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Inhoud

Commercieel Manager
beer lankhorst

De verwarmingsketels zijn vervangen. Een groot deel van de 
verblijven van onze honden en katten zijn vervangen of opgeknapt. 
Onze asielhonden rennen en spelen op vernieuwde renvelden 
en de buitenkant van het gebouw is gereinigd. In 2017 worden de 
werkzaamheden aan het dak voortgezet en worden de deuren en 
kozijnen aan de buitenkant van het gebouw geschilderd.

Staan we er financieel zo goed voor dat we dit hebben kunnen 
bekostigen ? Nee helaas. We hebben dit noodzakelijk onderhoud 
voor een groot deel kunnen laten uitvoeren door giften van 
particulieren en vermogensfondsen. De aanschaf van de ketels 
heeft het Haags Dierencentrum voor haar rekening genomen. Het 
blijft een enorme uitdaging om de benodigde gelden ieder jaar weer 
bij elkaar te krijgen. Het voortbestaan van ons dierenasiel is voor 
een groot deel afhankelijk van de bijdragen van vaste donateurs en 
erfenissen en legaten. Om nieuwe donateurs te werven zijn wij o.a. 
een samenwerking gestart met ' KANS! '.

Halverwege het jaar zijn wij voor de honden en katten overgegaan 
op biologisch voer van ' Yarrah '. Dit is het hoofdvoer, we blijven 
natuurlijk nog altijd enorm dankbaar voor gedoneerd (niet biologisch) 
voer. Ook nemen we deel aan de pilot van de gemeente Den Haag : 
' Schoon Belonen ', door blik, plastic en verpakkingen van sap, melk 
etc. in te zamelen voor recycling. Hiermee dragen we weer een 
steentje bij aan de maatschappij.

Het contact met de gemeente is erg belangrijk. De aanbesteding 
voor het uitvoeren van onze asielfunctie staat weer voor de deur. 
Wethouder Boudewijn Revis heeft ons een bezoek gebracht waarbij de 
huidige problematiek van de stijging van het aantal binnenkomende 
dieren met medische - en / of gedragsproblemen is besproken. Deze 
dieren kosten het HDC veel geld. De vorige eigenaar, als deze al 
bekend is, heeft vaak geen of onvoldoende geld om de kosten voor 
de behandeling of therapie te betalen. Behandeling(en) komen dan 
volledig voor rekening van ons dierenasiel. Speciaal voor deze dieren 
hebben we het ' Sociaal Fonds voor Honden en Katten ' opgezet. 
Particulieren, bedrijven en vermogensfondsen die hieraan bijdragen 
zorgen ervoor dat we ook deze dieren in de toekomst kunnen blijven 
verzorgen en herplaatsen.

Al met al een bewogen jaar. Het belangrijkste is dat we met alle 
medewerkers, vrijwilligers en onze achterban, weer vele honden en 
katten hebben zien opknappen en vertrekken naar een nieuw thuis, 
een nieuw begin.   - We hebben weer zin in 2017!

We sluiten het jaar 2016 bijna af.
Een jaar van verbetering!

Beste donateur
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Bij Huub was de melk-hoektand probleemloos uitgevallen, 
maar bij het doorkomen van de nieuwe hoektand is er een 
met vocht gevulde holte ontstaan, om de doorkomende 
volwassen hoektand heen.
Het was noodzakelijk om deze cyste op korte termijn te 
verwijderen omdat anders de kaak van Huub op den duur 
zou kunnen breken. Dit was nu bij uitstek een operatie 
waarvoor wij zelf de kennis en middelen niet in huis hadden, 
dus de enige optie was de ingreep bij de specialist te laten 
verrichten. 

oproep facebook
Ondanks dat de specialist zo vriendelijk was ons korting te 
geven, werd de operatie toch een kostbare aangelegenheid. 
We hebben een oproep op onze Facebookpagina gezet om 
het benodigde bedrag (€ 400,-) bij elkaar te krijgen. Dankzij 
onze Facebookvolgers en donateurs hadden we binnen een 
dag het geld al bij elkaar.

Inmiddels is Huub door de specialist geopereerd, de cyste 
en de afwijkende hoektand zijn verwijderd en gaat het 
inmiddels weer erg goed met hem. Over een maand moet hij 
nog op controle komen, dan wordt er weer een röntgenfoto 
van zijn kaak gemaakt om er zeker van te zijn dat de cyste 
volledig verwijderd is en dat de kaak goed is genezen. 

We zijn heel blij dat Huub dankzij de goede samenwerking 
tussen ons team, de specialist en vooral ook onze donateurs 
en Facebookvolgers zo snel en goed geholpen kon worden. 
Straks zwaaien we weer een jonge gezonde kat uit, op weg 
naar een fijn nieuw huis!

Een goed voorbeeld hiervan is de kaakoperatie van Huub. 
Huub is een fantastische, lieve, jonge kater van anderhalf jaar 
oud. Sinds zijn binnenkomst was hij een vrolijke jongen die 
alles deed wat een gezonde kat doet. Daarom is ons in eerste 
instantie niet opgevallen dat hij aan één kant (linksonder) 
een bult in zijn bek had. Bij de castratie hebben we meteen 
röntgenfoto's van zijn kaak gemaakt. Hoewel we helaas nog 
niet beschikken over röntgenapparatuur waarmee specifiek 
opnamen van tanden en kiezen gemaakt kunnen worden, 
zagen we op de röntgenfoto toch duidelijk een grote holte 
met daarin Huub's 'verdwenen' hoektand.

naar de specialist
Af en toe vinden we dingen die voor ons ook nieuw en een 
complete verrassing zijn. Gelukkig was snel overleg  met 
een tandheelkundig dierenarts mogelijk en kon er een 
behandelplan worden gemaakt.
De 'bult' bleek een odontogene cyste te zijn, dit is een met 
vocht gevulde holte in een kaakdeel. Dergelijke cystes kunnen 
ontstaan als er iets misgaat rond het wisselen van de tanden. 

ls dierenartsen in het asiel krijgen we met veel 
verschillende ziektes of aandoeningen te maken. We 
zijn trots op het aantal dat we in onze kliniek kunnen 

behandelen en op het uitgebreide repertoire operaties dat 
we zelf kunnen doen.

Natuurlijk weten we niet alles, maar gelukkig zijn er altijd 
handboeken, vakliteratuur en specialisten om te raadplegen 
als we er zelf niet uitkomen. En soms is het beter dat een 
specialist de ingreep verricht, simpelweg omdat wij de kennis, 
vaardigheden en middelen niet hebben om deze op de juiste 
manier uit te voeren.

A Huub's 'verdwenen' hoektand

RÖNTGENFOTO 
HUUB

HUUB

Op	de	 foto	 is	 te	 zien	dat	de	hoektand	 linksonder	een	afwijkende	
stand	heeft,	en	dat	er	een	ronde,	botvormige	structuur	omheen	ligt.

Uit de Kliniek
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hier niets van, hoe kan 
zo'n lieve hond nou niet 
uitgekozen worden.
Ze heet bij ons Lena en we 
zijn heel erg blij met haar. 
Ze is gek op spelen met de 
bal en zwemmen. Ze komt 
ook graag bij je liggen op de 
bank en kan heerlijk lui zijn.

We zouden haar voor geen 
goud willen missen!

Groetjes van
haar trotse baasjes.

gewandeld en waren op slag verliefd!
Ons werd verteld dat Leona al een 
lange tijd in het asiel zat, we begrepen 

Beste Verzorgers,
In augustus 2014 zijn we naar 
het Haags Dierencentrum 
gegaan om voor een hond 
te kijken.
We hadden er een op 
de site gezien waar we 
geïnteresseerd in waren, 
echter deze bleek niet 
geschikt.

Toen werd Leona aan ons 
voorgesteld. We hebben 
een stukje met haar 

Lieve  mensen,

Het gaat geweldig 
met  Femke .
(voorheen : Blessing) 
Ze vindt het heel leuk 
om te fietsen, ik kom 
niet voorbij mijn fiets 
zonder haar in het 
mandje te plaatsen.

Bij de dierenarts 
staat ze ingeschreven, 
de chip staat op naam en de belasting is 
geregeld. Ook een vlooienkuur is gedaan !

Hartelijke groetjes van Femke en mijzelf.

DIT IS BOBBY ( NU BO ),
die ik een goed thuis heb gegeven. Het gaat goed ! We zijn maatjes. Hij zit op cursus en Flyball.

Elke dag loopt 
hij twee uur los.
 Hij vindt het 
 leuk als jullie 
  een  keer 

komen kijken.

Vriendelijke
groet, Emma

Hallo,

Mijn vriend en ik hadden het al een tijdje gehad over 

een hond(je) en zijn spontaan gaan kijken bij het Haags 

Dierencentrum. We waren eigenlijk op zoek naar een kleiner 

hondje. Maar na een gesprek en wat informatie, mochten we 

een hond bekijken. Ja, een ietwat lompe, maar hele sociale
 

hond. En daar was Printie. Een kruising Stafford, vooral
 

mijn vriend was op slag verliefd. Zo enthousiast en blij
 

dat ze was. Groot en een echte hond! Na een aantal keer
 

proefwandelen, wisten we het beiden zeker, zij werd het!

We hebben haar nu bijna 1,5 maand en ze loopt vanaf
 

dag vier al los. Ze speelt met andere honden, kleine
 

kinderen en vindt iedereen gezellig. Het bos en het stran
d vindt ze geweldig. 

Alle gekke, grappige en leuke avonturen die we al he
bben meegemaakt met 

haar. Door haar eigen karakter is ze zo leuk. En omd
at we alle drie nog 

kunnen leren doen wij ook een cursus met haar via he
t asiel. Dit is erg 

leerzaam! Al met al, hebben we er echt een maatje bij,
 het is gezellig en 

ik kan mij geen huis meer voorstellen zonder Printie. Da
t lijkt ons zo saai!

Groetjes,  Xenia

Brieven van de Baas

Bo
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 Hallo!
 Vrijdag 2 september hebben wij Buster 
 (boven op foto), nu omgedoopt tot Lynus, 
 aan onze familie toegevoegd!
 De ontmoeting met onze poes Luna ging 
zoals verwacht. Een beetje blazen en dikke 
staarten, maar al na twee dagen (!!!!!) 
zaten de twee elkaar speels achterna door 
ons appartement.
Meneer heeft twee hobby’s:
Midden in de nacht willen knuffelen is de 
grootste. Daar voegt hij het spinnen op 
oorverdovend niveau aan toe om er zeker 
van te zijn dat wij niet in slaap kunnen 
vallen en dus door zullen blijven aaien! 
Zijn andere hobby is het verzamelen van 
blaadjes. Zeker nu de herfst zachtjesaan 
begint, heeft hij het erg druk met blaadjes 
vangen (het liefst zo groot mogelijk), 
mee naar binnen nemen, en daarna snel 
weer nieuwe verzamelen. Ik ben ook 
al steentjes en eikeltjes binnenshuis 
tegengekomen.

Tijdens het koken pikt hij van alles van tafel, het gaat 
dan zeker niet alleen om vlees. Sla, de randjes plastic van de 
kaas en zelfs stukjes rauwe bloemkool zijn niet veilig voor deze 
rover, maar wij genieten enorm van deze dondersteen!

Groetjes van Tim en Linda

BESTE MEDEWERKERS VAN DE 
KATTENAFDELING,

Ik ben met jullie tips aan de slag gegaan en 
het gaat hartstikke goed.
Griet krijgt haar vlooienpipet met eten het zit 
niet keurig op haar huid maar wel op haar 
vacht. Zodra ze het ruikt rent ze weg. Ik 
kan haar ook optillen en knuffelen dit doe ik 
ongeveer 2 keer per week want ze vind het 
wel spannend.
Griet gaat met mijn andere kat (Plof) nu door 
het kattenluik met chipreader naar binnen 
en buiten. Samen gaat het ook nog steeds 
hartstikke goed! Griet wil soms wat dominant 
zijn maar Plof maakt zich daar niet zo druk 
om en blijft gewoon zitten of liggen. 
Elke dag vind ik het fijn dat ze het goed en 

leuk hebben. 
Je ziet zo dat 
ze dankbaar 
zijn. Nogmaals 
bedankt voor 
alle hulp! 

Groetjes, 
Suzanne, Griet 

en Plof

STERRE

Nog maar net drie uurtjes bij ons thuis en nu al 
in de relaxstand. Ik heb ‘n kat nog nooit zo snel 
zien wennen. Ze is zelfs al mee geweest naar onze 
bovenverdieping en heeft alle kamers doorzocht. ☺
Ze is zich nu aan ‘t wassen. Dus ik voorzie ‘n 
gouden toekomst met Sterre… yeahhhh!!

Angelique en Pat

BESTE KATTENVERZORGERS,

Afgelopen zaterdag hebben we Bearke meegenomen uit het asiel.
We vinden het leuk om jullie een korte update te sturen.

Bearke doet het hartstikke goed! Zie ook de foto's, ze komt 
veel knuffelen, eet goed (zelfs de grote poezenbrokken gaan op :) 
en met de ontlasting gaat het ook goed.
Sinds vandaag ontdekt ze heel voorzichtig iets meer van de woning. Bedankt 
voor jullie fijne adviezen en we hopen dat het zo goed blijft gaan. 

Groetjes, Ahmet en Sanne

Kattenkrabbels
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Marleen vertelt over de Nazorg

Interview  
Vrijwilligster 

Onze organisatie kan niet 

zonder	vrijwilligers	!

We	zijn	dan	ook	heel	blij	met	

gemotiveerde	mensen	die	zich	

voor	de	asielhonden	en	-	katten	

willen	inzetten.

Heeft	u	minstens	een	dagdeel	

beschikbaar	 en	 vindt	 u	 het	

niet	erg	om	vroeg	aanwezig	

te	zijn	en	mee	te	helpen	bij	de	

schoonmaakwerkzaamheden,	

dan	bent	u	van	harte	welkom. 

De	minimum	leeftijd	is	18	jaar.	

Momenteel heeft het HDC 

in	het	bijzonder	nieuwe	vrij-

willigers	nodig	voor	de	:

 ·	Hondenafdeling 

 ·	Kattenafdeling

Verdere	 informatie	 en	 het	

aanmeldingsformulier	vindt	u	

op	onze	website:

HAAGSDIERENCENTRUM.NL

Marleen	 met	 haar	 hond	 Demi

knop omgedraaid en gedacht ‘je geeft 
ze een fijn weekend’. Ik keek er vrijdags 
al naar uit om ze op te halen.

En toen kwam Demi op mijn pad, ik heb 
haar nu vijf jaar. Eerst ging ze ook de 
weekenden met me mee, later was ze 
alleen nog de maandag en donderdag in 
het asiel. En nog veel later is ze voorgoed 
bij mij ingetrokken. Iedere dag weer 
geniet ik van haar en ik ben ontzettend 
blij met haar. Het is zo’n lieverd. Tegen 
mensen die van plan zijn een hond als 
huisdier te nemen kan ik alleen maar 
zeggen: “Mensen,	kijk	 toch	 in	het	asiel,	
daar	zitten	zulke	schatten	te	wachten	op	
een	baasje	 en	ėcht	het	 is	 zo	fijn	om	ze	
een	tweede	kans	te	geven.”
Ik kan iedereen aanraden om een hond 
uit het asiel te adopteren.

Marleen,
Vrijwilligster	Hondenafdeling	en	Nazorg	

mijn tranen de vrije loop laat. Het is  
belangrijk dat dit werk gedaan wordt en 
ik vind het geweldig om te doen.

tweede kans

Dat het Haags Dierencentrum een 
diervriendelijk beleid voert, doet 
mij goed. Ik vind het fijn dat er geen 
correctiemateriaal wordt gebruikt, 
maar dat goed gedrag wordt beloond. 
Het welzijn van de dieren staat op 
nummer 1. Alle dieren die in ons asiel 
terecht komen, krijgen de (medische) 
verzorging die ze nodig hebben en een 
kans op een betere toekomst.

Zelf heb ik ook een schat, Demi, uit het 
asiel geadopteerd. Voordat ik haar had, 
nam ik de weekenden al een asielhond 
mee naar huis, heerlijk verwennen, lange 
wandelingen maken en ‘s avonds lekker 
languit op de bank. Het was in het begin 
best moeilijk om ze op maandagochtend 
weer terug te brengen. Maar ik heb de

op de hondenafdeling

Op de hondenafdeling beginnen we met 
een aantal vrijwilligers om 8.30 uur met 
het schoonmaken van de kennels. Vuile 

dekens gaan de was in, kapotte dekens gooien 
we meteen in de container. Nadat de kennels van 
een fris sopje zijn voorzien spuiten we ze schoon 
en trekken ze droog. De water - en voerbakken 
worden afgewassen, de 
honden krijgen vers water 
en een lekker opgemaakt 
bedje. Daarna worden 
de buitenkennels en de 
patio schoongespoten en 
als laatste doen we de gang. Na de koffie gaan we 
met de honden naar buiten. Op de uitlaatlijst zie 
je met welke hond je kunt lopen. Je mag natuurlijk 
ook je voorkeur kenbaar maken. Het voordeel van 
een lijst is dat iedere hond lekker buiten komt 
voor een wandeling of op het veld om te spelen en 
gekoppeld is aan een ‘vaste’ vrijwilliger.

bij de nazorg

Naast mijn werkzaamheden op de hondenafdeling 
ben ik sinds mei 2013 ook één van de vrijwilligers 
Nazorg. Een paar weken nadat een hond naar 
een nieuwe eigenaar is gegaan maken we een 
afspraak voor een bezoek aan huis. We nemen 
een vragenlijst door en uiteraard kunnen de 
nieuwe eigenaren ook advies vragen. Dit koppel ik 
terug naar onze coördinator, die dan contact met 
ze opneemt. Thuis vul ik het evaluatieformulier 
in. Het is zo mooi een voormalige asielhond in 
een thuissituatie te zien dat het voorkomt dat ik 

 ia internet ben ik bij het 
 Haags Dierencentrum terecht 
 gekomen waar ik nu al 

weer zeven jaar vrijwilligster ben. Ik 
had genoeg van vijf dagen per week 
werken en wilde één dag iets doen 
dat voldoening gaf. Als kind was ik al 
helemaal gek van paarden en honden. 
Na school heb ik een paar jaar op een 
manege gewerkt, daar liet ik ook al 
honden uit in mijn pauze. Nu wilde ik 
iets met honden gaan doen. Nadat ik 
mij aangemeld had werd ik uitgenodigd 
voor een leerzame informatieavond. 
Snel daarna ben ik in het asiel komen 
werken.

V

" Ik wilde één dag in de week
 iets doen dat voldoening gaf." 
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/ Kerstwens

Namens	het	bestuur,	medewerkers,	vrijwilligers	en	onze	dieren.

omdat ze niet meer op straat hoeven te 
zwerven.

Voor het nieuwe jaar wens ik alle dieren 
die hier binnenkomen, een gouden 
mandje toe.

Oh, ik hoor het koekblik open gaan ...

groetjes, Jane

raden. In de kliniek werden 
weer heel veel zieke diertjes 
beter gemaakt. Goed werk 
hoor, want sommige waren 
er slecht aan toe.

Natuurlijk waren er ook weer 
baby’s waar ik het goede 
voorbeeld aan moest geven, 
zoals bijvoorbeeld Geer (op 
de foto hiernaast) en Goor.
Ja hoor, genoemd naar die 
twee toppers.

Ik heb ook nog model 
gestaan voor de foto van 
de actie ‘Schoon Belonen’. 
…Ik dacht dat ‘belonen’ … , 
daar hoort iets lekkers bij, maar 
het blijkt plasticinzameling te zijn.

Zelf ga ik een beetje luieren met de 
feestdagen, maar hier wordt gewoon 
doorgewerkt. Da’s echt wel cool. Ik 
weet zeker dat mijn soortgenoten en de 
katten daar dankbaar voor zijn, alleen al 

Wat is het jaar toch snel voorbij 
gegaan, het is al bijna Kerst. Ik vind 
het wel gezellig met al die lichtjes 
buiten en de kaarsjes aan in huis. Hier 
in het dierenasiel hebben we ook een 
mooie kerstboom en soms droom ik 
dat daar allemaal pakjes onder liggen. 
Ja  ..., voor mij natuurlijk, maar ook 
voor de asieldieren. Want ik vind het 
wel een beetje sneu hoor voor mijn 
soortgenoten en de mauwende dames 
en heren, dat ze met Kerst geen eigen 
mandje hebben.
Wat ben ik dan een geluksvogel dat ik 
met mijn lieve mens mee mag. Ik ga 
meteen aan haar vragen of ze dat recept 
voor hondenkoekjes uitprobeert, ze 
lijken me zó lekker.

Het was een druk jaar, er kwamen 
weer veel kittens binnen in de zomer. 
Die kunnen er toch een troep van 
maken! Meestal gaan ze snel naar 
de pleegopvang, dat is voor hun 
gezondheid en socialisatie erg aan te 

Hoi, ik ben het weer ..., JANE !

Jane's Column 
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Hoe je echte Honden - 
koekjes maakt:
Hondenkoekjes maken, die honden 
ook echt mogen eten, is niet moeilijk.

WAT JE NODIG HEBT:

Zo, nu zijn je cupcakes meer dan klaar 
om opgegeten te worden!

ZO MAAK JE ZE:

Volg samen met een volwassene de 
stappen op het pak van de basismix om 
de cupcakes te maken. Rol vervolgens 
met een roller de rolfondant plat. Steek 
met het uitsteekvormpje een figuurtje 
uit en plak deze over je cupcake! En met 
de uitsteekvormpjes in de vorm van 
een hondenpootje of kluif maak je een 
'echte' hondencupcake voor jezelf.

Iedereen houdt wel van iets lekkers! 
Dat geldt voor jou, maar ook voor je 
hond. Samen eten is ook veel gezelliger 
dan alleen. Daarom volgen hieronder 
twee recepten.
Een voor jou en een voor jouw hond, 
de hond van de buren of misschien wel 
voor de honden in het asiel.
Leuk om in de vakantie te maken!

Hoe maak je  Lekkere 
cupcakes voor jezelf?

WAT JE NODIG HEBT:

K i n d e r  

150 ml (Vlees-) Buillon
50 gram Margerine
40 gram Melkpoeder

1 Ei
1 teelepel Knoflook Poeder

400 gr Bloem
• Bakplaat en Oven
• Deegroller

eventueel : Uitsteekvormpjes
1 pakje Basismix voor Cupcakes

100 gram Boter of Margerine
2 Eieren

100 ml Melk
• Cupcake Vormpjes
• Bakplaat en Oven

eventueel :
1 pakje Rolfondant of Marsepein

• Deegroller
• Uitsteekvormpjes

ZO MAAK JE ZE:

Verwarm de oven voor op 150°C. 
Doe de margarine in een kom en giet 
de bouillon hier overheen. Roer daar 
beetje voor beetje de melkpoeder, 
knoflook, bloem en het ei doorheen. 
Nu flink door elkaar kneden.
Rol het deeg uit tot ongeveer een halve 
cm dikke plak. Snij het deeg in blokjes 
of steek met een vormpje er leuke 
koekjes uit. Leg de rauwe koekjes op 
de bakplaat. Doe de plaat in de oven 
en bak het in ongeveer 30-40 min gaar.

Zo, nu zijn ook de hondenkoekjes klaar 
en kan er samen gesmuld worden.

Eet smakelijk!!!
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De juiste antwoorden op alle 
vragen vind je op pagina 10.

vraag 5

Welk hondenras zie je op 
de foto hiernaast?

 A Een Vleermuishond
 B Een Franse Bulldog
 C Een Labrador

vraag 4

Welke twee diersoorten 
zijn ongeveer even slim?

 A Varkens en honden
 B Katten en dolfijnen
 C Hamsters en katten

vraag 3
Welk dieren vind je in ons asiel ?

 A Katten en vogels
 B Konijnen en honden
 C Honden en katten

vraag 2
Rode katten zijn ...

 A Vaker mannetjes
 B Vaker vrouwtjes
 C Net zo vaak mannetjes
  als vrouwtjes

vraag 1
Vanaf welke leeftijd gaan kittens 
zacht voer eten?

 A 1 week
 B 4 weken
 C 10 weken

wist je dat... ?

• Het Haags Dierencentrum het 
 oudste asiel van Nederland is?

• Er ook katten zonder vacht ( haar ) 
 bestaan (zie foto hieronder) ?

• Een mannetjeskat 'kater' heet, een 
 vrouwtjeskat 'poes' en een babykat 
 'kitten' heet?

• Een vrouwtjeshond 'teef' heet, een 
 mannetjeshond 'reu' en een baby- 
 hond 'pup' heet?

• Huiskatten gemiddeld 3-4 jaar ouder 
 worden dan honden?

• Heel veel kinderen en grote mensen 
 dit jaar allemaal spulletjes voor onze 
 dieren hebben gebracht?

Hoeveel weet jij van het Haags Dierencentrum? En hoeveel weet jij over honden en 
katten? Op deze pagina kun je door middel van meerkeuzevragen je kennis testen.
Ook kom je leuke dingen te weten bij ' Wist je dat ... ? '

TEST JE KENNIS MET DE VOLGENDE VRAGEN:

rub r iek
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denhaag.nl/supportervanschoon.nl

Vanaf 8 november neemt 
het Haags Dierencentrum 
deel aan de pilot van de 
Gemeente Den Haag
' Schoon Belonen '.

Sinds die tijd staat er een 
grote petfles in onze hal, 
bestemd voor bekertjes, 
plastic , lege drank blikjes 
en sap - of melk kartonnen. 
Neem gerust uw plastic mee 
als u tijdens openingstijden 
toch onze kant uit komt.

U helpt ons hiermee aan 
extra inkomsten ...
en Den Haag wordt schoner!

' Schoon Belonen ' · lever plastic bij ons in

MENEER BOOM dankt zijn naam aan het feit dat hij in een boom is 
gevonden. Met veel gepraat en gemauw laat hij weten dat hij het asiel nu 
wel gezien heeft en naar een fijn thuis wil. Boom is een ondernemende en 
actieve kater van pas één jaar oud, die echt een tuin nodig heeft om in te 
scharrelen. Omdat hij van zichzelf druk is, plaatsen we hem niet bij jonge 
kinderen. Een stabiele, rustige omgeving waar hij wel zijn ding kan doen en 
er genoeg tijd is om met hem te spelen is in dit geval beter.  Meneer Boom 
wil ook graag het enige huisdier zijn in huis, verzekerd van alle aandacht. 
In de juiste omgeving is dit een hele leuke, speelse en aanhankelijke kerel!

GRACE is een vrolijke dame van vier jaar. Naar mensen toe is ze een echte 
lieverd! Ze vindt het heerlijk om lekker met je te knuffelen of te stoeien. 
Iedereen die binnenkomt wordt enthousiast begroet en als je wat lekkers 
bij je hebt kan de vriendschap niet meer stuk!
Helaas is ze nooit gesocialiseerd met andere honden/huisdieren, ze kan 
hier dan ook niet mee overweg. Ze kan niet bij een familie wonen die al 
een kat of een hond in huis heeft en aan kinderen is ze ook niet gewend. 
De baas die we zoeken is er een die tijd en zin heeft om elke dag met Grace 
te wandelen en te fietsen, zodat ze haar energie goed kwijt kan. En die 
ook enige ervaring heeft met het positief opvoeden van een hond. Het 
kan even duren, maar we weten gewoon dat hij ergens is!

Hondenrenvelden
Dit project is afgerond. De honden (en wij) zijn heel blij met 
de nieuwe renvelden. Deze zijn voor een deel betegeld en 
voor een deel voorzien van zand. Hierin kunnen de honden 
lekker graven en het is beter schoon te houden, dus 
hygiënischer.

Doordat ook het afwateringssysteem opnieuw moest 
worden aangelegd was het een behoorlijke klus, maar het 
resultaat is geweldig !

Collecteweek 2017
De collecteweek van het Haags Dierencentrum loopt
van 16-4-2017 t �m 22-4-2017.
Wij zijn hard op zoek naar collectanten.

Helpt u mee om onze collectebussen vol te krijgen?
Aanmelden a.u.b. op:
kantoor@haagsdierencentrum.nl

Actie Schilderijen Asieldieren

De expositie van de schilderijen van de asieldieren heeft 
€ 280 , - opgebracht ! Heeft u de expositie niet kunnen 
bezoeken, kijk dan op : www.kunstomteraken.nl

Ook voor deze actie werd 
de aanmelding van het HDC 
goedgekeurd.

Onder de actie 'Stichting 
Specsavers Steunt' gaat het Specsavers filiaal aan de 
Leyweg een jaar lang voor de organisatie die de meeste 
stemmen heeft vergaard sparen.

Deze actie liep tot 12 december 2016 en het Haags 
Dierencentrum heeft gewonnen!
Hartelijk	dank	aan	iedereen	die	heeft	gestemd!!

Het Haags
Dierencentrum heeft zich aangemeld
en dingt mee naar de € 5.000,- die beschikbaar wordt 
gesteld door Stichting Dierenhulp.

Vergeet niet de link die u daarna ontvangt, te bevestigen!
U, uw familie, vrienden, kennissen, buren en collega's 
kunnen nog t �m 26-12-2016 stemmen !

Ga naar:

https:��dierenhulp.nl�SerieusRequestvoorDieren�

klik rechts boven op 'stemmen', kies het HDC uit 
het pull-down menu en stem voor ons.

STEMACTIE!

[ o
plo

ssing pagina 9 :   1-B, 2-A
, 3-C, 4-A

, 5-B ]

Update lopende Projecten
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EDEN EN EDIE
In het asiel komen allerlei soorten katten binnen, jong, oud, vrolijk, overenthousiast 
of een beetje timide. Maar ook hele bangerdjes. We noemen ze 'projectkatten' 
omdat het een tijd zal duren eerdat de beestjes gewend zijn aan nieuwe mensen 
en een nieuwe omgeving.
Op dit moment zitten hier de twee zusjes Eden en Edie. Twee lieve bange schatten 
van een jaar of twee. We hebben al ontdekt dat ze een lief karakter hebben, 
maar hebben de gelegenheid niet om hier dagelijks intensief mee bezig te zijn. 
We zoeken voor deze twee lieverds een thuis waar ze absoluut de tijd krijgen om 
bij te komen in een eigen kleine ruimte en waar nog niets van ze verwacht wordt. 
Pas als ze er zelf aan toe zijn, kunnen ze de rest van het huis verkennen, maar tijd 
geven en geduld hebben zijn de sleutelwoorden.

MENEER BOOM dankt zijn naam aan het feit dat hij in een boom is 
gevonden. Met veel gepraat en gemauw laat hij weten dat hij het asiel nu 
wel gezien heeft en naar een fijn thuis wil. Boom is een ondernemende en 
actieve kater van pas één jaar oud, die echt een tuin nodig heeft om in te 
scharrelen. Omdat hij van zichzelf druk is, plaatsen we hem niet bij jonge 
kinderen. Een stabiele, rustige omgeving waar hij wel zijn ding kan doen en 
er genoeg tijd is om met hem te spelen is in dit geval beter.  Meneer Boom 
wil ook graag het enige huisdier zijn in huis, verzekerd van alle aandacht. 
In de juiste omgeving is dit een hele leuke, speelse en aanhankelijke kerel!

BAILEY is een enthousiaste, blije, jonge Stafford (drie jaar oud). Hij kan er geen 
genoeg van krijgen om stokken uit het water op te vissen en weer terug te 
brengen. Deze  stoere jongen heeft een klein hartje. En met dat kleine hartje 
heeft hij veel liefde te geven. Nu is het wachten alleen nog op iemand die deze 
liefde beantwoordt. Met andere honden is Bailey wisselend. Met reuen kan hij 
het niet zo goed vinden. Met teven klikt het vaak een stuk beter volgens zijn 
vorige eigenaren. 
Bailey logeert al lang bij ons en verdient een eigen mand bij een baas die hem 
veel aandacht en beweging kan geven. Misschien is er wel een gezin met oudere 
kinderen dat nog een plekje over heeft, zou leuk zijn, want ‘hoe meer zielen hoe 
meer vreugd’ geldt zeker voor deze knappe zwarte kerel.

GRACE is een vrolijke dame van vier jaar. Naar mensen toe is ze een echte 
lieverd! Ze vindt het heerlijk om lekker met je te knuffelen of te stoeien. 
Iedereen die binnenkomt wordt enthousiast begroet en als je wat lekkers 
bij je hebt kan de vriendschap niet meer stuk!
Helaas is ze nooit gesocialiseerd met andere honden/huisdieren, ze kan 
hier dan ook niet mee overweg. Ze kan niet bij een familie wonen die al 
een kat of een hond in huis heeft en aan kinderen is ze ook niet gewend. 
De baas die we zoeken is er een die tijd en zin heeft om elke dag met Grace 
te wandelen en te fietsen, zodat ze haar energie goed kwijt kan. En die 
ook enige ervaring heeft met het positief opvoeden van een hond. Het 
kan even duren, maar we weten gewoon dat hij ergens is!

Langzitters

EDEN

EDIE
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Legaten

Wilt u meer informatie over het opnemen van het Haags Dierencentrum in uw nalatenschap?
Mail naar kantoor@haagsdierencentrum.nl of bel 070 · 7470100. We komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken.

"	Wij	hebben	altijd	honden	en	katten	gehad.	Ze	zijn	een	deel	van	ons	gezin. 
 Wij steunen het goede werk van het Haags Dierencentrum als donateur 
 en daarmee dragen wij bij aan de opvang van ongeveer 1.800 honden 
	 en	 katten	 per	 jaar,	 alleen	 al	 uit	 Den	 Haag.	 Deze	 dieren	 hebben	 geen 
 baas die voor hen zorgt en geen thuis. Ook na ons overlijden zullen wij het 
 Haags Dierencentrum blijven steunen. We hebben dit bij de notaris laten 
 vastleggen. Onze dochters zullen de zorg voor onze dieren op zich nemen.
	 Maar	niet	 iedereen	heeft	een	dusdanige	oplossing.	Het	geeft	een	goed 
	 gevoel	te	weten	dat,	mede	dankzij	ons,	ook	toekomstige	dakloze	dieren 
	 tijdelijk	worden	opgevangen	en	dat	er	een	fijn	thuis	voor	ze	wordt	gezocht.	"

De baasjes van Finn
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Wat maakt 'm toch zo bijzonder?

Je weet niet wanneer de krant 
uitkomt, hij heeft telkens een 
ander formaat, een ander 
'gezicht', soms een krant en 
soms een 'glossy'.
Toch heeft De Poezenkrant 
een groot aantal fans, die niet 
kunnen wachten totdat er 
weer een nieuwe is …

http://pietschreuders.com/pk

Ook kennismaken ? Losse nummers zijn te 
bestellen en worden keurig thuisbezorgd:

'onregelmatig  s inds  1974'

de Poezenkrant

Reacties	van	drie	leden	van	het	'	belteam'	:

Sadia:
 "	Ik	 heb	 tijdens	 het	 bellen	 alleen	 maar	 leuke 
  klanten aan de lijn gehad."

Chris:
 " Het was verbijsterend om te merken hoe genereus 
  mensen zijn voor het Haags Dierencentrum."

Jerry:
 " Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen zijn 
  met een goed hart voor de dieren, super! "

Donateurs zijn de pijlers van het Haags Dierencentrum. Alleen met structurele bijdragen is de 
continuiteit van onze organisatie gewaarborgd.
Om broodnodige nieuwe donateurs te werven zijn wij onlangs een samenwerking gestart met KANS!

KANS! leidt mensen met een uitkering op tot gecerti-
ficeerde customer service medewerkers en creëert 
in samenwerking met werkgevers banen voor hen.
Een duidelijk voorbeeld van een win-win situatie, ook 
voor ons, want we hebben veel nieuwe donateurs en 
eenmalige gevers mogen verwelkomen. 

Begin augustus was de eerste belronde en half 
november ging de tweede ronde van start. Mensen 
die een kat of hond uit het Haags Dierencentrum 
hebben geadopteerd worden benaderd, evenals 
pensionklanten en eigenaren waarvan het dier zoek 
was en bij ons is teruggevonden.

Samenwerking met KANS  !
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Deze lieve kerel van vier jaar kon niet meer in zijn vorige huisje blijven wonen. Lucky vindt nieuwe 

dingen, zoals logeren in het asiel best spannend. Heb je eenmaal zijn vertrouwen gewonnen, dan word 

je dikke vrienden. Eén ding, van zijn eten blijft iedereen af. Lucky is niet dol op katten, maar wel heel 

erg gek op koekjes.

Dot is een supervrolijke, enthousiaste, jongedame. Ondanks dat ze overal een feestje van maakt, 

heeft Dot haar geluk nog steeds niet gevonden. Ze moest helaas voor de derde keer haar thuis inruilen 

voor een kennel. Haar definitieve mand komt te staan bij een familie zonder kleine kinderen en andere 

huisdieren of een lief hondenmens alleen. Wij zijn hard op zoek, intussen geeft Dot de moed niet op!

Knappe, vrolijke Max heeft in de afgelopen jaren nog niet zoveel geluk gehad. Max is geboren in het 

buitenland waar hij over het algemeen aan de ketting lag. Wij zoeken voor hem dan ook een 'forever home' 

met een 'gouden mand', waar hij niet alleen thuis hoeft te blijven. Omdat Max zijn eten en andere voor 

hem belangrijke dingen beschermt t.o.v. andere dieren, zoeken wij een thuis zonder andere huisdieren.

Deze twee dappere mannen, Pimmetje en Mikey, zijn samen op zoek naar een lief hondenmens. Sinds 

hun bazinnetje overleed, verblijven ze in het asiel. Ze zijn altijd samen geweest en willen dat ook 

blijven. Behalve eten, dat doen de heren graag apart. Het zijn twee aandoenlijke schatten, die soms, 

(gezien hun formaat) een iets te grote mond hebben tegen collega viervoeters.

Deze knappe dame was in het asiel heel verlegen. Ze verstopte zich constant onder haar deken of 

mandje en hoopte dat we haar niet zouden zien. In pleegopvang bleek dat Wiki gewoon tijd nodig 

heeft om te wennen en graag zelf aangeeft tot hoever ze wil gaan. Voor een lief kattenmens die dit 

begrijpt, een perfect levensgezellinnetje dat steeds vaker zal vragen om een knuffel!

Iljo is een prachtige kater van zes jaar oud. Deze lieverd heeft een stoer uiterlijk maar is eigenlijk 

helemaal niet zo stoer. Hij vindt alles namelijk nog een beetje eng. Voor Iljo zijn wij op zoek naar 

mensen die hem in het begin wat extra willen verwennen. Hij moet even een duwtje in de rug krijgen 

om door te krijgen hoe leuk alles en iedereen is, dan kruipt ook hij helemaal uit zijn schulp.

Tony ·Aandacht ·Only. Onze Tony komt uit een huisje waar hij veel liefde en aandacht kreeg. Eenmaal 

bij ons was hij in het begin verlegen, maar eenmaal gewend dan wil hij graag veel aandacht. Hij kan dan 

ook niet wachten tot hij weer naar een fijn nieuw thuis mag. Wij zoeken voor hem een baasje dat de 

tijd voor hem heeft. Wie heeft ruimte in zijn agenda om heel veel afspraken met Tony in te plannen ?

Contactadvertenties
Janneke is een blije spring -in -het -veld, die alles wil weten, zien en leren. Het is een lief meisje, dat door 

haar jonge leeftijd (twee jaar), erg enthousiast is. We zoeken voor haar dan ook een baasje dat haar 

in haar enthousiasme kan begeleiden en een huisje heeft waar voor haar genoeg te ontdekken valt, 

zodat ze zich niet hoeft te vervelen. Wie heeft er meer dan genoeg tijd en ruimte voor haar?
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Een	geweldige	opbrengst!
Op donderdag 1 december werden we warm onthaald op de Vlierboomschool. 
Onder bevlogen leiding van juf Ilona hadden de kinderen voor het vijfde jaar 
een inzamelingsactie gehouden. Dit keer voor de asieldieren van het Haags 
Dierencentrum en de Dierenambulance.

Het resultaat was overweldigend, een enorme 
hoeveelheid voer, katten - en hondensnoep, 
speeltjes, dekentjes en een fantastisch bedrag 
van € 476,40. Iedereen heeft meegeholpen, 

ouders, oma's, opa's, tantes 
en winkeliers. Nadat we met 
onze Jane ( ex-asielhond ) langs 
de groepen zijn gegaan om te 
bedanken, hebben we haar snel 
thuis gebracht. Daarna zijn we 
teruggekomen om alle spullen 
op te halen. Natuurlijk kregen 
we daarbij hulp!

Kinderen (en ouders), juffen, 
directie en ook de twee dames 
die ons rondleidden in jullie 
prachtige schoolgebouw, Celine 
en Lindsey: Heel	hartelijk	dank,	
het	was	super	!

Dot is een supervrolijke, enthousiaste, jongedame. Ondanks dat ze overal een feestje van maakt, 

heeft Dot haar geluk nog steeds niet gevonden. Ze moest helaas voor de derde keer haar thuis inruilen 

voor een kennel. Haar definitieve mand komt te staan bij een familie zonder kleine kinderen en andere 

huisdieren of een lief hondenmens alleen. Wij zijn hard op zoek, intussen geeft Dot de moed niet op!

Knappe, vrolijke Max heeft in de afgelopen jaren nog niet zoveel geluk gehad. Max is geboren in het 

buitenland waar hij over het algemeen aan de ketting lag. Wij zoeken voor hem dan ook een 'forever home' 

met een 'gouden mand', waar hij niet alleen thuis hoeft te blijven. Omdat Max zijn eten en andere voor 

hem belangrijke dingen beschermt t.o.v. andere dieren, zoeken wij een thuis zonder andere huisdieren.

Iljo is een prachtige kater van zes jaar oud. Deze lieverd heeft een stoer uiterlijk maar is eigenlijk 

helemaal niet zo stoer. Hij vindt alles namelijk nog een beetje eng. Voor Iljo zijn wij op zoek naar 

mensen die hem in het begin wat extra willen verwennen. Hij moet even een duwtje in de rug krijgen 

om door te krijgen hoe leuk alles en iedereen is, dan kruipt ook hij helemaal uit zijn schulp.

Tony ·Aandacht ·Only. Onze Tony komt uit een huisje waar hij veel liefde en aandacht kreeg. Eenmaal 

bij ons was hij in het begin verlegen, maar eenmaal gewend dan wil hij graag veel aandacht. Hij kan dan 

ook niet wachten tot hij weer naar een fijn nieuw thuis mag. Wij zoeken voor hem een baasje dat de 

tijd voor hem heeft. Wie heeft ruimte in zijn agenda om heel veel afspraken met Tony in te plannen ?

Actie o.b.s. de Vlierboom
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Lozerlaan 595 · 2544 MC · Den Haag

www. haagsdierencentrum .nl · 070 366 18 06
KvK 411.57.013 · IBAN: INGB 000 4418183 · BIC: INGBNL2A

Incassant ID: NL17 ZZZ  4115 7013 0000 

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

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	 het	 door	 u	 opgegeven	 bedrag	 van	 uw	 rekening	 af	 te	
schrijven. Als u het niet eens bent met onze afschrijving kunt 
u	deze	laten	terugboeken.	Neem	hiervoor	binnen	de	geldende	
terugboekingstermijn	contact	op	met	uw	bank.

Handtekening:

Datum:

 handtekening

*)	 Indien	 u	 uw	 periodieke	 bijdrage	 voor	 minimaal	 vijf	 jaar 
	 vastlegt,	profiteert	u	van	belastingvoordeel.	Neem	hiervoor 
 contact op met kantoor@haagsdierencentrum.nl,	wij	sturen 
	 u	de	benodigde	formulieren.

per jaar* (tot opzegging).

 Hondenkennel voor €  300,-

 Hondengang voor € 1.500,-

 Kattenhok voor €  250,-

 Kattenkamer voor €  750,-

 Uitrenveld voor € 1.000,-

 Operatiekamer voor € 2.500,-

met het · Dierencentrum Adoptie Plan · een:

 ik sponsor

Ja, ik word  D·A·P· per

Naam:

Bedrijf:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: Geb. datum:

E-mail:

IBAN:

M  V

 persoonlijke gegevens

 ik draag bij

 met een éénmalige gift van

 €

 ik doneer

 een bedrag van €

 per maand kwartaal jaar*

Ja, ik word donateur

Steun de asieldieren


