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In 2018

Schijn een lichtje op het HDC

Irma, vrijwilligster

'Veel positieve energie'

Help mee

Geef je warmte door

Dos Ballos zwierf over de 
Haagse Markt, maar heeft 
inmiddels een fijn thuis.
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Op de valreep -  nog net in 2017 -  voordat iedereen zich 
opmaakt voor de gezellige kerstdagen, wil ik u namens 
ons allemaal heel hartelijk danken voor de onnavolgbare 
steun die we van u kregen! Want zonder u was het 140-jarig 
bestaansrecht van het Haags Dierencentrum, zeker niet 
vanzelfsprekend geweest.

Samen hebben we het verschil kunnen maken voor de 
ruim 1.700 zwerfhonden en -katten die dit jaar bij ons zijn 
binnengebracht. En dat verschil willen wij heel graag blijven 
maken in de toekomst! 

Want stelt u zich eens voor, wat zou er van de thuisloze 
honden en katten in Den Haag terecht komen als er geen 
Haags Dierencentrum zou zijn? Stel dat deze 1.700 honden en 
katten zonder eigenaar door Den Haag zouden zwerven. Dat 
zou een onveilige en ongezonde situatie opleveren voor mens 
en dier met alle gevolgen van dien. Het Haags Dierencentrum 
heeft dus een belangrijke en relevante rol in de Haagse 
samenleving, maar helaas is niet iedere inwoner van Den 
Haag zich daarvan bewust. En dat moet veranderen! We 
hebben onszelf tot doel gesteld om het Haags Dierencentrum 
eens goed op de kaart te zetten en duidelijk te maken wie we 
zijn en wat we doen. Een mooi voornemen voor 2018!

Met het project ‘Schijn een lichtje op het HDC’ gaan we de 
komende maanden onze activiteiten helder belichten. Op 
pagina 12 leest u hier meer over. Op onze site en op facebook 
zullen wij u op de hoogte houden. 

Daarnaast blijven we natuurlijk doen waar we goed in zijn, 
het opvangen en (medisch) verzorgen van onze dieren. Ze op 
een professionele en diervriendelijke manier begeleiden bij 
eventuele gedragsproblemen, om ze uiteindelijk weer een 
blije toekomst te kunnen geven bij een nieuwe baas.

Namens alle medewerkers en dieren wens ik u hele fijne 
feestdagen en we hopen dat we ook het komend jaar weer 
op uw steun mogen rekenen!

Mirjam Smit
Operationeel Manager
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Opa Jake vond op twaalfjarige leeftijd nog een 
blij thuis!

Beste donateur Inhoud

Redactie
Inge Metz
Sabrina Riekerk
Martine van der Stok   

Anita Kloet-Bulsing
Noor van Steden
Mirjam Smit

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). 
Bent u geïnteresseerd in een hond, dan kunnen wij u
alleen op afspraak helpen.
Neem contact op met de hondenafdeling via
070-3661806 of hond@haagsdierencentrum.nl
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Met het oog op de toekomst
Mario	komt	 in	 juni	bij	ons	binnen	als	hij	 twee	maanden	oud	 is.	 In	 zijn	korte	 leven	heeft	hij	al	veel	 te	verduren	gehad.	
Hij	komt	uit	een	omgeving	met	veel	andere	katten.	Hij	is	schuw,	mager	en	heeft	een	luchtweginfectie,	beter	bekend	als	
niesziekte	bij	de	kat.	Als	een	kat	geïnfecteerd	raakt	en	de	afweer	tekortschiet	dan	kan	dit	grote	gevolgen	hebben,	zoals	we	
zullen zien bij Mario. 

Bij binnenkomst was Mario niet in optimale conditie. Hij had 
een snotneus, ontstoken ogen, hij nieste en was rustiger dan 
je van een jong kitten mag verwachten. Verder viel op dat 
zijn rechteroog kleiner was dan normaal. Over dit afwijkende 
oog zat een witte waas en een diepe beschadiging in het 
hoornvlies. Al deze verschijnselen passen bij het niesziekte 
complex bij de kat. 

Niesziekte wordt veroorzaakt door een virus. De belangrijkste 
ziekteverwekkers die bij de kat een rol spelen zijn het feline 
herpesvirus en het feline calicivirus. Anders dan de naam 
doet vermoeden blijven de symptomen niet altijd beperkt 
tot niezen. Het virus kan namelijk ook voor oogontstekingen 
zorgen en hierbij zelfs het hoornvlies beschadigen. Dit was het 
geval bij Mario en het werd vrij snel duidelijk dat zijn oog niet 
meer te redden was, dus werd een oogoperatie ingepland.

Mario is nog erg jong en daarom is gebruik gemaakt van een 
aangepaste narcose die beter geschikt is voor jonge dieren. 
Tijdens de ingreep wordt de oogbol in zijn geheel verwijderd 
en de oogleden worden gesloten met kleine knoopjes. De 
hechtingen mogen na twee weken verwijderd worden en om

te voorkomen dat Mario aan zijn wond gaat krabben, moet 
hij een kapje om. Dat is even wennen, maar deze dappere 
jongen had snel zijn draai gevonden en stoorde zich er 
nauwelijks aan. 
Dan is het spannende moment daar: de hechtingen mogen 
eruit! De operatie is prima gelukt, de oogleden zijn mooi 
gesloten en de kap mag af.  Dankzij deze ingreep kan hij nu 
pijnvrij de grote wereld in. Wat rest is een blijvende knipoog 
van deze knappe charmeur! Onweerstaanbaar…

Alle katten die binnen komen in ons asiel worden 
gevaccineerd tegen katten- en niesziekte. Dit 
is belangrijk omdat er binnen een asiel relatief 
veel katten bij elkaar zitten wat de infectiedruk 
verhoogt, dus: hoe meer katten, hoe groter de 
kans dat de ziekte uitbreekt en zich verspreidt.

Een vaccinatie kan niet voorkomen dat een 
kat ziek wordt, maar zorgt er wel voor dat de 
ziekteverschijnselen minder heftig zijn. De kat 
heeft dankzij de vaccinatie namelijk een basis 
afweer waardoor een binnendringend virus 
sneller door het afweersysteem herkend en 
aangepakt kan worden.

Met Mario is het helemaal goed gekomen, hij 
heeft inmiddels een fijn thuis gevonden en gaat 
nu gelukkig een blije toekomst tegemoet.
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Brieven van de baas

Hierbij weer een foto van Asto
r, lekker lui, 

buiten in de stoel. Even bijko
men van de 

boswandeling. Het gaat super g
oed met hem 

en hij is zo lief! We genieten 
van elkaar!

Groetjes van ons en een poot v
an Astor

Hoi Allemaal,

Hierbij even een update over Opa Jake! De eerste dag 

ging heel goed gelukkig, niet onwennig maar gelijk lekker 

vrolijk! ‘s Nachts heeft hij wel gepiept/geluid gemaakt 

en een plasje gedaan! We hopen dat het spanning en 

nieuwigheid is, dus 

even afwachten!

Groeten van Jake 

en baasjes!

Beste allemaal!

We willen jullie even laten weten dat 
het super goed gaat met Quint. Hij is 
erg vrolijk, blij en heeft zijn mandje 
al helemaal gevonden bij ons thuis. 
Met Dribbel en Quint samen gaat het 
ook heel goed. Alleen de poes moet 
nog een beetje wennen, dit bouwen we 

rustig aan op. Quint geniet van alles! 
We hebben een mooi nieuw tuigje voor 
hem gekocht, dit gaat prima! 

Groetjes Gerard, Wilma en Demi

Goedemiddag, 

Gisteren, al weer een jaar geleden, 
hebben wij Coco & Chanel bij jullie 
opgehaald. Tijd dus weer voor een 
update over de dames.

Het gaat heel goed met ze. Sinds zij 
hier zijn, zijn ze enkele centimeters 
gegroeid. Ze leggen nu met gemak 
hun hoofd op de vensterbank. 

Zij spelen ook heel veel met elkaar, 
maar ook vaak met ons, vooral 
’s avonds na de laatste wandeling, 
dan gaan ze nog even ravotten voor 
ze gaan slapen.  Zij luisteren heel 
erg goed, als zij in de tuin zijn en ze 
moeten naar binnen komen, hoeven 
wij dat maar 1 keer te zeggen en 
dan rennen zij naar binnen.

Wij zijn nog steeds erg blij met ze en 
wij zouden deze lieve, ondeugende 
en aanhankelijke honden niet meer 
willen missen. 

Het is een verrijking van ons leven.

Groetjes, 
Ook van Coco en Chanel
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Kattenkrabbels

Beste dierenverzorgers van de 

kattenafdeling,

We hebben een week geleden 

Catootje 'driepootje' bij jull ie uit 

het asiel gehaald en het gaat heel 

goed met haar! Vanaf de eerste 

dag ligt ze al op schoot te spinnen en ze heeft het 

prima naar haar zin, Het is een hele l ieve poes.

Ze ligt graag in de vensterbank en op de stoel, maar 

toch het allerl iefste op schoot, Catootje is een echte 

knuffelkont en houdt enorm van aandacht. We zijn 

super blij met haar! 

Groetjes, Wesley en Annelies

Hallo beste mensen van het Dierencentrum,

Begin augustus hebben wij Meatball geadopteerd, een klein 
rood kitten. Inmiddels heet hij Teddy. Het gaat heel goed met 
hem! Hij is flink gegroeid en erg lief en speels. 
Hij kan het goed vinden met onze andere kat, Loedertje. Het 
zijn maatjes. Samen zijn ze ook ondeugend; ze stoeien veel, 
rennen door het hele huis, maar kunnen ook heerlijk slapen.  

Lieve groet van Teddy 
en Loedertje

Hallo lieve medewerksters van het HDC,

Ik wilde jullie even weten hoe het met me gaat nu één 

week en één dag nadat ik jullie heb verlaten. De meneer 

(René) is wel heel erg blij met me, hij geeft me veel 

aandacht en weet precies wanneer hij moet stoppen met 

kroelen, dat heb ik hem wel even geleerd. Hij zegt dat ik 

helemaal niet overdreven aan het miauwen ben (als hij 

weg gaat doe ik het heel even maar niemand heeft daar 

verder problemen mee en ik al helemaal niet).

Aan speelgoed heb ik ook geen gebrek. Mijn baasje 

loopt wel eens met een touwtje, maar eer hij het in de 

gaten heeft heb ik het touwtje al, want ik ben heel snel. 

En voetballen met hem vind ik ook 

heel erg leuk; door mijn tactiek en 

snelheid heeft hij het nog nooit van 

mij kunnen winnen. 

M’n baasje wil me nooit meer kwijt 

heeft hij al tegen mij gezegd. 

Hoi HDC-medewerkers,
 
Hier een berichtje om te laten weten 
hoe het met Gijs (Aart) gaat. Gijs mocht 
op Dierendag 2017 met ons mee naar 
Rotterdam en we ontdekten al gauw hoe 
dapper hij is: in de auto gaf hij geen kik 
en zat geïnteresseerd om zich heen te 
kijken. In zijn nieuwe huis werd alles 
direct onderzocht, hij stapte overal zonder 
aarzeling op af.

We ontdekten al snel dat zijn nieuwe 
naam, Gijs i.p.v. Aart, erg goed bij hem 
past: Gijs bleek een echte Holle Bolle Gijs 
die alles lekker vindt. ‘s Avonds schrok 
hij even van een ander rood katertje dat 

hem precies nadeed, maar nadat we hem 
hadden uitgelegd wat een spiegel is was 
het voor hem in orde. De tv was ook iets 
nieuws voor hem: zodra die aan ging 
sprong hij een meter in de lucht en het 
heeft nog twee weken geduurd voor hij 
begreep dat daar niets van te vrezen valt.

Spelen vindt hij heerlijk en doen 
we elke dag, hengels met veren en 
speelgoedmuisjes zijn favoriet. Gijs heeft 
zich ontwikkeld tot een zelfverzekerde 
jongeman die zich hier helemaal thuis 
voelt. Hij heeft het duidelijk naar zijn zin 
en wij zijn stapelgek op onze mooie, stoere 
kater die ons elke dag vermaakt met zijn 
grappen en grollen. 

We hopen nog heel lang van Gijs te 
kunnen genieten, heel veel dank voor de 
goede verzorging die hij van jullie heeft 
gehad!

Groetjes, ook van Gijs

We horen echt bij elkaar. De miauwtjes en lieve 
kopjes aan iedereen die mij bij het HDC zo goed 
heeft verzorgd!

Alex en mijn lieve baasje/butler René
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We stellen u graag weer één van onze trouwe vrijwilligers voor. Irma is sinds 2009, naast haar 
fulltime job, in het weekend als vrijwilligster werkzaam op het Haags Dierencentrum. Ook   
vangt zij thuis asieldieren op die extra aandacht nodig hebben.

Hoe het begon: ‘Op de website          
www.haagsdierencentrum.nl zag ik dat 
jullie vrijwilligers zochten. Ik ben toen 
naar een informatieavond gegaan. 
Ik kon kiezen tussen helpen op de 
honden- of kattenafdeling… dat was 
een lastige, want ik vind zowel katten 
als honden heel erg leuk. Uiteindelijk 
ben ik voor de katten gegaan. 

Op de kattenafdeling ben ik begonnen 
met het schoonmaken van de kamers, 
hokken, kattenbakken enz. Na de 
schoonmaak is er tijd om met de 
katten te spelen, ze te knuffelen en te 
kammen. Tegenwoordig ben ik vooral 
werkzaam op kamers met de wat 
bangere (project) katten, omdat ik het 
fijn vind een bijdrage te kunnen leveren 
aan hun socialisatieproces.’

Later kwam de hondenafdeling erbij: 
‘In de loop van de tijd is mijn werk voor 
de hondenafdeling erbij gekomen. Het 
wandelen en op het veld spelen met 
een hond is geweldig en het betekent 
zoveel voor ze. 

Twee jaar geleden heb ik in het 
weekend regelmatig een bejaarde 
‘langzitter’ (Rottweiler ‘Star’) mee naar 
huis genomen. Hij ging mee naar het 
verzorgingstehuis waar mijn vader toen 
woonde. Star was een graag geziene 
gast en meerdere mensen vonden het 
fantastisch om hem te aaien. Heerlijk 
om te zien wat een positieve uitwerking 
dit had op de bewoners.

Op het Haags Dierencentrum krijgen 
vrijwilligers de kans om met een 
asielhond een basiscursus van honden-
school ‘Quiebus’ te volgen. Met vier 
honden, Macho, Dana (mijn 1e grote 
liefde), Star en Ziva heb ik dit gedaan. 
Ik vind het fantastisch om met de 
asielhonden bezig te zijn. Zij zijn uit 
de kennel en zelf steek je een hoop op 
over hondengedrag.  De medewerkers 
van de hondenafdeling die de cursus 
verzorgen doen dit erg leuk en 
vakkundig. Ik heb zelf nog de cursus 
'Ethologie hond' van Aeres Training 
Center Barneveld gehaald.

Naast het werk op de honden- en 
kattenafdeling, doe je ook pleegopvang: 
‘Regelmatig krijgen we kittens binnen 
die op straat zijn geboren en nog niet 
met mensen in aanraking zijn geweest. 
Geweldig hoe je die schuwe, blazende, 
bijtende en vluchtende kittens met 
veel geduld en liefde kan veranderen 
in spinnende beestjes. De kans op 
plaatsing is dan zoveel beter. Terug in 
het asiel gaan ze vaak weer een paar 
stapjes terug, maar je weet dan dat het 
erin zit en zullen ze in een nieuw thuis 
snel weer ‘om’ zijn.’

Cursus gedragstherapie voor katten: 
‘Door mijn interesse in katten en hun 
gedrag ben ik de cursus Gedragstherapie 

voor Katten gaan volgen. Je leert daar 
veel over het gedrag van de kat en hoe 
je een kat kunt ‘lezen’. In module K3 
leerden we de diagnose van een kat 
met probleemgedrag te stellen, daar 
een therapie op te schrijven en de 
eigenaar daarin te begeleiden.’

Wat vind je het meest leuke aan het 
werk? ‘Je helpt mee om de katten en 
honden weer geplaatst te krijgen en 
ik krijg er veel positieve energie voor 
terug.’

Wat zou je andere mensen willen 
meegeven? De inzet en kunde van 
de honden- en kattenverzorgers van 
het Haags Dierencentrum verdienen 
een pluim! Als je tijd hebt en in de 
gelegenheid bent om vrijwilligerswerk 
te doen en je van honden en katten 
houdt, meld je dan aan, er zijn altijd 
handen tekort’.

Interview met een vrijwilligster
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Hoi, ik ben het weer, Jane!

Omdat	ik	heus	wel	begrijp	dat	sommige	mensen	katten	
ook heel leuk vinden, vertel ik deze keer een verhaal 
over	mijn	buurman,	kater	Justin.	

Justin woont sinds april bij ons in het asiel. De dag dat 
ik hem voor het eerst ontmoette was hij er niet zo goed 
aan toe. Bang, best mager en met heel veel kale plekken,  
korstjes en vurige open wondjes.
Omdat hij er zo slecht aan toe was mocht hij in de kliniek 
verblijven. Soms leek het weer even wat beter te gaan 
met zijn huid, maar er waren ook periodes dat hij er 
heel veel last van had. Omdat de dokters en zusters 
inmiddels aardig op Justin gesteld waren mocht hij, ook 
toen het wat beter ging,  nog in de kliniek blijven en 
kreeg een eigen stoel. En zo begon de carrière van Justin 
als kliniekkater.

Justin loopt de hele dag rond,  knuffelt met iedereen, 
kijkt toe hoe het spreekuur gaat, stelt andere katten op 
hun gemak en troost ze als het nodig is. Jonge katjes 
kunnen altijd rekenen op een poetsbeurt of een spelletje 
tikkertje. En voor de honden in het asiel is Justin een hele 
goede testkater om te zien wat ze van katten vinden. 

Als kliniekkater heb je het gewoon hartstikke druk en 
ben je eigenlijk nooit (net als de kliniekmensen) om vijf 
uur klaar. Daar heb ik wel respect voor hoor, maar ja ik 
lig natuurlijk ook niet de hele dag te slapen.
Iedereen kent Justin en hoewel hij natuurlijk niet zo 
beroemd is als ik, is hij minstens zo populair. Ook ik ben 
fan hoor.

Oh… ik moet gaan, ik hoor een koektrommel open gaan!

Liefs van Jane



KinderrubriekKinderrubriek

8  |  Animail december 2017

Maak voor Kerst een lekkere verrassing voor je 
eigen kat of hond, of voor die van de buren, of… 
voor een asieldier!

Hoe maak je het?
1. Meng alles goed door elkaar. 
2. Maak er nu kleine balletjes van 
 (kruidnootjes). 
3.	Als	je	daar	klaar	mee	bent	
 leg je  ze op een bakplaat, 20 minuten  
 in een voorverwarmde oven op 175°C. 

 Je kunt de honing ook vervangen door  
 pindakaas of kleine stukjes vlees.

Hoe maak je het?
1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 

2. Doe de tonijn, havermeel, ei, olijfolie en het kattenkruid in 

 een keukenmachine en vermaal en mix tot het een dik en 

 glad deeg is. 

3. Maak van het deeg kleine balletjes. De balletjes leg je op de 

 ovenplaat (leg bakpapier op de plaat).  

4.	Bak	de	kattensnoepjes	10	minuten	op	175	graden.	Als	de	

 bovenkant droog is en de snoepjes licht bruin gekleurd zijn,

 dan zijn ze klaar.  

5. Niet vergeten om ze te laten afkoelen!

Wat heb je nodig 
•  Blikje tonijn op water (even 
  laten uitlekken)
•  130 gram havermeel
•  1 ei
•  1 theelepel olijfolie
•  1 grote eetlepel gedroogd 
 kattenkruid

Wat heb je nodig
•  100 gram witte meel

•  100 gram volkorenmeel

•  1 ei

•  4-5 eetlepels olie

•  1-2 theelepels knoflook-

    poeder

•  1-2 theelepeltjes honing

•  Water tot het deeg niet

 meer  zo droog aanvoelt

Kattensnoepjes

Hondenkoekjes 
met honing

Een lekker snoepje!

Roep je hond en smikkelen maar!! Goede antwoorden:
 1 B, 2 A, 3 A, 4 C
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KinderrubriekKinderrubriek
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. Een Chihuahua

  B. Een kruising

  C. Een Labrador

Vraag 2:   Wat geven katten vaak als ze je komen begroeten?

  A. Een kopje

  B. Een pootje

  C. Een likje

Vraag 3:  Hebben puppy’s als zij geboren worden: 

  A. Hun oogjes nog dicht

  B. Hun oogjes open

  C. Eén oogje open en één oogje dicht

Vraag 4:  Hoe heet het als een hond zijn staart van links naar  

  rechts beweegt?

  A. Zwaaien

  B. Wuiven

  C. Kwispelen

Wist je dat...
het Haags Dierencentrum dit jaar 140 jaar bestaaten wij hier heel trots op zijn?

Wist je dat...
er op alle kantoren in het 
asiel asielhonden logeren en 
dat deze ook lekker op de 
bank mogen liggen?

Goede antwoorden:
 1 B, 2 A, 3 A, 4 C

Wist je dat...
voordat een asielkat mee 
gaat met zijn nieuwe baas 
er altijd eerst een goed 
gesprek plaatsvindt met een 
verzorgster van de 
kattenafdeling?
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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

Naamloos-1   1 24-06-14   10:40

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

Drie keer zijn ze langs geweest, juf Ilona en juf Ellen met de kinderen en een auto 
vol met donaties voor onze honden en katten. Daarnaast is er dit jaar een Fancy 
Fair georganiseerd op school, de opbrengst daarvan wordt verdeeld over de 
Dierenambulance Den Haag en het Haags Dierencentrum. Het was super om erbij 
aanwezig te zijn! Wat een inzet van ouders en kinderen, juffen en het schoolhoofd 
Wim Kasten die dit allemaal mogelijk maakt! Wij en onze dieren zijn jullie heel erg 
dankbaar!

Grote inzamelingsactie 
van de ‘Vlierboom’
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Langzitters zoeken een thuis!

Dit is Sokkie, een prachtige rood-cyperse dame van zeven jaar, die al een tijd in het 
asiel logeert. Dat komt omdat we voor haar op zoek zijn naar een speciaal thuis. 
Haar nieuwe mensenvriend moeten begrijpen dat Sokkie graag haar ‘eigen ding’ wil 
doen. Het is geen oppak- of knuffelpoes, geeft wel kopjes en vindt een aai af en toe 
prima, maar als het haar uitkomt. Als dat niet zo is, geeft ze het ook aan.
We weten zeker dat er ergens een baasje is voor haar, zonder kinderen of 
huisdieren, maar dat hij/zij zich nog niet heeft gemeld. Iemand die Sokkie begrijpt, 
niets van haar verwacht en haar in haar waarde laat. En wie weet wat daar nog voor 
moois uit kan groeien… 

Pepe is een actieve jonge man van ongeveer een jaar oud , die klaar is voor een 
nieuw avontuur! Uiteraard vind hij het ook erg gezellig om samen te spelen, met 
balletjes, hengeltjes,  het maakt hem niet uit. Wel wil hij daarnaast wat ruimte voor 
zichzelf, gezellig de buurt ontdekken, er is nog zoveel te zien en te doen! Graag 
heeft hij thuis alle aandacht van u en worden collega-viervoeters of kleine kinderen 
niet gewaardeerd. Wie heeft de tijd om deze actieve vent te vermaken en kan hem 
de ruimte en een tuin bieden om al die energie kwijt te kunnen. Kom dan snel 
kennismaken, Pepe zit vol ongeduld te wachten op een nieuw thuis.

Naar mensen toe is Grace echt een lieverd! Ze vindt het heerlijk om lekker met je te 
knuffelen. Ook vindt ze het erg leuk om op het veld te rennen, te stoeien of achter 
een bal aan te gaan! Andere dieren, waaronder soortgenoten, is helaas een ander 
verhaal. Bij haar vorige eigenaar is Grace nooit gesocialiseerd met andere honden/
huisdieren. Grace kan daar ook echt niet mee overweg . Voor Grace hebben we 
een speciale wens: een thuis met een aangrenzend terrein waar ze niet van af 
hoeft. Een  thuis waar geen andere huisdieren zijn maar wel lieve eigenaren wonen 
die Grace toch een goed hondenleven kunnen geven.

Pascha, is een jongeman die naarstig op zoek is naar een fijn thuis, zonder andere 
honden of katten, maar met veel ballen. Deze grappige, drukke clown speelt nu 
eenmaal het liefst met 3 tennisballen tegelijk! Ook andere dingen verzamelt hij 
graag; tijdens een wandeling buiten loopt hij fier met zo veel mogelijk stokken 
in zijn bek, echt super om te zien. Pascha verdient een goede baas die het niet 
erg vindt dat zijn nieuwe huisgenoot  last heeft van voernijd en dit ook verder wil 
begeleiden.  Valt u als een blok voor die lekkere kop, maak dan snel een afspraak 
voor een kennismaking met deze geweldige hond.



Al	 140	 jaar	 houden	 wij	 Den	 Haag	 vrij	 van	 duizenden	
thuisloze	honden	en	-katten.	Toch	kent	een	groot	gedeelte	
van onze stadsgenoten het Haags Dierencentrum niet. Dat 
moet veranderen… Want hoe meer bekendheid en support 
wij  hebben, des te meer kunnen we betekenen voor deze 
dieren, voor de bewoners en voor de stad Den Haag.

1.	 Schijn	 een	 lichtje	 op	 de	 zwerfhonden	 en	 -katten	
problematiek	in	Den	Haag
Het Haags Dierencentrum biedt al jaren de oplossing voor 
het zwerfdierenprobleem in Den Haag. Jaarlijks worden er 
ruim 1.700 honden en katten bij ons binnen gebracht die 
op straat of in een leeg huis  zijn aangetroffen. Vaak zijn ze 
getraumatiseerd, angstig en ziek. Wij vangen deze dieren - 
volgens een diervriendelijke en innovatieve methode - op, 
verzorgen ze en analyseren het gedrag totdat ze gezond en 
klaar zijn om herplaatst te worden bij een fijne nieuwe baas. 
Als wij er niet zouden zijn, hoe veilig zou ons mooie Den Haag 
dan zijn met al die zwervende dieren op straat.

2. Schijn een lichtje op onze ruim 100 vrijwilligers 
Om de opvang van deze grote aantallen zwerfdieren te 
kunnen garanderen, hebben we de hulp van onze vrijwilligers 
heel hard nodig. Vanuit een passie voor dieren, ondersteund 
door experts en getraind waar nodig, zijn deze vrijwilligers 
onmisbaar. Niet alleen voor de dieren maar zeker ook voor 
de HDC-organisatie. Wij schijnen heel graag en dankbaar een 
lichtje op onze helden deze winter. 

3. Schijn een lichtje op duurzaam ondernemen
Natuurlijk zijn we vanouds een organisatie met een 
maatschappelijk relevante missie, want we bieden een 
oplossing voor een Haags probleem dat dieren zonder 
eigenaar, potentieel zijn.
  
Maar ook wij willen graag meer doen voor de planeet. Door 
duurzaam te ondernemen kunnen we aan dit doel gehoor 
geven. In 2018 gaan we inzetten op onder meer het vervangen 
van de verouderde verlichting naar een LED lichtplan. 

Op donderdag 16 november 
bezocht de heer Paolo Bernini 
als lid van het Italiaanse 
Parlement het Haags Dieren-
centrum. De reden voor zijn 
bezoek is de innovatieve 
en bovenal diervriendelijke 
manier waarop het Haags 
Dierencentrum de opvang en 

herplaatsing van zwerfhonden en -katten in de gemeente 
Den Haag organiseert.

De heer Bernini is vanuit zijn rol in het Italiaanse 
Parlement een voorvechter van dierenrechten en het 
welzijn van dieren in het algemeen. De werkwijze van het 
Haags Dierencentrum, volgens de laatste inzichten op het 
gebied van honden- en kattengedrag en dierenwelzijn, 
heeft zijn interesse gewekt. Een dergelijke manier van 
opvang is mogelijk ook in Italië toepasbaar en geschikt 
om een bijdrage leveren aan de oplossing van het 
zwerfdierenprobleem aldaar. Voor beide partijen een 
interessante ontmoeting, waarvan ook uitgebreid verslag 
op de facebookpagina van de heer Bernini. 
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Internationale politieke interesse 
voor werk Haags Dierencentrum

‘Schijn een lichtje 
op het HDC 
deze winter’
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Haags Dierencentrum Goed doel 2017 
van de British Club of The Hague

Geweldige opbrengst ‘Autumn Market’  British Club of The Hague

Op 3 november waren we te gast bij de British Club of The 

Hague! Elk jaar organiseert de British Club een ‘Autumn 

Market’ om geld in te zamelen voor haar goede doel van 

dat jaar. De clublocatie, het Pastoraal Centrum aan de 

Koningin Marialaan 4 in Den Haag, werd omgetoverd tot een 

sprookjesachtige markt, vol met handgemaakte producten. 

Er was een breed aanbod van betaalbare items, van sierraden 

en zilverwerk tot zelfgemaakte cakes, koekjes, zoetigheid en 

chocolade, van geschenkpapier tot Tupperware, van jams tot 

(Kerst)kaarten. Inkopen voor Sinterklaas en Kerst was nog 

nooit zo makkelijk!  De kraam 

van de British Club zelf was overladen met cakes, koekjes, 

jams en andere Engelse lekkernijen. Te koop, om mee te 

nemen naar huis of, lekker bij de koffie of thee in het Market 

Café!

Geweldig om te ervaren dat iedereen zich zo had ingezet om 

de markt tot een succes te maken. En dat is het geworden! 

Het resultaat van de verkoop van alle producten was maar 

liefst € 1.100,00, daar kwam€ 200,00 bij in de donatie pot en 

van een hele lieve donateur kregen de asieldieren een gift van 

€ 500,00! Super bedankt allemaal!

De	British	Club	of	The	Hague	
verwelkomt graag nieuwe Engels 
sprekende leden

De British Club of The Hague viert volgend jaar 
haar 90-jarig jubileum en verwelkomt iedereen 
die interesse heeft in de Britse cultuur, ook niet-
Engelse burgers. De club biedt een uitgebreide range 
van activiteiten gedurende de wekelijkse vrijdag 
meetings, zoals discussiegroepen, mahjong en 
bridge. Wandeltochten, bezoeken en gesprekken zijn 
een regelmatig terugkomend item op de agenda. Er 
is een fantastische bibliotheek met meer dan 1500 
Engelstalige boeken. Om de paar maanden worden 
er nieuwe titels aan toegevoegd. Koffie en thee zijn 
gratis, zelfgemaakte cakes zijn verkrijgbaar tegen een 
kleine vergoeding, evenals sandwiches voor de lunch. 
Kijk voor meer informatie op 
www.britishclubofthehague.com



In de week van 11-16 december viel er bij 9.500 personen 
uit onze achterban een Direct Mailing op de mat. Met de 
slogan – Geef je warmte door deze kerst – vragen we onze 
achterban	 een	 donatie	 te	 doen	 voor	 het	 isoleren	 van	 de	
hondenvleugel	zodat	we	Bullie,	Woezel,	Pip	en	alle	andere	
honden een warm nest kunnen bieden deze winter.

Met een donatie van € 16,- kan bij wijze van spreken 1m2 van 
de hondenvleugel worden geïsoleerd. Al deze gedoneerde 
m2 vormen symbolisch één grote warme deken die we over 
het HDC kunnen leggen. Het doel van de DM is geld in te 
zamelen om het project te kunnen financieren (we investeren 
zo in duurzaamheid, want isolatie bespaart aanzienlijk op 
de torenhoge stookkosten), maar het is ook een manier om 
onze achterban meer te betrekken bij ons werk. Want samen 
maken zij deze warme deken over het HDC mogelijk, dat 
schept zeker ook een band.   

Crowdfunding
Daarnaast zijn we in november een crowdfunding actie 
begonnen op PIFworld met hetzelfde onderwerp, ‘Een warm 
nest voor Bullie’ :  https://www.pifworld.com/nl/projects/
ABwyCb2wDP4/een-warm-nest-voor-bullie-woezel/about
Met een geweldige hoofdrol voor Bullie, een van onze 
asielhonden die gewikkeld in een warme deken de harten 
van al onze donateurs verovert. We hebben deze link op FB 
gedeeld en al heel snel stond er meer dan € 500,- op de teller. 
Nu maar hopen dat de DM ook succesvol gaat zijn! 

Het zou super zijn als u deze oproep (de PIFword-link) ook op 
uw eigen social media kanalen zou willen delen, alle beetjes 
helpen toch – Deel je warmte!! 

Lopende projecten
‘Geef je warmte door deze kerst’

Actie Serieus Request 
voor Dieren 
Stem NU voor een 
nieuwe operatietafel
Elk jaar reikt Stichting Dierenhulp een bedrag uit aan 
de dierenwelzijnsorganisatie die de meeste stemmen 
ophaalt voor hun project. Dit jaar is het € 3.500,-. 
Natuurlijk dingen we mee naar dit bedrag, dat we heel 
goed kunnen gebruiken voor een nieuwe operatietafel 
in onze kliniek. De huidige is meer dan 50 jaar oud en 
moet hoognodig vervangen worden.

STEMMEN	KAN	T/M	26	DECEMBER	2017
https://dierenhulp.nl/SerieusRequestvoorDieren/
?id=stemmen
Kies voor het Haags Dierencentrum
en bevestig de mail die u in uw mailbox ontvangt.

Zo helpt u onze kliniek aan een nieuwe operatietafel!
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Bruno (7 jaar) Mijn vorige thuis moest ik verlaten omdat er te weinig tijd voor mij was en ik vaak alleen 
moest blijven. Dat is niet leuk, zeker niet als je van gezelschap houdt. Hopelijk is er dan ook ergens een 
baas die mij wel een fijn leven kan geven. In het begin kan ik, stoer uitziende kerel, wat verlegen zijn 
maar eenmaal gewend vind ik wandelen, spelen en knuffelen te gek!

Lady (6 jaar) Toen ik in het asiel binnenkwam was ik veel en veel te mager. Er was lange tijd niet goed 
voor mij gezorgd. Inmiddels zitten er al 12 kilo’s aan en ben ik weer een gezonde en prachtige dame om 
te zien. Mijn vorige baas is ook ‘vergeten’ mij te socialiseren met andere dieren, helaas. Speciaal voor 
mij zoeken ze nu een lieve baas, die wel weet hoe je met een huisdier omgaat. 

Diablo (9 jaar) Mijn baas kon niet meer voor mij zorgen, daarom logeer ik nu in het asiel. Ooit heb 
ik een nare ervaring gehad met een hond, ik loop er langs zonder problemen, maar kan niet los of 
snuffelen. Ik ben een mensenvriend die al wat op leeftijd is. Wie geeft mij een liefdevol thuis? Ben 
geen spring-in-t-veld meer, maar vindt wandelen en spelen leuk!

Tyson (1 jaar), jongste telg in dit rijtje. Als ik je eenmaal ken ben ik een vrolijke snuiter. Ik houd van 
spelen en rennen op het veld met een flostouw in m’n bek. Zwemmen is ook favoriet, maar wel op m’n 
eigen manier. Collega honden vind ik niet zo leuk, maar mijn verzorgers proberen mij daaraan te laten 
wennen. Ik heb nog wel wat begeleiding nodig van mijn nieuwe baas. 

Tjoppie is een poes van 2 jaar oud. Zij liep al 3 weken rond in een garage en is daarna bij ons 
gekomen. In een hokje werd zij niet blij! Het liefst vloog ze door de tralies heen. Gelukkig loopt 
zij nu los en laat ze zien dat ze gewoon een hele lieve dame is. Ze houdt van knuffelen en spelen. 
Wel kan zij haar grens aangeven. Wie heeft het geschikte huisje voor Tjoppie?

Popeye en Elvis zijn 2 ontzettende lieve katers die graag weer een fijn thuis willen hebben. Deze 
lieverds kunnen in het begin bang en erg onzeker zijn. Zij zoeken iemand die daar doorheen kan 
prikken en hen gaat overstelpen met liefde! Elvis is heel snel om, hij geniet zo erg van aaien dat hij 
kwijlt van genot. Popeye heeft iets langer nodig dan Elvis maar is echt net zo leuk!

Aslan is een mooie kater van ongeveer 4 jaar oud. Deze kerel is het asiel meer dan zat en wil 
daarom graag een eigen plekje zonder andere katten. Aslan houdt van knuffelen, maar geeft ook 
duidelijk aan wanneer hij er genoeg van heeft. Doordat hij barstensvol energie zit, is een thuis 
met een tuin zeer gewenst, zodat hij lekker kan rondbanjeren.

Mansel is een lief verlegen poesje van 14 jaar oud. Zij zoekt een huisje waar ze nog blij van haar 
oude dag kan genieten. Omdat Mansel al op leeftijd is, zijn wij op zoek naar een rustig thuis 
zonder kindertjes, waar zij de tijd krijgt om te wennen. Wie heeft er een fijn huisje voor Mansel? 
Deze lieve schat verdient het dubbel en dwars!

Contactadvertenties



'Donateursadministratie'
Lozerlaan 595 · 2544 MC · Den Haag

www. haagsdierencentrum .nl · 070 366 18 06
KvK 411.57.013 · IBAN: NL05 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


