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Opendeurdagen te 
Anderlecht op 14 en 15 mei



Anne Dumortier 

WENST U PERSOONLIJK IN TE STAAN VOOR DE 

BEHOEFTEN VAN UW LIEVELINGHOND OF -KAT ?

Wij hebben voor u een leuke en praktische formule van « aan-
gepaste peter- of meterschap » uitgewerkt. Door uw troetel-
dier te « sponseren » getuigt u niet alleen van uw steun naar 
de betrokken hond of kat, maar wordt u vooral zijn «  engel 
bewaarder » en is de kans groter dat het sneller geadopteerd 
wordt. Spreekt deze gedachte u aan? Het volstaat om eens 
langs te lopen bij uw fi nanciële instelling en er een maande-
lijkse permanente opdracht te laten opstellen ten gunste van 
rekening:

en er goed voor te zorgen de mededeling «  Peterschap  » 
(gevolg door de naam van het dier) te vermelden. Uiteraard 
bepaalt u uw peter- of meterschap naargelang uw fi nanciële 
middelen en wij sturen u zijn foto. Wij verwittigen u zodra uw 
petekind aangenomen is en indien u dat wenst, kunt u zich dan 
over een nieuwe beschermeling ontfermen. 

Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer 
02/523.44.16 voor verdere inlichtingen.

BE57 0682 0361 3535 
[HELP ANIMALS V.Z.W.]

Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of 
meterschap Peter- of 
meterschap 

Weeshuisstraat 44 / 48 
1070 Brussel
Tél. 02 / 205.12.11

Uit sympathie 

voor onze 

vrienden de dieren

Spoor-, tram-, metro- en autobusmaterieel

ISOTHERMOS S.A.
S P O O R W E G B E N O D I G H E D E N
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BUS 74 : 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.

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

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

Kasteelbrakel   10 rue du Bois d’Apechau 
HK30224417  1440 Kasteelbrakel

T.  02/204.49.50

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

BUS 73 en 78: Vertrek Zuidstation. Afstappen halte 
Internationalelaan, stappen richting ring. Oversteken 
aan de lichten en links, de Bollinckxstraat nemen. 
Voor bus 78 (die op zondag niet rijdt) afstappen halte 
Bollinckx.niet rijdt) afstappen halte Bollinckx.

BUS 49: Tussen Zuidstation en Bockstael. Afstappen 
halte "Kanaaldijk". Overstappen naar bus 78 of zich 
begeven links naar de Industrielaan richting Ring, aan 
de 2de verkeerslicht rechts en dan onmiddelijk linksaf 
in de Bollinckxstraat (rechtover Viangros)

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

Anderlecht Bollinckxstraat 203  
HK30230346 1070 Anderlecht

T.   02/523.44.16
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Het woord van de voorzitster

Stéphanie Devis
Voorzitster van Help Animals

Beste leden, beste vrienden,

·  BEDANKT, NOGMAALS BEDANKT!

Aan het begin van de lente is het altijd met hetzelfde 

enthousiasme dat we de wedergeboorte van de natuur ver-

welkomen en onze dieren zien openbloeien in de weilanden 

waar ze genieten van aangenamere wandelingen.

Dankzij uw steun en aanmoediging verwelkomen, verzorgen 

en knuffelen onze teams dagelijks dieren in nood. Met dezelf-

de motivatie bieden we ze aan ter adoptie om ze een nieuw 

leven te bieden bij JULLIE, onze geweldige adoptanten.

In onze dagelijkse strijd voor het welzijn van dieren zal ik u 

nooit genoeg kunnen bedanken voor uw kostbare steun, zo 

essentieel voor ons verder bestaan.

Jawel, het is dankzij jullie dat we ons werk en onze projecten 

om onze opvangcentra uit te breiden, hebben voortgezet. 

Dankzij jullie hebben we een stal kunnen bouwen voor onze 

koeien en een nieuwe quarantaine voor katten in Kasteelbra-

kel. Het is dankzij jullie dat onze dromen uitkomen!

·  ONZE OPVANG TE ANDERLECHT: BEETJE BIJ BEETJE...

Ook het uitbreidingsproject voor onze opvang in Anderlecht is de 

voorbije maanden goed opgeschoten. Een bezoek van de Dienst 

Stedenbouw is inderdaad zeer binnenkort gepland zodat deze dienst 

een duidelijk beeld kan krijgen van ons project en kan vaststellen dat we 

hebben voldaan aan de opmerkingen gemaakt tijdens de eerste versie 

van ons plan.

We zijn ook actief tegenover onze politieke vertegenwoordigers en ik 

heb enkele weken geleden met veel plezier mevrouw Victoria Austraet, 

onafhankelijk afgevaardigde in het Brussels Parlement, in onze opvang 

in Kasteelbrakel verwelkomd.

De afgevaardigde was al bekend met onze opvang in Anderlecht maar 

was erg onder de indruk van de evolutie van onze vereniging Help Ani-

mals in de afgelopen jaren alsook van onze tweede opvang met boerde-

rijdieren en een kattenverblijf.

·  NEE TEGEN DIEREN DIE VASTZITTEN IN DIERENTUINEN!

Altijd met hetzelfde doel om iedereen bewust te maken dat dieren 

recht hebben op een vrij, waardig en menswaardig leven, vindt U 

in deze editie een zeer uitdagend artikel van onze beheerder Anne

Dumortier over een vermeende "educatieve roeping" van dierentuinen.
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·  DE BEUL VAN OGY: GEDULD!

Laten we even teruggaan naar de zaak van de beul van Ogy waarover 

ik u in onze vorige edities heb geïnformeerd. Afgelopen november 

kondigden de advocaten van Pascal Delcourt (afwezig in de recht-

bank) op het einde van de zitting aan dat ze in beroep zouden gaan 

voor hun cliënt. Aangezien dit hoger beroep schorsend is, is zijn ver-

oordeling helaas nog niet effectief. Animals en Peril, Le Rêve d'Aby, 

ÉquiChance, Animal sans Toit en Help Animals hopen dat het hof van 

beroep van Bergen de zaak snel zal onderzoeken en het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg van Doornik zal bevestigen zodat Pascal 

Delcourt eindelijk zijn welverdiende gevangenisstraf van vier jaar zal 

uitzitten, wat ook effectief gelijk staat aan een verbod op het houden 

van dieren voor diezelfde periode.

·  ONZE REDDINGEN

Als dierenbeschermingsvereniging is het onze missie om ook regel-

matig deel te nemen aan inbeslagnames van dieren op basis van een 

dierenwelzijnsbesluit en politiebevel. Hoewel onze teams reeds vaak 

geconfronteerd werden met extreem dierenleed en pijnlijke situa-

ties, blijven ze niettemin steeds opnieuw diep ontroerd en gedesta-

biliseerd. Helaas stel ik vast dat we bij bepaalde inbeslagnames niet 

alleen worden geconfronteerd met het leed van de dieren maar ook 

machteloos staan tegenover menselijk leed. Het is niet langer onge-

woon om eigenaars te vinden met het syndroom van Noah en/of Dio-

genes, wat een enorme psychologische kracht van onze kant vereist. 

De verleiding is dan groot om die mensen onmiddellijk te veroordelen.

Zij die te midden van een hoop vuil, uitwerpselen en afval, jaar na 

jaar honden, katten, vogels en knaagdieren hebben verzameld in de 

illusoire hoop hen te kunnen redden! En toch... net als hun arme die-

ren die we helpen herstellen en weer op de been zetten, lijden deze 

mensen! Ze hebben veel meer psychologische en sociale hulp nodig in 

plaats van al die verontwaardigde vooroordelen.

Ik verberg u niet dat ik onlangs werd geconfronteerd met een bijzon-

der pijnlijk geval waarbij we zowel moesten omgaan met het leed van 

een dertigtal katten alsook met hun baasje, een dame die zich niet 

bewust was van de omgeving waarin ze met haar katten leefde.

·  TAYSON EN FREIDA WACHTEN OP U

Deze keer wil ik u voorstellen aan twee van onze “lange termijn” 

beschermelingen in het bijzonder die vol ongeduld wachten om 

uw ziel en uw hart te veroveren: Tayson (9 jarige American Staf-

ford) en Freida (5 jarige Europese kat).

Tayson die in juli 2021 in de steek werd gelaten is in het begin 

angstig maar zo schattig wanneer hij zich veilig voelt. Nu kwijnt 

hij weg achter de tralies van zijn kooi terwijl hij zo’n nood heeft 

aan een nieuwe dynamische familie met een grote tuin waar hij 

zich volop zou kunnen uitleven maar wel zonder andere dieren 

of jonge kinderen (gezien zijn fysieke kracht).

Freida, in het asiel sinds mei 2021, is de koningin van strelingen 

en knieën... Je zult geduldig en begripvol moeten zijn om haar 

gerust te stellen maar als je eenmaal veilig gesetteld bent in 

haar nieuwe koninkrijk zal Freida je overladen met dankbaar-

heid en knuffels.

·  ONZE OPENDEURDAGEN 
IN ANDERLECHT: EINDELIJK!

Alvorens de "boodschap van de voorzitster" af te sluiten, ben ik 

zeer verheugd om onze volgende opendeurdagen aan te kondi-
gen in onze opvang in Anderlecht op 14 en 15 mei.
Ikzelf, samen met al onze teams van dierenverzorgers, onze  

onthaalmedewerkers, onze directeur en de leden van onze Raad 

van Bestuur, verwachten jullie talrijk.

Noteer ook alvast dat onze opendeurdagen in de opvang van 
Kasteelbrakel zullen plaats vinden in september.

We hopen u snel te ontmoeten in onze opvang of tijdens onze 

opendeurdagen deze maand mei.

Stéphanie Devis
Voorzitster
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schenk hen een
nieuwe thuis

Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door een 

simpele love at fi rst sight effect. Een fysiek contact (bezoek aan 

het asiel, het leren kennen van het dier, regelmatig wandelen,...) is 

noodzakelijk opdat men zeker is dat de adoptie voor 100% slaagt. 

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

grondig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw 

aandacht trekt, zijn correct en de site wordt dagelijks aangepast. 

U kunt ook ter plaatse of per telefoon informeren 02/523.44.16. 

Onze ploeg zal U alle nodige inlichtingen verschaffen opdat U 

zeker weet of het gekozen dier nog een mooie tijd met U kan 

beleven.
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Souplesse, Mw BRAEKEVELD

Topaze, Mw PERRAULT

Ding Dong en Petit Pois, Mr KEUSTERMANS

Augustin, Mw COQUEREAU

Fée, Baddie, Sonnette en Lunette, Mr HEYLENSRUFUS, Mw TAMBUYSER

Dora en Rita, Mw MANCONI

ADOPTIES
I N  K A S T E E L B R A K E L
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Een welgemeende dankjewel 
aan al onze adopteerders

De Kasteelbrakelteam

Roubaba en Ditta, Mw  VINETTEBrooke, Mw MANCONI Anatole, Mw FRIPATAnatole, Mw FRIPAT

Raphael, Mw RADOJE

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

Hertog Janlaan 30 (parking mogelijkheid)

1083 Brussel Tel. 02 426 47 62

O U D E  M E T A L E N

TRIBEL METALS

Sint-Denysstraat 158/162 -1190 Brussel

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

W W W .T R I B E L . B E

Help Animals 9
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Drie helden die jou hun diepste geheimen toe-

vertrouwen en hun hart openen voor hun nieuw 

leven. Ontdek exclusief hun vertrouwelijkheid 

die eindelijk de sluier oplicht over hun persoon-

lijkheid, hun herinneringen, hun twijfels. Maar 

vooral hun diepste hoop en dromen...

EENZAME KWI-KWI
Mijn naam is Kwispel, inspecteur Kwispel. Codenaam: 

Kwi-Kwi. Oh my god! Ik wachtt al meer dan een jaar wan-

hopig,  tussen de 4 muren van mijn kooi, om al mijn talen-

ten als speurder te kunnen demonstreren.

Ik ben geen schoothond! Stilliggend op de zetel bij mijn 

baasje, nee bedankt ! Ik, ik ben altijd klaar voor actie: 

een hyperactieve Jack Russell, een echte krijger. Een 

gouden hart, met een ijzersterk karakter. Maar opgelet! 

Geen kwestie van samenleven met andere honden, poe-

zen of andere dieren.  In mijn zoektocht  richt ik mij naar 

een baasje met   "een ijzeren hand in een fl uwelen hand-

schoen", iemand die me respecteert,  een perfecte kenner 

van mijn ras. 

Het echte raadsel van mijn leven, WIE wordt mijn ultieme 

baasje, aan wie ik zal gehoorzamen, de enige aan wie ik 

dag en nacht al mijn energie en genegenheid zal aanbie-

den. Degene met wie ik duizend fascinerende onderzoe-

ken zal delen. Dat is het, het echte raadsel van mijn leven.

Om mijn droom te realiseren ga ik  geen enkele opoffering 

HELP ANIMALS BIJZONDER ONDERZOEK

Ze zijn met drie: Filou, Kwispel en Julie. De eenzame en het onafscheidelijke duo. Drie van  

onze beschermelingen "op zoek naar een nieuw baasje", voor hun een  "onzichtbare missie".

KWISPELFILOU JULIE
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uit de weg: net als mijn idool Cristiano Ronaldog, onder-

houd ik non-stop mijn atletische hondenlichaam en mijn 

uitstekende voetenwerk in de heimelijke hoop dat jij bin-

nenkort mijn persoonlijke sportcoach wordt. Politieagen-

ten en overvallers ? Ik heb absoluut mijn kant gekozen: als 

onvoorwaardelijke bewonderaar van Brad Pittbull train 

ik intensief om mijn gave als verdedigingshond. Ik bid tot 

Brigitte Bardog, onze godin van dieren in nood, om mij te 

helpen een goede start te maken! Mijn psychodog verze-

kerde me: ik ben 100% klaar om de bewaker van je ziel te 

worden. . Samen met jou wordt ik  "de beste F.B.I. "

DE A. A. (angstige anoniemen)

Wij twee , de onzichtbaren van het kattenverblijf: ik ver-

blijf hier sinds 2016... en zij sinds 2018. Ons onafscheide-

lijke duo heeft bijna 6 jaar ervaring in het zoeken, in totale 

discretie en onzichtbaarheid, naar een nieuwe baas. Maar 

ondanks zoveel jaren in onze zoektocht , hebben we nog 

geen nieuwe thuis mogen vinden! En geduld, we houden 

de moed erin....

Ik, inspecteur Filou, en zij inspectrice Julie, mijn handlan-

ger in goede en slechte tijden. Mijn assistente, mijn rech-

terhand. Ik laat haar nooit in de steek, zij is mijn steun.

Wat ? Een beetje te dik ? Oh nee ! Ik vind het echt leuk 

dat ze wat mollig is  dat ze niets heeft van de atletische li-

chaamsbouw van een judokat, noch de gratie en elegantie 

van een Cat Moss... Maar met een zesde zintuig voor het 

opsporen van misdaden... en criminelen!

En voor altijd, ze is mijn liefje, mijn soulmate, de kat van 

mijn leven... 

Uiteraard, als een perfecte heer, waak ik angstvallig over 

haar: 's nachts spinnen we teder samen, slapend met ge-

sloten kussens , poten ondersteboven. We leven een kuise 

passie, een eeuwige huwelijksreis! Anne Dumortier

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 

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

Fiscaal a� rekbaar vanaf 40,00 €

Onze missie ? Een baasje vinden, het ideale profi el kunnen 

we je eindelijk onthullen: een fi jne psycholoog, ervaren 

kenner van ons discrete en verlegen karakter, kalm, gedul-

dig en geruststellend in alle omstandigheden, hij (zij) zal 

onze onafhankelijkheid respecteren en ons de nodige tijd 

geven om ons aan te passen zonder ons direct zijn liefko-

zingen op te leggen of te snel de grenzen van onze intimi-

teit proberen te overschrijden.

Ik zou erop durven  wedden: ons onderzoek nadert de uit-

komst. Mijn uitzonderlijke fl air bedriegt me niet: we wor-

den binnenkort de privédetectives van uw huis...

Kwispel, Filou en Julie wachten 

reikhalzend om je hart te raken 

en zich bij je familie te voegen!
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TUBEKE 10 december 2021

Help Animals werd door de politie gecontacteerd in ver-
band met een schaap dat al twee weken op de vlucht was 
in de gemeente. Ter plaatse, na een korte achtervolging, 
slaagden onze verzorgers erin deze onfortuinlijke zwerver, 
die zijn toevlucht had gezocht in een garage, te vangen. 

Hij is nu veilig en warm in onze voorzieningen in Kasteel-
brakel en werd behandeld voor een abces aan zijn oog en 
andere verwondingen, veroorzaakt door prikkeldraad.

ESTINNES 12 december 2021

Onze verzorgers werden gealarmeerd door het gehuil van 
een hond en ontdekten in een smerige beerput van een 
verlaten woonst, drie kippen zonder eten of drinken en 
een dwerggeit. 
Na meerdere dagen achtergelaten te zijn geweest zijn zij 
nu toevertrouwd aan de zorgen van Help Animals. Wij 
danken de Politiezone Anderlues-Binche, de Schepen van 
Dierenwelzijn van Estinnes en de S.P.A. La Louvière voor 
hun steun tijdens deze interventie.

NAMEN  13 januari 2022. 

Op verzoek van Animaux en Peril neemt Help Animals 25 
van de 240 konijnen en cavia's op die in beslag zijn geno-
men op een illegale kwekerij. Het is duidelijk dat, gezien 
hun indrukwekkende aantal, 9 andere opvangcentra zich 
mobiliseren om hen te helpen: Au bonheur animal ASBL, 
Le Rêve d'Aby, Vzw the lucky stars, Silence animal, Tabula 
Rasa ASBL, La Vallée des animaux, Equi Rêve ASBL, Animal 
Sans Toi...T et Het Konijnenhof hebben elk bijgedragen aan 
deze redding, bijgestaan door agenten van de Cel Dieren-
welzijn van het Waalse Gewest die aanwezig waren bij de 
uitvoering van de inbeslagneming

Uitgedroogd, verwijderd van voedsel, water en de meest 
elementaire verzorging, worden de 240 ongelukkige 
slachtoffers opeengepakt in buitenhokken, geteisterd 
door vocht, maar ook in drie kamers waar de vrouwelijke 
konijnen in hun geboortekooien worden gepropt. In deze 
ondraaglijke omstandigheden worden zij tot slaven ge-
degradeerd, veroordeeld om jonge konijnen ter wereld 
te brengen die bestemd zijn om als gewone koopwaar op 
markten of in dierenwinkels te worden verkocht. Vandaag, 
eindelijk genietend van vers gras en de ruimte van grote 
leefruimten, herstellen onze 25 beschermelingen lang-
zaam dankzij de waakzaamheid van onze verzorgers en 
onze dierenarts.  Zij zullen geadopteerd kunnen worden 
zodra Minister Céline Tellier ermee heeft ingestemd hen 
defi nitief toe te vertrouwen aan de asielen die hen hebben 
opgevangen.

ONZE MISSIE
HET REDDEN VAN DIEREN IN NOOD
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LE ROEULX   19 januari 2022

(Henegouwen)

Na een inspectie door de FAVV werd Help Animals door 
de SPA La Louvière gevraagd om arme dieren te helpen die 
aan hun lot waren overgelaten.
Ter plaatse ontdekken onze verzorgers, in een totaal 
onhygiënische omgeving, Victor en Robert, twee schattige 
Vietnamese varkens die door gebrek aan voedsel in een 
uitgehongerde toestand verkeren. Gelukkig heeft ons hele 
team ze sindsdien geleidelijk aan weer bijgevoed!

Maar we waren nog niet aan het eind van onze verras-
singen gekomen... Onze dierenverzorgers ontdekten ook 
Paco, een Mechelse herder.  Opgesloten in een vochtige 
kooi had hij duidelijk gebrek aan verzorging. Een dergelijke 
behandeling bewijst dat zijn eigenaar al enige tijd van zijn 
hond af wilde. Victor, Robert en Paco worden nu met alle 
liefde verzorgd en zijn veilig in onze twee opvangcentra 
van Kasteelbrakel en Anderlecht.

WOLUWE 8 februari 2022

De gevolgen van eenzaamheid en vergetelheid hebben 
weer toegeslagen... Een 98 jarige man, alleen, gehandicapt 
en alle sociale bijstand weigerend, begrijpt niet dat hij zijn 
vier honden door een dagelijkse hel laat gaan. Ze zijn nog 
nooit in de tuin geweest. Ze kennen de betekenis van het 
woord " wandeling " niet. Maddy Brun en Maddy Blanc, 
kleine Fox terriers van anderhalf jaar oud, zitten dag en 
nacht opgesloten in een duister hokje waar een paar kom-

metjes muf water en beschimmelde etensresten verspreid 
staan op een vloer die bezaaid is met plassen urine en uit-
werpselen. Beiden dragen de pijnlijke striemen, sijpelende 
wonden en littekens van de halsbanden en metalen kettin-

gen die dag na dag in hun vlees hebben gesneden. Brigitte 
en Barbara, Cavaliers King Charles, 6 en 4 jaar oud, heb-
ben het geluk naast hun baasje te kunnen leven... maar hun 
smerige vachten vol knopen, hun lange en kromme nagels 
getuigen van een schreeuwend gebrek aan verzorging.
Dank zij de effi ciënte tussenkomst van de politieagenten 
belast met het welzijn van dieren van Zone Montgomery, 

werden deze 4 slachtoffers van verwaarlozing en mishan-
deling toevertrouwd aan Help Animals waar zij geleidelijk 
aan hun levensvreugde terugkrijgen in afwachting dat 
Leefmilieu Brussel binnen de twee maanden een eindbe-
slissing zal nemen over hun defi nitieve bestemming.
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UKKEL 3 maart 2022.

De combinatie van het syndroom van Diogenes (een fl at die 
jaar na jaar vol staat met een hoop rommel en onbruikbaar af-
val) en het syndroom van Noach (een opeenhoping van dieren 
in een krappe en totaal ongeschikte ruimte) heeft een dubbel 
tragisch gevolg: Stéphanie, Fabrizio, en ook onze verzorg-
sters Diana, Lola en Axelle worden brutaal geconfronteerd 
met het schokkende schouwspel van een apocalyptische 
puinhoop waar, in een totaal gebrek aan hygiëne, 29 katten 
veroordeeld zijn tot een dagelijkse beproeving met hun hul-
peloze baasje, volledig overrompeld door de gebeurtenissen.

VIRGINAL  18 maart 2022

De wet erkent dieren als wezens met gevoel, waardoor zij 
eindelijk het recht krijgen om niet langer als gewone dingen 
te worden beschouwd. Sommige "mensen" zetten hun werk 
van minachting, vernietiging en onmenselijkheid echter voort 
door hen te behandelen als handelswaar voor onmiddellijk 
gewin. Ja, hier zijn we verder gegaan dan de grenzen van het 
smerige...

Virginal, 18 maart. De Zwijgende Dierenvereniging van 
Moeskroen vraagt Help Animals om schapen te redden die 
aan hun trieste lot zijn overgelaten! Gealarmeerd door een 
politieagent, kwam de Waalse Dienst voor Dierenwelzijn 
ter plaatse. Net als Stéphanie, Axelle en Maxime (onze twee 
verzorgsters), konden zij alleen maar vol ongeloof en afschuw 
toekijken hoe het er daar aan toe ging: 

•  Er is helaas niets meer te hopen voor de 6 lijken (4 
schapen en hun jongen) die als ongewenst afval op houten 
pallets zijn gegooid, alvorens te worden verbrand om alle 
sporen van hun miserabele leven uit te wissen.

•  Opgesloten in een onuitsprekelijke... container, 
ligt een ander lijk tussen vier schapen, allen uitgehongerd, 
uitgedroogd en schurftig. Hun cachectische fysieke toestand 
getuigt van het onuitsprekelijke lijden dat zij in eindeloze 
maanden hebben doorstaan. Wij doen ons uiterste best om 
hen weer op de been te helpen en hun het waardige leven te 
geven dat zij verdienen.  

 Op 4 van hen na, is geen van hen gesteriliseerd. Enke-
le katten met een zorgwekkende gezondheidstoestand 
hebben zo goed als ze kunnen nesten zieke kittens ter 
wereld gebracht. Ze zijn allemaal opgevangen en wor-
den momenteel behandeld in onze asielen in Ander-
lecht en Kasteelbrakel, waar onze dierenverzorgers en 
dierenartsen hen dag na dag helpen om weer op krach-
ten te komen voordat ze voor adoptie kunnen worden 
afgestaan.

De teams van Anderlecht en Kasteelbrakel.

De slachtoffers van deze ramp zijn aan onze zorgen 
toevertrouwd totdat de Waalse Dienst voor 
Dierenwelzijn binnen twee maanden een defi nitieve 
beslissing heeft genomen over hun eindbestemming. 
HELP ANIMALS dankt de Dierenbescherming en de 
politieagent voor hun professionalisme en menselijkheid 
tijdens deze inbeslagname.

In het asiel van Anderlecht
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Dierenparken
NACHTMERRIE VAN HET LEVEN IN GEVANGENSCHAP

HEBBEN ZE EEN 
EDUCATIEVE FUNCTIE ? 

Zeker niet ! Onder het motto "educatieve functie" blijven 
dierentuinen veel bezoekers en scholen trekken. Dieren die 
in kooien worden gehouden, zijn echter zo ver verwijderd 
van hun gewoonten en gedrag in hun natuurlijke omgeving 
dat ze hun instinct nauwelijks kunnen volgen. De enige les 
die uit deze trieste regelingen kan worden getrokken, is de 
manier waarop dieren, die vrij willen zijn, zich gedragen als 
ze worden opgesloten.
Uiteindelijk zijn dierentuinen bedrijven om te entertainen, 
niet om te onderwijzen: heb je ooit zeeleeuwen zien juichen 
op de open zee nadat ze met een bal op hun snuit jongleer-
den? Wat is leerzaam aan het observeren van beren met 

stereotiep repetitief gedrag, "zoochosis" genaamd, deze 
voortdurende heen en weer beweging, een directe uiting 
van frustratie, verveling en een teken van depressie? Voeden 
vrijlevende roofdieren in de savanne zich met dode kippen? 
Snijden we de veren van vogels in het wild?
Al deze acties die in bepaalde zoölogische parken worden 
uitgevoerd, hebben soorten gecreëerd die ver van hun oor-
sprong verwijderd zijn. De belangrijkste boodschap die ze 
overbrengen is dat het acceptabel is om in te grijpen in het 
leven van dieren en ze in gevangenschap te houden, waar 
ze gefrustreerd, verkrampt, alleen en zonder enige controle 
over hun eigen leven. Dat is alleen maar om kinderen te le-
ren dat dieren die in gevangenschap worden gehouden geen 
recht hebben op vrijheid of privacy!

Vervullen ze een "BEWUST-
ZIJNSplicht" ten aanzien van 
dierenwelzijn?

Nee, nog steeds en altijd! Dierenwelzijn is de belangrijkste 
reden waarom dierentuinen zo bekritiseerd worden: inder-
daad, hoe kunnen wilde dieren gelukkig leven in gevangen-
schap in een kunstmatige gevangenis (zelfs een "gouden") 
als ze in het wild honderden kilometers kunnen afl eggen, 
op hun prooi kunnen jagen , hun jongen grootbrengen, ont-
dekken, spelen en complexe sociale relaties hebben? In die-
rentuinen is hun leven echter beperkt tussen vier muren: 
deze opsluiting, de stress die het veroorzaakt en het gebrek 
aan stimulatie leiden vaak tot abnormaal en zelfdestructief 

Ik word depressief van dierentuinen: laat men ons 
gevangenissen voor beren en koeien bezoeken?
(Jean-Pierre Marielle, franse acteur)

Dierenparken verdedigen een "educatieve roeping" en 
benadrukken hun missie van instandhouding en herin-
troductie van bedreigde diersoorten in hun natuurlijke 
omgeving. Help Animals zet alles even recht, want ja, 
het is hoog tijd om te begrijpen dat "De dag waarop we 
zullen begrijpen dat een gedachte zonder taal bestaat bij 
dieren , we zullen sterven van schaamte omdat we ze in 
dierentuinen hebben opgesloten en met ons lachen heb-
ben vernederd. (Boris Cyrulnik)
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gedrag dat bekend staat als "stereotypen" (in cirkels draaien, 
schommelen, zelfbeschadiging, enz.) verborgen door zorg-
verleners die soms worden gedwongen om hen antidepres-
siva of kalmeringsmiddelen te geven om deze symptomen 
van angst te maskeren.

Bovendien leven er veel dieren minder lang dan hun soortge-
noten in het wild, zoals blijkt uit een onderzoek van biologen 
voor olifanten in Europese dierentuinen waaruit bleek dat 
bij soorten met een grote ruimtebehoefte, het leven in ge-
vangenschap op een grondgebied duizenden keren kleiner, 
een impact had op de vroegsterfte.
Er is ook nog steeds schandelijke nalatigheid in sommige die-
rentuinen, met dieren die in lege, smerige omhuizingen, met 
stilstaand water worden gehouden, zonder enige poging om 
hun natuurlijke habitat na te bootsen.

De talrijke gevallen van gefrustreerde dieren die probeer-
den te ontsnappen, soms met tragische gevolgen, zijn daar-
om niet verrassend: laten we onder andere de beroemde 
noemen, in 2012, van deze tijger die ontsnapte uit zijn ver-
blijf in de dierentuin van Keulen, een bewaker doodde, voor-
dat hij op zijn beurt wordt neergeschoten. Of, in Tsjechië, een 
andere die ontsnapte en drie medewerkers van de dieren-
tuin aanviel. In Frankrijk zijn onder de dieren die hebben ge-
probeerd te ontsnappen uit dierentuinen een antilope, een 
papegaai, een pelikaan, een aap en een gier, wat laat zien hoe 
deze arme gevangenen koste wat kost hun vrijheid proberen 
terug te krijgen. Voor degenen die nog steeds denken dat dit 
extreme situaties zijn, deze tonen ons gewoon dat een wild 
dier zijn plaats heeft in zijn natuurlijke omgeving, zeker niet 
in een afgebakende ruimte die niet is aangepast aan zijn ba-
sisbehoeften!

"Behoud van bedreigde soor-
ten en herintroductie in hun 
natuurlijke omgeving"?

Als het doel van dierenparken dierenbescherming is, dan 
zou de herintroductie van een soort in een veilige habitat 
hun uiteindelijke doel moeten zijn. Zij die bij hoog en bij laag 
beweren dat de aanwezigheid van wilde dieren in hun om-
heiningen enkel is voor het beschermen van de bedreigde 
soorten
Echter, worden deze dieren bijna nooit vrijgelaten, en dege-
nen bij wie het wel gebeurd, verloopt  het zelden goed: ze zijn 
in gevangenschap grootgebracht en zijn zeer slecht voorbe-
reid om het hoofd te bieden aan hun natuurlijke omgeving. 
Twee uitstekende voorbeelden en vele andere getuigen 
hiervan: Jean-Claude Nouët, specialist in histologie en em-
bryologie, hekelt de dwaasheid die enkele jaren geleden de 
oorzaak was van de vrijlating in Afrika van enkele tientallen 
jonge leeuwen die in gevangenschap waren geboren, opge-
voed met dode kippen,  niet in staat om alleen te overleven, 
daar allemaal stierven van de honger! Of, na hun herintro-
ductie in Gabon in 2018, de dood, in september 2019, van 
een van de twee vrouwelijke gorilla's geboren in de dieren-
tuin van Beauval...

Dierentuinen weten ook dat de "schattige" babydieren een 
van de beste manieren zijn om zichzelf te verrijken en be-
zoekers te motiveren om hun deuren te openen. Maar deze 
fokprogramma's - die vaak opereren onder het bedrieglijke 
mom van "het behoud van soorten" - resulteren onvermij-
delijk in een overschot aan volwassen dieren die minder 



aantrekkelijk zijn voor het publiek. Dierentuinen worden er 
vervolgens toe aangezet om dieren, jong en volwassen, te 
ruilen, uit te lenen, te verkopen,  op te slaan... of zelfs te do-
den: het geval van de giraf Marius, die werd gedood voordat 
hij als voedsel aan de leeuwen werd gegeven bij de dieren-
tuin van Kopenhagen, is algemeen bekend!

Wat betreft de ijsberen, de trots van bepaalde Europese die-
rentuinen, ze hebben absoluut niets te doen op onze breed-
tegraden waar de temperaturen veel te hoog zijn in vergelij-
king met die (tussen 10 en - 68°!) van het pakijs. Zee-ijs dat 
mensen door hun onverantwoordelijk gedrag proberen te 
vernietigen door de opwarming van de aarde elk jaar te ver-
ergeren. Geboren in gevangenschap, omdat ze niet de no-
dige instincten en gedragingen hebben verworven, kunnen 
deze beren nooit worden vrijgelaten in hun natuurlijke om-
geving, een territorium dat helaas voorbestemd is om door 
onze eigen schuld te verdwijnen!

De prioriteit is daarom niet om veel geld te steken in puur 
hypothetische fok- en herintroductieprogramma's voor 
bedreigde soorten, maar om hun natuurlijke habitat te be-
schermen! In plaats van kunstmatige gevangenissen te cre-
eren, de ontbossing van equatoriale en tropische gebieden 
voort te zetten of de vermindering en omvang van het ijs te 
betreuren, is het dringend noodzakelijk om de leiding te ne-
men over grote arctische, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of 
Aziatische gebieden, die volledig zijn beschermd tegen men-
selijke inmenging en stroperij . Wat heeft het tenslotte voor 
zin om dieren te fokken als ze nergens heen kunnen?

En vooral, zodat dieren nooit meer voor het plezier van het 
publiek worden opgesloten, moet de eerste prioriteit vooral 
de opvoeding van jongeren zijn door middel van boeken, on-
derwijs en de media!

Anne Dumortier

VERHUIZINGEN

Nationale en Internationale verhuizingen
Beveiligde meubelopslagplaats

Transport

GRATIS ON-LINE BESTEK OP
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Uw kostbare steun, uw niet afl atende vrijgevigheid, uw ver-
nieuwende initiatieven, uw schenkingen van voedsel, spel-
letjes en accessoires hebben onze dieren een sprankje geluk 
en vreugde gebracht!

• De winkel MAXI ZOO in Anderlecht voor hun schenkin-
gen van levensmiddelen en accessoires.

• Het immobiliënkantoor SYLVER PROPERTIES voor de 
inzamelingen die zij vaak organiseren. 

• De winkels POILS ET PLUMES van Ukkel en Kasteelbra-
kel voor hun genereuze acties ten gunste van onze be-
schermelingen.

• De gemeentediensten van dierenwelzijn en onderwijs 
FR en NL van Anderlecht voor hun bezoek in het asiel 
van Kasteelbrakel.

•  Bijzonder hartelijk dank aan allen die in massa geant-
woord hebben aan de oproep voor voedselgiften ten 
bate van Oekraïnse honden- en kattenasielen; zij ook, 
onschuldige slachtoffers van een oorlog waar ze niets 
mee te maken hebben.

Hartelijk dank 
aan allen !
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Op het menu 
vandaag:
ontbossing 
en gevolgen
Het klassieke, dagelijkse ochtendritueel bij velen onder 
ons bestaat uit een douche, gevolgd door een koffi etje 
of warme chocolademelk, een belegde boterham en een 
graanreep voor in de namiddag, je weet maar nooit… 
Niets uitzonderlijk dus. En toch ‘dragen’ we op deze ma-
nier, soms ongemerkt, ‘bij’ aan de vernietiging van vol-
ledige bossen op duizenden kilometers van hier! En wie 
‘ontbossing’ zegt, zegt broeikasgassen, klimaatopwar-
ming, verlies op het vlak van biodiversiteit, plant- en 
diersoorten die met uitroeiing worden bedreigd. Niet 
meer of niet minder!

Het is duidelijk dat onze consumptiegewoontes, zelfs 
de meest onbeduidende, een echte impact hebben op 
de ontbossing en het is bijgevolg aan ons, ieder op zijn 
niveau, om te proberen hierin verandering te brengen.

Verklaring…
Veel voedings- en gezondheidsproducten die wij dagelijks 
gebruiken, bevatten grondstoffen waarvan de groeiende 
vraag op wereldvlak een ongebreidelde ontbossing tot 
gevolg heeft. Concreet voorbeeld: palmolie.
Velen onder ons herinneren zich nog een campagne in 
2015 ten nadele van een bekend merk van smeerpasta 
dat palmolie bevat, en dit terwijl we niet beseften dat ook 
zeer veel andere producten palmolie bevatten. Palmolie 
tref je overal aan, in biobrandstoffen, verzorgingsproduc-
ten (shampoo, zeep…), voedingsproducten, koekjes, be-
schuiten, diepvriesproducten, zuiveldesserts, margarines, 
snoepgoed, chocolade, dranken, bereide gerechten en 
zelfs in babymelk. De lijst is ellenlang. Ten minste veertig 
landen produceren palmolie, maar het zijn Indonesië en 
Maleisië die samen instaan voor bijna 85% van de wereld-
productie. Om aan die steeds stijgende vraag te voldoen, 

worden elk jaar duizenden hectaren bos omgevormd 
tot zones voor palmolieteelt. Op de koop toe worden de 
gekapte bomen verbrand en dat veroorzaakt ernstige 
problemen op het vlak van schadelijke CO2-uitstoot en 
broeikasgassen.

Uiteraard profi teren die beide landen van de economi-
sche groei die ze te danken hebben aan dat type van teelt; 
maar dat gaat wel ten koste van een milieuramp zonder 
voorgaande. Zoals zo dikwijls in dit soort situaties, zijn het 
de grote in die sector actieve ondernemingen die zich ver-
rijken en niet de kleine grondeigenaars noch de bevolking.
De bevolkingstoename zal in de loop van de volgende ja-
ren ervoor zorgen dat de vraag blijft stijgen. Anderzijds 
moet worden gezegd dat palmolie veel voordelen heeft. 
Zo is er onder andere de betrekkelijk lage productiekost, 
een rendement per hectare dat ten minste acht keer hoger 
ligt dan dat van andere oliën (soja, koolzaad, zonnebloem). 
Palmolie is weinig lichtgevoelig, is warmtebestendig (ko-
ken) en kan redelijk lang worden bewaard. Het probleem 
vandaag ligt niet in het al of niet gebruiken van palmolie, 
maar wel op het vlak van hoe de productie ervan gebeurt 
en de desastreuse gevolgen die eruit voortvloeien.

Ontbossing rijmt 
op verdwijning
Nemen we nu Borneo.
Het is het vierde grootste eiland ter wereld met 
743 330 km2 (dit is ongeveer 24 keer België), het strekt 
zich uit over Brunei, Maleisië en Indonesië en kent het 
hoogste ontbossingspercentage ter wereld.
Vandaag is meer dan 50  % van de oorspronkelijke bos-
gebieden op het eiland verdwenen en, in de loop van de 
afgelopen twee decennia, tegelijk ook meer dan de helft 
van de orang-oetangbevolking, zo’n 150 000 exemplaren!
De tweede grootste primaat na de gorilla is aan het 



uitsterven en volgens sommige wetenschappers zal hij bin-
nen dit en 35 jaar volledig zijn verdwenen wegens het weg-
vallen van zijn habitat. In de loop der jaren heeft het bos 
plaats gemaakt voor palmolieplantages waar de orang-oe-
tangs proberen naar toe te vluchten. Meestal worden ze ge-
dood of gevangen om illegaal te worden verkocht aan weinig 
scrupuleuze dierenparken.
De orang-oetang is niet de enige soort die in gevaar verkeert. 
Zeldzame planten, andere primaten, olifanten, tijgers en an-
dere katachtige roofdieren worden in de nabije toekomst 
eveneens met uitroeiing bedreigd.
Spijtig genoeg is palmolie slechts een voorbeeld. Ook de pro-
ductie van andere grondstoffen leidt in sommige gebieden 
tot een massale ontbossing. Denken we maar aan cacao, kof-
fi e, soja, koolzaad, vlees… We spreken hier van een wereld-
wijd fenomeen.

Hoe kan de vernietiging 
van het bos halt worden 
toegeroepen?
Ondanks het feit dat de Europese Unie zich sedert enkele 
jaren bewust is van de omvang van het probleem, zorgen de 
administratieve en politieke raderwerken ervoor dat wetten 
enorm lang op zich laten wachten. Toch is er lichte vooruit-
gang geboekt. 
Zo worden de fabrikanten sedert 2014 door een Europese 
regelgeving verplicht om op de verpakking te vermelden of 
hun producten palmolie bevatten, maar moet anderzijds niet 
worden gespecifi eerd of de palmolie afkomstig is van ontbos-
singszones. Dit is een eerste aanzet die de consument toelaat 
zijn producten met kennis van zaken te kopen. 

Maar dan moet hij ook nog de refl ex hebben om die ver-
meldingen te checken op het moment van de aankoop 
en moet hij kunnen kiezen uit verschillende artikelen, 
terwijl bijna al de grootste merken palmolie bevatten.
Het is een feit dat elk van ons de ontbossingscatastrofe 
in een heel bescheiden mate positief zou kunnen beïn-
vloeden. Een Europese reglementering daarentegen 
zou het mogelijk maken om het fenomeen op een meer 
doeltreffende en duurzame manier stop te zetten. Het 
heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 17 
november laatstleden heeft de Europese Unie een ont-
werp van wet voorgesteld waarbij de invoer van pro-
ducten afkomstig van ontbossing wordt verboden (of 
ten minste drastisch wordt verminderd) en de Europe-
se fabrikanten verantwoordelijk worden gemaakt voor 
het kiezen van hun grondstoffenleveranciers. De tekst 
preciseert dat alle producten moeten kunnen worden 
getraceerd tot aan de plaats van oorsprong (daar waar 
ze worden geproduceerd en/of geoogst). Deze nieuwe 
wet zou van toepassing zijn in het bijzonder op hout, 
soja, cacao, koffi e, vlees en palmolie.

Dit ontwerp van wet mag dan inderdaad een echte 
stap vooruit zijn, toch blijkt die wet ondanks alles te 
bescheiden te zijn want hij is enkel van toepassing op 
de boszones en niet op de andere ecosystemen zoals 
de graslanden en savannes die zo wel eens de nieuwe 
prooien zouden kunnen worden van de weinig scru-
puleuze producenten die op zoek zijn naar nieuwe nog 
te ontginnen gebieden. Met andere woorden, het pro-
bleem zou enkel worden verplaatst.

Een ander issue is dat van de beperking van de pro-
ducten die door de toekomstige wet worden beoogd, 
waardoor andere producten die even schadelijk zijn 
voor het milieu, zoals rubber en maïs, niet aan bod 
komen. Preciseren we eveneens dat in Frankrijk en in 
België meer gerichte positieve initiatieven het daglicht 
zien. Zo is er onder meer het verbod om palmolie en 
soja te gebruiken in biobrandstoffen en dit vanaf mid-
den 2022. Hoe ongeloofl ijk het ook lijkt en wanneer 
men denkt goed te doen voor onze planeet, dan blijkt 
het voltanken van je tank met biobrandstoffen veel 
schadelijker te zijn voor het milieu dan het gebruik van 
fossiele brandstoffen (behalve natuurlijk als we het 
hebben over luchtvervuiling).
Het kan niet worden ontkend: de impact van ons con-
sumptiegedrag is verre van verwaarloosbaar.
Bénabar zingt in L’effet papillon van 2008 “Petites cau-
ses, grandes conséquences” (vrij vertaald: “Kleine oor-
zaken, grote gevolgen”). Wij eten chocolade en drinken 
koffi e, waardoor aan de andere kant van de wereld de 
orang-oetangs sterven…

 Christian De Meyer
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EEN KLACHT ONLINE INDIENEN

DIERENMISHANDELING

WAT TE 
DOEN ?
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES   

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

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
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Goed geregeldGoed gegeven
Voor een betere wereld

Ann Maelfait – Bea Bossaerts
Editie 2022/2023

LAAT JE IDEALEN VERDER LEVENNEEM EEN GOED DOEL OP IN JE TESTAMENT
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… Of zelfs,  olifanten als ‘kunstschilders’ en ‘voetballers’, ge-
muilkorfde beren op scooter en, veel korter bij ons, katten in 
volledig Catman pak, honden in rendierkostuum : de lijst van 
deze video’s die het net overspoelen is verre van volledig !

Maar laat ons ervan bewust zijn : als het, tijdens de feestda-
gen, op het eerste zicht leuk lijkt om onze vierpotige vriend 
te verkleden, is deze bedoening eerder een gril van de eige-
naars, maar in sommige gevallen voor hem een stressfactor 
of zelfs een ware hel.

HET VERKLEDEN VAN 
JE HUISDIER, IS DAT 
MISHANDELING ?
Met alle respect voor de winkeliers en stylisten gespeciali-
seerd in deze gouden business, onze huisdieren mogen nooit 
beschouwd worden als modeaccessoires! Dierenartsen en 
gedragsdeskundigen herhalen het: de psychologische gevol-
gen van deze verkleedpartijen die ze moeten ondergaan zijn 
talrijk voor deze arme dieren.
Inderdaad, je huisdier in deze ongewone uitrustingen hijsen 
(tegen lage prijs gemaakt en vaak zonder veiligheidsgaran-
tie) is een tegennatuurlijke daad die hem belemmerd in zijn 
normale manier van doen, hem ongemakkelijk laat voelen en 
zelfs bang kan maken…
Goed om weten  : ongewild gebombardeerd tot ‘topmodels’ 
kunnen sommige honden zich onder dwang agressiever op-
stellen en zelfs wantrouwend worden tegenover hun baasje.

Let wel : je hond tegen vocht en kou beschermen door middel 
van een jasje heeft niets te maken met verkleden, op voor-
waarde dat deze outfi t de bewegingsvrijheid respecteert 
(zonder de ogen, oren of staart te bedekken, allen nodig om 
met u en soortgenoten te communiceren). 
Hoedanook, als u absoluut uw harige dierbaren bij al uw fa-
miliale festiviteiten wil betrekken, vermijd dan ten alle kos-
ten complete outfi ts en andere accessoires (pompons, sjaal, 
vlinderstrik met elastiek, zonnebrillen, knopen,…), zaken die 
ze kunnen inslikken of doen stikken!
Tenslotte, vanaf dat hun gedrag zich vertaalt in signalen van 
angst of ongemak (liggende oren, trieste blik, rillingen, ge-
grom,…), laat hen dan onmiddellijk gerust!

DE SMERIGE
VERBORGEN 
KANT VAN DE 
DIERENFILMPJES 
OP INTERNET

Een rog die ‘glimlacht’ als men hem kietelt, een luiaard 
(wiens tanden eerst werden afgesneden) die zijn armen 
in de lucht steekt wanneer men hem onder de oksels 
aait, een hond die vrolijk op zijn twee achterpoten 
rondspringt, een netjes gekamde kat geverfd in de kleu-
ren van Halloween, een klein aapje verkleed in de kerst-
man… Achter deze posts, deze grappige en keischattige 
video’s die door miljoenen volgers op sociale media 
gedeeld en geliket worden, gaan er in werkelijkheid 
getraumatiseerde dieren schuil, zelfs gemarteld door 
ontolereerbare methodes die hen enorm lichamelijk en 
psychologisch doen lijden. Van nu af, zal je ze daarom 
nooit meer op dezelfde manier bekijken……



DIERENFILMPJES OP HET NET
Valse reddingsoperaties, wilde dieren omgevormd tot huisdieren, folteringen 
en stressvolle ‘spelletjes’ voor de dieren : de video’s waarbij dierenleed afge-
spiegeld wordt als entertainment zijn een wondermiddel op het internet. Het is 
zelfs zo erg dat sommige gewetenloze mensen er een echte business van maak-
ten, op basis van verkeerde informatie, een hype.. en soms dierenmishandeling.  
Opgedeeld in vier categorieën met toenemende intensiteit (dieren verkleed in 
mensen en gedwongen om zich zo te gedragen, over valse reddingsoperaties 
– waarbij ze in gevaar gebracht worden om dan op wonderbaarlijke wijze op 
het laatste nippertje gered te worden – tot door hun eigenaars live gefi lmde 
mishandelingen), deze schadelijke video’s gelden voor alle soorten!
U zag zeker al fi lmpjes voorbij komen met schattige, kleine poedels in tutu, stap-
pend op twee poten gecoacht door een kind dat net leerde lopen…  Nochtans, 
een hond van nature vierpotig,  zou nooit uit zichzelf zijn natuurlijke motoriek 
opgeven waarrond heel zijn anatomie al eeuwen is opgebouwd! In het meren-
deel van de gevallen is deze show de vrucht van een pijnlijke conditionering 
verworven door ernstig en terugkerend misbruik.

Dit fenomeen, vooral populair in Azië, voedt een heel netwerk aan platformen 
zoals  Tik Tok, Facebook, YouTube en Instagram accounts die ruimschoots pro-
fi teren van deze bedoelde of onbedoelde mishandelde slachtoffers. Deze ‘stap-
pende honden’ zijn er een duidelijk voorbeeld van en illustreren vooral de nieu-
we vormen die dierenmishandeling kan aannemen in het tijdperk van de sociale 
media.  Deze ensceneringen die hen doen glimlachen die zich niet bewust zijn 
van deze realiteit, zijn een ware drager van dierenmishandeling. 

ALLEN VERANTWOORDELIJK!
Het feit dat sommigen aangetrokken worden door antropomorfi s-
me verraadt onze menselijke arrogantie en onwetendheid die ons 
doen geloven dat dieren ons imiteren. Laat ons stoppen met ze te 
‘vermenselijken’ : een dier blijft een dier (nooit een speeltje of een 
modeaccessoire om ons prettiger te doen voelen)… en een mens, 
een mens !

Alhoewel dat de grootste schuldigen vooral de auteurs zijn van 
deze wrede en ondraaglijke uitzendingen, zijn we allemaal ver-
antwoordelijk: om deze barbaarse mishandelingen aan te klagen, 
moeten we deze publicaties rapporteren tot ze allemaal verwij-
derd zijn!

Ja, zoals we ook doen voor onze voeding en kleding, is het aan ons, 
internetgebruikers, om onze kritische blik te bewaren, om onze 
audiovisuele consumptie in de gaten te houden en deze schanda-
lige fi lmpjes te melden bij de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld 
op het portaal voor dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Vlaanderen en Wallonië als jullie weten wie het gepost 
heeft), niet alleen om de visibiliteit niet verder aan te wakkeren, 
maar vooral om ze defi nitief te boycotten!

En vooral, denk er steeds aan dat als je liket, je akkoord gaat!

Anne Dumortier
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Ze zijn gelukkig

GUILLAUME - Mw R. MASSAGÉ

OTIS - Mw Catherine GEORGE

Michelle - Mw N. Van Der EECKEN

CHACALIN - Mw L. VANHASSELT

TENZU - Mw Linda MICHAUX

MOUNJA - Mr J. LIMBOURG

MAKANA - Mw Camille GOOSSE

CARBONNE - Mr Yvan JACQUET

SWEETIE - Mr Lionel DUPUIS

MOON - Mw Ingrid COULON

GATSBY - P. Van GROOTENBRULLE

BENJI - Mr Patrick DUMONT

ROY - Mw Sylvia STOJANOV

MIMI - Mr Roger CERTYN

CLOE - Mr Jean-Louis  MARQUET

AYA -  Mr C. CHRISTIANE



Help Animals 27

Zij hebben ons verlaten

HAPPY, 5 jaar en 4 maand 
Mw Carine PONDANT

MONSIEUR, 11  jaar en 5 maand 
Mw Nancy DE SQMET

LOLA, 9  jaar en 11 maand 
Mr Frédéric VASTESAEGER

JACK, 5  jaar en 6 maand 
Mr Claude FLON

SWEETY, 21 jaar
Mr Olivier GILLES

MOESHA, 14  jaar en 9 maand 
Mw Jocelyne COURBET

LITCHY, 13  jaar en 11 maand
Mw Martine DEVLEESHOUWER

Hugo, 9  jaar en 1 maand
Mw Martine ROUIF

SHORTY, 10  jaar en 9 maand 
Mw Finja MARTE

MIMINE, 14  jaar en 4 maand
Mr Philippe DE NIL

KOUKI, 16  jaar en 2 maand 
Mw Marie DE NEEF

CLEO, 8 jaar
Mr Alain SIMON

BOBBY - 11  jaar en 1 maand
Mw Phourasmy BARAVONG

LOUNA, 10  jaar en 11 maand 
Mr Nicolas NEKKEBROEK

KENZO, 14 jaar 
Mw Chantal DIRICQ

DARKO, 11  jaar en 11 maand
Mr Roland KERSKEN
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Zij hebben ons verlaten

GUCCI, 15 jaar 
Mr Anthony TUCCHELLA

ARES, 9 jaar en 1 maand 
Mr Jean HUCORNE

SHANA, 15 jaar en 11 maand 
Mr en Mw  GRIFFET-VANDEREET

Na 15 jaar liefde heeft 
Shana ons verlaten.

Zij is zo braaf geweest 
dat ze ons met Sinter-
klaas heeft verlaten.

WWW.HELPANIMALS.BE

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

facebook.com/helpanimals.beinstagram.com/helpanimalsasbl

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

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

centraliseren in eenzelfde jaar terwijl bepaalde catego-
rieën niet fi scaal aftrekbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het 
lidgeld, een kalender,…). 

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

L I D

15€

L I D

25€

L I D

60€

L I D

VOOR HET LEVEN
250€
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DE KENNEL-
HOEST 
TRACHEOBRONCHITIS 
BIJ HONDEN

Waar lopen honden een risico?

Voornamelijk op plaatsen waar heel veel honden sa-
menleven, zoals kennels, fokkerijen, pensions, diere-
nasielen, stadsparken, tijdens africhtings- en behen-
digheidslessen. 
Die uitermate besmettelijke ziekte tast het ademha-
lingsstelsel van de honden aan.

Hoe wordt de ziekte verwekt?

Oorzaak is de combinatie van een bacterie genaamd 
BORDETELLA BRONCHISEPTICA en van virussen 
zoals het PARA-INFLUENZA-virus (griepvirus bij hon-
den) of het ADENO-virus. Het gaat om een epidemi-
sche multifactoriële ademhalingsaandoening. De be-
smetting wordt veroorzaakt ofwel door de bacterie, 
ofwel door een van de virussen, ofwel door een com-
binatie van beide. Merk op dat de Bordetella bronchi-
septicabacterie tot dezelfde familie behoort als die 
welke kinkhoest bij de mens veroorzaakt.

Hoe herken ik deze aandoening bij mijn hond?

HOEST is het voornaamste symptoom. Eerst is de 
hoest droog; nadien zorgt koorts ervoor dat de hond 
heel rustig wordt en weigert te eten. Wanneer de ziek-
te verergert, wordt de hoest vettig: de hond spuwt de 
slijmen uit maar slikt ze onmiddellijk weer in (waar-
door zijn meesters het niet echt opmerken). Pups zijn 
het gevoeligst aan de besmetting. Bij ouder wordende 
en verzwakte honden neemt de ziekte een complexe-
re vorm aan, treden er chronische ontstekingen van 
de bronchiën op en doen zich soms dodelijke longont-
stekingen voor.

De normale lichaamstemperatuur van de hond is 
38,5°; vanaf 39° spreekt men van koorts.

Hoe kan ik mijn hond 
beschermen?

Er bestaan verschillende vaccins tegen de kennel-
hoest. Sommige zijn monovalent: zij bevatten ofwel 
enkel de Bordetella bronchisepticabacterie, ofwel 
enkel het Para-infl uenzavirus. Andere zijn bivalent: 
zij combineren de Bb-bacterie met het Para-infl uen-
zavirus. Voor de injecteerbare vaccins is een tweede 
inspuiting nodig 3 weken na de eerste vaccinatie. Voor 
blijvende bescherming is vervolgens jaarlijks een nieu-
we toediening noodzakelijk.

Andere vaccins worden toegediend via de neus: in dit 
geval beschermt een enkele toediening de volwassen 
hond en ook de pup ongeacht de vaccinale status van 
de moeder. Ook hier is nadien nog een jaarlijkse toe-
diening via de neus nodig.

Hoelang duurt de incubatie 
van de kennelhoest?

De eerste symptomen duiken 3 tot 10 dagen na de be-
smetting op. Een hond die nog in de incubatieperiode 
zit, mag nooit ingeënt worden.

Hoe lang duurt de ziekte?

Tot 6 weken in geval van combinatie van de Bb-bac-
terie en het griepvirus. Gedurende die periode blijft 
de hond besmettelijk voor zijn soortgenoten. Een 
besmetting die enkel is veroorzaakt door het Para-in-
fl uenzavirus duurt 2 weken, de hoest blijft discreet en 
een lichte loopneus is altijd mogelijk.

Kunnen de honden die in gemeenschap leven
 nog op een andere manier worden beschermd?

Gepaste hygiënische omstandigheden van de leefom-
geving en verluchting van de gebouwen is van primor-
diaal belang. Verder is een strikte quarantaine van de 
mogelijk besmette dieren absoluut noodzakelijk want 
bij elke hoest worden besmettelijke partikels in de 
lucht en in de gebouwen verspreid. Ook contact met 
katten moet worden vermeden, want zij kunnen dra-
ger zijn van de Bb-bacil.

Christiane Loeman, 
dierenarts

De normale lichaamstemperatuur van de hond is 
38,5°; vanaf 39° spreekt men van koorts.



In de eierindustrie heeft het mannelijk kuiken, ondanks 

zichzelf, bepaalde "gebreken" die het, onvermijdelijk, tot 

de meest onfortuinlijke levende wezens maakt die er zijn. 

Het mannelijk kuiken is niet in staat eieren te leggen en 

zijn onderontwikkeld vlees maakt het niet mogelijk ze tot 

de categorie van eetbare kippen te rekenen. Zodra ze ge-

boren zijn, worden ze afgeslacht door vergassing of, erger 

nog, door vermorzeling. In de Europese Unie worden elk 

jaar bijna 300 miljoen mannelijke kuikens gedood.

Oorspronkelijk...
... zijn legkippen een bijzonder effi ciënte soort die meer dan 
200 eieren per jaar kunnen leggen (uitsluitend voor con-
sumptie) zonder de aanwezigheid van een haan, die alleen 
nodig is voor de bevruchting van de eieren waaruit kuikens 
zullen worden geboren. Om deze leghennen te produceren 
wordt een essentiële selectie gemaakt bij het uitbroeden 
van de kuikens en worden alleen de wijfjes grootgebracht. 
"Nutteloze'' mannetjes worden bij de geboorte gedood. 
Het voederen van deze dieren zou een negatief effect heb-
ben op de rendabiliteit van de bedrijven en aangezien het 
hier om een bedrijfstak gaat, heeft dit begrip voorrang op 
al het andere, met inbegrip van het welzijn van de dieren. 
Je kunt ervan denken wat je wilt. We hebben onze eigen 
mening over het onderwerp... De twee meest gebruikte 
methoden om deze arme kuikens uit te roeien zijn ver-
gassing en vermorzeling. De eerste bestaat erin de "ver-
oordeelden" in een zak te stoppen en ze te verstikken met 
koolstofdioxide (CO2). De operatie duurt 1 tot 4 minuten.

De tweede methode is nog wreder, aangezien zij gewoon-
lijk op een transportband worden gelegd en naar een ver-
maler worden gestuurd. De arme dieren worden letterlijk 
levend "in stukken gehakt"! Offi cieel is de dood onmiddel-
lijk (één seconde), maar vaak, door gebrek aan onderhoud, 
verwonden de slecht afgestelde messen de onfortuinlijke 
dieren ernstig zonder ze te doden. Dan wacht hen een lan-
ge lijdensweg.

Al vele jaren protesteren dierenrechtengroeperingen te-
gen deze barbaarse praktijken, die verre van respectvol 
zijn voor dieren. Hun stem is gehoord, en steeds meer lan-
den hebben wetten uitgevaardigd om het pletten en, in 
sommige gevallen, het vergassen van mannelijke kuikens 
te verbieden.

De wetenschap ten 
dienste van de kuikens

Het basisidee om deze verwerpelijke slachting te voor-
komen is het geslacht van het embryo zo vroeg mogelijk 
te bepalen en vooral voordat het uit het ei komt.

Tot dusver zijn door gespecialiseerde bedrijven twee 
betrekkelijk doeltreffende procedures ontwikkeld. Een 
daarvan bestaat in een optische analyse van de kleur 
van de dons door de schaal heen. Die varieert naar 
gelang van het geslacht van het embryo, althans bij de 
bruine stam (de meest voorkomende) van de legkippen.

De andere methode lijkt effi ciënter en gemakkelijker 
toe te passen op het niveau van de kweker: geslachts-
bepaling in ovo. Op de negende dag van de eenentwin-
tig dagen durende incubatieperiode wordt een gaatje 
van 0,3 millimeter in de schaal geboord (zonder gevaar 
voor het ei) om een kleine hoeveelheid van de vloei-
stof, die het embryo beschermt, op te nemen. Na enke-
le uren toont de druppel, die in aanwezigheid van een 
specifi ek reagens is genomen, met een betrouwbaar-
heid van meer dan 95% aan of het om een mannelijke of 
een vrouwelijke foetus gaat. Dit procedé, dat op grote 
schaal wordt toegepast in industriële broederijen, ver-
tegenwoordigt een investering waarvan de fi nanciële 
last, volgens vakmensen uit de sector, een toename van 
ongeveer 0,2 tot 0,5 cent per in de winkel verkocht ei 
oplevert. Dit is voor de consument niet onoverkomelijk, 
gezien de reële vooruitgang die op het gebied van het 
dierenwelzijn is gerealiseerd.

HET 
TRAGISCHE LOT

VAN MANNELIJKE 
KUIKENS

In de eierindustrie heeft het mannelijk kuiken, ondanks 

zichzelf, bepaalde "gebreken" die het, onvermijdelijk, tot 

de meest onfortuinlijke levende wezens maakt die er zijn. 

HET 
TRAGISCHE LOT

VAN MANNELIJKE 
KUIKENS
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De landen maken wetten
De middelen bestaan om de onwaardige slachting van 
tientallen miljoenen mannelijke kuikens te voorkomen en 
het is de plicht van onze politieke leiders om wetgeving in 
die richting uit te vaardigen.

Frankrijk heeft zopas, in februari 2022, de stap gezet om 
vergassing en vergruizing op zijn grondgebied te verbie-
den. De betrokken beroepsuitoefenaars hebben tot 31-
12-2022 de tijd om, op straffe van een boete, aan de wet 
te voldoen door de nodige investeringen te doen voor de 
installatie van in ovo geslachtsbepaling.

Duitsland van zijn kant heeft het pletten sinds 1 januari 
2022 verboden en moedigt het gebruik van geslachtsbe-
paling tijdens het broeden vanaf 2024 aan.

Zwitserland heeft het pletten verboden, maar niet het 
vergassen, sinds 1-1-2020.

HET 
TRAGISCHE LOT

VAN MANNELIJKE 
KUIKENS

En België ?
Er dient te worden opgemerkt dat in ons ko-
ninkrijk, evenals in Nederland, alleen de ver-
gassingstechniek wordt gebruikt. Wallonië 
heeft evenwel op 8 juli 2021 een decreet uit-
gevaardigd waarbij het pletten wordt verbo-
den om te voorkomen dat buitenlandse pluim-
veebedrijven die deze techniek toepassen, 
zich op zijn grondgebied vestigen.

Als de evolutie van de mentaliteit op dit ge-
bied positief is door een reëel en billijk belang 
toe te kennen aan het welzijn van de dieren, 
lijkt het ook essentieel om zowel het pletten 
als het vergassen van kuikens (maar ook van 
vrouwelijke eendenkuikens in het kader van 
de productie van foie gras) te verbieden en de 
betrokken industrieën te verplichten het in 
ovo geslachtsbepalingssysteem te gebruiken 
op het niveau van de Europese Gemeenschap, 
die, zo zij opgemerkt, de plettechniek in 2009 
heeft toegelaten.

Er is écht hoop.

Uw schenkingen 
zijn onze enige
steun ! 

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

Fiscaal a� rekbaar vanaf 40,00 €

Christian De Meyer
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(enkel op afspraak)

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

Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRĲ S : 1,50 €

instagram.com/helpanimalsasbl

ANDERLECHT
―

203 Bollinckxstraat
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

Openingsuren alle dagen
van 10 tot 17 uur 

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30230346)

 KASTEELBRAKEL
―

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

Openingsuren alle dagen
van 13 tot 17 uur 

(uitgezonderderd zon - en feestdagen)
(HK30224417)


