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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 financiële 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 financiële 
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.

[HELP ANIMALS V.Z.W.] 
Bollinckxstraat 203 - 1070 Brussel

Peter- of  
meterschap Peter- of  
meterschap 

BE57 0682 0361 3535 

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 en dierenvrienden, 

Onze opendeurdagen van 3 en 4 
september in Kasteelbrakel waren 
een groot succes.

Zoals steeds waren jullie met velen om ons te steunen tijdens 

onze opendeurdagen in  Kasteelbrakel.

Namens de Raad van Bestuur, het team van Help Animals en 

onze vrijwilligers, nogmaals hartelijk dank om ons een bezoek 

te brengen op deze twee zonovergoten dagen. Ik herhaal het 

graag: dit groot succes was alleen mogelijk dankzij jullie alle-

maal!

Jullie konden tijdens deze dagen met eigen ogen zien wat we 

het voorbije jaar allemaal gerealiseerd hebben om dieren in 

nood nog beter op te vangen.  Verwezenlijkingen die alleen 

mogelijk waren dankzij jullie hulp, jullie gulle giften. Nog-

maals duizendmaal dank uit naam van al onze protégees !
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Onze verwezenlijkingen  in 2022

Ieder jaar worden meer dan 1285 dieren gered en opge-

vangen door Help Animals. Het gaat om zwerfdieren, ach-

tergelaten dieren of dieren die bij hun eigenaar weggehaald 

werden om redenen van mishandeling. In het voorbije jaar 

2022 vonden 1162 dieren een nieuwe thuis en een familie 

die weet hoe je zorg draagt voor dieren.  Een grote merci 

aan al die mensen die ervoor kozen onze beschermelingen 

alle liefde te geven die zij verdienen.  Maar ons werk en de 

zoektocht naar nieuwe adoptiebaasjes is hiermee niet af-

gelopen.  Bijna 244 dieren wachten vol ongeduld op een 

nieuwe thuis. Onze asielcentra stromen over van de warme 

liefde die wij mogen ontvangen van deze vele schatten van 

dieren die zo harteloos aan hun lot werden overgelaten!  

Met uw steun blijft Help Animals groeien!

Nu 2022 met zijn vele uitdagingen stilletjes aan op zijn laat-

ste ‘pootjes’ loopt, kunnen we jullie goed nieuws brengen. 

Al in de eerste helft van 2023 zal Help Animals zijn plannen 

om nog meer dieren te redden en een beter leven te geven 

in de praktijk kunnen brengen.

Wij zijn immers reuze blij, beste leden, jullie te kunnen 

vertellen dat ons ‘klein’ dierenasiel van Anderlecht veel 

groter zal worden dan oorspronkelijk gepland was (zie ons 

magazine van juni 2021) , want we worden de gelukkige ei-

genaars van het grote gebouw naast onze huidige voorzie-

ningen. Weliswaar zal alles opnieuw worden opgebouwd 

en worden ingericht tot een ultramodern asiel, waar steeds 

meer dieren terecht kunnen  die het slachtoffer werden 

van menselijke domheid en wreedaardigheid ! Tijdens onze 

volgende opendeurdagen van mei  2023 in ons asiel van 

Anderlecht zullen wij de plannen hiervoor met veel plezier 

aan jullie voorstellen.

Een dikke merci aan jullie allemaal, voor jullie steun en gif-

ten, waarmee we onze dromen  ook waar kunnen maken. 

Het is dankzij jullie... en uitsluitend dankzij jullie, dat het on-

mogelijk toch mogelijk wordt!

Wie wil zich ontfermen over beschermelin-
gen die al langer bij ons verblijven?

Naar goede gewoonte wil 
ik jullie  laten kennismaken 
met twee van onze ‘langver-
blijvers’ die al jullie aandacht 
en genegenheid verdienen. 
Mimosa werd gevonden in 
oktober 2021, in de tuin van 
een gebouw.  Deze 3 jaar 
oude kat werd geadopteerd in 
maart 2022, maar keerde te-
rug naar Help Animals omdat 
haar adoptiebaasje zei  geen 
contact met haar te kunnen 
maken.

Mimosa gedraagt zich immers als een schaduw die nog 
het liefst onzichtbaar wil zijn: ze is zeer bescheiden, on-
derdanig en verlegen, maar ze biedt tegelijk een  schat 
aan tederheid en vriendelijkheid, op voorwaarde dat de 
persoon die voor haar stille charme bezwijkt haar alle 
rust, sereniteit en geduld gunt die zij zo hard nodig heeft.
In ons kattenverblijf viel het ons op dat ze zo veel moge-
lijk het gezelschap opzoekt van andere sociale, niet-do-
minante katten bij wie ze zich het meest op haar gemak 
voelt. Een familie waar ze terecht komt bij andere katten 
zou haar daarom helpen opbloeien en zou haar zeker ge-
lukkig maken.
 

Daarnaast hebben we nog 
Milo, een Amerikaanse 
Stafford van 3 jaar oud die 
bij ons kwam op 2 maart 
2022 na een inbeslagname 
door de hondenbrigade. Hij 
heeft een pijnlijke geschie-
denis achter zich: hoewel 
hij vroeger met een hond 
samengeleefd heeft, ver-
draagt hij totaal geen ande-
re honden meer sinds hij in 
het asiel is. 
Daarnaast heeft Milo ook 

totaal geen leuke ervaringen met kinderen.  Bij zijn vorige 
gezin amuseerde één van de kinderen zich met het slaan 
op zijn kop, buik en intieme delen ! Hoewel hij intimide-
rend kan zijn in een kooi, is Milo een geweldige hond om 
mee te wandelen (waar hij dol op is): zachtaardig, nieuws-
gierig en atletisch, zonder dat hij aan de leiband trekt of 
spullen kapot maakt. Hij is de ideale kameraad voor een 
actief en sportief gezin zonder kleine kinderen en met 
een goede kennis van dit hondenras. Een gezin dat  de ba-
sisopvoeding die onze verzorgers hem gegeven hebben, 
voort kan versterken met de nodige zachtheid én vastbe-

radenheid.
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Lid worden
u w  f i s c a l e  v o o r d e l e n

 
Dankuwel!

Aan het eind van dit jaar wil ik een warme dankuwel 

richten aan de mensen zonder wie niets van al wat 

we hebben kunnen verwezenlijken, mogelijk geweest 

zou zijn. Onze bestuurders en gewone leden, onze 

directeur, de dierenartsen, onze medewerkers en 

verzorgers, maar ook onze vrijwilligers, die van on-

schatbare waarde zijn voor onze werking. Allemaal 

mensen die onze  zaak met hart en ziel toegewijd zijn 

en zich onverminderd bereid tonen om het leven van 

onze beschermelingen elke dag beter te maken.  

Mijn dank gaat ook uit naar RTL, de uitzending ‘Dr. 

Cath Mission Adoption’ en Switchonprod, dankzij wie 

wij onze missie en ons werk ook buiten onze gebrui-

kelijke kring bekendheid konden geven.  Ik hoop dat 

jullie mee ons dagelijks reilen en zeilen hebben kun-

nen volgens tijdens de uitzendingen op zondagna-

middag, van oktober tot november. Dit was voor ons 

een geweldige ervaring, tijdens dewelke wij  mooie en 

bewogen avonturen beleefden in het gezelschap van 

het productieteam. 

Tot slot nog een dikke, welgemeende MERCI aan 

jullie, beste leden, lieve dierenvrienden, peters en 

meters van onze asielbewoners en aan iedereen die 

onze projecten financieel mee ondersteunt. Zonder  

jullie inzet  was niets van dit alles mogelijk : jullie zijn 

gewoon TOP! 

Samen met alle teams van de asielcentra van Ander-

lecht en Kasteelbrakel en onze vele asielbewoners 

wens ik  jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar 

2023!

Stéphanie Devis

Voorzitster

Het woord van de voorzitster

Julie Taton
Ambassadrice  

HELP ANIMALS

Dr Cath
Dierenarts
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Weet echter dat dit lidgeld – on-
geacht het bedrag – niet fiscaal 
aftrekbaar is, met uitzondering 
voor de leden "voor het leven".

Opdat u de giften die u zo vrijge-
vig doet zou kunnen aftrekken 
van uw belastingen, dienen ze 
per jaar een minimum bedrag van 
40,00 euro (exclusief lidgeld) te 
bereiken. Wanneer u verschil-
lende betalingen groepeert op 
een en dezelfde overschrijving 
(bijvoorbeeld: lidmaatschap, gift, 
kalender, oudere dieren,…) is het 

uitermate belangrijk dat u dui-
delijk 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 betalin-
gen centraliseren in eenzelfde 
jaar terwijl bepaalde categorieën 
niet fiscaal aftrekbaar zijn (zo-
als 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 gif-
ten zijn fiscaal aftrekbaar en deze 
belastingvermindering is steeds 
welkom en langs onze kant hopen 
wij hogere giften te ontvangen 
om onze steeds toenemende kos-
ten te kunnen dekken.   

WWW.HELPANIMALS.BE

Lid 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

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

L I D

15€

L I D

25€

L I D

60€

L I D

VOOR HET LEVEN 

250€
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Schenk hen 
een nieuwe thuis

Een dier bij zich verwelkomen improviseert zich niet door een simpe-

le 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 gron-

dig te consulteren. Alle inlichtingen omtrent het dier dat uw aan-

dacht 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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adoptiES
In Kasteelbrakel !

NICKY 
Mw DAENEN 

MERLIN 
Mw WITVROUWEN

ZINGARA
Mr CAULIER

LILAS
Mw DAENEN

TONTON 
Mr DUMONT

10 Help Animals



TESS en CASSIE
Mr BROGNIEZ

Uw schenkingen  
zijn onze enige 
steun ! 

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00 €

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 11
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Onze   
reddings-
missies
Etterbeek, 21 aPril

Stel.  Je hebt een 6 maanden oude Mechelse herder geadop-
teerd (of misschien gekocht, bij een erkende fokker natuur-
lijk).  Je laat hem meerdere keren per dag uit zodat hij zich 
fysiek kan uitleven naast jou.  Je voedt hem op door hem te 
leren omgaan met eenzaamheid, zindelijk te worden, te soci-
aliseren.  Voor zijn welzijn stel je met zachtheid en vastbera-
denheid de nodige grenzen voor zijn ontwikkeling.  Je neemt 
hem mee naar een hondenschool waar hij met andere soort-

genoten omgaat…  Kortom, je omringt hem met liefde.  Rock 
heeft dit nooit gekend!  Zijn fysieke integriteit is in gevaar.  
Want… hij brengt zijn dagen door op een mini terras, dag en 
nacht gemuilkorfd, zonder water.  Hij wordt uitgescholden 
door zijn baasje.  Hij onderging afranselingen… tot de tussen-
komst van de politie van Etterbeek, die we bedanken voor 
het redden van zijn leven door hem naar HELP ANIMALS te 
brengen.  Het verhaal heeft een happy end want vandaag is 
Rock eindelijk een volwaardig lid van zijn nieuwe familie.

Andenne, 21 juinI

Animaux en Péril, gecontacteerd door de eenheid Dieren-
welzijn van het Waals Gewest, vraagt de solidariteit van 
HELP ANIMALS en van de verenigingen Le Rêve d’Aby, Au 
Bonheur Animal, La Vallée des Animaux, Équi’Chance, Silen-
ce Animal en The Lucky Star om 77 voor consumptie bestem-
de konijnen uit de hel te redden.  De leefomstandigheden bij 

hun eigenaren (een boer en … een dierenarts !) waren verge-
lijkbaar met een slavenmarkt van de afgelopen eeuwen.  77 
zieke, verminkte, uitgedroogde, besmette gevangenen die 
probeerden te overleven, op elkaar gestapeld in de verstik-
kende hitte en complete duisternis van krappe en onhygiëni-
sche gevangenissen.  Niet in staat zich te verplaatsen op hun 
eigen uitwerpselen!  Dankzij de politiediensten (wiens on-
schatbare hulp wij enorm waarderen) en ondanks de agressi-
viteit van de eigenaren, konden de teams van verzorgers hen 
bevrijden om ze in veiligheid te brengen.  Ze werden toever-

trouwd aan de dierenartsen van de opvangcentra die het on-
mogelijke probeerden mogelijk te maken om ze weer op hun 
pootjes te krijgen en hen hun waardigheid terug te geven. De 
verenigingen hebben ook zes kippen gered die opgesloten 
zaten in houten pallets.  Na definitieve beslissing van minis-
ter Céline Tellier werden al deze dieren toevertrouwd aan de 
verenigingen die ze onder hun hoede namen.

Brussels, 12 juli

HELP ANIMALS wordt opgeroepen door de Brusselse poli-
tie om twee schapen te redden van de illegale slachting ter 
gelegenheid van het Offerfeest.  Onze twee overlevenden 
werden comfortabel in veiligheid ondergebracht in ons toe-
vluchtsoord in Kasteelbrakel.  Anderen hebben deze kans 

helaas niet gekregen en zijn in totale illegaliteit en clandesti-
niteit omgekomen. Het slachten van een dier, in dit geval 
door het doorsnijden van de keel zonder voorafgaande ver-
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doving, veroorzaakt ondraaglijk lijden.  We willen nogmaals 
benadrukken dat we tegen alle slachtingen zijn, ritueel of 
niet, ongeacht de soort.  Ja, we vechten en zullen blijven 
vechten voor respect voor het leven en de rechten van alle 
dieren. HELP ANIMALS bedankt de politie inspecteurs van 
Brussel voor hun tussenkomst waardoor deze arme schapen 
geen afschuwelijk levenseinde hebben meegemaakt.

Ittre, 5 augustus 2022. 

Aslan is een kitten van vier maanden oud, in erbarmelijke 
staat gevonden, zwervend in het kreupelhout dat HELP ANI-
MALS recupereerde.  Dit arme leventje weegt amper 900 
gram en heeft ernstige oogproblemen: blijkt dat Aslan aan 
het ene oog blind is en aan het andere slechtziend. 

Na geduldige en attente zorg… en de liefdevolle aandacht 
van zijn verzorgster Axelle, die geen seconde aarzelde om 
hem als pleeggezin op te nemen om hem te socialiseren en 
zijn vertrouwen in de mensen te herstellen, gaat het Aslan 
opperbest.  Hij heeft eindelijk het recht om te genieten van al 
het geluk dat hij verdient, samen met zijn nieuwe gezin.

Tubeke, eind augustus 2022

Buren verwittigen de politie : ze horen al dagen onafgebro-
ken gejank.  Ter plaatse vindt de politie een volledig leeg ap-
partement, bezaaid met uitwerpselen en urine  !  Blijkbaar 
hebben de bewoners het al een tijdje verlaten.  Maar ze 

“vergaten” een “detail”: Lola, een tengere tienjarige pinscher, 
overgelaten aan haar treurige lot.  Ze kan met moeite bewe-
gen.  Haar gebogen teennagels zijn bijna twee centimeter 
lang.  Met ernstig ondergewicht, hongerig, dorstig en tanden 
vol tandsteen schreeuwt ze het uit van de angst, ellende en 
onbegrip!
Gedurende enkele weken hebben onze dierenartsen en ver-
zorgers gewerkt om haar weer op de been te krijgen en haar 
vertrouwen in de mensheid te herstellen.  

Vandaag is ze tot een echte kleine veerkrachtige krijger ge-
transformeerd.  Lola is vol van levensvreugde samen met 
onze dierenartsassistente Diana, haar nieuwe mama, die ze 
overal volgt als haar schaduw!  We willen de politie van Tube-

ke bedanken.  Dankzij de snelheid van hun interventie, is het 
leven van een schattig hondje kunnen gered worden.

Molenbeek, 2 september 2022

Naar aanleiding van klachten van buren krijgt HELP ANI-
MALS een telefoontje van de politie die ons waarschuwt voor 
de catastrofale situatie van 3 ganzen, 2 hanen, 2 kippen en 
3 konijnen die ronddwalen op een smerige vuilnisbelt waar 
rotte matrassen, planken, oude meubels, kunststof, tuinslan-
gen en ander vuil opeengestapeld zijn.  Naast het feit dat de 
eigenaren de wet overtreden, die verbiedt om deze dieren 
in zulke onwaardige omstandigheden in de stad te houden, 
constateren onze verzorgers Axelle en Maxime dat ook de 
fundamentele ethologische behoeften volledig werden ge-
negeerd : niet het minste grassprietje te bespeuren op deze 
plek, die in de verste verte niets met een tuin te maken heeft.  

Zodra ze in Kasteelbrakel aankwamen, stortten de arme 
stakkers zich op het water en het voedsel…

HELP ANIMALS wil de politie van Molenbeek bedanken voor 
hun waardevolle en efficiënte samenwerking tijdens deze 
reddingsactie.
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Andenne, 17 oktober

Diogenes en de verschrikkelijke menselijke drama van isola-
tie hebben nogmaals toegeslaan. Sedert meer dan één week, 
antwoordt een dame in de zestig niet meer aan de telefoontjes  
van zijn familie. Ter plaatse, de politie van Andenne vindt haar 
dood te midden van een horrorscene: een dertigtal honden 
en katten veroordeeld te overleven sedert meerdere dagen 
in een vuilnisbelt waar afval, twee lijken van hond en kat in 
staat van ontbinding en een hoop van uitwerpselen zich op-
stapelen ! De vijtiental katten zijn overgebracht naar het asiel 
APA (Aide et Protection Animale), terwijl de honden in andere 
asielen verdeeld worden. 

Al op 18 oktober, haastte HELP ANIMALS zich om zijn deuren 
te openen voor vijf gekruiste griffons en twee gekruiste Shih 
Tzu, uitgehongerd en dorstig, dat onze ploeg dierenartsen en 
verzorgers, dag na dag, zich hebben overhaald om hen terug 
op poten te zetten.

Wij danken onze toiletteuse Wendy die ze verzorgt en hen 
hun waardigheid teruggeven heeft vooraleer een tweede le-
ven te beginnen met hun nieuwe families.

De ploegen van Anderlecht en Kasteelbrakel

EEN KLACHT ONLINE INDIENEN

DIERENMISHANDELING 

WAT TE 
DOEN ? 
BUITEN DE DIERENBECHERMINGSORGANISATIES   

BRUSSELS 
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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
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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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Experimenten  
op dieren

In 2020 werden in België 437 275 dieren opgeofferd voor 
wetenschappelijk onderzoek, dat is gemiddeld 1 200 die-
ren per dag. De experimenten op dieren, veroordeeld door 
de dierenbeschermingsorganisaties en door de overgrote 
meerderheid van de bevolking, zijn vandaag, meer dan ooit, 
maar misschien niet op de manier die wij ons voorstellen, 
nog altijd actueel, zelfs na de vreselijke pandemie die hard 
heeft toegeslagen.

U moet weten dat de farmaceutische bedrijven langdu-
rige en strenge protocollen moeten doorlopen alvorens 
een geneesmiddel of een vaccin op de markt kan worden 
gebracht. Ingevolge de hoogdringendheid van de nooit ge-
ziene gezondheidscrisis hebben sommige laboratoria niet 
geaarzeld om een stap verder te gaan dan de wettelijke en 
de ethische verplichtingen, met name door klinische proe-
ven op mensen uit te voeren nog vóór het verrichten van 
proeven op dieren. Deze ommezwaai zonder voorgaande 
zet de sector er toe aan ernstig na te denken over een an-
dere aanpak van het wetenschappelijk onderzoek zonder 
dat duizenden dieren worden opgeofferd.

Uiteraard werden tegelijkertijd proeven uitgevoerd op 
muizen om lopende studies te verfijnen en elders verkre-
gen resultaten te bevestigen of te weerleggen. De muizen 
worden genetisch gewijzigd zodat het menselijk genoom 
zo dicht mogelijk wordt benaderd; vandaar dat ze speciaal 
gekweekt worden. Ze worden letterlijk “gefabriceerd” om 
te voldoen aan de eisen van de laboratoria die hun produc-
ten willen testen.
Dat alles sterkt onze overtuiging dat een totaal verbod op 
dierenproeven in laboratoria zeker niet zinloos is, zoals 
menig onderzoeker beweert. Om ons ervan proberen te 
overtuigen gebruiken sommigen onder hen een elitair dis-
cours dat soms minachtend is voor de voorstanders van de 
dierenbescherming.
Vergissen we ons evenwel niet van strijd of van vijand: het 
gaat geenszins om het verbieden van wetenschappelijk on-
derzoek, maar wel om het vervangen van de huidige metho-
dologie - die dieren gebruikt - door alternatieve methodes 
waarbij er geen dieren aan te pas komen. Vandaag bestaan 
die methodes wel degelijk, en zijn ze betrouwbaar. Boven-
dien gaan de ethische aanbevelingen op dit vlak al vele 
jaren die richting uit.

DE REGEL VAN DE 3V’S
In 1959 hebben twee Britse biologen, W.M.S. Russell 
en R.L. Burch, de regel van de 3V’s vastgelegd als ethi-
sche basis voor de proeven met dieren in Europa en in 
het noorden van de Verenigde Staten. Die regel wordt 
vandaag nog altijd toegepast in de ethische commissies, 
de universiteiten en de onderzoekcentra in België en in 
Europa.

· VERMINDEREN… van zowel het aantal proeven als 
het aantal dieren per proef. De pijn wordt uitgedrukt in 
drie graden: mild, matig, hevig (daarboven is onaanvaard-
baar). Deze terminologie wordt nog steeds gebruikt in de 
Belgische en Europese statistieken betreffende de in de 
laboratoria gebruikte dieren.

· VERFIJNEN… Het dier moet zorgvuldig worden ge-
kozen en moet zo dicht mogelijk bij het doel van de proef 
aanleunen, meestal de mens (denk aan de genetisch ge-
manipuleerde muizen).

· VERVANGEN…  Het principe is eenvoudig: vervang 
zoveel mogelijk de dierproeven door andere methodes 
die tegenwoordig “alternatieve” methodes worden ge-
noemd.

Dit is kort samengevat de 3V’s-regel die meer dan 60 
jaar geleden door twee visionairs werd ontwikkeld!

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

Ze maken geen gebruik van levende wezens en zijn in 
meerdere of mindere mate effectief en betrouwbaar. 
Het systematisch aanwenden ervan zou leiden tot een 
drastische vermindering van het aantal gedode dieren, 
zonder dat de dierproeven evenwel volledig worden af-
geschaft. De snelle ontwikkeling van deze methodes zou 
dit probleem in de nabije toekomst moeten oplossen. 
Hier zijn drie van de meest opvallende alternatieven…
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H E T  3 D - B I O P R I N T E N

Op basis van een elektronisch bestand brengt de bioprin-
ter, laag per laag, een vetachtig mengsel aan (van het type 
collageen) dat bestaat uit levende cellen die zich gedu-
rende enkele dagen in biologische inkt hebben vermenig-
vuldigd. Via deze techniek kunnen menselijke weefsels 
en organen (huid, lever, botten, hartweefsel ...) in het la-
boratorium worden aangemaakt. De aldus gecreëerde 
organen zijn dan ook uitstekend geschikt voor proefne-
mingen, vooral voor het onderzoek naar de werkzaam-
heid van een geneesmiddel of een vaccin. De mogelijke 
toxiciteit van de stof op andere organen van het mense-
lijk lichaam kan echter niet worden vastgesteld.

D E  O R G A N E N  O P  C H I P

Deze techniek bestaat erin de functies van menselijke 
weefsels en organen te reproduceren in een geminiatu-
riseerd systeem ter grootte van een bankkaart. Weten-
schappers zijn erin geslaagd een specifieke biochemische 
omgeving na te bootsen die de fysiologische reacties van 
een orgaan (darmen, longblaasjes, alvleesklier, lever, enz.) 
namaakt. Aan de hand van deze methode kunnen bepaal-
de infecties worden bestudeerd en kan de doeltreffend-
heid van nieuwe geneesmiddelen ter bestrijding ervan 
worden onderzocht. Zonder vooraf dierproeven te moe-
ten uitvoeren zou de ontwikkeling ervan de deur kunnen 
openen naar een gepersonaliseerde geneeskunde door 
gebruik te maken van de eigen zieke cellen van een pati-
ent en na te gaan of deze positief of negatief reageren op 
een behandeling. 

C O M P U T E R M O D E L L E N

Onderzoekers hebben software en informaticamodel-
len ontwikkeld die, met een reële betrouwbaarheid, de 
menselijke biologie kunnen reproduceren. Met deze in-
strumenten kan nauwkeurig worden voorspeld hoe een 
therapeutische behandeling in het menselijk lichaam zal 
reageren en kan het potentiële gevaar ervan worden be-
paald. Deze computermodellen bestaan reeds en moeten 
in de komende jaren nog verder worden gepolijst. Naast 
het vermijden van het gebruik van dieren in de laborato-
ria, zijn er nog andere niet te verwaarlozen voordelen: 
het verlagen van de kosten voor onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen en het inkorten van de tijd die nodig is 
om ze op de markt te brengen.

Vele andere alternatieve methodes worden permanent 
ontwikkeld en verfijnd. Dit zou dierenrechtenactivisten 
relatief optimistisch moeten stemmen over hun wens om 
dierproeven in de komende jaren te verbieden. Maar zo-
als we allemaal weten, veranderingen in gang zetten, en 
zeker professionele veranderingen, zorgt voor bezorgd-
heid en beroering bij de betrokkenen.

D E  D O E L T R E F F E N D H E I D 
V A N  D I E R P R O E V E N

Hoewel deze experimenten worden beschouwd als een 
vorm van (ethische en verplichte) voorzichtigheid voor-
dat proeven op mensen worden uitgevoerd, kunnen ze 
misleidend en zelfs gevaarlijk zijn. Chemische stoffen 
(waaronder geneesmiddelen) worden door dieren en 
mensen niet op dezelfde manier gemetaboliseerd. Zo kan 
60 gram chocolade fataal zijn voor een hond van onge-
veer tien kilo! Zo ook kan penicilline de dood veroorza-
ken bij konijnen, chinchilla's en ratten, wat Howard Florey 
(Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde 1945) tot de 
volgende uitspraak bracht: “Gelukkig hebben we voor 
muizen geopteerd en niet voor hamsters, anders hadden 
we moeten concluderen dat penicilline giftig is voor de 
mens”! Menselijke en dierlijke organismen reageren zeer 
verschillend wanneer zij aan bepaalde stoffen worden 
blootgesteld. Stelt zich dan de vraag: Hoe rechtvaardig je 
het jaarlijks doden van miljoenen dieren in het kader van 
levensreddend onderzoek? 

D E  T E  V O L G E N  P I S T E S

In Europa en in het bijzonder in België is de afgelopen 20 
jaar een aanzienlijke, weliswaar ontoereikende vooruit-
gang geboekt, onder meer door een verbod op het gebruik 
van grote primaten in laboratoria en op dierproeven voor 
cosmetisch onderzoek. Vooruitgang die op termijn zal re-
sulteren in een totaal verbod op dierproeven. De weg is 
echter nog lang en zit vol valkuilen....

Het opstellen van een formeel actieplan dat voorziet in 
een jaarlijkse vermindering van het aantal gebruikte die-
ren om uiteindelijk af te kloppen op het cijfer 0 zou een 
doeltreffende maatregel zijn.
Ook het investeren in bedrijven die alternatieve metho-
des ontwikkelen, moet worden aangemoedigd. Boven-
dien moeten aan deze sector van de toekomst belang-
rijke nationale en regionale steunmaatregelen worden 
toegekend. Vergeten we niet dat een ontwerp van Waals 
decreet met tot doel het beschermen van proefdieren 
door het aanmoedigen van het gebruik van alternatieve 
methodes (overeenkomstig een Europese Richtlijn van 
2010) en door het organiseren van onaangekondigde 
controles in laboratoria, door minister Céline Tellier in 
2020 werd "bevroren" na zware druk van vertegenwoor-
digers van academische instellingen en laboratoria.

Dit nieuwe gevecht is slechts één aspect van de strijd die 
dierenbeschermingsorganisaties al vele jaren voeren. 
Toch ontmoedigt het hen niet. Integendeel, het versterkt 
hun vastberadenheid om hun gelijk te halen!

Christian De Meyer
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Lijkend op een dwerg, met korte poten zoals de teckel 
en de basset hound, doet ze alle harten smelten. Deze 
schattige "worstkat" is de Munchkin.
De neef van de Britse Shorthair met de oren naar vo-
ren gevouwen is met zijn unieke uiterlijk een plezier 
voor kattenliefhebbers. 

Deze kat die lijkt op een "teddybeer" met zijn tedere 
bouw is de Scottish Fold.
Wat hebben deze twee schattige furballs gemeen?  
Ze zijn het resultaat van een genetische mutatie en 
daardoor zijn ze veroordeeld tot een leven van lijden 
door de schuld van hun schepper: de mens…

De Munchkin : 
geschiedenis en controverses

In 1983 adopteerde het Amerikaanse schoolmeisje 
Sandra Hochenedel een zwerfkat met een vreemd en 
specifiek uiterlijk, namelijk zeer korte poten.  Na een 
voldragen zwangerschap beviel deze poes van een nest 
waarvan de helft van de kittens ook gekenmerkt werd 
door korte pootjes.  Eén van de kittens, genaamd “Tou-
louse” (zoals de schilder Toulouse-Lautrec die ook van 
kleine gestalte was omwille van zijn zeer korte benen), 
is de “biologische vader” van het huidige ras waarvan 
Sandra Hochenedel het besliste te creëren door deze 
poes zich te laten voortplanten en enkel de poezen met 
de korte poten te selecteren.  

Terwijl deze eigenaardigheid het resultaat was van een 
spontane genetische mutatie gekend sinds de jaren 40, 
was het fokken met als doel deze fysieke eigenschap 
toch een nieuwigheid.
De Munchkin heeft zijn naam te danken aan de film 
“The Wizard of Oz” waarin het personage Dorothée een 
dwergvolk ontmoet genaamd de Munchkins.
Dit ras wordt voor het eerst voorgesteld aan het publiek 
in 1991 op een kattenshow in New York.  Genietend van 
een officieel statuut sinds 1994 roept ze meteen enkele 
belangrijke controverses op: waar de International Cat 
Association en het LOOF (LIvre Officiel des Origines 
Félines) de kat volledig erkennen, vinden andere kat-
tenorganisaties dat het onmogelijk is een ras te erken-
nen op basis van een afwijking of een genetische ziekte 
of specifieker nog: een fout.

De opgeofferden voor  
het dierenwelzijn

De Scottish Fold : 
geschiedenis en controverses

De Scottish Fold werd geboren in  Schotland: Susie, 
een witte kattin ontdekt op het Schotse platteland in 
1961, was het eerste specimen van het ras.  Ze had oren 
die naar voren waren gevouwen (“Fold” is het Engelse 
woord voor “vouwen”), een fysieke eigenschap nooit 
eerder gezien, ontstaan omwille van een genetische 
mutatie.  Twee jaar later beviel Susie van een nest kit-
tens met exact dezelfde gevouwen oren! 

 De kleintjes werden geadopteerd door fokkers die het 
ras verderzetten met als gevolg meerdere afstammelin-
gen die leden aan misvormingen aan de ruggengraat, de 
achterpoten en de staart, veroorzaakt door het gen dat 
aan de basis lag van de gevouwen oren… Deze afwijkin-
gen (die verschijnen wanneer deze katten zich onder-
ling voortplanten) werden uiteindelijk gekruist met die 
van de British Shorthair.  

Ondanks het verzet van de dierenartsen die de gezond-
heidsproblemen aantoonden, heeft het ras vele Ameri-
kaanse specialisten veroverd.  Zo werd het stilaan aan-
vaard voor de deelname aan het kampioenschap van 
de Cat Fanciers’ Association (CFA) in 1978… terwijl het 
Verenigd Koninkrijk steeds weigerde het te erkennen.  
Vandaag zorgt het ras Scottish Fold nog steeds voor dis-
cussie tussen voor- en tegenstanders,  waarbij de tegen-
standers de fokkerij ervan beschouwen als onethisch.
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Gezondheid en pathologie van de  
 Munchkin

De erkenning van het ras heeft echter voor een grote dis-
cussie gezorgd: gezien de ernst van hun mutatie heeft het 
merendeel van de autoriteiten uit de wereld van de kat-
ten vragen opgeworpen omtrent het welzijn van deze die-
ren.  De organisaties voorspelden dat de Munchkin kat-
ten op lange termijn problemen zouden ontwikkelen aan 
de rug, de heupen en de poten door onderling gekruist 
te worden.  Omwille van hun zeer korte poten lopen de 
Munchkins meer risico dan andere rassen om osteoartro-
se te ontwikkelen, een ziekte veroorzaakt door de pro-
gressieve slijtage van de gewrichten. 

Door hun atypische proporties hebben ze ook vaak moei-
te met zichzelf te wassen.  Bovendien lijden sommigen 
aan lordose, een misvorming van de ruggengraat aan de 
voorkant waardoor de ribben inzakken en er druk ont-
staat op de longen en het hart.  In het ergste geval is de 
lordose fataal.  Bij de lichtere gevallen kan de kat een min 
of meer normaal leven leiden, maar met kans op kortade-
migheid na inspanning.  

Gezondheid en pathologie van de 

  Scottish Fold
Zijn leven lang kan de Scottish Fold lijden aan osteochond-
rodysplasie (een pijnlijke degeneratieve gewrichtsaan-
doening).  Het gen dat aan de basis ligt van de “vouw” van 
de oren beïnvloedt het kraakbeen en zorgt ervoor dat 
het kraakbeen in de oren de karakteristieke vouw krijgt.  
Naarmate de ziekte vordert, wordt de kat stijf, krijgt ze 
afwijkingen aan de staart en ledematen ; haar skelet ver-
andert en de bewegingen worden pijnlijk.  Er verschijnt 
een lichte kreupelheid gevolgd door de onwil zich nog te 
willen verplaatsen wat jammer genoeg kan leiden tot to-
tale verlamming.

De witte Scottish Fold is daarenboven nog eens vatbaar 
voor polykystose aan de nieren, een genetische ziekte 
die zich uit in het ontwikkelen van niercysten waardoor 
nierfalen kan optreden.

Katten geofferd op het altaar van dierenwelzijn!

De Munchkin en de Scottish Fold zijn dus beide lijders van 
de hypertypes (extreme accentueringen van de kenmer-
ken van een ras) en van genetische ziekten die resulteren 
uit selecties door fokkers, wat onoverkomelijk zorgt voor 
ernstige groeiproblemen en atrofieën, anders gezegd het 
lijden van deze katten waarbij het fundamenteel recht op 
welzijn helemaal niet gerespecteerd wordt.

Dit wordt bevestigd door Louise Mollaert, dierenarts van 
de beroepsvereniging SAVAB (Small Animals Veterinari-
ans Association Belgium) in de uitzending «  De Wereld 

vandaag »  : « Dieren fokken met een genetische afwijking 
zoals deze katten (ndlr : Scottish Fold) heeft grote gevolgen 
voor het dierenwelzijn.  Jullie fokken ze om een schattig 
dier te krijgen, maar in feite fokken jullie ze omwille van 
een afwijking.  Het is de mens die opzettelijk een mutatie 
verwekt waardoor de dieren de kwaliteit van hun leven 
verliezen » 

Ja, het is dringend tijd om te stoppen met God te willen spe-
len en onze wil uit de oefenen op onschuldige wezens die 
zich niet kunnen verdedigen!  Het is compleet onfatsoen-
lijk hiermee verder te gaan en geld te verdienen op de rug 
van deze dieren door ze zich te laten voortplanten terwijl 
zij hieronder lijden en terwijl elk jaar opnieuw de asielen 
overlopen met duizenden katten die aan hun lot worden 
overgelaten.  

Ja, het is beslist hoog tijd om terug te keren naar de funda-
mentele waarde van de ethiek...

Vandaag in België...
Zelfs als we het opmerken en sterk veroordelen dat 
deze rassen nog steeds worden verkocht op een site 
van “fokkers online", houd er rekening mee dat:

•  In april 2019, gebaseerd op het advies van de 
Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, keurde de 
brusselse regering een wetsontwerp goed dat 
de fokkerij en het houden van hybride en Fold 
katten verbiedt…  het wetsontwerp is echter nog 
steeds niet omgevormd tot een decreet!

•  Sinds 1 oktober 2021 is het in Vlaanderen offici-
eel verboden katten van het type « Fold » te fok-
ken en commercialiseren

•  In februari 2021 diende de Waalse raad voor 
dierenwelzijn een rapport in met het verzoek tot 
een verbod op het houden en het fokken van 4 
kattenrassen die getroffen worden door ernsti-
ge problemen: de Fold, de Munchkin, de Manx en 
de Kangourou kat.

 De verenigingen voor dierenwelzijn wachten vol 
ongeduld op de omzetting van de bevindingen 
van dit rapport in een officieel decreet...

 

 Valt op te volgen!

Anne Dumortier



Lieve Dyna,

Je moeder heeft je 150 dagen gedragen. Ze heeft je in 2013 
op de wereld gezet. Als een liefhebbende en zorgzame moe-
der heeft ze je bijna twee maanden moedermelk gegeven. 
En toen werden jullie van de ene dag op de andere geschei-
den! Jij, die nog niet helemaal gespeend was, begreep deze 
abrupte scheiding niet: je wilde haar nog zo graag zogen! 
Maar tot groot geluk van haar fokker produceerde ze melk, 
veel melk. En deze kostbare voedzame melk, zo rijk, zo gewild 
voor de menselijke gezondheid, moest zo snel mogelijk wor-
den geëxploiteerd. 

Dus, onschuldig, onbewust van het lot dat je te wachten 
stond, groeide je verder temidden van andere tientallen lam-
metjes die dezelfde onwetendheid, dezelfde ellende deelden.
Het jaar daarop was er geen uitstel: het was jouw beurt om 
moeder te worden. Jij hebt ook geduldig je lam opgevoed. 
En toen droogde de bron geleidelijk op: in 2015 had jij, de 
bewoner van een melkschapenbedrijf, niet genoeg melk om 
efficiënt en "rendabel" te zijn! Om er geld mee te verdienen 
om Roquefort, feta, yoghurt of ijs te produceren? Op jou kon 
men niet meer rekenen! Je was niet langer productief. Je was 
een droge bron geworden, nutteloos. Een te dure mond om 
te voeden!
Voor "falende" ooien zoals jij zijn er geen 36 oplossingen! Je 
eigenaar nam contact met ons op: voor hem waren er maar 
twee opties: het slachthuis... of Help Animals.  

O P T I E  1 : 
het slachthuis. Het ergste stond je te wachten in de dodencel 
waar je samen met andere veroordeelden naar het "schavot" 
zou worden gebracht! Maar na te zijn geëlektrocuteerd, dan 
gekeeld, leeggebloed en afgemaakt, zou je vlees zijn verkocht 
om mensen en andere dieren te voeden. Je zou tenminste 
voor "dat" gediend hebben...

O P T I E  2 : 
je meenemen naar ons eerste opvangcentrum te Courcelles! 
Ja, hier is ze eindelijk, je geluksster! Natuurlijk aarzelden we 
geen seconde om je daar te verwelkomen met je toekomstige 
vriendin Olga en enkele andere metgezellen!

Twee jaar later ontdekte je de wereld van Kasteelbrakel, 
onze nieuwe oase van rust waar je eindelijk kon genieten van 
de groene weiden en van een weelderige natuur. Waar je elke 
dag ook de oorspronkelijke facetten van je innemende karak-
ter, soms aanhankelijk, soms opvliegend, aan ons onthulde. 
Je werd niet voor niets "Tac" genoemd tot je werd omge-
doopt tot "Dyna", deze ster, deze diva die zoveel bezoekers 
en vrijwilligers hebben ontmoet. Je wist als geen ander je 
ongeduld of je woede te tonen als je met je poten je ergernis 
uitte over de kinderen en de honden wiens gezichten je niet 
aanstonden.  Maar hoeveel sessies van zachtheid en knuffels 
in de herinneringen van allen die je liefhad... Trouwens, hoe 
kan ik je iets kwalijk nemen als je unieke charme bijna zeven 
jaar lang duizenden lachsalvo’s en vreugde uitbarstingen bij 
je bewonderaars hebben uitgelokt? Een hele klus elke dag, 
nietwaar?

En toen, die ochtend in juli, werd je niet wakker. Je zei waar-
schijnlijk tegen jezelf: "Het is heerlijk om 's nachts naar de 
hemel te kijken. Alle sterren zijn in bloei"(1) en je besloot de 
wolkentrein te nemen om met Olga hun schittering te doen 
herleven. 

Lieve Dyna, voor alles wat je ons hebt gegeven wensen we je 
een veilige reis. Ja, we rouwen om jouw vertrek, maar bove-
nal zijn we heel blij dat we je levenspad hebben mogen krui-
sen.

 (1)  Antoine de Saint-Exupéry 

Je verzorgers
Vicky en Maxime.

Anne Dumortier

De geluksster
Verraad nooit je afkomst, vergeet nooit wie je was.
Het leven is een reis en als je niet wil verdwalen, 
moet je altijd onthouden waar je vandaan komt.
 
(Antonio Curnetta)
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De schildklier wordt gemakkelijk gepalpeerd ter hoog-
te van de nek van de kat aan de voorkant van de nek.  
De twee lobben bevinden zich aan weerszijden van de 
luchtpijp onder het strottenhoofd.

1. Wat is de rol van de schildklier ?
De schildklier scheidt een hormoon af dat essentieel is 
voor het lichaam van de kat.  Het is cruciaal voor de goede 
werking van het basaal metabolisme van alle organen.  
Hyperthyreoïdie is de meest voorkomende endocriene 
aandoening bij katten.

2. Wat is de oorzaak van hyperthyreoïdie ?
De overmatige secretie van hormonen door de schildklier 
is meestal te wijten aan een eenvoudige goedaardige hy-
perplasie van de klier die groter wordt en hormonen in 
abnormale hoeveelheden produceert. Erg zelden wordt 
de overmaat geproduceerd door kankercellen van goe-
daardige tumoren of, nog zeldzamer, kwaadaardige ge-
zwellen.

3. Welke tekenen kunnen ons waarschuwen ?
Het meest zichtbare teken is het gewichtsverlies van je 
kat door een overmatige activering van zijn stofwisse-
ling.  Hij verliest gewicht ondanks een toename van eet-
lust en veel drinken  : bijvoorbeeld een kat van 6 kg die 
tijdens het jaarlijkse bezoek aan de dierenarts nog maar 
3,5 kg weegt. Een ander teken dat de eigenaar gemak-
kelijk kan opmerken, is de gedragsverandering: de kat 
wordt nerveuzer, geagiteerder en angstiger, wat zelfs tot 
agressie kan leiden.  Daarbij komen nog chronische spijs-
verteringssymptomen zoals polyfagie, braken en diarree.  

De kat drinkt meer en plast veel. Het meest verwoes-
tende symptoom voor zijn gezondheid is de verhoogde 
bloeddruk: de organen worden over het algemeen min-
der goed bevoorraad, de hartslag verhoogd: de tachycar-
die is zodanig dat de hartslag niet met de stethoscoop 
kan gemeten worden.  Dit veroorzaakt uiteindelijk reti-
nale bloedingen die de kat blind maken.

4. Hoe wordt deze ziekte gediagnosticeerd ?
De dierenarts zal na zijn klinisch onderzoek het nodige 
doen met een eenvoudige bloedtest om het beroemde 
hormoon T4 te meten.  Daarna volgen andere aanvullen-
de onderzoeken zoals het nemen van de bloeddruk of een 
echografie van de klier en het hart. 

Andere duurdere beeldvormende systemen zoals scin-
tigrafie zijn mogelijk.  Maar over het algemeen raad ik je 
aan te luisteren naar mensen die je kat goed kennen en 
die je kunnen wijzen op veranderingen in zijn gedrag en 
karakter.

5.  Hoe behandel je een kat met hyperthyreoïdie ?
De meest gebruikelijke behandeling, omdat deze eenvou-
dig en goedkoop is, is medicatie.  Het wordt gebruikt om 
het hormonale niveau (T4) te verlagen: tweemaal daags 
toedienen ; er bestaan zeer smakelijke varianten.  Vervol-
gens wordt er regelmatig bloed afgenomen om het per-
centage T4 te controleren, want aangezien er geen stan-
daarddosering is, neemt elke kat de dosis die bij hem past.  
Deze behandeling wordt levenslang gegeven omdat het 
een chronische ziekte is.

De andere behandelingen kunnen ofwel chirurgisch zijn 
(de klier verwijderen in het geval van tumorcellen), of 
door radiotherapie en bestraling van de klier met radio-
actief jodium (duurder en meer risico op complicaties).  
In dit laatste voorbeeld moet de kat in quarantaine voor 
mensen en moeten de uitwerpselen worden afgevoerd 
voor het milieu.
Opmerking : als de klier operatief wordt verwijderd of vernie-
tigd door bestraling, moet het gebrek aan hormonen worden 
gecompenseerd door andere medicatie.

6.   Kan mijn hond ook last hebben van hyperthyreoïdie ?
Hyperthyreoïdie is zeer zeldzaam bij honden en altijd ge-
koppeld aan een tumor van de klier.  Aan de andere kant 
leidt de goedaardige hormonale onbalans van de schild-
klier van de hond tot hypothyreoïdie met symptomen die 
precies tegengesteld zijn aan de hierboven beschreven 
symptomen bij katten. 

7.  Moeten we hyperthyreoïdie bij katten behandelen ?
Hoe eerder de ziekte wordt aangepakt, voordat celbe-
schadiging in de organen wordt aangebracht, hoe langer 
je kat een goed leven zal hebben!  Zonder behandeling 
zal de ziekte leiden tot de dood door nierfalen, neurolo-
gische aandoeningen en blindheid.

95% van de katten met de diagnose hyperthyreoïdie zijn 
ouder dan 10 jaar, dus het is zeker een geriatrische aan-
doening.

Christiane Loeman,  dierenarts

HYPERTHYREOÏDIE
BIJ DE KAT
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Wij vieren einde-
jaar, de kreeft sterft 
de marteldood

Er bestaat vandaag geen twijfel meer….

Jarenlang hebben verschillende wetenschappers volgehou-
den dat decapoden zoals kreeften, krabben, rivierkreeften, 
enz. een onderontwikkeld zenuwstelsel hebben en geen 
hersenstructuren bezitten waardoor ze pijn voelen. Ze 
hebben duidelijk nog nooit een kreeft ‘gekookt’ zien worden!
Beroepskoks krijgen zelfs tips om bij de bereiding te voorko-
men dat ze brandwonden oplopen door het opspattend  heet 
water als gevolg van het  gevecht dat het dier levert om aan 
zijn gruwelijk lot te ontsnappen. Men moet de levende kreeft 
eerst voorzichtig met de kop in de pan met kokend water 
dompelen en zich dan zo snel mogelijk van de pan verwijde-
ren. Sommige mensen blijven ervan overtuigd dat het dier 
geen pijn lijdt... Alles is minder waar !

In 2021 werd op verzoek van de Britse regering in het kader 
van een dierenbeschermingswet een degelijke  studie uitge-
voerd door de prestigieuze London School of Economics 
waarin de resultaten van 300 wetenschappelijke studies over 
dit onderwerp werden geanalyseerd. De conclusies zijn dui-

delijk en onverbiddelijk: decapoden ervaren wel degelijk pijn. 
Deze studie bevestigt die van Robert Elwood, emeritus hoo-
gleraar aan de universiteit van Belfast,  die na verschillende 
experimenten, en mét de voorzichtigheid van een weten-
schapper, tot het volgende besluit kwam : "We zullen nooit 
precies weten wát een kreeft voelt, maar het komt heel dicht 
in de buurt van wat wij pijn noemen."

Kan je een kreeft doden zonder pijn ?

Van alle dieren die op ons bord belanden, is de kreeft het 
enige dier dat levend gekocht en gedood wordt, door zowel 
beroepskoks als hobbykoks.
Het onderdompelen van de levende en nog volledig bij 
bewustzijn zijnde kreeft in kokend water is de meest ge-
bruikte en voor de meeste koks waarschijnlijk ook meest 
werkbare manier om het beestje te koken. Afhankelijk van de 
grootte en het gewicht van het dier duurt het 1 tot 3 minu-
ten voordat de dood intreedt. Een andere methode is om het 
dier levend in de lengte doormidden te snijden met een groot 
(liefst scherp) mes...

Waarom dient kreeft levend gekookt te 
worden?

Bacteriën en microben verspreiden zich onmiddellijk na de 
dood van het dier en houden een groot risico in van  voed-
selvergiftiging. Een dode kreeft wordt daarom als ongeschikt 
voor consumptie beschouwd.

Een aantal landen heeft wetten ingevoerd die een einde stellen 
aan deze barbaarse keukenpraktijk. Onder meer in Noorwe-
gen, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk kwam er een verbod op het 
onderdompelen in kokend water van levende kreeften en bij 
uitbreiding van alle schaaldieren. In 2018 deed Zwitserland 

Een kreeft heeft geen stembanden en hoor je dus 
ook niet schreeuwen van de pijn, maar op de 
bodem van de pan zie je hoe het dier wanhopig 
worstelt om aan het kokende water te ontsnap-
pen. Een  droevig en wreed einde dat iedere kreeft 
wacht die op het bord van Belgische fijnproevers 
belandt. De meeste van deze dieren hebben dan 
al een lijdensweg achter de rug door de  verschrik-
kelijke omstandigheden waarin zij vanuit Cana-
da tot bij ons vervoerd worden. Dit allesbehalve 
benijdenswaardig lot treft bijna 4 miljoen kreef-
ten die jaarlijks in België de marteldood sterven.
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hetzelfde, mét de precisering dat levende kreeften 
niet langer gekookt mogen worden zonder ze eerst 
te verdoven.  Hiervoor dient een specifiek apparaat 
gebruikt te worden (dat gelet op het prijskaartje 
enkel haalbaar is voor professionele koks): de ‘crus-
tastun’. Met dit apparaat kunnen kreeftachtigen ver-
doofd worden door elektrocutie vooraleer ze in het 
kookwater te doen. Het dier wordt hierbij onderge-
dompeld in water dat onder stroom staat, waardoor 
het een tijdlang bewusteloos en ongevoelig voor pijn 
wordt. Volgens wetenschappers is dit de meest effec-
tieve verdovingsmethode. 

En hoe zit dat in België ?

In ons land gelden op zowel federaal als gewestelijk 
niveau enkel wetten en regels voor gewervelde die-
ren. Voor schaaldieren, en met name kreeften, bes-
taat derhalve geen wettelijke regeling.

Wat vragen wij ?

Verbied het levend koken van kreeften (en andere 
schaaldieren), dwing beroepskoks om vóór het 
koken een elektrocutieapparaat te gebruiken (van 
hetzelfde type als de 'crustastun'), verbied alle an-
dere methoden om deze dieren te doden (zoals het 
doormidden snijden van de kreeft) en verbied ten 
slotte de verkoop van levende kreeften aan particu-
lieren. Alleen zo kunnen we een einde stellen aan het 
gruwelijke levenseinde  van deze dieren.

Christian De Meyer

La Tribu d’Oscar is een origineel sokkenproject 
dat vanuit ethische bewogenheid en solidariteit mee 
dieren wil helpen redden  die het slachtoffer werden van 
menselijke  wreedheid en domheid. 

In deze donkere wintermaanden krikken deze sokken 
je humeur weer helemaal op!  Ben je op zoek naar een 
hartverwarmend (én voetenwarmend) geschenk voor je 
trouwe dienaars,  dan hebben wij hét antwoord voor jou: 
de vrolijke sokken van La Tribu d'Oscar  wachten op jouw 
in je favoriete dierenasiel!

De 5 modellen (Cathy, Charlie, Manon, Victor en Dune) 
zijn verkrijgbaar in 4 maten (kinderen 31-34 / 35-38 / 
39-42 / 43-47) in onze twee asielen voor slechts 19,50 
euros. Indien U ze per post wilt ontvangen, kost het 22 
euros. Ze worden verzonden na het ontvangen van de 
betaling. Dank U om onze rekening te gebruiken van 
Belfius BE57 0682 0361 3535 met als mededeling: het 
aantal paren, de maat, het model en het adres waar ze 
opgestuurd moeten worden.

De sokken zijn biologisch, duurzaam, ecologisch en eer-
lijk, maar wat nog leuker is, is dat alle winst uit de ver-
koop ervan naar de dieren van Help Animals gaat!
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Ze zijn een bron van stress en 
ernstige fysieke gevolgen
Angst, desoriëntatie, hartaanval, gehoorverlies: ja, de impact van vuur-
werk, voetzoekers en andere pyrotechnische vertoningen kan tragisch zijn 
voor onze huisdieren en echte rampen veroorzaken voor dieren in het wild 
evenals voor vogels. Ze worden midden in de nacht wakker en verlaten hun 
nest volledig gedesoriënteerd zonder te weten hoe ze er daarna naar terug 
kunnen keren, waardoor hun kuikens berooid achterblijven. Sommigen, 
doodsbang, kunnen sterven aan een hartaanval, of snel uitgeput raken als ze 
proberen te vluchten of te hoog vliegen; weer anderen zijn zo in paniek dat 
ze obstakels raken en tegen bomen, ramen en muren van gebouwen botsen.

Omdat veel dieren (vooral honden) een veel gevoeliger en beter ontwikkeld 
gehoor hebben dan mensen, kunnen ontploffingsgeluiden hun gehoor ern-
stig beschadigen. En met een goede reden: de geluiden die door vuurwerk-
shows worden uitgezonden, kunnen oplopen tot 190 decibel... ruim boven 
de drempel van 75 decibel waarvan het geluid het menselijk oor kan scha-
den. Dit is de reden waarom ze kunnen lijden aan onomkeerbaar gehoorver-
lies door de nabijheid van het geluid van het afschieten.

Geschat wordt dat een vijfde van de verdwijningen van dieren die samen-
leven met mensen wordt veroorzaakt door geluidsoverlast, voornamelijk 
vuurwerk en stormen. Dieren die in de buurt van lanceergebieden leven, 
kunnen ook brandwonden oplopen en zelfs oogletsels door flitsende lichten.

Le cauchemar
des feux 
d’artifice

Voor de mens, de gelegenheid 

voor een beetje magie …maar 

bron van stress en ernstige licha-

melijke gevolgen, soms zelfs fa-

taal, voor dieren: de traditionele 

ontploffingen van voetzoekers 

en het donderende vuurwerk aan 

het einde van het jaar zijn een 

echte hel, zowel voor onze twee 

- en viervoetige metgezellen, eve-

nals voor dieren in het wild. 

Hier is waarom en hoe gehoorbes-

chadiging, angst, posttrauma-

tische stress, hartproblemen, we-

glopen van huis, ongelukken, enz. 

zichzelf uitnodigen op het menu 

van avonden die eigenlijk een 

feest zouden moeten zijn en ook 

leiden tot zware gevolgen voor de 

asielen , noodgedwongen opvang 

van honden en katten gevonden 

op de openbare weg, volledig 

getraumatiseerd door lawaai en 

felle lichtflitsen!

De 
nachtmerrie 
van vuurwerk
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Ze zijn een bron van vervuiling 
van hun omgeving 
Schadelijke stoffen uit vuurwerk en voetzoekers vervuilen ecosy-

stemen en vergiftigen dieren. Wetenschappelijke studies hebben 

aangetoond dat ze verontreiniging van water en bodem veroor-

zaken. Perchloraat, kleurende metalen, fosfor, resten van zwart 

poeder of zelfs plastic afval zijn allemaal deeltjes en stoffen die 

giftig zijn voor naburige fauna, inclusief aquatische. Naast het 

risico van opname van hun residuen, zijn deze chemicaliën ook 

gevaarlijk voor katten en honden, evenals voor mensen die lijden 

aan aandoeningen van de luchtwegen zoals astma.

Bestaan er alternatieven ?
Schadelijke stoffen uit vuurwerk en voetzoekers vervuilen ecosy-

stemen en vergiftigen dieren. Wetenschappelijke studies hebben 

aangetoond dat ze verontreiniging van water en bodem veroor-

zaken. Perchloraat, kleurende metalen, fosfor, resten van zwart 

poeder of zelfs plastic afval zijn allemaal deeltjes en stoffen die 

giftig zijn voor naburige fauna, inclusief aquatische.

Naast het risico van opname van hun residuen, zijn deze chemica-

liën ook gevaarlijk voor katten en honden, evenals voor mensen 

die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen zoals astma.

Enkele tips om het feest 
niet te bederven

Indien er in uw buurt vuurwerk is, verminder dan de 
spanningen bij uw dieren door deze paar tips toe te 
passen:

• Houd uw huisdieren binnen (indien mogelijk 
dicht bij u) zodra de avond valt en behandel ze als 
op een normale dag. Als je de routine doorbreekt, 
kan dit een indicatie zijn dat er een verontrusten-
de gebeurtenis op komst is.

• Laat paarden, ezels, pony's en runderen in hun 
stallen.

• Sluit de gordijnen en rolluiken. Laat lichten en ra-
dio of televisie aan om lawaai en bliksem te ver-
minderen. Gedraag je altijd natuurlijk, zodat ze 
begrijpen dat dit geluid niets is om je zorgen over 
te maken.

• Als uw hond erg gevoelig is voor geluid, overleg 
dan met uw dierenarts. Vermijd zelf kalmerings-
middelen toe te dienen, waarvan sommige stof-
fen hem kunnen verdoven zonder hem ongevoe-
lig te maken voor angst.

• Straf uw dier nooit voor zijn angst. Op deze ma-
nier maak je de situatie alleen maar erger. Troost 
hem niet, want zo bevestig je hem dat hij terecht 
bezorgd is.

• Zorg ervoor dat uw huisdier is gechipt en geregi-
streerd, een halsband met een medaille met uw 
contactgegevens draagt. Dit maakt het gemak-
kelijker om hem terug te vinden als hij ontsnapt. 
Als je verdwaalde dieren vindt, probeer ze dan 
gerust te stellen en hou ze bij totdat je hun baas-
jes kan bereiken. Als je ze niet kan vinden, ga dan 
naar een asiel bij jou in de buurt of je plaatselijke 
SPA.

Zo zal U vreugdevol oudejaarsavond en andere fes-
tiviteiten kunnen vieren terwijl u veel dieren een 
stressvolle en traumatische ervaring bespaart!

Anne Dumortier



Bezorgd kijkt hij heimelijk naar links. Naar rechts. 
Naar achter. Niemand… Vooral niet gezien worden! 
Blijf incognito! Voor de deur van het asiel omklem-
den zijn handen stevig twee niet-geïdentificeerde 
levende objecten. Plotseling, als een petanquespe-
ler, leunt zijn waakzame silhouet naar voren...

Anderlecht, donderdag 7 juli, 8u30. 
Bijna onzichtbaar, pupillen verwijd van angst, loerend 
in een hoek onder de tuinslangen, een minibal van 
zwart haar, trillend met al zijn ledematen, miauwt zijn 
verdriet, zonder pardon als een vulgaire flipperkastbal 
gesmeten  onder de deur van de binnenplaats ...
Hoe lang is ze daar al? Vanzelfsprekend is het voor de 
eigenaar al niets meer dan een lomp verouderd object 
dat in deze vakantieperiode dringend gedumpt moet 
worden...
Het is nu aan ons om aan het zware werk te beginnen 
om het vertrouwen te herstellen van degene die we 
Fleur zullen dopen. Na zo'n schok is het niet gemak-
kelijk om haar te leren om nog steeds te geloven in de 
goedheid van de mens... Maar door knuffels begrijpt ze 
al snel dat we enkel maar goeds met haar willen.

Maandag  11 juli
Gealarmeerd door onze Facebook-post die de dag 
ervoor was gepubliceerd, bezoekt meneer Goffin ons 
om te zien of Fleur niet de zus is van Princesse, het ge-
wonde kitten dat werd gevonden bij de ring die hij 4 
dagen eerder had opgevangen. Geen twijfel mogelijk: 
hun gelijkenis is onmiskenbaar. Hetzelfde silhouet, de-
zelfde maat, dezelfde vacht, dezelfde ogen: de kittens 
zijn inderdaad de tweeling die een moedige anonieme 
persoon weigerde te behandelen als levende wezens 
die liefde en respect verdienen.
Versteend van angst bleef er een in de tuin verscholen. 
Ondanks het gevaar was de ander naar de ingang van 
de ring gevlucht om de vrijheid te vinden en het spoor 
van degene die geen tijd meer had om van hem te hou-
den. In het hoofd van meneer Goffin spookt reeds het 
idee  om ze samen te brengen. Maar de toestand van 
princesse blijft zorgwekkend: moet haar poot geampu-
teerd worden? Een race tegen de tijd begint ...

Fleur
Hij stak de sleutel 
In het contact 
Hij plaatste de kooi
Achteraan
Hij sloot de deur
Hij ging vooraan zitten
Hij is vertrokken
Hij heeft lang gereden
Hij is gestopt
En hij nam
De sleutel uit het contact
Zonder naar ons te kijken
Opende hij de deur
Zonder een woord te zeggen
Opende hij
De kooi
Hij greep ons vast
Met zijn ijzeren vingers
Zonder ons te strelen
Zonder ons aan te kijken
Hij stapte stil
Naar een zwarte deur
Hij keek bezorgd
Overal om zich heen
Toen dumpte hij ons
Onder de stalen deur
En hij liep weg
Zonder ons te strelen
Zonder om te kijken
Ik miauwde
Zij blaften
Een vogel vloog weg

De anonieme 
wegloper

Princesse
De zwarte deur staarde naar het verbijsterd kitten
De stomme wegloper blijf doof voor zijn roepen
De luchtweerspiegeling van vervagende strelingen
De piepende banden achter de gesloten deur
De gevangenis waaruit de onschuldige veroordeelde 
vlucht
Het oorverdovende geblaf dat weggaat
De helse wervelwind van snel rijdende auto's
De blinde wielen die haar raakten
De bliksemse pijn die haar poten verdraait
De moorddadige weg waar ze zichzelf Voort sleept
Het  miauwen dat niemand hoort
De angst die hem in zijn greep houdt
De vervagende hoop
De dood die ze smeekt
Gehaaste chauffeurs die haar negeren
De chauffeur die stopte
De man die zijn hand uitstak
De meester die haar heeft gered

Teksten geschreven op wijze van « Déjeuner du 
matin » en « Le message » (J. Prévert).
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Ochtend van 7 juli.
Mijn collega's vinden een gewond kitten in de buurt van de 
ring. Ik besluit haar in huis te nemen en haar princesse te 
noemen. Gezien haar pootblessures brengen we haar naar 
de Vet Horizon-kliniek in Basècles, waar ze zal blijven voor 
behandeling en röntgenfoto's.
 
8 juli. 
De diagnose is duidelijk: ze heeft twee gebroken poten!
De dierenarts legt ons uit dat we haar eerst moeten behan-
delen om haar weer in goede conditie te krijgen.

9, 10, 11 juli. 
We bezoeken haar dagelijks zonder enige andere beslissing 
te vernemen.

12 juli. 
We krijgen te horen dat zijn achterpoot  ernstig is geraakt.: 
het advies van een orthopedist is noodzakelijk

14 juli. 
Het verdict valt: er moet  een pin in haar voorpoot worden 
gezet. Daarna,  ongetwijfeld haar achterpoot amputeren!

15 juli. 's morgens.
Mijn levensgezel  Mary schrikt wanneer ze gecontacteerd 
wordt door de kliniek: we moeten haar terugnemen om "te 
hoge kosten te vermijden". Meer kunnen ze niet meer doen! 
Ik neem dan contact op met HELP ANIMALS, wiens efficiën-
tie ik bedank, die ons adviseert om naar Canisfelis in Gansho-
ren te gaan waar Princesse onmiddellijk werd opgenomen.

Zaterdag 16 juli. 
We vernemen tot onze blije verbazing dat het plaatsen 
van de twee pinnen  op de achterpoot perfect is verlopen.  
Haar voorpoot,  hoeft niet geopereerd te worden!

En nu ?
Fleur, super knuffelig, is in topvorm. 

Princess had bijna perfecte mobiliteit herwonnen totdat ze 

op 23 augustus een bot in haar achterpoot ontwrichtte. Re-

sultaat: op 27 augustus nog een operatie om dit bot weer op 

zijn plaats te zetten en een van de twee pinnen te verwijde-

ren... Maar ondanks haar licht gebrek is Princesse niet langer 

een kreupele van het leven: hyperactief, ze rent, springt en 

laat ons elke dag de onvoorspelbare facetten van haar avon-

tuurlijke temperament zien!

De twee zusjes, totaal fusioneel, kunnen het wonderwel met 

elkaar vinden. Ze vormen een solidariteitstrio met Maki, 

onze 3-jarige kat, die hen aanvankelijk met enig wantrouwen 

verwelkomde, zich afvragend wat deze jonge indringers aan 

het doen waren op ZIJN territorium! Maar vandaag behoort 

dat tot het verleden: het is niet ongewoon om ze op elkaar te 

zien liggen, alle drie slapend in dezelfde mand.

Nu hij halftijds thuiswerkt, geniet meneer Goffin dagelijks 

van de kostbare hulp van zijn drie kattenassistenten. Com-

fortabel geïnstalleerd op zijn printer en zijn bureel, houden 

zijn drie "koninginnen van de wereld" het goede verloop van 

zijn werk nauwlettend in de gaten...

Uiteindelijk is het leven een heel eenvoudige vergelijking.

Elke keer je liefhebt, of het nu een man of een kind is,

een kat of een paard, geef je kleur aan deze wereld.

Als je niet liefhebt, bezoedel je het. 

(Lori Nelson Spielman, L'Infini des possibles)

Anne Dumortier, Michel Goffin
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Ze zijn 
gelukkig

Zij hebben 
ons verlaten

TESS 13 jaar en 7 m.
Mw Anne DE BEIR

ARGÉMIRE 10 jaar en 5 m.
Mw Isabelle THONNARD

LOLA 8 jaar en 7 m. 
Mr Freddy DE WANNEMAEKER

CYBELLE 15 jaar en 11 m.
Mw Bernadette BAILLEU

NALOU 14 jaar en 6 m.
Mr Benoit ACKERMANS

RINI 15 jaar en 6 m.
Mw Jeannine VAN LIERDE

KALINKA 8 jaar en 11 m.
Mr Benjamin WACHEL

ATHOS 16 jaar
Mw M-Madeleine GHISLAIN

KARMEL 9 jaar en 8 m. 
Mw Ginette SNACKERS

Freyjac - Mr L. JACQUEMYNS

NEMO - Mr Badr MAZANI

PEPER - Mw Jessica PIERLOT

KENZA - Mw Paule DRIER

DOUDOU - MwP. DECAMP

TORSH - Mr Tom SAS Louis - Mw S. LESZCZYNSKY

OSCAR - Mw Syndia BERTIEAUX

COOPER - Mr ACKERMANS
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Ter gelegenheid van Werelddierendag op 4 oktober heb-
ben de verantwoordelijken van Dierenwelzijn van de stad 
Brussel en de gemeente Anderlecht, Mevrouw Zoubida 
JELLEAB en Nadia KAMMACHI, een schenking gedaan 
van een ton ingezameld voedsel voor de asieldieren te 
Brussel. Wij danken hen hartelijk voor hun uitstekende 
initiatief!

Tijdens de opening van het dierenwelzijnsfestival in An-
derlecht op 8 oktober werd het project Help Animals ten 
voordele van de zwerfkatten in de gemeente uitgekozen 
uit de ingediende projecten in samenwerking met de bur-
gers. 
In het besef dat het essentieel is om zwerfkatten te ste-
riliseren en het belang van sterilisatie te vergroten, gaan 
we bij verschillende scholen en rusthuizen schuilplaatsen 
voorzien voor deze poezen We zullen ook een educatieve 
flyer verspreiden in de scholen.

Dank U

Bedankingen

Het was een prachtige dierendag op 9 oktober in Ander-
lecht! Het hele team van Dierenwelzijn, mevrouw Nadia 
KAMMACHI, slaagden erin om met succes verschillende ac-
tiviteiten rond de vijvers te organiseren. Er waren standen 
voor de jongeren, hondenwandelingen, demonstraties door 
opleidingsclubs alsook de verschillende beschermingsorga-
nisaties van Anderlecht waren op de afspraak. Duizendmaal 
dank aan Patisserie CHANSON van ons te voorzien van hun 
heerlijke taarten die zeer in de smaak vielen bij onze bezoe-
kers.

Help Animals wil ook graag de Nederlandstalige leerlingen 
van het 6dejaar van de Sint Jozefschool in Watermaal Bos-
voorde bedanken, alsook de 6dejaars van de De Stadsmus-
school in Oudergem die het asiel van Anderlecht kwamen 
bezoeken. Allen toonden grote belangstelling voor ons die-
renasiel. Deze bezoeken stellen ons in staat om het verhaal 
van onze dieren te delen en de acties van de vzw in de kijker 
te zetten.

Fabrizio Follacchio 



 Nieuwighe-
den omtrent 
de vergun-
ning voor 
dierenbezit 
in Wallonië

De Waalse code voor dierenwelzijn, die in oktober 2018 
is goedgekeurd, is op 1 januari 2019 in werking getre-
den. De verplichting om in het bezit te zijn van een ver-
gunning voor het houden van een dier, in de ruimste zin 
van het woord, is voortaan van toepassing voor alle vol-
wassenen die wettelijk gedomicilieerd zijn in het Waal-
se Gewest. Er hoeven geen stappen te worden onder-
nomen, aangezien het automatisch wordt toegekend. 
Het betreft een "immateriële" vergunning, d.w.z. dat zij 
door geen enkel document wordt geconcretiseerd.  
De vergunning kan echter permanent, tijdelijk of alleen 
voor een specifieke diersoort worden ingetrokken op 
grond van een gerechtelijke of administratieve beslis-
sing (sanctionerende ambtenaar) wegens dierenmis-
handeling. In dat geval is het de betrokkene verboden 
een dier aan te schaffen of te adopteren. Deze informa-
tie wordt in een centraal bestand opgenomen.
Toegegeven moet worden dat deze verordeningen in 
de praktijk bijzonder moeilijk toe te passen blijken en 
daarom niet erg doeltreffend zijn om het misbruik van 
gezelschapsdieren in te dammen. 

Om deze situatie te verhelpen en een verdere stap te 
zetten in de richting van dierenbescherming, werden 
nieuwe regels opgesteld. 

Vanaf 
1 juli 2022

Of het nu gaat om het kopen of adopteren van 
een huisdier (hond, kat, paard, knaagdier, vogel, 
vis of anderen), de persoon moet een certificaat 
kunnen voorleggen dat minder dan 30 dagen 
oud is en waaruit blijkt dat hij zijn vergunning 
om dieren te bezitten niet is kwijtgeraakt. Dit 
document wordt gratis verstrekt door de ge-
meente van de wettelijke woonplaats. Laten we 
echter niet vergeten dat, momenteel, deze ver-
plichting alleen voor het Waals Gewest geldt.

Het is de verantwoordelijkheid van onder meer 
de cedent, de commerciële verkopers, de fok-
kers en de asielen om naar dit certificaat te vra-
gen en zo de status van de toekomstige koper 
te controleren. Bovendien kan het bewijs alleen 
via het certificaat worden geleverd, aangezien 
de cedenten geen enkele toegang hebben tot 
het centrale bestand in kwestie omwille van pri-
vacyredenen. Op het moment van dit schrijven, 
zijn de uitvoeringsbepalingen voor deze nieuwe 
maatregelen nog niet binnengekomen bij de ge-
meenten, de asielen en andere belanghebben-
den.

Volgens minister Céline Tellier is de overheer-
sende gedachte achter deze nieuwe verorde-
ning de straffeloosheid tegen te gaan van diege-
nen die reeds dieren hebben mishandeld en een 
bedenktijd aan te bieden (de tijd die nodig is om 
het certificaat van de gemeente te verkrijgen) 
om impulsaankopen te voorkomen.
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De doeltreffendheid 
van de nieuwe maat-
regelen

Het is duidelijk dat het initiatief prijzenswaardig is, maar 
zal het werkelijk doeltreffend zijn om dierenmishande-
ling, althans gedeeltelijk, in te dammen?
Volgens de cijfers van het kabinet van de minister waren 
er 3 permanente en 3 tijdelijke intrekkingen van ver-
gunningen in 2019, 6 in 2020 en 0 in 2021, d.w.z. in to-
taal 12 intrekkingen voor de periode van 1/1/2019 tot 
31/12/2021! Dit impliceert dat de nieuwe bepalingen 
die vanaf 1 juli 2022 van kracht zijn, betrekking zouden 
hebben op minder dan 20 personen die in Wallonië door 
intrekking van hun vergunning worden bestraft (12 + een 
niet nader genoemd aantal voor het jaar 2022).

Maar er is nog verrassender...
Volgens de statistieken van Waalse asielen die door de 
Service Public Wallonie (SPW) zijn gepubliceerd, zijn bij 
controles in 2019, 527 honden en 226 katten in beslag 
genomen en in 2020, 215 honden en 130 katten. Deze 
inbeslagnemingen werden duidelijk niet gevolgd door de 
intrekking van diervergunningen. Misschien verdienden 
sommige betrokkenen een dergelijke sanctie niet, maar 
dit gebrek aan reactie roept vragen op.
Impulsaankopen zijn een plaag die voortduurt ondanks de 
constante waarschuwingen van alle gerenommeerde be-
langhebbenden in de sector. Veel van de honden en kat-
ten die tijdens de lockdown werden geadopteerd, werden 
al na enkele maanden in de steek gelaten, in die mate zelfs 
dat de opvangcapaciteit van de meeste asielen snel werd 
overschreden.
Het certificaat dat voor elke adoptie moet worden voor-
gelegd, zal waarschijnlijk geen enkel positief effect heb-
ben op deze problematiek. De Waalse gemeenten zullen 
zeer binnenkort de voorkeur geven aan het downloaden 
van het document op computer in plaats van op papier, 
om te voorkomen dat een deel van hun personeel wordt 
gemonopoliseerd, waardoor een overbelasting van het 
werk ontstaat en de bevolking de lange rijen voor de lo-
ketten bespaard blijven. De afgifte van dit document zou 
in dit geval een paar minuten tot hooguit een paar dagen 
in beslag moeten nemen.
Anderzijds zou deze verplichting de oorzaak kunnen zijn 
van een daling van het aantal adopties in Waalse asielen. 
Toekomstige adoptanten (de minder serieuze) zouden 
in de verleiding kunnen komen om deze formaliteit te 
omzeilen door naar asielen in het buitenland te gaan, of 
zich tot meer "clandestiene" manieren te wenden om bij-
voorbeeld een puppy of kitten uit een nestje bij een buur-
man te adopteren. We zullen meer weten in de komende 
maanden.

Ondanks een verbod staan de sociale netwerken (Face-
book, Instagram en andere) in België vol met illegale ad-
vertenties, zowel voor dieren die te koop zijn als om weg 
te geven. Velen van hen worden  zeer snel in de steek ge-
laten en komen in asielen terecht.

Er wordt niets ondernomen om dit verschijnsel in te dammen, 
waardoor een gevoel van straffeloosheid ontstaat bij tal van 
gewetenloze personen die er soms niet voor terugschrikken 
het bestaan van dit verbod ernstig in twijfel te trekken! Het 
waarschuwen van al deze overtreders op dezelfde sociale 
netwerken, met behulp van een systeem van geautomati-
seerde berichten, zou geen onmogelijke taak mogen zijn.

Waarom zouden we de invoer van dieren in ons land niet se-
rieus aanpakken?
Terwijl sommige organisaties betrouwbaar zijn en legaal te 
werk gaan, zijn vele andere veel minder scrupuleus en het is 
algemeen bekend dat sommige Oosteuropese landen hier 
een zeer lucratieve handel van hebben gemaakt, en de ge-
zondheidsvoorschriften of het dierenwelzijn aan hun laars 
lappen. Waarom verbieden we deze invoer niet? Natuurlijk 
is er een niet te verwaarlozen diplomatiek aspect aan deze 
kwestie, maar niets is ooit onoverkomelijk. 
De nieuwe reglementering betreffende de vergunning om 
een dier te houden in Wallonië lijkt daarom bijna onbedui-
dend in de strijd voor de dierenbescherming. Ook al heeft het 
de verdienste te bestaan, het lost de problemen van huisdie-
renmishandeling bijlange niet op. 
Als groot voorstander van dierenbescherming is het echter 
belangrijk het positieve aspect van dit politiek initiatief te 
beklemtonen in een poging om impulsieve en ondoordachte 
dierenaankopen te verminderen.

Alle voorstellen die, hoe bescheiden ook, het dierenwel-
zijn ondersteunen, verdienen respect. Hun impact zal pas  
na enkele jaren geverifieerd kunnen worden, maar elk van 
hen is een stap in de goede richting, wat verre van verwaar-
loosbaar is.

Christian De Meyer

Als asiel is Help Animals volledig betrokken bij de nieuwe wetgeving, 
met name voor de entiteit Kasteelbrakel. Daarom hebben we Fabri-
zio Follacchio, onze directeur, enkele vragen gesteld over de toepas-
sing ervan. 
Zijn potentiële adoptanten op de hoogte van de nieuwe regle-
mentering? De meeste mensen zijn op de hoogte. Brusselaars en 
Vlamingen zijn soms verrast door het regionale karakter van de wet 
en vragen dan om nadere uitleg. 
Zijn ze verrast door het bestaan van de dierenvergunning? De 
meesten vinden het een goede maatregel. Degenen die deze ver-
plichting niet zo goed begrijpen maken deel uit van de impulskopers. 
Ze zijn verbaasd dat alle dieren op gelijke voet staan (honden, kat-
ten, paarden, maar ook goudvissen en kanaries...) 
Hebben sommige mensen het attest al?
Ja, sommigen hebben zich voorbereid en komen naar het asiel met 
de vergunning. 
Werden sommigen van hen ontmoedigd door het administratie-
ve gedeelte voor het verkrijgen van de vergunning? Zelden, maar 
een paar mensen hebben ons verteld dat ze in Brussel of Vlaanderen 
gaan adopteren, en dat is echt jammer. Terwijl de Waalse gemeen-
ten de vergunningen vrijwel onmiddellijk afgeven, duurt het iets 
langer voor de Brusselaars en de Vlamingen om de vergunningen te 
verkrijgen en zich tot het Waalse Gewest moeten wenden om het 
kostbare sesam te verkrijgen.
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Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIJS : 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)


