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Kinderrubriek 

Maak zelf 
een kerstkado!

Josje 

‘Je bent altijd 
welkom en hoeft 
alleen maar goed 
werk te leveren’
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In 2012 was het Haags Dierencentrum bijna failliet. Dat was niet alleen een 
pijnlijke ervaring voor onze medewerkers, maar ook voor onze leveranciers. 
Het besef dat het geld op was heeft veel in beweging gebracht. 

Vanaf dat moment zijn we aan het werk gegaan om het Haags Dierencentrum 
structureel financieel gezond te maken. Samen met onze accountant is de 
administratieve organisatie doorgelicht. Sommige leveranciers zijn ingewisseld 
voor nieuwe, die op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) bereid waren hun diensten aan te bieden. Inmiddels zijn er veel 
maatregelen genomen die bijdragen aan een betere kostenbeheersing. Ook de 
inkomstenkant is niet vergeten. Met een meer interactieve website, een actieve 
benadering op Facebook en een betere registratie van klanten en donateurs 
is het mogelijk gebleken een betere balans tussen inkomsten en uitgaven te 
realiseren. 

Zoals u weet hebben we ook tegenvallers te verwerken gehad. De Haagse 
afdeling van de Dierenbescherming besloot de jaarlijkse bijdrage van 100.000 
euro te beëindigen. We hebben mede daarom besloten om de banden met de 
Dierenbescherming door te knippen en ons aan te sluiten bij de Nederlandse 
Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Inmiddels hebben dertig andere 
dierenopvang organisaties zich hierin verenigd. In 2016 gaat de teller richting 
de veertig. Allemaal organisaties, die zich niet kunnen vinden in het beleid van 
de Dierenbescherming om in Nederland grote dierenopvangcentra te bouwen.

Nu we geheel en al op eigen benen staan, is er een grote verantwoordelijkheid 
komen te liggen bij bestuur, management en medewerkers om de zaken 
financieel op orde te houden. Vanaf 2016 willen wij de volgende lijn aanhouden. 
Over de afgelopen vijftien jaar hebben wij gemiddeld een bedrag van 100.000 
euro per jaar ontvangen uit erfenissen en legaten. Door een maximaal 
operationeel tekort van 100.000 euro per jaar te begroten (en te realiseren!) 
kunnen we het met een banksaldo van 300.000 euro drie jaar uithouden als er 
in deze periode geen erfenissen of legaten mochten binnenkomen. En daarbij 
gaan we ons vol inzetten op het vergroten van onze inkomsten om het genoemde 
operationele tekort terug te dringen richting de 0. Als we dit voornemen kunnen 
waarmaken, is er sprake van een gezonde financiële situatie. Natuurlijk gaat 
dit alles niet vanzelf. Zo is bijvoorbeeld de gemeente Den Haag een belangrijke 
speler. Bijdragen van gemeentelijke overheden staan in Nederland in deze tijd 
onder druk. Tot op heden heeft de gemeente Den Haag de dierenwelzijnsgelden 
in stand weten te houden. 

Om het Haags Dierencentrum financieel overeind te houden is een voortdurende 
inspanning nodig van bestuur, medewerkers en vrijwilligers. Donateurs dragen 
al een flink bedrag bij. Sponsoring in geld of natura vanuit het MKB is een grote 
wens van ons. Als u zich aangesproken voelt, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Geld blijft tellen.

Ik wens u fijne Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!
Cort van Dijk 
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Beste donateur Inhoud

Redactie

Stichting	Haags	Dierencentrum
Lozerlaan 595
2544 MC  Den Haag
t. (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl

Openingstijden	Asiel	en	Pension
maandag t/m zaterdag 12.30-15.30 uur
(ook voor: informatie Hondenschool en verkoop artikelen). 
Het bezoeken en bekijken van honden in het asiel gaat op afspraak.

Cort van Dijk
Marieke Hut
Marloes Kleijs

Anita Kloet-Bulsing
Beer Lankhorst
Martine van der Stok

Voortaan	Animail	digitaal	ontvangen?
Geef uw e-mailadres door aan kantoor@haagsdierencentrum.nl

Dit bespaart ons kosten!
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In een eerdere uitgave mochten we u al laten 
meegenieten van onze nieuwe aanwinst in 
de	 kliniek:	 een	 digitaal	 röntgenapparaat.	
Inmiddels	 werken	 we	 alweer	 anderhalf	 jaar	
met deze geweldige moderne apparatuur en 
zijn	 we	 dagelijks	 nog	 heel	 blij	 dat	 we	 deze	
aanschaf	 konden	 doen.	 Iets	 dat	 zonder	 uw	
financiële	steun	nooit	gelukt	was!

Falcon is weer beter!

Nu willen we u het verhaal van kitten Falcon vertellen. Dit 
lieve rode katertje kwam als zes weken oud vondelingetje bij 
ons binnen met een gebroken voorpootje. 

Op de eerste röntgenfoto, genomen op 18 juni, was duidelijk 
een breuk te zien van het spaakbeen en de ellepijp. Gelukkig 
liep Falcon hier nog niet zo lang mee rond, want er was nog 
helemaal geen nieuwvorming van bot. Met name bij jonge 
dieren kan herstel van botbreuken best heel snel en efficiënt 
gaan. Soms is medisch ingrijpen dan ook niet nodig. We 
hebben van snelgips een mooie spalk gemaakt en hij kreeg 
een fijn hokje bij ons in de kliniek. Op die manier konden we 
hem goed in de gaten houden en was er voor hem ook nog iets 
te zien met alle dagelijkse bezigheden van de dierenartsen en 
assistentes.
Met pijnstilling, de spalk en vooral veel knuffels kwam Falcon 
zijn eerste dagen bij ons goed door. Na een week hebben we 
een controlefoto gemaakt. Daarop was te zien dat de breuk 
mooi tegen elkaar aan lag en het lichaam al druk bezig was 
de boel te stabiliseren. Dit gebeurt als eerste door de snelle 
vorming van bindweefsel (dit is eigenlijk littekenweefsel). 
Pas hierna wordt het nieuwe bot gevormd. Inmiddels kreeg 

Falcon een steeds grotere hekel aan die gekke spalk. Het 
werd tijd voor de volgende stap: hokrust, zonder spalk. Als 
dierenarts moeten we altijd schipperen tussen wat het beste 
is voor de genezing (absolute rust) en wat het beste is voor 
het welzijn van het dier (kittens willen bewegen en spelen). 
We vonden een goed evenwicht tussen hokrust en af en toe 
fysiotherapie van zijn gewonde pootje door te voetballen met 
een pingpongballetje.  

Falcon liet zien dat het in zijn geval de juiste keuze was om 
de natuur (gecontroleerd) haar gang te laten gaan. In juli en 
september zijn er nog foto’s gemaakt. Op de foto van juli zagen 
we om de oude breuk heen nog een dikke bult van nieuw bot, 
een soort inwendig gips. Op de foto van september heeft 
het lichaam deze bult inmiddels opgeruimd en is er van de 
oorspronkelijke breuk niks meer te zien. Falcon woont nu bij 
een collega en is heel gelukkig met nog een kattenvriendje en 
twee honden als maatjes. Wij zijn blij dat we het dankzij de 
goede kwaliteit röntgenfoto’s aandurfden om af te wachten 
en zijn herstel op deze manier goed in de gaten konden 
houden. 

Falcon na 3 maandenFalcon na 1 maand

Falcon 18 juni 2015 Falcon na 1 week
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Hoi hoi,

Hier een klein berichtje van Bailey. We zijn nu 

een maand verder en ze doet het echt supergoed. 

Ze blijft prima een paar uurtjes alleen thuis in de 

bench. Ze kan zelfs heel even alleen in de auto blij-

ven zonder die te slopen :) Behalve een stuk uit de 

kastdeur (bal lag onder de kast dus tja…) is alles 

in huis nog gewoon heel. Ze is ontzettend lief en 

gelukkig ook lekker ondeugend. Hier is ze totaal 

geen moeilijke eter, alles wat onbeheerd lijkt, word 

zonder moeite opgegeten. Hilarische situaties dus 

bij ons thuis sinds de komst van Bailey. We zou-

den echt niet meer zonder haar kunnen! 

Groetjes, Jacqueline 

Brieven van de baas

Hoi,

Weer even een korte update over Chef. Hij is nu ongeveer drie maanden bij ons, en 
veel nieuws is er eigenlijk niet te melden, het gaat nog steeds zoals we eerder hebben 
gemaild, helemaal super. En het wordt nog steeds elke dag beter!

Inmiddels zijn we apetrots op het certificaat dat Chef heeft gekregen bij het afronden van 
de opstapcursus - we zeggen er gewoon niet bij dat aanwezigheid het enige vereiste is :).
In september gaan we verder met de volgende cursus.
In alle opzichten is Chef behoorlijk vooruit gegaan: de tuin heeft goede 
overlevingskansen, het trekken aan de lijn is behoorlijk verminderd en met de kat gaat 
het helemaal goed, ze liggen gezellig samen op de bank.

Wat we de vorige keer al aanhaalden is dat Chef zo sociaal is naar mens en dier - op 
vlinders na, daarvan ligt het plaatselijk sterftcijfer iets hoger dan gemiddeld :). 
Wat we de afgelopen tijd hebben gemerkt is dat dit nog beter is dan we dachten. 
De afgelopen tijd is hij ook voorgesteld aan puppy’s, kleine kinderen, verstandelijk 
gehandicapte kinderen en ouderen en het is voor ons als onervaren hondeneigenaren 
verbazingwekkend om te zien hoe lief, kalm en geduldig onze lompe spierbundel 
hiermee omgaat. Prachtig!

Kortom, we zijn nog steeds superblij met Chef, en we zijn jullie nog steeds erg dankbaar 
voor de perfecte match!

Groetjes,
Marcel en Katinka
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Kattenkrabbels

Van het Haags 
Dierencentrum
naar New York!
In november 2013 hebben we onze katten Zoë en 
Beer vanuit het Haags Dierencentrum geadopteerd. 
Ze waren toen ongeveer een half jaar oud. Zoë was 
een ontzettend enthousiaste, ondeugende dame die 
gek was op handen, met name om ze ‘aan te vallen’. Beer was een rustig, wat angstig katje. 

Op aanraden van de verzorgers hebben we deze twee juist zo verschillende katten genomen. Nu 
konden ze zich aan elkaar optrekken. Zoë moest in het begin niets van Beer hebben en dat liet ze 
hem al blazend weten, maar toen ze een poosje aan elkaar gewend waren ging het steeds beter. Zoë 
leerde dat handen ook leuk zijn om door geaaid te worden. Beer werd steeds minder angstig en ging 
al vrij snel voor iedereen op de grond liggen om geknuffeld te worden. 

Vorig jaar november kregen we te horen dat we voor langere tijd voor werk naar New York zouden 
gaan. We dachten natuurlijk meteen: Hoe gaan we dat doen met onze katten? Na alles te hebben 
geregeld bij de dierenarts en de vliegmaatschappij mochten ze gelukkig mee verhuizen. Beer en 
Zoë reisden in hetzelfde vliegtuig als wij. Ze zaten in het ruim vooraan in het vliegtuig, ieder in een 
aparte kennel. Het was een behoorlijk zenuwslopende vliegreis, we hadden tenslotte onze katten 
moeten afstaan aan mensen die we helemaal niet kenden.

Op het vliegveld in New York werden we gelukkig vrij snel herenigd. Beer zat rustig voor zich uit te 
kijken en Zoë (eigenlijk de meest brutale van het stel) had zichzelf helemaal ingerold in de  fleece 
deken die in haar kennel lag. Moe van de reis en de stress zijn we met onze bagage en de twee 
grote kennels in een taxi gestapt en naar onze nieuwe woning gereden. Daar aangekomen hebben we 
Zoë en Beer gauw uit hun kennel gelaten en eten en water gegeven.

Gebleken is dat de katten zich heel makkelijk aanpasten, eigenlijk veel makkelijker dan wij mensen. 
In het begin snuffelden ze aan alles, vervolgens hebben ze wat lekkere zit/ligplekjes gevonden en 
zijn ze doorgegaan met hun leventje. Na een paar weken kregen we onze spullen overgescheept 
vanuit Nederland. Daar zaten ook de grote krabton en de mandjes van de katten bij.

De verhuizing lijkt de katten niets gedaan te 
hebben, ze zijn gewoon verder gegaan met wat ze 
in Nederland ook deden en hebben het prima naar 
hun zin hier!

Vanuit New York,
Laura, Bart, Zoë en Beer
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Josje: ‘Je bent altijd welkom en je hoeft 
alleen maar goed werk te leveren.’

‘Bij	 het	 Haags	 Dierencentrum	 doe	 ik	 eigenlijk	 alle	
verantwoordelijke	werkjes,	 die	 anders	 blijven	 liggen	maar	
wel	 gedaan	 moeten	 worden.	 Daarnaast	 ben	 ik	 ook	 een	
pleegopvang	 adres	 voor	 asielkatten.	 Het	 liefst	 heb	 ik	 een	
moederpoes	met	kittens.	Ze	zeggen	wel:	eens	een	frik	-	altijd	
een	frik.	Maar	ik	vind	het	gewoon	leuk	om	die	kleintjes	wat	
te	leren.	Natuurlijk	is	het	nog	leuker	als	de	moederpoes	dat	
waardeert	en	mee	helpt	met	opvoeden. 

Zodra de kittens kunnen lopen en scharrelen, ga ik languit bij 
ze zitten en mogen ze over mijn benen leren schutting lopen. 
Op die leeftijd lukt dat van geen kanten, maar ze leren wel, 
dat ze ergens af kunnen vallen. Het kan gelukkig geen kwaad 
op die hoogte.

Ik denk, dat ik intussen vijf jaar bij het HDC over de vloer kom 
en dat komt eigenlijk door mijn echtscheiding. Mijn hele leven 
hebben we thuis katten gehad maar onze katten zijn bij mijn 
ex gebleven, omdat hij het benedenhuis kreeg toegewezen.
Als je dan zonder huisdieren zit, ben je in eerste instantie 
blij dat je kunt gaan en staan waar je wilt, maar contact met 
dieren is ook leuk. 

Een andere grote hobby is de concert cither, een 
muziekinstrument dat vroeger veel in de Alpenlanden werd 
bespeeld. Tegenwoordig wordt er ook in Nederland door zo’n 
kleine 100 mensen muziek op gemaakt. Het fijne ervan is, dat 
je nooit ruzie met de buren krijgt, omdat het een instrument 
is met een zachte, warme klank.
Tot nu toe heb ik pas 1 keer een kat gehad, die er niet van 
hield. Het merendeel komt tot rust en gaat in mijn buurt 
liggen slapen. Soms willen ze meespelen en dan klimmen ze 
op mijn schoot om ook eens aan die snaren te trekken. Weer 
andere katten trekken zich er niets van aan.

Naast het vrijwilligerswerk in het asiel deed ik al 
vrijwilligerswerk in Rijswijk. Daar gaf ik computerles aan 
ouderen. Ik heb dat moeten opzeggen omdat ik dan te veel 
zittend werk doe. Ik geef nog steeds les in lijndansen en les in 
cither muziek.

Aan iedereen, die interesse toont, vertel ik zo enthousiast 
mogelijk de voordelen van vrijwilligerswerk en de voldoening 
die het oplevert. Vooral kinderen, die graag een huisdier willen 
hebben om ermee te knuffelen raad ik aan om te wachten 

tot ze wat ouder zijn en ook als vrijwilliger kunnen werken. 
Een huisdier is namelijk iets anders dan een knuffeldier. 
De meeste reageren daar positief op en begrijpen, dat een 
huisdier verplichtingen met zich meebrengt. 

Op de Open Dag heb ik veel mensen enthousiast gemaakt voor 
de kledingcontainer van Dierenlot, die sinds dit jaar bij het 
HDC staat. De opbrengst komt ten goede aan de asielhonden 
en -katten.
Toen iemand bij mij in de flat vertelde, dat ze een volle zak 
kleding had die ze weg moest brengen, heb ik haar gelijk 
verteld van de kledingcontainer. Onmiddellijk kreeg ik als 
antwoord, dat dit veel te ver weg was voor haar. Daarop flapte 
ik er uit: “Ja, maar voor mij niet. Ik ga er toch naar toe en als 
je die zak bij mij voor de deur zet, zorg ik dat het daar komt.”
Dat heb ik geweten, want regelmatig vind ik nu zakken met 
textiel voor mijn deur. Blijkbaar heeft het zich rondgesproken, 
want de hoeveelheid is onmogelijk van één persoon.

Waarom ik graag bij het HDC ben, komt door het feit, dat ik 
aan alle kanten merk, dat het HDC geen winstbejag heeft. Alles 
gaat uit liefde voor de dieren en in de huidige maatschappij is 
dat echt een ‘happy feeling’. Ook het feit, dat vrijwilligerswerk 
enorm op waarde wordt geschat draagt daaraan bij. Je bent 
altijd welkom en je hoeft alleen maar goed werk te leveren.’
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Mijn opvoedkundige taak

Open dag 2015 met een Oer-Hollands tintje

Als ik heerlijk lig te dutten op mijn 
vaste stek achter de receptie, hoor 
ik in de hal de verzorgsters van de 
hondenafdeling met elkaar praten. 
“Ooooh, wat is ze leuk hè?”. “En kijk 
nou! Wat een schattige snoet!”. “Ach 
wat een lieverd, wat is ze mooi zeg.” 
Vrolijk sta ik van mijn zachte dekbed 
op Dit gaat natuurlijk over mij! Ik heb 
hier nu eenmaal veel fans. Ik rek me 

uit en kijk naar de gang. Misschien 
zit er naast een knuffel wel een lekker 
koekje voor me in. 

Maar wat zie ik nu? Een puppy! Dus 
daar hadden de meisjes het over... 
Ik rek me nog eens uit, ik weet wat 
er gaat komen. “Ach, kijk toch eens 
hoe bang ze is. Die moeten we bij 
Jane zetten hoor.” Werk voor mij aan 
de winkel dus. Het pupje wordt in 
het kantoor gebracht. Heel gezellig 
begroet ik haar en zet m’n vrolijke 
oren op. Het pupje kijkt me met grote 
ogen aan. “Hoi, ik ben Jane”, wil ik 
nog zeggen maar het Is al te laat. Ze 
rent hard de gang weer in. Zo gaat 
het vaker hoor. Ik snap het wel. Het 
is best even wennen om een hond 
met zo’n platte neus te ontmoeten. 
En mijn ondertanden steken ook 
een beetje uit. Maar uiteindelijk is 

geen enkele pup ongevoelig voor 
mijn charmes. Samen spelen is super 
leuk en samen in een mand slapen 
is hartstikke gezellig. En hoewel het 
soms behoorlijk vermoeiend is, vind ik 
al dat kleine spul best leuk. 

Na verloop van tijd vertrekken ze altijd 
weer. Dan staan er lieve mensen aan 
de receptie en worden ze uitgezwaaid 
door de asielmedewerkers. 
Soms zie ik ze nog terug voor een 
prikje bij de dokter, dan komen ze hier 
samen met hun trotse baasjes. Of ze 
komen op woensdagavond naar de 
hondenschool, waar ze leren hoe ze 
zich netjes kunnen gedragen.
Het is hier nooit saai hoor, ik heb hier 
altijd wat te doen! Oh, ik moet gaan, 
ze willen een foto van mij maken voor 
Facebook, dag!

Veel liefs, Jane.

Hoe	mistig	4	oktober	ook	begon,	de	dag	eindigde	 in	 ieder	
geval	 zonnig!	 Zeker	 voor	 de	 asieldieren,	want	 acht	 katten	
vonden een nieuw thuis en voor drie honden was er serieuze 
interesse.

Dit jaar was het hele asiel versierd in Oer-Hollandse stijl. 
Molens en viskramen op de afdelingen, schapen op de patio 
en een deel van Madurodam was nagebouwd. Voor lekkere 
muziek werd gezorgd door de ‘Alsjemetz’nTweeënBand’, 
bestaande uit onze eigen receptioniste en haar man. In de 
kidscorner was het hard werken om vele gezichtjes om te 
toveren in mooie poezenkopjes of angstaanjagende draken. 
Na het schminken konden de kinderen ‘foam clay-en’, 
tekenen, sjoelen of spijkerpoepen.

Chris van Kaldi Mobiel zorgde voor een lekker kopje koffie en 
daarbij kon je kiezen uit heerlijke zelfgemaakte appeltaart of 
een cupcake van Eva. De cupcakes werden gepresenteerd op 
mooie oer-hollandse schalen, gemaakt door de Marting Luther 
King scouting groep. Later op de dag kregen de ijscoman en de 
patatkraam het ook behoorlijk druk. Hondenschool Quiebus 
was er, De Dierenpolitie, De Dierenambulance en Dier en 
Vriend TV. 

Alle vrijwilligers en 
medewerkers hebben hun 
beste beentje voorgezet 
om er een topdag van te 
maken. Daarnaast danken 
we de twee vrijwilligers 
van het Rode Kruis en 
fotograaf Samir van 
Sincere Beauty! De totale 
opbrengst van de Open 
Dag 2015 was € 3.600. 
Graag tot volgend jaar!



Kado voor je kat: 
een eigen kerstboom om 
een lekker tukkie in te doen!

Hier heb je voor nodig een groen en bruin kartonnen vel. 
Papier in een ander kleur voor het bekleden van de doos en 
om de kerstballen uit te knippen. En natuurlijk een mooie, 
stevige doos. Beplak de doos met vrolijk papier. Knip uit het 
bruine kartonnen vel een  boomstam. Teken op het groene vel 
de vorm van een kerstboom en knip deze uit. Plak de boom 
op de doos. Vraag aan je ouders of verzorgers of ze een gat uit 
de bovenkant en uit de voorkant (uit de stam) willen snijden 
of knippen. Uit verschillende kleuren vouwblaadjes knip je de 
kerstballen om de boom te versieren. Schrijf de naam van je 
kat erop en je kerstboomhuis is klaar!

KinderrubriekKinderrubriek
Maak	zelf	een	kerstkado!
Leuk	om	deze	kerst	je	hond	of	kat	eens	te	verrassen	met	een	
zelfgemaakt	kado!	Met	de	onderstaande	knutselideeën	gaat	
dat	vast	lukken.	Mocht	je	zelf	geen	hond	of	kat	hebben	aan	
wie	je	het	kerstkado	kunt	geven,	dan	kun	je	natuurlijk	ook	
een	hond	of	kat	uit	het	asiel	er	blij	mee	maken.

Kado voor je hond: 
een kerst speeltouw!

Je hebt nodig drie fleecedekentjes. Een rode, een witte en een 
groene. Knip van elk dekentje een strook van ongeveer 20 cm.
Pak de uiteinden van de drie stroken bij elkaar en leg hier een 
knoop in. Vlecht vervolgens de stroken in elkaar en eindig 
weer met een knoop. (Als je bekend bent met Scooby doo, 
dan kun je ook een speeltouw maken met vier touwtjes). Kijk, 
je hondenspeeltje is klaar en het feest kan beginnen. De rest 
van de dekentjes kun je gebruiken om nog meer speeltjes te 
maken!
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KinderrubriekKinderrubriek
Goede antwoorden: 1 B, 2 B, 3 A, 4 C          

Hoeveel	weet	jij?
Hoeveel	weet	jij	van	het	Haags	Dierencentrum?	Hoeveel	weet	jij	over	honden	en	katten?	
Op	deze	pagina	kun	je	door	middel	van	vier	meerkeuzevragen	je	kennis	testen.
Ook	kom	je	leuke	feiten	te	weten	bij	‘Wist	je	dat…?’.

Test	je	kennis	met	de	volgende	vragen.
Vraag 1: 

Welk hondenras zie je op  de foto?
 A. Beagle
 B. Husky
 C. Chihuahua

Vraag 2: 

Hoeveel snorharen heeft een kat?
 A. 15
 B. 25
 C. 50

Vraag 3: 

Hoe noem je een babypoes?
 A. Kitten
 B. Puppy
 C. Guppie

Vraag 4: 

Waar kunnen honden erg ziek van worden?
 A. Zalm
 B. Kaas 
 C. Chocola

Wist je dat?
• Wist je dat het Haags Dierencentrum zo’n 1.800 dakloze honden en katten per jaar opvangt?
• Wist je dat hondenschool Quiebus ervoor zorgt dat ook honden naar school kunnen bij het Haags Dierencentrum?
• Wist je dat er ook veel honden en katten vakantie komen vieren bij ons in het pension?
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Update lopende Projecten

Hondenrenvelden
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Den 
Haag en het groenbedrijf over hulp bij het herstellen 
van de renvelden. Een ondoorlaatbare kleilaag 
van ruim één meter belemmert de afvoer van het 
regenwater. In november legde de gemeente de 
eerste hand aan het oplossen van dit probleem door 
het aanbrengen van gaten in deze laag en te vullen 
met grint. Helaas heeft dit niet het beoogde effect 
gehad en wordt er nu samen met de gemeente 
gekeken naar een structurele oplossing. 

Kattenverblijven
Voor het project kattenverblijven blijven we in 
2016 werven. Er is veel geld nodig om alle 18 
kattenkamers met oude verblijven te voorzien van 
nieuwe. Het voordeel van dit project is dat we het in 
fasen kunnen uitvoeren. Begin 2016 vernieuwen we 
5 kattenkamers. 

Dakrenovatie
Klusbedrijf Barco heeft op basis van ‘Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen’ tarief een prachtige 
offerte neergelegd voor het vernieuwen van het dak. 
Een groot deel van deze kosten wordt gefinancierd 
door Fonds1818. We verwachten deze renovatie 
begin of halverwege 2016 te laten uitvoeren.

Isolatieproject
Ons gebouw kan veel beter geïsoleerd worden. Niet 
alleen heeft de isolatie een positief effect op het 
milieu, het kan ons in de toekomst ook veel geld 
besparen. We blijven zoeken naar financierders 
hiervoor. 

Verlichting
Onder de noemer ‘Alle beetjes helpen’ ligt er een 
plan om voor een kleine € 8.000 onze TL-verlichting 
om te zetten in LED verlichting. Beter voor het 
milieu en de terugverdientijd bedraagt ongeveer 4 
jaar. Voor dit project zoeken we nog financiering. 

Verwarmingsketels
De oude ketels zijn in 
de maanden oktober en 
november geheel vervangen. 
We hebben gekozen voor 
hoog rendement ketels. Zo 
stoten we niet alleen minder 
CO2 uit maar besparen we 
ook flink op de gasrekening. 
Ook besparen we de hoge 
onderhoudskosten van de 
oude ketels en verlagen we 
de kans dat onze asieldieren 
in de winter in de kou moeten zitten. 
Dit project hebben we helemaal zelf gefinancierd.

Honden buitenkennels
Na ruim 20 jaar zijn de meeste buitenkennels van 
de asielhonden aan vervanging toe. De vernieuwde 
buitenkennels krijgen een optie voor Trespaplaten 
waardoor honden elkaar niet meer kunnen zien. Dit 
passen we alleen toe als honden niet met andere 
honden kunnen. Het vermindert de stress bij deze 
honden enorm. Door donaties van particulieren en 
vermogensfondsen hebben we voldoende geld om 
ook dit project begin 2016 uit te voeren.
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Langzitters

Deze energieke, vrolijke, ietwat eigenwijze kater werd achtergelaten in een portiek. 
Gelukkig werd hij naar het asiel gebracht, waar hij een mooie kamer kreeg met een 
‘buiten’. Sinds kort heeft Dumpy de grootste ruimte in het asiel tot zijn beschikking 
en drinkt hij gezellig koffie met de vrijwilligers. Dumpy is een jonge kerel van 2 jaar 
die ruimte, uitdaging en veel afleiding nodig heeft. Hij wil graag de enige kat zijn in 
huis,  heeft een tuin nodig en is voor jonge kinderen iets te enthousiast. Dumpy is 
de langstzittende kat in het asiel, wie geeft hem een fijn thuis voor altijd?

Farah is zo’n poes die het allemaal wel weet. Een dame met een kleine 
gebruiksaanwijzing. Met haar charmante hangbuik en pittige mauw heeft ze heel 
wat bekijks. Maar haar nieuwe baasjes moeten natuurlijk wel aan haar eisen 
voldoen. Farah houdt niet zo van andere viervoeters aangezien er maar één diva in 
huis hoort te zijn. Gelukkig is haar liefde gewoon te koop met wat lekkere snoepjes , 
want stiekem is ze eigenlijk heel lief. Niet verder vertellen hoor, want dat is natuurlijk 
helemaal niet stoer!

Blondie heeft tot nu toe veel pech in haar leven, toen ze 6 maanden was, zat ze al 
in het asiel. Na een hele lange tijd kwam er een baas voor haar, maar helaas, na een 
jaar kon hij niet meer voor haar zorgen. En weer zat ze in de kennel. Omdat ze al 
zo lang geen echt thuis meer heeft mag ze nu op kantoor wonen. Daar gedraagt ze 
zich als een superhond. Buiten is Blondie wat onstuimiger. Met andere honden kan 
ze niet zo goed overweg, dit verdient nog enige positieve begeleiding. We zoeken 
naar een baas die zich hierdoor niet laat afschrikken en in Blondie de lieverd ziet 
die ze ook echt is.

Een koning hoort niet in een kennel, dat is hoe King erover denkt. Hij kan 
dan ook wel heftig reageren als iemand die hij niet kent zijn tijdelijke verblijf 
passeert. Maar buiten is hij een blije hond die er graag op uit gaat. Als u, 
als baas, daarbij een beetje stevig in de schoenen staat is dat wel prettig. 
King deelt onderweg namelijk graag knuffels uit, maar doet dat op zijn eigen 
lieve, lompe manier. Wie geeft deze prachtige hond een fijne toekomst, met 
veel wandelingen, een warme mand, lekkere happen en veel liefde?



Zaterdag	 14	 november	 was	 de	 grote	 dag,	 het	 jaarlijkse	
Benefiet-evenement	voor	de	asielhonden-	en	katten	van	het	
Haags	Dierencentrum.

Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Dit jaar 
mochten we gebruik maken van een prachtige, sfeervolle 
locatie, de ‘Glazen Zaal’ aan de Prinsessegracht. Deze werd 
volledig gesponsord door Global Pacific & Partners B.V. De 
catering werd kosteloos verzorgd door Le Strasbourg, beter 
hadden we het niet kunnen treffen. Alle veilingstukken 
zijn gesponsord door lokale winkeliers, bedrijven en 
particulieren. Van luxe tassen tot hondenkussens, sierraden, 
schoonheidsbehandelingen en schilderijen, vouchers voor 
diners en dagjes uit en nog veel meer. Dit jaar zijn we extra 
verwend doordat er een online veilingsite speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt is. Chris, de veilingmeester, wist 
ook dit jaar weer de gulle gevers te enthousiasmeren.  Dank 

Benefietavond voor de asieldieren
van het Haags Dierencentrum
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Sponsors van de Benefietavond 2015
Albert Heijn Frederik Hendriklaan, restaurant Alexander, de Apenheul, Avifauna, Beauty 
Center Atlantic, Binq Design, Black & White Unlimited, Bloemenkiosk ‘De Fred’, Boston 
Trader, Brabants Lederwarenhuis, Bruna-Alphons Diepenbrockhof, Cafetaria Koemans, 
Celeste Parfums, Chic Mani Pedi, ChoX, Cotton Counts, 123Dierenshop.nl, De Dierenwinkel, 
René van der Westen, De Gouden Ton, De Kaasspecialist, Delete Professionals in 
Waxing, restaurant Dendy, DeSmaak&Zo, De Vulpen Cards, Dierenambulance Den 
Haag, Dierenboetiek Reinken, Dille en Kamille, Direct Languages Center, Dok Cookware, 
Drinkland Den Haag, Dutch Tattoo Shop, Eneco, Engering, Esprit Frederik Hendriklaan, 
Estafette, Etos Frederik Hendriklaan, Gall & Gall Frederik Hendriklaan, Gall & Gall Van 
Hoytemastraat, Gamma Dekkershoek, Giullia & Co damesmode, Gildeslager Kijkduin, 
Glenis Rylands (private donation), Global Pacific & Partners B.V., Glow Golf, Groenten en 

Fruit ‘de Fred’, Gusto interieur, Hardies Mode, Henri Bloem Vinotheek/Wijnkoperij, Het Zwarte Fietsenplan, Holland Casino, Husse Den 
Haag, IKKS, Inti Ferreira, Jon Post Corendon Travel Agent, Juffrouw Jacoba, Kaatje aan de Rein, Kalkman specialist in Kaas, Keurslager 
(bio) Ruud de Ruijter, De Kikkerkoning, Kinky Kappers, Knoester Optiek, Kruid & Druif, Marius Jouw Wijnvriend, Mica, Miller & Canefield, 
Le Strasbourg, M. Haarvorming, l’Occitane en Provence, Madeleine Lingerie, Mademoiselle d’Odessa, Marqt Frederik Hendriklaan, 
Monstertjes, Mooi Tooi Hairstyling, Museum de Gevangenpoort, Museum Louwman, Offers & Offers, Oil & Vinegar, Oker restaurant, 
One First Step, Organic, Pastelle Den Haag, Philippe Galerne Patisserie, Pierre, Prins Wijn, Pronto Woman, Rituals Frederik Hendriklaan, 
Saturn, Schoonheidsstudio Bachira Boukrim, Scouting Martin Luther King Groep, Soap Treatment Store, Simon de Vogel, Simon Levelt 
Frederik Hendriklaan, Stichting Mens en Dier Nederland, Studio 31, Studio 40, T2T Consulting BV, The Body Shop, The Grape District 
Hoytemastraat, The Old Pal Zoetermeer b.v., Thermopreen Den Haag, Tjallie, Today, Tommy Hilfiger, Toni & Guy Hairdressing Den Haag, 
Trendy Lashes Voorburg, Van der Linden Groep, Van Kempen & Driessen juwelier, Van Kleef, Van Nierop Sfeer & Verlichting, Van der 
Linden groep Waddinxveen en Zoetermeer, Via Andres, VIP Van Hoytemastraat, Vis, Vitamine Store Winnubst, Woodstreet Big Band, 
Yvonne Meulman, Zazoo kapsalon, Zee Zand Zilver.

ook aan de band Pagaja Acoustic, Dansschool Gouda voor 
hun optreden en aan alle vrijwilligers die hebben geholpen 
en de bezoekers van de avond zelf.  En natuurlijk aan de 
initiatiefnemers van de Benefietavond, Jacqueline en Tim, 
zonder jullie geen Benefiet! 



Overzicht
doorlopende inzamelacties

Collectebussen bij bedrijven
Door heel Den Haag staan er 
collectebussen bij bedrijven. 
Middels deze collectebussen wordt 
een kleine bijdrage gevraagd aan 
winkelend Den Haag voor onze 
honden en katten. De opbrengst van 
de collectebussen dit jaar is tot nu 
toe € 1.494.79

Kledinginzameling
In mei dit jaar zijn we gestart met 
het inzamelen van kleding en 
huishoudtextiel. Per kilo ontvangen 
we € 0,32 via Stichting Dierenlot. Dit 
heeft tot nu toe geresulteerd in een 
bedrag van € 876,80

4Morgen
Stichting Haags Dierencentrum 
heeft zich als goed doel aangesloten 
bij 4Morgen. Bestelt u uw online 
aankopen via www.4morgen.org 
dan gaat er een percentage van 
uw aankoopbedrag naar onze 
stichting. Het kost u helemaal 
niets! Ook indien u overstapt op 
een andere zorgverzekeraar kan dit 
geld opleveren voor onze honden 
en katten. Tot nu toe hebben we               
€ 103,00 opgehaald via 4Morgen.

Brandal	for	Charity
Voor Brandal for Charity was dit 
een moeilijk jaar. We hebben helaas 
afscheid moeten nemen van Brandal, 
een ex HDC kat en inspiratiebron 
voor de T-shirts, tassen en truien 
van Brandal for Charity. Na lang 
wikken en wegen heeft Brandals 
eigenaresse toch besloten om met 
haar nieuwe HDC kat Ganteng de 
lijn te blijven voortzetten. Tot nu toe 
heeft Brandal for Charity € 102,60 
voor de asieldieren opgehaald.

Mobiele telefoons
Middels de inzameling van mobiele 
telefoons hebben we inmiddels          
€ 116,80 voor de honden en katten 
opgehaald.

Tank	en	Schenk
TanqPlus Tamoil, in Poeldijk geeft 
1 cent van elke getankte liter aan 
een goed doel van uw keuze. Het 
Haags Dierencentrum staat onder 
de rubriek ‘Overig’.  Tot nu toe heeft 
deze actie al € 119,50 opgeleverd!

Benefietavond voor de asieldieren
van het Haags Dierencentrum
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Emballage boxen
Dit jaar hebben we bij 3 supermarkten een emballage box mogen neerzetten. 
De statiegeldbonnen hebben een totaalbedrag van € 1.384,15 opgebracht. 
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Deze lieve dame is aan een nieuwe eigenaar toe. Noortje is eerder geplaatst geweest, maar kwam door 
omstandigheden weer bij ons terug. Ruim 15 kilo aangekomen! Dat is echt heel zielig, dus we zijn hard 
aan de slag om haar de overtollige kilo’s weer kwijt te laten raken. Intussen droomt Noortje van een 
thuis met een fijne mand en een lieve baas, voldoende beweging en alle aandacht voor haar alleen!

Twee lieve schatten die samen met drie katten en hun vrouwtje heel gelukkig waren. Dit veranderde 
in één klap toen de eigenaresse overleed. Lars en Lana houden veel van elkaar en zijn dan ook 
samen op zoek naar een nieuw baasje. Wij willen hen daar graag bij helpen, want twee blije 
hondjes in huis is natuurlijk dubbel zoveel geluk!

Bulleman was van plan een ritje met het OV te maken, maar hij was alleen en werd niet toegelaten. In 
plaats daarvan werd hij door de Dierenambulance netjes bij het asiel afgezet. Vanaf het moment dat 
Bulleman bij ons binnenkwam, hadden wij de ernstige neiging hem plat te zoenen. Zijn brede, prachtige 
kop vraagt daar gewoon om. Een korte gewenningsperiode was nodig, maar het vertrouwen is daar!

Geweldige Sumo, heer op leeftijd, maar nog een kanjer om te zien. Als er één nu snel een lieve baas 
verdient, is hij het wel. Zijn stoere uiterlijk verdoezelt dat hij soms best wat verlegen kan zijn. Eisen 
heeft hij eigenlijk niet veel. OK, u moet wel stevig in uw schoenen staan, lekker samen naar buiten 
willen, geen andere huisdieren hebben, een grote mand en een stukje kaas in de koelkast… da’s alles!

Lieve Mop is pas drie jaar jong en heeft al zo veel meegemaakt. Voor dit verlegen meisje zoeken 
we hele lieve en geduldige baasjes. Die haar muurtje willen gaan afbrokkelen en haar een veilig 
thuis voor altijd bieden. Wij hopen dat 2016 het jaar is waarin alles beter wordt voor deze lieve 
schat! 

Met Salto in huis hoeft u zich nooit te vervelen. Deze gezellige, speelse en avontuurlijke jongen 
is altijd blij en zoekt idem baasjes. Salto is als klein kitten met ontstoken ogen binnengekomen. 
Gelukkig gaat het nu goed met zijn ogen maar dat zal voor de toekomst zeker een waakzaam oog 
vragen. 

Arm Luusje is een beetje in de war van alles wat er met haar gebeurd is. Ze is nog erg jong, 2 jaar, 
en wil vanaf nu alleen nog maar genieten van alles. Weg met alle bijgeloof en onzekerheden. Ze 
heeft al veel stappen gemaakt, maar de laatste stap kan ze niet zelf. Daar heeft ze iemand voor 
nodig die haar een thuis geeft. Ben jij dat?

Plop is een heerlijke vrijkous op zoek naar een gezellig huishouden waar hij gewoon Plop mag zijn. 
Hij heeft niet veel eisen hoor. Hij houdt van volle voerbakjes, knuffelen en kan heerlijk mee kletsen. 
Hij is ietwat volslank maar dat staat hem wel goed. Zoekt u een vrolijke en aanhankelijke trouwe 
viervoeter?

Contactadvertenties
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Huisdier aanschaffen? Wij weten het!
Enige	tijd	geleden	heeft	de	Gemeente	Den	Haag	het	initiatief	genomen	om	in	
samenwerking	met	een	aantal	dierenwelzijnsorganisaties	een	campagne	te	
ontwikkelen.

De campagne heeft  tot doel mensen bewuster te maken van 
het feit wat er werkelijk bij de aanschaf en verzorging van een 
huisdier komt kijken en waar je het beste vooraf informatie 
kunt halen. Met als gevolg dat er meer dieren uit het asiel 
gehaald worden, maar ook dat er minder dieren op straat 
gezet worden.
De door de gemeente geselecteerde en deelnemende 
organisaties zijn: Haags Dierencentrum, De Stadsboerderijen, 
het Knagertje, De Dierenambulance, Dierenwinkel Dobey 
en de Dierenbescherming (Het Knaaghof).  De campagne is 
uitgegroeid tot het idee dat de deelnemende organisaties 
informatiepunten zullen zijn voor de dieren die zij 
vertegenwoordigen. De groep is regelmatig bij elkaar geweest 
en heeft als naam  gekozen: Huisdier Informatie Punt.

Op 1 oktober heeft wethouder Boudewijn Revis in bijzijn van 
onder meer voormalig scheidsrechter Dick Jol de officiële 
lancering verzorgd en sinds die datum is ook de website in de 
lucht: www.huisdierinformatiepunt.nl 

Op de site is veel informatie te 
vinden over de aanschaf van 
diverse huisdieren en komende 
activiteiten/evenementen van 
de deelnemende organisaties.

Totaal zijn er nu zestien Huisdier 
Informatie Punten in Den Haag. 
Bij het Haags Dierencentrum kunt 
u  terecht als u vragen heeft over de aanschaf 
van een hond of kat. Wij vinden het heel belangrijk dat 
toekomstige eigenaren zich bewust zijn van de keuze die ze 
maken. Uiteraard adviseren onze dierverzorgers u ook graag 
als u besloten heeft om een hond of kat te adopteren en bij 
het vinden van de juiste match.

Hopelijk gaat e.e.a. bijdragen aan het welzijn van de huisdieren 
in de gemeente Den Haag.
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H.H.C.
 Haaglanden Huisdieren

Crematorium

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag, zondag en op feestdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
070-3825500 / 070-3350222

Orionstraat 8, 2516 AS Den Haag (Binckhorst)
e-mail: info@haaglandencrematorium.nl

www.dierencrematorium.com

Vrijwilligersvacatures
Vrijwilliger Hondenafdeling 
Wij	 zoeken	enthousiaste	hondenliefhebbers	die	ons	willen	
helpen	om	de	verblijven	van	de	honden	schoon	te	maken	en	
om	daarna	met	onze	honden	te	gaan	wandelen.	

U start om 8.30 uur. Iedereen helpt mee met het schoonmaken 
van de verblijven. (Let op, dit is lichamelijk vrij zwaar werk!) 
Na het schoonmaken en een kopje koffie (rond 10.15 uur) kunt 
u met honden gaan wandelen in het prachtige naastgelegen 
natuurgebied de Uithof. U bevindingen kunt u opschrijven in 
een daarvoor bestemd boek. Er wordt een minimale inzet van 
één ochtend per week verwacht.

Vrijwilliger	Kattenafdeling	
Bent	 u	 een	 echte	 kattenliefhebber	 en	 wilt	 u	 onze	
medewerkers	 helpen	 om	het	 verblijf	 van	 de	 katten	 in	 het	
asiel	zo	aangenaam	mogelijk	te	maken? 

U start vanaf 10.00 uur. Iedere vrijwilliger krijgt een eigen 
kattenkamer toegewezen. U maakt de verblijven van de katten 
op deze kamer schoon. Daarna kunt u met de verschillende 
katten spelen en knuffelen en ze een kambeurt geven. De 
medewerkers helpt u door uw bevindingen vast te leggen. Er 
wordt van u een minimale inzet van één dagdeel per week 
verwacht.

Bent u geïnteresseerd  in één van de vacatures meldt u zich dan aan via
www.haagsdierencentrum.nl voor de eerstvolgende informatieavond.

www.oranjevanloon.nl

Of het nu gaat om briefpapier, 
enveloppen, brochures of een complete huisstijl, 

wij zorgen voor een juiste productie die past in  

elk budget. 

Dankzij onze eigen studio met een moderne CTP 

configuratie, onze moderne drukpersen en eigen 

afwerking zijn wij in staat een constante kwaliteit 

te leveren met een korte doorlooptijd.

Vraag om een offerte en ervaar onze service en 

concurrerende prijzen!

Bel vandaag nog met de offertelijn: 

070 385 94 00, of mail naar oranjevl@euronet.nl

Chroomstraat 33 -2544 EX Den Haag  

Nu ook Canvasprint.

Kijk op onze site voor de 

aanbiedingen.

www.oranjevanloon.nl
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Fijne feestdagen 
en een 

diervriendelijk 2016!

Bestuur, directie en medewerkers 
Haags Dierencentrum

Doe het nu!
SMS naar 3669
(t/m 31 december 2015)

SMS	asieldier3,	asieldier5	of	
asieldier10	naar	3669	en	doneer	
éénmalig		€3,	€5	of	€10	voor	het	
vernieuwen	van	de	honden-	en	

kattenverblijven.

De	SMS-actie	loopt	t/m	31	december!

Elk jaar organiseren wij in het kader van Dierendag de Horeca-
Dierendagactie. We benaderen restaurants in Den Haag met de 
vraag of zij gedurende 1 week een collectebus willen neerzetten. 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een sms-actie te houden. 
Restaurants die zich daarvoor opgegeven hadden, kregen mooie 
tafelkaartjes. Hiermee werden klanten geattendeerd op de 
donatiemogelijkheid per sms. ’Het Kabinet Buitenreclame’ heeft 
ons enorm geholpen door op verschillende plekken in Den Haag 
kosteloos posters op te hangen.
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Puppy from Hell

einde

Puppy love
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Dag, lieve verzorgers
van het HDC

Met mij gaat het heel goed. 
Mijn baasjes Leo en Claudia 
doen overwegend wat ik van 
goed personeel verwacht. 
Hoewel ik de beschikking 
heb over mijn eigen kamer, 
heb ik mijn territorium 
de afgelopen zes weken 

flink uitgebreid. Zo kom ik regelmatig in de tuin, waar ik lekker 
aan de bloemetjes kan ruiken en in de aarde kan graven. En 
wat helemaal top is: ik mag bij mijn baasjes op bed slapen! 
Eigenlijk ben ik een rare snuiter, want als zij naar bed gaan, ga 
ik met ze mee. Ze hebben wel speciaal voor mij een sprei op bed 
gelegd, want anders is het ‘niet hygiënisch’, zegt het vrouwtje. 
Overdrijven is ook een kunst..
De eerste week heb ik veel blikvoer gegeten, maar na een week 
had ik daar geen trek meer in. Veel te slecht voor je gebit ook. 
Wel amusant om te zien hoe mijn nieuwe baasjes zich in alle 
bochten wringen om het mij op culinair gebied naar de zin te 
maken.

Eigenlijk trek ik overal mijn neus voor op, dus krijg ik nu alleen 
brokjes. Maar met dat mooie weer kauw ik ook heel wat vliegjes 
weg.. En een stukje brood met gebakken ei lust ik ook wel, 
eigenlijk eet ik best graag met mijn baasjes mee, maar daar 
trappen ze niet in. 
Al met al begin ik een steeds knappere jongen te worden. Ik ben 
een beetje aangekomen (op de wenselijke plekken uiteraard) 
en ik wordt zoveel geaaid, dat mijn vacht er ook schitterend 
uitziet! Genoeg zelfvertrouwen om in contact te treden met de 
buurdames dus, maar dat zijn echt krengen helaas.

Ik hoor het vrouwtje weleens tegen het baasje zeggen dat ze me 
beter Piepert hadden kunnen noemen, bespottelijk natuurlijk. Ik 
kan best een stem opzetten, maar alleen als het nodig is! Zeker 
tegen die zwarte kater van de buren, die denkt dat mijn dak bij 
zijn huis hoort... Absurd! 

Enfin, alles lijkt op zijn pootjes terecht te komen.
Ik ben happy en geliefd.

Een zachte groet van Mees



Ik word donateur 
voor € ………………… per jaar/ kwartaal/ maand

Ook	een	éénmalige	bijdrage	wordt	erg	gewaardeerd!	Een éénmalige bijdrage van  € .................

Persoonlijke	gegevens

Naam:  ..........................................................................................................................................................M/V

Bedrijf:  .................................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................... Woonplaats: ...................................................................

Geb. datum: .................................................................................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................................................

Email:  .................................................................................................................................................................

IBAN:  .................................................................................................................................................................

Datum:   .................................................................................................................................................................

Ik word DAPper
(Dierencentrum Adoptie Plan, per jaar tot aan opzegging)

 ⃝ Hondenkennel   €     300

 ⃝ Hondengang  €  1.500

 ⃝ Kattenhok  €     250

 ⃝ Kattenkamer  €     750

 ⃝ Uitrenveld  €  1.000

 ⃝ Operatiekamer  €  2.500

Legt u uw periodieke gift voor langere tijd schriftelijk vast dan profiteert u van belastingvoordeel. 
U kunt hiervoor contact opnemen met: kantoor@haagsdierencentrum.nl 
          	 	 	 	 	 	 	 Handtekening:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting 
Haags dierencentrum om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht
te sturen aan uw bank om een door u opgegeven bedrag van uw rekening
af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen  8 weken na afschrijving contact
op met uw bank.

Het ondertekende formulier kunt u in een gefrankeerde envelop opsturen aan:

  Stichting Haags Dierencentrum, Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag.
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