. Deze situatie is aanzienlijk verslechterd nadat in 2008 een dierenbeschermingswet
werd uitgevaardigd om sterilisatie te bevorderen en zo
het probleem onder controle te krijgen. Helaas heeft deze
wet geleid tot een toename van het aantal honden dat in
deze gemeentelijke asielen werd ondergebracht en heeft
zij uiteindelijk niet kunnen voorkomen dat de officieuze
uitroeiingscampagnes werden voortgezet.

Een nieuwe wet die de euthanasie van
gevangen honden toestaat
Terwijl meer dan 300.000 straathonden waren gedood
na de dood van een 4-jarig kind dat door 5 honden was
gebeten in de buurt van een park in Boekarest, tot groot
ongenoegen van verdedigingsverenigingen en dierenliefhebbers die pleitten voor de sterilisatie van deze honden
met het oog op hun adoptie om het probleem te verminderen, heeft het Roemeense parlement op 10 september
2013 een wet aangenomen die de euthanasie toe-

staat van niet-opgeëiste zwerfhonden in gemeentelijke asielen binnen 14 dagen na hun vangst. Toch worden
deze asielen nog steeds betaald om honden te doden, wat
hen lijkt aan te moedigen dit massaal te doen!

Maar vandaag, dankzij Martial en Valentin, zal Rex nooit
meer hoeven te vrezen dit sinistere lot te moeten ondergaan...

Dank u voor het beantwoorden van onze
vragen. Sinds 25 augustus, maakt Rex nu
deel uit van jullie familie. Waarom wilde u deze gekruiste Sharpei adopteren
die op 13 januari 2021 bij Help Animals
werd achtergelaten?
Mijn zoon en ik waren hem een week eerder komen opzoeken en waren meteen verzot op hem, ook al was hij
erg op zijn hoede voor ons. Het eerste bezoek zou sommige mensen hebben afgeschrikt, maar Geoffrey, de medewerker van Help Animals die de taak van het socialiseren
van Rex op zich had genomen, liet ons zien met wat voor
soort hond we te maken hadden als hij zich op zijn gemak
voelde bij zijn verzorger. We konden zien dat als je niet
opgeeft bij het eerste teken van problemen, je een mooie
en unieke relatie met Rex kon opbouwen.

Wat precies trok jullie in hem aan? Hoe
waren zijn eerste dagen met jullie? Hoe
heeft hij zich ontwikkeld sinds zijn aankomst in uw gezin?
In het prille begin voelden we ons tot hem aangetrokken
omdat we hem erg mooi vonden. Toen wij hem voor het
eerst ontmoetten, beviel zijn karakter ons: het feit dat wij
elkaar moesten leren kennen en een band met hem moesten opbouwen, deed ons inzien dat het mogelijk was een
gouden band met deze hond op te bouwen.
De eerste dagen na zijn adoptie verliepen goed, hij haalde
nog wel eens kattenkwaad uit in huis (plassen of dingen
vernielen) maar daar stopte hij heel snel mee, hij kwam
naar ons toe en beetje bij beetje voelde hij zich thuis. Nu
bewaakt hij het huis, wil ons beschermen als we gaan
wandelen, en het is feest wanneer we terugkomen. Hij
wordt ook socialer: sindsdien heeft hij zonder problemen
andere familieleden en vrienden ontmoet.

Hoe zou je zijn
persoonlijkheid omschrijven?
Hij is erg innemend, erg vriendelijk indien hij de persoon
kent die voor hem staat, hij is ook erg speels en energiek,
het is een hond die meerdere keren per dag uitgelaten
moet worden om hem een beetje te vermoeien. Hij is nog
niet erg gehoorzaam, maar er is vooruitgang sinds zijn
adoptie. Traktaties zijn een goede manier om hem te laten gehoorzamen!
Bovendien is hij niet het type dat zich door zomaar iedereen laat aaien, je moet tijd met hem nemen, je niet haasten maar, als je niet stopt bij de eerste moeilijkheid, is hij
een gouden hond.

Voordat hij in België aankwam, leefde
Rex zijn eerste maanden in Roemenië in
precaire omstandigheden: denk je dat hij
nog steeds de nasleep van deze periode
in zijn gedrag heeft?
Ja, hij is inderdaad erg op zijn hoede voor sommige mensen die hij tijdens zijn wandelingen tegenkomt, hij vindt
het erg moeilijk om ze te vertrouwen en wij denken dat
dat de reden is waarom hij zich tijdens onze eerste ontmoeting niet echt door ons heeft laten benaderen.

Bent u sinds zijn adoptie geconfronteerd
met specifieke moeilijkheden die verband houden met zijn verleden of met
zijn lange verblijf in ons asiel? Hoe heb je
ze kunnen verhelpen?
We moesten een band met hem smeden. Dat ging niet
in een uurtje, maar eens hij begreep dat wij zijn nieuwe
familie zouden worden, stelde hij zich voor ons open en
sindsdien hebben we geen moeilijkheden meer gehad
buiten zijn wantrouwen tegenover anderen. We proberen hem een beetje te socialiseren door hem vrienden en
familie te laten ontmoeten en dit werkt vrij goed.

Wat maakt hem zo vertederend voor
jullie? Wat brengt zijn aanwezigheid aan
in jullie leven?
We zijn trots op de relatie die we met Rex hebben opgebouwd. Telkens als hij bij ons komt om te knuffelen, her-

inneren wij ons hoe wantrouwig hij in het begin voor
ons was en zien wij hoezeer hij naar ons toe gegroeid
is. Hij houdt ervan verwend te worden, met ons te
spelen, uitgelaten te worden. We hebben veel moeite gedaan om hem zich thuis te laten voelen en hij
doet het prima.
Zijn aanwezigheid verheugt ons want hij schenkt ons
veel liefde, geborgenheid, een flinke dosis wandelen
om weer in vorm te komen en vooral veel mooie momenten.
Martial en Valentin Michaux, Anne Dumortier
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Moeten religieuze
inwijdingen het
dierenwelzijn
verdringen ?

Het vinden van de juiste balans tussen dierenwelzijn en
vrijheid van godsdienst ligt aan de oorsprong van het probleem. Dit is een strijd die veel dierenbeschermingsorganisaties al sedert verschillende decennia voeren. Help
Animals is er één van.
Het idee om het principe van vrijheid van godsdienst niet
te respecteren dat bestaat in België, in Europa en in sommige andere landen ligt ver van ons. Laten we hier benadrukken dat we het geluk hebben in een democratie te
leven die, ook al is ze onvolmaakt naar menselijk beeld,
het mogelijk maakt om ieders ideeën en argumenten ter
discussie te stellen. Dat is niet zo in alle landen!
Wij geloven stellig in een constructieve dialoog, het enige
resultaat dat mensen van goeder trouw waardig is, om
de normen en waarden te ontwikkelen, zonder daarom
de leefregels van het filosofische of religieuze leven van
de ene of de andere gemeenschap te negeren, denigreren of af te wijzen, en die integraal deel uitmaakt van de
bevolking van ons koninkrijk. Alle religies, zonder uitzondering, die zijn ontstaan sinds de komst van de mens op
de planeet Aarde, hebben de relatie tussen mens en dier
die hen omringen, aangepakt, soms gecodificeerd. In de
loop der eeuwen zijn ze allemaal geëvolueerd, soms verdwenen, en allemaal zijn ze – en zijn ze nog steeds – het
onderwerp van interpretaties met betrekking tot hun
20
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dogmatische en fundamentele principes. Deze evolutie is
nooit gestopt en zal ook nooit stoppen, net als de ontwikkeling van de mensheid.
Ons gedrag ten opzichte van dieren en van biodiversiteit
in het algemeen lijkt niet meer op dat van onze voorouders. Omdat we ons realiseerden dat we de essentie van
onze natuurlijke omgeving zouden verliezen, hebben we
onze perceptie van de toekomst van onze planeet veranderd (zelfs als dit slechts het begin is van grote omwentelingen).
Hetzelfde geldt voor het dierenwelzijn, waar in de afgelopen eeuwen niet echt op gelet werd. Tegenwoordig is
het een grote bezorgdheid voor de meesten onder ons
en noodzakelijkerwijze ook die van onze politici.
We hebben samen met andere dierenwelzijnsorganisaties deelgenomen aan de betoging die op
21 oktober 2021 in Brussel werd georganiseerd,
teneinde de leiders van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest eraan te herinneren dat we wensen dat ze
zouden stemmen voor een verbod voor slachten
zonder verdoving. Hoewel de Brusselse regering
geen beslissing in die richting heeft genomen, is
het debat nog lang niet voorbij.

Onverdoofd slachten
We hebben er ongetwijfeld allemaal al van gehoord,
meestal zonder te weten wat het betekent. Waar is de
polemiek? Om het vlees geschikt te maken voor consumptie, vereisen de moslim- ("halal") en joodse ("koosjere") religies naleving van bepaalde regels, en in het bijzonder dat het dier "intact" moet zijn voordat het wordt
gedood, maar vooral dat het dier in volle bewustzijn geslacht moet worden, dus zonder enige voorafgaande verdoving, zodat hij volledig kan leegbloeden. De aderlating
moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen
die zijn goedgekeurd door de respectievelijke religieuze
autoriteiten. Het is natuurlijk een kwestie van niet gedwongen worden om het meerdere keren te doen tijdens
de slachting! Tijdens het "levend" slachten, zonder enige
vorm van verdoving, ondergaat het dier de meest verschrikkelijke pijn en zijn doodsstrijd kan langer dan een
paar minuten duren (onder meer schapen en runderen)
want, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, treedt
de dood niet onmiddellijk in: het hart blijft kloppen en dit
is de reden waardoor het dier doodbloedt.
Gedane studies door wetenschappers over de hele wereld bewijzen dit duidelijk.Hoe kan men daar zelfs aan
twijfelen? Dieren zijn gevoelige wezens, het zou absurd
zijn om het tegendeel te beweren.
Er bestaat echter een oplossing die het mogelijk maakt
om te slachten met inachtneming van de religieuze voorschriften terzake: namelijk "elektronarcose". Het dier
krijgt een elektrische schok toegediend waardoor het
niet meer reageert op pijn. Deze toestand duurt slechts
een paar minuten voordat hij het bewustzijn van de pijn
opnieuw voelt. Het is dan ook onmiddellijk na de elektrische schok dat zijn keel moet worden doorgesneden om
te voorkomen dat hij ondraaglijk lijdt. Dit is duidelijk een
omkeerbare bedwelming, het dier is levend en wel en
intact, gewoon verdoofd, en het respect voor religieuze
vereisten is gegarandeerd. Dit is echter niet de mening
van de moslim- en joodse verenigingen die vinden dat dit
proces in strijd is met de regels die zowel de Koran als de
Thora voorschrijven.

Het wettelijk kader
Slachten zonder verdoving is in Europa verboden, maar
er bestaat een uitzondering wanneer het wordt uitgevoerd volgens religieuze inwijdingen. De Europese autoriteiten hebben hierdoor de lidstaten dus toegestaan
om te kiezen voor verbod of tolerantie. Denemarken,
Zweden, Finland, Estland en Slovenië hebben het verbod
zonder enige uitzondering ingevoerd. In België stemden
het Waalse en Vlaamse parlement sinds 2019 ook voor
een totaal verbod op hun respectievelijke grondgebied.
Het Grondwettelijk Hof heeft de verschillende rechtszaken, ingediend door de moslim- en joodse verenigingen,
tegen het Waalse en Vlaamse verbod op het slachten van
dieren zonder voorafgaande verdoving, verworpen. Het
principe van dit verbod is dan ook wettelijk bevestigd
door de hoogste juridische instanties, zowel nationaal als
Europees.
Vandaag is het Brusselse parlement de enige die nog
steeds geen wetgeving in die zin heeft uitgevaardigd, en
die trouwens het ontbreken aan een beslissing op 21 oktober laatstleden bevestigde. Omdat de Brusselse regering er niet in slaagde een akkoord te bereiken, werd dit
dossier "van de agenda gehaald". Het debat wordt dus
uitgesteld tot een volgende vergadering van het Parlement. De redenen die bepaalde politieke meerderheidspartijen aanvoeren zijn ongegrond: alleen electorale
argumenten (niet erkend) dwongen hen om geen standpunt in te nemen. Dierenwelzijn weegt niet echt door als
het gaat om het tonen van gezond verstand en politieke
moed! Iedereen is vrij om zijn eigen mening hierover te
hebben met respect voor zijn diepste overtuigingen.
Laten wij er u nogmaals op wijzen dat Help Animals zonder enige twijfel het verbod op slachten zonder verdoving verdedigt en het gebruik van elektronarcose ondersteunt, wat het mogelijk maakt om een evenwicht
te vinden tussen respect voor religieuze praktijken en
dierenwelzijn en om het lijden van het dier te verlichten
voordat het wordt gedood.
Christian De Meyer
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DIERENMISHANDELING

WAT TE
DOEN ?
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN
BRUSSELS

WALLONIE

VLAANDEREN

Verantwoordelijke minister :
De heer Bernard CLERFAYT

Verantwoordelijke minister :
Mevrouw Céline TELLIER

Verantwoordelijke minister :
De heer Ben Weyts

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal
Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur

Kabinet Minister
Ben Weyts
Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : info@environnement.brussels
www.environnement.brussels
Tel : 02/775 75 75

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be
(algemeen gratis nummer)
Tel : 081/33 60 50 of 17 18

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be
(algemeen gratis nummer)
Tel : 02/552 66 00 of 17 00

HOOFDSTEDELIJK GEWEST

CREMATORIUM VAN SOMBREFFE
VOOR GEZELSCHAPSDIEREN EN PAARDEN

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

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

ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA
Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE
T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78
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Open van dinsdag tot vrijdag
van 6u30 tot 18u30
Zaterdag van 7u tot 18u.
Zondag 7u tot 15u
Gustaaf Vanden Berghestraat 1,
1070 Anderlecht

Bedankt

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

Wisten jullie?
Dat jullie de beste opvangmogelijkheden bieden aan verwaarloosde honden, katten, paarden, ezels, geiten, schapen
en pluimvee... ? Allen slachtoffer van de menselijke onverschilligheid en lafheid....

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

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

Jullie giften en vrijgevigheid zijn onvoorwaardelijke bewijzen 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.

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.
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.

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

BE57 0682 0361 3535

BE71 3100 0291 8069

Exotische schildpadden
achtergelaten in onze vijvers

Gewonnen op beurzen of gekocht in een dierenwinkel voor
slechts enkele euro's, vele kleine waterschildpadden van
nauwelijks 5 centimeter lang en slechts een paar gram zwaar
hebben mensen gelukkig gemaakt. Voor een tijdje maar, want
met de tijd groeit de kleine schildpad en heeft ruimte en de
juiste verzorging nodig. Toegegeven moet worden dat de
verkopers in de meeste gevallen voorzichtig genoeg waren om
niet te zeggen dat ze bijna 30 centimeter groot en tot 30 jaar
oud konden worden!
Er ontstond een zekere verveling en het idee om het dier in
het wild vrij te laten was snel geboren. Op een avond werd de
schildpad, die al zo'n 15 centimeter was gegroeid, uit het zicht
"vrijgelaten" aan de oever van een nabijgelegen rivier of vijver.
Zo heeft België nu veel reptielen, waarvan het overgrote deel
ingevoerde schildpadden zijn!
Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel vormen geen
uitzondering op de regel. De situatie is zo zorgwekkend
geworden dat maatregelen moeten worden genomen om
te voorkomen dat zij uit de hand loopt, zoals in bepaalde
regio's in Zuid-Frankrijk het geval is. De fauna en flora van de
vijvers hebben sterk te lijden onder de aanwezigheid in grote
getale van deze waterschildpadden, voornamelijk de Florida
schildpadden, die zware schade toebrengen aan de betrokken
ecosystemen.

Een beetje geschiedenis...
Deze worden nog steeds industrieel gekweekt in
gespecialiseerde kwekerijen, hoofdzakelijk in de Verenigde
Staten. In 1975, na de uitbraak van salmonellose bij kinderen
(het verband werd duidelijk vastgesteld door wetenschappers),
keurden de autoriteiten een totaal verbod op de verkoop in de
Verenigde Staten goed. De uitvoer ging onmiddellijk naar Azië
en vooral naar Europa.
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In België werden in de jaren negentig elk jaar meer dan
300.000 exemplaren ingevoerd, tot de Europese autoriteiten
eind 1997 besloten ze te verbieden. Dit verbod werd helaas
omzeild door de invoer van ondersoorten en andere kleine
Amerikaanse waterschildpadden.
Om dit besluit kracht bij te zetten, is de Florida-schildpad
sinds 2015 echter opgenomen in de Europese verordening
betreffende het beheer van de introductie en de verspreiding
van invasieve uitheemse soorten met een negatief effect op de
biodiversiteit en de menselijke gezondheid.

De schade
Ze zijn vooral dol op moerassen en vijvers met een overvloedige
vegetatie. In de zomer, neergestreken op drijvende takken,
eilandjes of toegankelijke oevers, kan men ze zien zonnen
tijdens de heetste uren van de dag. Dit is van vitaal belang voor
hun overleving.
Als alleseter vallen zij algen en andere waterplanten aan,
maar ook pootvis, insecten en kleine amfibieën (salamanders,
padden, enz.), waardoor zij een toch al kwetsbaar
ecosysteem verstoren. Hun massale aanwezigheid is ook
medeverantwoordelijk voor het verdwijnen van Europa's
enige natuurlijke schildpad, de Europese moerasschildpad of
modderschildpad genoemd (een beschermde soort).
Zij zijn bestand tegen de koude van de winter, maar planten
zich op onze breedtegraden niet voort, behalve in de verder
naar het zuiden gelegen streken (vooral het zuiden van
Frankrijk). Als hun aantal in ons land voortdurend toeneemt,
is dat alleen maar te wijten aan de voortdurende toename van
het achterlaten!

Ook mag het zeer reële risico van overdracht van ziekten op
plaatselijke dieren niet over het hoofd worden gezien. Ze zijn niet
gevaarlijk voor de mens, afgezien van de altijd aanwezige mogelijkheid
van besmetting met salmonella.
Met een levensverwachting van 20 tot 30 jaar, en vaak meer in
gevangenschap, kan de Florida-schildpad op een of andere dag een
probleem worden voor zijn eigenaar. De eigenaar moet zijn gezond
verstand gebruiken en het dier niet vrijlaten in het wild, wat volstrekt
illegaal is.
Ook al zijn het er maar heel weinig, er bestaan gespecialiseerde
opvangcentra, zoals de ASBL Carapace. Daar zal zij worden verzorgd
door bekwame en gepassioneerde mensen, wat zij verdient.

Ch. De Meyer

DONORLID WORDEN
U W

LID

LID

15€

25€

F I S C A L E

LID

60€

Weet echter dat dit lidgeld – ongeacht het bedrag – niet
fiscaal aftrekbaar is.
Opdat u de giften die u zo vrijgevig doet zou kunnen
aftrekken van uw belastingen, dienen ze per jaar een
minimum bedrag van 40,00 euro (exclusief lidgeld) te
bereiken. Wanneer u verschillende betalingen groepeert op een en dezelfde overschrijving (bijvoorbeeld:
lidmaatschap, gift, kalender, oudere dieren,…) is het uitermate belangrijk dat u duidelijk het bedrag vermeldt
dat overeenstemt met elk van deze verrichtingen.
Het is inderdaad zo dat sinds wij erkend zijn door de
Federale Overheidsdienst Financiën wij soms moeilijkheden ervaren door het feit dat leden al hun betalingen

instagram.com/helpanimalsasbl

V O O R D E L E N

LID

VOOR HET LEVEN

250€

centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde categorieën niet fiscaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het
lidgeld, een kalender,…).
Zoals u weet ontvangen wij geen enkele subsidie: de
door de Staat toegekende erkenning maakt het ons dus
mogelijk om meer giften te ontvangen. Het moet gaan
over een «wederzijds» voordeel, zowel voor u als voor
ons: uw giften zijn fiscaal aftrekbaar en deze belastingvermindering is steeds welkom en langs onze kant hopen
wij hogere giften te ontvangen om onze steeds toenemende kosten te kunnen dekken. 

facebook.com/helpanimals.be

WWW.HELPANIMALS.BE
Help Animals
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Ze zijn gelukkig

VICTOR Mr Bernard NOEL

SIM0NE Mr Je
an-Mic

hel DIENST

ORÉO Mw Kimberley DELABLANC

HERIE

KAKASHI Mw Dina DENTI

TAIKA Mw Bénédicte FOLENS

O'MALLEY
EBERT
Mr Philippe ENGL

PONPON Mw Dayana DYBMA

N

SAMI Mr Pierre LOUIS

Zij hebben ons verlaten

VLAD, 15 jaar en 9 maand
Mr Yvan MATHYS
3 maand

MARCEL, 6 jaar en
ENBAERT
Mw Lea FIORINE
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YS

MOKA, 16 jaar en 1 maand
Mw Karine FORTON

MARCUS, 16

Mw Gilberte

jaar en 2 m
aand
RAUCQ

Een nieuw
leven voor Fifi
Het verhaal van Fifi is bekend. Fifi is een vrouwelijke 9-jarige Duitse herder die door het leven niet verwend is geweest.
Haar dossier is trouwens nog steeds in omloop bij Animal Rights, die er nog altijd voor vechten om een verbod in te voeren voor
de omstandigheden waarin ze leefde, namelijk tegen het nationale verbod om een hond regelmatig aan een korte ketting vast te
binden.
Eind juni verzeilt Fifi bij Help Animals waar ze de kans krijgt om heel snel geadopteerd te worden door een familie die dol op haar
is. Maar ondanks alle genegenheid en aandacht die ze krijgt, vindt Fifi het moeilijk om haar omgeving te delen met de andere honden die al in de familie aanwezig zijn. We zijn Help Animals heel erg dankbaar dat ze hun best hebben gedaan om hun tussentijds
adoptiegezin te ondersteunen en nieuwe adoptanten te vinden. Tot op de dag van vandaag is Fifi eindelijk gelukkig. Ze dartelt
vrolijk rond in een grote tuin en wordt verwend door een familie die haar ook veel liefde geeft. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, is Fifi lief en enorm aanhankelijk.
De twee families die inmiddels vrienden geworden zijn, bedanken Help Animals oprecht voor al hun inspanningen om de best
mogelijke oplossing te vinden, maar ook voor hun luisterend oor, hun steun, hun gevoeligheid en hun toewijding.

Mijn verhaal
geschreven door mijn
jonge bazinnetje Olivia
Ooit noemden ze mij Fifi. Vandaag heeft mijn nieuwe familie
mijn naam omgedoopt tot Taïka. Een nieuwe naam voor een
heel nieuw leven.
Gedurende 9 jaar lang leefde ik in de modder, in een veel te
klein hok, kreeg weinig eten en lag ik vastgeketend aan een
veel te korte leiband.
Sommige mensen met een ongelooflijk groot hart hebben er
alles aan gedaan om me uit deze situatie te krijgen: politie,
Animal Rights, verenigingen, ... Ze gaven me nooit op, en ik zal
ze eeuwig dankbaar zijn.
Na een 9-jarige strijd word ik eindelijk naar Help Animals
overgebracht waar ze mij onmiddellijk zullen adopteren.
Maar ze hebben helaas al honden,.... en ik, ik ben niet echt sociaal !

Het is dus met veel tegenzin, maar voor mijn bestwil, dat ze
met de hulp van Help Animals een nieuw gezin voor me gaan
zoeken. Heel zorgvuldig gaat het asiel opnieuw voor mij op
zoek naar DE ideale familie voor mij.
Twee maanden later is het dan zover. We hebben eindelijk de
familie gevonden die ik nodig heb: er is oneindig veel liefde,
een enorme tuin en een huis waar ik de rest van mijn leven in
de beste omstandigheden kan doorbrengen!
Vandaag doet mijn nieuwe familie er alles aan om me gelukkig
te maken en in ruil daarvoor overstelp ik hen met mijn aanwezigheid. Ik ben een grote lieverd aan wie ze proberen alle
troost en liefde te geven die ik gedurende 9 jaar heb gemist.
Mijn nieuw baasje zou zeggen: “Dieren zijn er om oneindig
veel van te houden, niet om mishandeld te worden”.
Hartelijk dank aan Help Animals, Animal Rights, mijn nieuw
gezin en iedereen die mij heeft beschermd en me uit deze
droevige situatie heeft gehaald.
Yolande, Olivia, Bénédicte Kerkhofs… en Taïka

Uw schenkingen
zijn onze enige

steun !

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

BE57 0682 0361 3535

BE71 3100 0291 8069

Dankwoordjes

Hartelijk dank aan U die, door uw kostbare hulp en uw steun te allen tijde, ons
een geweldige helpende hand heeft aangeboden tijdens onze opendeurdagen in
Kasteelbrakel:
Vrijwilligers: Anne, Béa, Bertrand, Carla, Chloé, Danielle, Diana, Diane, Dominique, Dorethe, Eddy, Eric, Eva, Françoise, Guillaume, Irène, Jurgen, Katy,
Laetitia, Laura, Liliane, Margaux, MarieFrance, Mario, Margaux , Nadia, Nancy,
Nicole, Niels, Sarah, Sophie, Yousef... die
tijdens deze twee dagen altijd vriendelijkheid, beschikbaarheid en efficiëntie
hebben gecombineerd.

Marc en Gabriella wiens pannenkoeken
de harten van zowel kleine fijnproevers
als fijnproevers hebben veroverd!

Françoise en Lydie, onze twee onafscheidelijken, die onze vereniging op 9
oktober in Anderlecht vertegenwoordigden met hun legendarisch enthousiasme en menselijke warmte ter gelegenheid van de dierenwelzijnsfeesten
(opening van de fototentoonstelling en
presentatie van de "charter burger" in
aanwezigheid van Bernard CLERFAYT
in de oude gebouwen van de veterinaire
school) en op 16 oktober aan de vijvers
van Marius Renard.

Loving Hut Express, waardoor je hebt
genoten van de authentieke smakelijke
smaak van de veganistische keuken.

Sarah en Claire, die de smaakpapillen van onze bezoekers in verrukking
brachten met jullie smakelijke veganistische taarten.

Van D'Ieteren Car Center, die ons zo
vriendelijk hun bestelwagen ter beschikking stelde om uw shuttles in een
goed humeur te houden.

HELP ANIMALS WIL
JE OOK HARTELIJK
BEDANKEN...

TOM & Co voor de brokjes, manden en
speelgoed die aan onze bewoners worden aangeboden.

Julie, zo inventief en genereus, wiens
kleine boetiek met coole items en sieraden die volledig ten gunste van onze
dieren werden verkocht.

Chanson

Pâtisserie CHANSON, onze trouwe partner, wiens immer overheerlijke taarten
u wederom in verrukking hebben gebracht.
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We willen ook de schepen van dierenwelzijn van Anderlecht, mevrouw Nadia KAMMACHI, bedanken voor haar
uitnodiging, evenals de gemeentelijke
dienst.

Final Flash Painting, een kunstenaar
met een even genereus als inventief
talent, die een selectie van zijn vinyl en
canvas te koop heeft aangeboden ten
behoeve van het toevluchtsoord.

Loïc Van Deun, presentator van Radio
Émotion die ons uitnodigde om over
Help Animals te praten.

Julie TATON, presentator van Radio NRJ,
voor het eren van onze voorzitster.
Het LN24-kanaal voor
zijn reportage gemaakt
in onze vestiging te Anderlecht.
Brussels Custom Ink die,
zoals elk jaar, een heel
weekend (2 en 3 oktober) tattoo flash organiseerde, waarvan alle
inkomsten volledig ten
goede kwamen aan Help
Animals.

De Lions Club Brussels Nations, die we
mochten verwelkomen op 27 oktober.
Met als doel: schenking van voedsel,
speelgoedjes, goed
humeur .....en enkele
hondenwandelingen!

De klanten van Delhaize Mutsaard alsook Cat Women, voor het organiseren
van een voedselinzameling waarvan
onze dieren hartelijk kunnen genieten.

L’agence immobilière Sylver Properties
te Anderlecht, die op 1 november een
inzameling van giften organiseert ten
voordelen van onze dieren.

WEET DIT:
dankzij geweldige mensen en bedrijven zoals jij zijn de rechten en het
welzijn van onze dieren niet langer
een vaag abstract begrip, maar een
dagelijkse realiteit.

Aurélie en Kevin: om ons uit te nodigen
op 30 Juli, samen met de hond Nikita en
de poes Romeo bij Radio Contact

BEDANKT,
BEDANKT,
BEDANKT….
Beste vrienden van Help Animals,
Het is al een tijdje geleden dat ik
jullie absoluut dit dankbericht wilde
sturen, via ons tijdschrift.
Ik wil u oprecht hartelijk bedanken
voor uw vrijgevigheid, aan u allen
die ons zeer regelmatig deze prachtige voorwerpen schenkt om onze
tombolaloten te maken. Deze tombolaloten worden aangeboden aan
onze trouwe bezoekers tijdens onze
opendeurdagen, het is dit soort van
inkomsten die essentieel zijn voor
de werking van ons asiel.
We zijn bijzonder verheugd omdat
deze verschillende objecten grotendeels nieuw en in perfecte staat
zijn! Weet het: alleen deze actie JOUW actie - stelt ons in staat om
onze Opendeurdagen te verbeteren
met onze tombola die altijd gewaardeerd wordt door jong en oud.
Dit is wat ik je al heel lang had willen vertellen, JIJ wiens vrijgevigheid
ons al zoveel jaren vergezelt.
Beste vrienden, ons hele team
hoopt jullie in december terug te
zien tijdens onze opendeurdagen
in Anderlecht. Ik wens je tot die tijd
het beste op alle gebied.
Tot heel, heel snel.

Mireille Delaunois
Administrateur

Help Animals
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OPENDEURDAGEN SEPTEMBER 2021
IN HET ASIEL VAN KASTEELBRAKEL

PRIJS : 1,50 €

Help Animals
ANDERLECHT

KASTEELBRAKEL

―
203 Bollinckxstraat
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

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

Openingsuren alle dagen
van 10 tot 17 uur

Openingsuren alle dagen
van 13 tot 17 uur

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30230346)

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30224417)

(enkel op afspraak)

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

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

