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Het jaar 2018 zit er alweer bijna op, terwijl 2019 al voorzichtig 
om een hoekje kijkt. De hoogste tijd om het afgelopen jaar 
eens met u door te nemen.
Wat een jaar… Het honderdeenenveertigste levensjaar van 
het Haags Dierencentrum was wederom bijzonder en we 
hebben samen met u heel veel bereikt op allerlei vlak. 
We zijn er trots op dat we ook dit jaar weer optimaal hebben 
kunnen inzetten op het waarborgen van het dierenwelzijn 
voor de ruim 1.700 zwerfhonden en -katten die jaarlijks bij 
ons worden binnengebracht. Onder ons veilige dak kunnen 
ze bijkomen van de omzwervingen en hebben we de meeste 
van hen kunnen herplaatsen bij een fijne nieuwe baas. Ook 
hebben in de zomer van 2018 tientallen kittens het levenslicht 
gezien in het HDC en zijn hier gedurende de eerste acht weken 
liefdevol opgevangen en geknuffeld tot de adoptieouders dit 
van ons overnamen. 
Hoewel het aantal binnengekomen zwerfkatten dit jaar 
iets lager is dan het voorgaande jaar, zien we helaas het 
tegenovergestelde beeld bij de honden. Al maanden zitten 
we vol met zwerfhonden in het asiel en hebben we een 
wachtlijst (35 honden) moeten instellen voor eigenaren die 
om diverse redenen afstand willen doen van de hond. Om 
deze reden hebben we ook bij de gemeente Den Haag aan de 
bel getrokken. 
2018 Is eveneens het jaar waarin we de eerste stappen 
hebben gezet naar groen ondernemen. Wij vinden het enorm 
belangrijk om - naast het oplossen van een maatschappelijk 
zwerfdierprobleem in Den Haag - iets terug te geven aan 
onze mooie planeet. Dankzij een subsidie van de gemeente, 
is ons pand aan de Lozerlaan dit jaar geheel voorzien van LED 
verlichting en hebben we dankzij uw hulp kunnen starten 
met het isoleren van de hondenverblijven. Daarnaast zijn 
de eerste, nog wankele stapjes gezet naar het potentieel 
plaatsen van zonnepanelen. En daar stopt het niet. Ook in 
2019 en verder zullen we alle mogelijkheden aanpakken om 
CO2 uitstoot te verminderen en kosten te besparen.
Het bestaansrecht van het Haags Dierencentrum is niet 
vanzelfsprekend - daarom zijn we zo ongelooflijk blij met uw 
dierbare support! Samen met u maken we het verschil voor 
alle zwerfdieren in Den Haag, ook in 2019!
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Beste donateur Inhoud

Redactie
Anita Kloet-Bulsing
Eirini Kamenaki
Martine van der Stok  

Inge Vercauteren-Metz
Noor van Steden (eindredactie)

Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag
Telefoon (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl
IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83

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

Famous Mini Poes (foto hierboven) kwam
in haar eentje binnen… De foto van Flynn op de cover      
is gemaakt door Arjan Boerlage.
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Beertje, het ‘Wonderkitten'
Beertje kwam bij ons binnen toen hij acht weken oud was. 
Hij werd, helemaal alleen, op straat gevonden en was nog 
veel te klein om zichzelf te kunnen redden. Zoals alle dieren 
die bij ons binnenkomen, ging hij gelijk naar onze dierenarts 
voor onderzoek, vaccinatie en om gechipt te worden. 

Het viel meteen op dat Beertje mank liep. Bij het onderzoek 
bleek dat hij al veel ellende achter de rug had. Onze dierenarts 
voelde dat er niet één maar twee poten gebroken waren en 
natuurlijk was dit ontzettend pijnlijk. Gelukkig hebben wij 
een digitaal röntgenapparaat en beschikten we snel over alle 
informatie om het behandelplan te starten. Wat je namelijk 
op de röntgenfoto goed kunt zien is:
a. het type breuk
b.   welk bot gebroken is en op welke plaats de breuk
 is ontstaan
c. of er gewrichten bij de breuk betrokken zijn en
d. of er al nieuwvorming van bot is

Op de foto’s zagen we dat zowel Beertje’s linker voor- als 
linker achterpoot gebroken was. Zijn linker achterpoot was op 
het kuitbeen en de scheenbeen gebroken en zijn linker 
voorpoot was zelfs op drie plaatsen gebroken (opperarmbeen, 
ellepijp en spaakbeen). Dat klinkt allemaal heel ernstig en het 

is zeker erg pijnlijk maar gelukkig kunnen kittens op zo'n jonge 
leeftijd soms heel snel en bijzonder goed genezen. 

Allereerst kreeg Beertje een pijnstiller. Daarna mocht hij 
uitrusten op een lekker warm plekje in de opnameruimte 
van onze kliniek. Zo konden wij hem heel goed in de gaten 
houden, had hij hokrust en werd bedolven onder knuffels van 
de assistentes. 

Verminderde belasting door verblijf in een hok is bij sommige 
breuken voldoende om kans op genezing te geven. Drie weken 
later hebben wij weer een röntgenfoto gemaakt om zijn 
herstel te beoordelen. Gelukkig zagen we dat al zijn breuken 
mooi aan het helen waren. Alle botten waren al redelijk recht 
getrokken en zijn kleine lijfje was goed bezig om bindweefsel 
te creëren. Omdat het zo goed ging, mocht Beertje naar een 
liefdevolle pleegopvang waar hij meer ruimte en nog meer 
aandacht kreeg. Hij had natuurlijk nog steeds hokrust nodig 
maar socialisatie in deze levensfase is ook heel belangrijk en 
daarom mocht hij in een grotere bench waar hij wat meer als 
een ‘normaal’ kitten mocht spelen.

Weer drie weken later is 
Beertje bij ons op bezoek 
gekomen voor nog meer 
foto’s van zijn pootjes. 
Beertje liet ons toen 
zien hoe mooi de natuur 
(onder onze begeleiding 
en controle) zijn botten 
op de juiste manier aan elkaar heeft laten groeien.

Er was dus verder geen medische ingreep nodig en Beertje kon 
weer normaal lopen, rennen, springen en spelen. Gelukkig 
heeft hij daarna ook snel een mandje voor altijd gevonden!
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Twee schattige knuffeltutten 

Open Dag van het Haags Dierencentrum. Nou, daar wilden mijn vrouw en ik 

wel eens een keer een kijkje gaan nemen. We wonen inmiddels alweer 11 jaar in 

Den Haag, maar waren er nog nooit geweest. 

Onze voorkeur ging ernaar uit om een kijkje te nemen in de hondenverblijven. Op 

de heenweg zagen we voornamelijk allemaal grote en stoere honden en een hok 

dat naar onze mening leeg was. Op de terugweg gingen we uit nieuwsgierigheid, 

toch even lezen wat er op het kaartje stond. En toen gebeurde het; vrijwel direct 

kwamen er vanuit het binnen hok, twee hele schattige knuffeltutten onze kant 

op lopen. Mijn vrouw en ik gingen op onze hurken zitten en Mimi & Missy 

begonnen gelijk te kwispelen. We waren verkocht!!!

We hadden het geluk dat niemand ze tot op dat moment wilde hebben. 

Waarschijnlijk omdat ze niet zonder elkaar konden en omdat ze al op 

leeftijd waren. Ha,ha, wat een sukkels. Nu, drie weken later kunnen we ze 

al nooit meer uit ons leven wegdenken en zijn we super trots en blij met onze 

gezinsuitbreiding. Onze drie kinderen trouwens ook!!!!!’

Met vriendelijke groet, de familie van Mimi en Missy.

Brieven van de baas

Mimi en Missy

Note: Chef is ook een van onze meest bijzondere donateurs. Hij is superblij met 
z’n thuis en geniet als geen ander. Maar hij is zijn asielmaatjes niet vergeten en 
doneert regelmatig een kluif, een mandje, speelgoed of een paar maanden extra 
verblijf voor de achterblijvers!

Chef, lompe, superlieve clown,
We zijn jullie nog steeds ontzettend dankbaar voor 
het koppelen van ons aan onze grote liefde Chef!
In het begin hebben we  jullie een aantal keer op de 
hoogte gehouden en verteld dat alles goed gaat en 
dat we ons geen leven meer kunnen voorstellen 
zonder onze grote, knuffelige, lompe, superlieve 
clown. In de tussentijd is dit niet veranderd, hooguit 
alleen maar meer geworden :).

Dus om een lang verhaal kort te maken heb ik wat 
foto’s meegestuurd (Chef wil nooit in de camera 
kijken;-).

Groetjes, Katinka - en een pootje en een dikke 
knuffel van Chef

Chef



Kattenkrabbels

Elke dag komen er bij ons katten binnen. Kittens, de bange 
uit de deur geglipte huiskat, de op straat gezette kat of 
de oudjes waarvan mensen denken ‘die heeft een plekje 
gezocht om te sterven’. Het is de laatste groep waar ik 
persoonlijk veel moeite mee heb. De kat die er vele jaren  
trouwe dienst op heeft zitten en waar niemand naar komt 
zoeken. De senior ‘vergeten’ kat...

Zo kwam Billy begin augustus bij ons binnen. Een mager 
cypers/wit katertje met de geschatte leeftijd van twaalf 
jaar. Even had ik de hoop dat dit ouwe sokje wel zou worden 
opgehaald, maar na twee weken werd duidelijk dit niet zo 
was. Er is niemand geweest om Billy op te halen. 
Hoewel alle katten bijzonder zijn, hadden een collega en 
ik gelijk een zwak voor dit ‘vergeten oudje’. Ik zal nooit 
begrijpen waarom hij (net zoals vele andere) anoniem is 
gebleven. Anoniem in de zin dat wij niks van hem wisten en 
moesten gissen naar de avonturen die hij misschien heeft 
beleefd. De dierenartsen moesten er alles aan doen om 
uit te zoeken wat er medisch mis was met hem. Het voelde 
niet goed dat hij dit stukje van zijn leventje niet samen met 
zijn baasje deed, zoals het hoort. Billy’s gezondheid ging 
achteruit. Hij had een hotspot tussen zijn schouderbladen, 

was onzindelijk, zijn magere billetjes hadden amper 
bespiering, eten deed hij met lange tanden en zijn nieren 
waren op.  Hij was niet plaatsbaar omdat hij medisch niet in 
orde was.

Allerliefste Billy, we konden je niet redden van je lot, wel konden wij 
jou uit de anonimiteit halen. We konden je op papier adopteren, zo 
had je twee baasjes en weer een achternaam..., een dubbele zelfs. 
Baasjes die jou lekkere blikjes kwamen brengen en die je regelmatig 
kwamen platzoenen tot je er van ging kwijlen. Je had een slijmsliert 
van wel 5 cm aan je knappe bekkie hangen. Ach, het maakte je 
alleen maar leuker. 
Je woonde op kantoor bij de dierenartsen, hier kon je lekker 
rondscharrelen en kreeg je extra veel aandacht. Je had een eigen 
mening en maakte er een sport van om de andere viervoeters uit te 
schelden. Je was gewoon bijzonder.
Donderdag 1 november was je jezelf niet... Het was tijd lieve Billy, 
tijd om je los te laten. In alle rust word je ingeslapen. Met acht 
collega’s blijven we bij je tot je je laatste adem uitblaast. 
Allerliefste Billy, ook al mochten wij maar heel kort jouw baasjes 
zijn, we missen je mega!

Dikke kus op je koppie van ons allemaal

Billy
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De senior ‘vergeten’ kat 
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Weliswaar zijn er ruim 20 vaste medewerkers 
werkzaam bij het Haags Dierencentrum, maar 
met zoveel dieren in huis hebben we onze 
vrijwilligers hard nodig. Om te helpen bij het 
dagelijks schoonmaken van de kattenhokjes en 
kennels, maar ook voor het wandelen, spelen 
op de velden, het zwemmen met de honden en 
voor het knuffelen met de katten. Ook zonder 
pleegopvang zouden we niet kunnen… Petra is 
één van hen. Ze doet het vrijwilligerswerk met 
hart en ziel en vertelt er graag over.

‘Het is al weer bijna zes en een half jaar geleden dat ik mij heb 
aangemeld bij het Haags Dierencentrum om vrijwilligerswerk 
te doen. En ik werk er nog steeds graag. Ik ben gek op honden. 
Het maakt me niet uit of het grote of kleine honden zijn, Ik 
vind ze allemaal leuk. Het werk is divers en de dagen vliegen 
voorbij. 

Het is ontzettend mooi werk en het is hartverwarmend hoe 
veel dankbaarheid en liefde je van de dieren terug krijgt. Om 
mijn kennis omtrent het gedrag van de hond te vergroten ben 
ik de module ‘Ethologie van de Hond’ gaan doen. 

Als de huishoudelijke taken in de ochtend zijn gedaan, gaan 
we met de honden leuke dingen doen. Dat varieert van het 
buiten wandelen tot knuffelen en spelen op de velden en met 
mooi weer wordt er zelfs gezwommen. Wat ik het mooiste 
vind, is als er een bange hond binnenkomt die het moeilijk 
heeft en je weet zijn/haar vertrouwen weer te winnen. Dat 
vergt vaak veel geduld. Maar het is zo fijn om te zien als een 
hond weer helemaal blij wordt. 

Naast de dagen dat ik op het asiel werk, neem ik ook dieren 
thuis in opvang. Inmiddels is mijn konijntje Ricky er al aan 
gewend dat er een hondje meekomt. Veelal zijn het puppies. 
Ik heb daar mijn handen vol aan maar het is heerlijk om te 
doen en voor de socialisatie van de hond is het belangrijk dat 
hij in een huiselijke omgeving opgroeit. 
De eerste keer schrok Ricky van wat er ineens de kamer 
binnen kwam gerend. Maar inmiddels vindt hij het erg gezellig 
als er nog een dier in huis rondloopt.
Het is zo fijn om te zien hoe snel de honden zich al bij je 
thuisvoelen. Vaak moeten ze nog van alles leren, zelfs hun 
eigen naam kennen ze soms nog niet eens.

Hondje Sannta dat ik een tijd geleden in de opvang heb 
gehad, komt regelmatig nog op bezoek. En het is zo leuk om 
te zien dat hij, na het begroeten van Ricky, meteen op de bank 
springt en gaat liggen op zijn eigen plekje waar hij altijd al lag 
als puppie. Alsof hij nooit weg is geweest.

Sinds kort heb ik ook katten in opvang. Inmiddels hebben ook 
zij mijn hart gestolen. Als hondenmens moest ik er wel even 
aan wennen dat katten op meer springen dan alleen op de 
bank. Het is ook leuk om de verschillen te zien tussen puppies 
en kittens. De kittens liggen prinsheerlijk te slapen op de kooi 
van Ricky en die vindt het ook allemaal wel best. 
Natuurlijk hecht ik me aan de dieren alsof het mijn eigen 
dieren zijn. En als ze dan weer bij me vertrekken, raakt het 
me wel. Maar de wetenschap dat ze een fijn thuis vinden 
dankzij de inzet van het vaste personeel en ik mijn steentje 
heb kunnen bijdragen om ze een liefdevolle start te geven, 
maakt het ‘t allemaal waard om het te doen. Ik hoop nog heel 
lang voor al die lieverds te zorgen! En mocht u een huisdier 
willen aanschaffen, raad ik vooral aan om bij een dierenasiel 
te gaan kijken!

Interview met een vrijwilliger
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Jane, onze lieve mascotte…

Bijna iedere bezoeker van het HDC heeft haar wel eens ontmoet, 
onze lieve mascotte Jane. Regelmatig was zij te vinden bij onze 
receptie of op kantoor. Ze ging mee naar scholen en werd in 
de loop van de jaren een beetje ons boegbeeld. Er was zelfs 
een heuse tas met de mooie kop van Jane en ons HDC logo 
erop. 

Al jaren had zij een eigen column in onze Animail en ook op 
Facebook kwam ze regelmatig voorbij. 
In veel fotoreportage heeft ze als model gefungeerd, want 
zeg nou zelf die smoel is toch geweldig! 

Ooit was ze asielhond en uiteindelijk bofte ze, en vond een 
blij permanent huis bij een van onze collega’s. We kunnen 
wel een boek over haar schrijven, over haar heerlijke 
eigenwijze buien, haar oorlogshoofd als ze buiten 
ging rennen, haar gesnurk en haar knuffels met die 
centenbak en tandjes.
Naar je blaffen omdat het nu toch echt wel tijd 
was voor iets lekkers. Een hond met humor en 
een hond met veel fans.

Jane was al een tijdje niet zo fit meer en de 
jaren gingen tellen.

Afgelopen zomer moesten haar lievelingsmens 
en wij allemaal voorgoed afscheid van haar 
nemen.

Dag lieve Jane, je was geweldig en we missen je!



Spelen is leuk, maar knutselen ook! Maak een speelmuis voor je 

kat van een oude sok

Wat heb je nodig?
- Een oude sok
- Watjes
- Kattenkruid
- Schaar 
- Stift

1. Knip strookjes aan de onderkant van je sok

2.  Vul de sok met watjes of restjes stof voor 

de helft en doe er een beetje kattenkruid in

3. Vul de andere helft van de sok ook op

4. Knoop nu de strookjes goed dicht

Als laatste teken je met stift een muizensnoet en oren  op je sok. 

Klaar is je muis!

Kinderrubriek
Het is winter! Het is weer veel eerder donker en het is ook een stuk kouder dan in de zomer. Nog even en 

ook de kerstvakantie begint. Wij vinden het heel leuk om tijdens deze dagen gezellig spelletjes te spelen 

met vriendjes of vriendinnetjes of met familieleden. Maar weet wie je het vast ook heel leuk vindt om 

deze dagen spelletjes met jou te spelen? Juist, jouw hond of kat!

In de dierenwinkel zijn veel spelletjes te 

koop. Op de foto’s zie je zo’n spel. 

-  Het is de bedoeling dat je lekkere brokjes 

in de gaten op het spelbord legt. 

-  Vervolgens zet je de gekleurde blokken 

op de gaten en roep je jouw hond. Je 

hond ruikt de brokjes en zal met zijn bek 

of poten de blokken van de gaten halen. 

Misschien moet je hem of haar wel eerst 

een beetje helpen. Zodra jouw hond het 

brokje heeft gevonden vertel je heel blij 

hoe knap dat is!!

Wil je gelijk aan de slag 

en niet eerst naar de 

dierenwinkel?

Pak dan drie plastic of 

kunststof bekertjes uit de 

kast en verstop onder elke 

beker een lekker brokje. 

Klaar?? Zoeken maar!!
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Kinderrubriek
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 dingen over honden, katten en het asiel te weten bij 
‘Wist je dat…?.

  Test je kleur-/vachtkennis
  met de volgende vragen

 Vraag 1:   Hoe wordt het poesje op de foto

  genoemd vanwege haar kleuren?

  A. Muizenpoesje
  B. Schildpadpoesje

  C. Konijnenpoesje

 
 Vraag 2: Welke kleuren worden er bedoeld met de term 

  ‘Black and Tan’?
  A. Zwart en grijs
  B. Zwart en bruin

  C. Zwart en wit

 Vraag 3:  Hoe wordt de vacht van de 

  poes op de foto genoemd?

  A. Gestreept
  B. Tijger
  C. Cypers                                                       

 
 
 Vraag 4: Hoe noem je een hele witte hond of kat met rode ogen?

  A. Albino
  B. Sneeuwpop
  C. Hagelwit

Wist je dat...
De grijze kleur vacht
van sommige honden 
en katten ook wel 
blauw genoemd wordt?

Wist je dat...
Al onze honden en katten die 
op zoek zijn naar een nieuw 
thuis te vinden zijn op 
www.haagsdierencentrum.nl 
en www.dierenasiels.com ?

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

Wist je dat...
Rode katten meestal
mannetjes zijn?
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Interview met een sponsor
We zijn op bezoek bij Manon Hendriks-Jozee, directeur van 
K-Rentool. Dit bedrijf is al sinds 1982 een begrip in Den Haag 
en omstreken. Vakman en doe-het-zelver weten K-Rentool 
te vinden als het gaat om goed gereedschap, betrouwbare 
bouwmachines en vakkundig advies tegen een redelijke 
prijs. K-Rentool is één van de zeer gewaardeerde sponsors 
van het Haags Dierencentrum.

Door wie is het bedrijf K-Rentool opgericht in 1982? ‘Mijn 
ouders - Peter en Suze Hendriks - begonnen destijds een 
eenvoudig verhuurbedrijfje in de Weimarstraat. Binnen 
enkele jaren groeide dit uit tot een succesvol all-round 
verhuur-, verkoop- en reparatiebedrijf. Gevestigd op de 
Valkenboslaan en sinds 1998 aan de Oude Haagweg met een 
mooie winkel en een groot buitenterrein. Ik ben er van jongs 
af aan in meegegroeid en samen met mijn man René Jozee 
en een heel fijn team van zeer vakkundige en technische 
mensen runnen we een heel mooi bedrijf waar altijd een 
goede sfeer is’.

Het aanbod is enorm groot, iedereen kan bij jullie terecht, 
de vakman, maar ook de doe-het-zelver, die z’n huis of 
tuin op wil knappen… ‘Ja hoor, we hebben een zeer groot 
aanbod van machines zoals ladderliften, graafmachines, 
hoogwerkers, steigers en bouwketen. Maar bijvoorbeeld ook 
kettingzagen, behang afstomers, sloophamers, tapijtreinigers 
en steenzaagbanken.’
Naast het uitgebreide aanbod staat K-Rentool natuurlijk 
ook voor kwaliteit! ‘We beschikken over een uitgebreide 
technische dienst met vakkundige monteurs en keurmeesters. 
Zo houden we ons machinepark in topconditie. We repareren 
en keuren ons eigen materiaal, maar ook dat van derden. 
Zoals trappen, steigers, valbeveiliging en ladderliften. De 
elektrische keuringen voeren we uit volgens nen3140. Zo 
staan we borg voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.‘

Waar ben je het meest trots op? ‘We verhuren ook 
hydraulische ladderliften tot 37 meter aan de steigerbouw in 
de petrochemische industrie van Delfzijl tot Antwerpen. Sinds 
1999 zijn we Vca gecertificeerd. Onze ladderliften worden op 
locatie door onze Tüv/T-Spec gecertificeerde keurmeesters 
onderhouden. Daar zijn we best trots op!‘

Wat maakt het voor jou belangrijk om het Haags 
Dierencentrum te sponsoren? ‘Gelukkig zijn wij in de 
gelegenheid om onze honden Arie en Tinus (Muis) mee te 
nemen naar ons werk. Ze zijn onderdeel van het team en zijn 
ook altijd aanwezig. We sponseren het Haags Dierencentrum 
omdat we het heel belangrijk vinden dat dieren waar niet 
meer voor gezorgd kan worden of die zomaar op straat gezet 
worden een 2e of soms zelfs een 3e kans moeten krijgen.’
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Langzitters zoeken een thuis!

Deze 6-jarige dame, Feli, heeft een kleine gebruiksaanwijzing. We zijn dan ook op zoek 
naar baasjes met ervaring met dit gedrag. Net zo belangrijk, baasjes die er positief 
mee om kunnen gaan. Wat is precies het probleem? Feli speelt behoorlijk ongeremd. 
Alles wat beweegt is iets om mee te spelen. Dit betekent dat ze al met haar kont 
begint te wiebelen en in jachthouding vliegt wanneer je met blote enkels voorbij loopt. 
Ooit had deze schoonheid moeten leren dat er grenzen zijn. Dit gedrag omdraaien 
op deze leeftijd zal alleen lukken bij mensen die haar begrijpen, geduld met haar 
hebben en haar vooral niet straffen. We zoeken mensen die haar gaan uitdagen met 
kattenspeeltjes. Mensen die zich niet laten afschrikken door haar rebelse speelsheid. 
Wij geven graag goede tips. Feli is het echt waard!

Deze knappe gespierde kater kwam een tijd geleden binnen in een matige conditie. 
Hij was erg mager en was het vertrouwen in ons mensen een beetje kwijt. We zijn 
nu al een hele tijd verder en Shaun is opgebloeid tot een knappe kater. Een kater 
in de bloei van zijn leven en met het uiterlijk en gespierde lichaam van een waar 
fotomodel. Zijn karakter is ook behoorlijk bijgedraaid. Hoewel hij gek is op knuffelen 
kan hij ook zeker aangeven dat iets hem niet zint. Soms bijt hij gewoon in je benen 
omdat je niet snel genoeg eten geeft. Dit is iets waar zijn nieuwe baasjes wel mee 
aan de slag moeten. U zou hem bijvoorbeeld kunnen laten werken voor zijn eten, 
zijn brokjes laten zoeken. Shaun is zeker niet op zoek naar baasjes die alleen op zijn 
uiterlijk vallen. Hij zou graag baasjes willen die ook voor de inhoud gaan. Shaun houdt 
van een frisse neus, we zien hem hier ook vaak in de buitenkennel genieten. 

Graag willen wij u voorstellen aan deze knappe, stoere dame genaamd Yuki. Op 
straat gevonden en nooit meer bij ons opgehaald. Snapt u het? Wij niet ieder geval, 
zo’n leuke, lieve hond. Ondertussen is zij bij ons gesteriliseerd en kunnen we op zoek 
naar nieuwe eigenaren waar zij de rest van haar leventje mag gaan genieten. Haar 
nieuwe eigenaren zullen wel letterlijk stevig in hun schoenen moeten staan. Yuki is 
aardig sterk en trekt dan ook behoorlijk bij het uitlaten. Wandelen zonder trekken is 
iets dat haar nieuwe baas haar op een positieve manier kan aanleren. Ze is stapelgek 
op ballen en kan zichzelf er goed mee vermaken. Yuki zit al lang bij ons en we zien 
niets liever dat ook zij naar een liefdevol thuis vertrekt. Hopelijk is er ergens een baas 
die voor deze lieve meid wil gaan en haar nog een paar mooie jaren kan geven.
U krijgt er veel voor terug!

 Diablo maakt zich een beetje zorgen om het feit dat er van zijn ‘type’ al best veel bij 
ons op een nieuwe eigenaar zitten te wachten. Ook maakt hij zich een beetje zorgen 
omdat hij de jongste niet meer is. Maar wij proberen hem gerust te stellen. Want 
iedere hond is uniek en ook Diablo mag er zeker wezen! Diablo’s nieuwe eigenaar 
krijgt een lieve hond voor mensen. Een hond die zeker nog van wandelen en spelen 
houdt maar niet meer zo’n stuiterbal is als een eenjarige doldwaze hond. En een 
hond die netjes zindelijk is. Ooit heeft hij een nare ervaring gehad met een andere 
hond, die eigenlijk de aanstichter was. We kunnen Diablo niet bij een andere hond 
plaatsen, maar op straat passeert hij ze aangelijnd zonder problemen. Bent u degene 
die zegt, ‘Kom maar bij mij lieve schat, wij hebben samen nog een paar mooie jaren’.     
Gewoon omdat ook een oudere hond dat verdient…



12  |  Animail december 2018

Vernieuwing van onze kliniek
Al sinds 1910, zijn we in het gelukkige 
bezit van een eigen interne kliniek. 
Een waardevol onderdeel van onze 
organisatie om onze doelstelling, het 
bevorderen en optimaliseren van 
dierenwelzijn, te kunnen realiseren. 
Het is namelijk van wezenlijk belang 
dat de bij ons binnengekomen 
zwerfhonden en –katten direct de zorg 
krijgen die ze verdienen. 

In al die jaren is er vanzelfsprekend 
veel veranderd. Voor wat betreft de 
voortgang in kennis en kunde  is het 
team van de kliniek zeker met haar 
tijd meegegaan. Voor wat betreft de 
materialen in de kliniek is het helaas een 
ander verhaal. Vrijwel alle apparatuur 
in de kliniek is flink gedateerd en al 
jaren aan vervanging toe. Hierdoor 

is het voor het kliniekteam soms een 
uitdaging om optimale medische zorg 
te kunnen bieden. 

Maar daar komt verandering in! Dankzij 
een prachtige donatie van ‘Stichting 
Abri voor Dieren’ is het mogelijk om een 
aantal elementaire onderdelen van de 
kliniek te vernieuwen! Zoals het nieuwe 
anesthesieapparaat waardoor we onze 
dieren beter kunnen monitoren tijdens 
de operaties en de anesthesiemiddelen 
verfijnder kunnen afstellen wat het 
dierenwelzijn zeker ten goede komt. 

Ons doel is om eind 2019 een goed 
werkbare en deels vernieuwde kliniek 
te realiseren. Stichting Abri voor 
Dieren heeft al een heel stuk van deze 
doelstelling mogelijk gemaakt, maar 
graag maken we het samen met u als 
onze trouwe achterban tot een feit. 
We houden u op de hoogte van de 
voortgang via onze website.

toe kunt komen, kunnen wij voor het vervoer zorgen, zowel 
vanaf uw huis als vanaf de dierenarts. Als uw huisdier dan bij 
ons is aangekomen, nemen wij contact met u op en nemen wij 
de wensen voor de crematie met u door.

HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM is gevestigd 
aan de Orionstraat 8 in Den Haag (Binckhorst).
Ons crematorium is op werkdagen geopend vanaf 09.00 tot 
21.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 14.00 
tot 18.00 uur. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar 
op telefoonnummer 070-382 55 00. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze website
www.haaglandencrematorium.nl

Jarenlang maakt uw huisdier deel uit van uw gezin. Als de 
tijd van overlijden komt, is dat een emotionele periode. 
Het is heel belangrijk om deze periode op een waardige 
en liefdevolle wijze af te sluiten.

HAAGLANDEN HUISDIEREN CREMATORIUM kan 
de crematie geheel overeenkomstig uw persoonlijke 
wensen verzorgen.

Sinds 1983 verzorgen wij crematies van huisdieren. Een 
passend en waardig afscheid helpt bij het verwerken van 
het verlies van uw huisdier. Wij beschikken over ruimtes 
waarin u met elkaar afscheid van uw huisdier kunt nemen.

U heeft keuze uit een groepscrematie of een individuele 
crematie.

Bij een groepscrematie ontvangt u een schriftelijke be-
vestiging en wordt de as door ons verstrooid over zee.

Als u kiest voor een individuele crematie wordt uw huisdier 
apart gecremeerd. U bepaalt dan zelf wat u met de as wilt 
doen. Van zelf uitstrooien tot een mooi plekje bij u thuis 
of in de tuin. Hiervoor hebben wij een zeer ruime keuze 
aan urnen. Het is ook mogelijk om de as in een sieraad of 
tatoeage te verwerken.

Tijdens onze openingstijden kunt u uw huisdier zelf komen
brengen en worden uw wensen voor de crematie be-
sproken. In geval dat u niet zelf met uw huisdier naar ons 
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‘Bezint eer ge begint’

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

Nadat D66 in mei in de gemeenteraad vragen had gesteld 
over de opvang van ‘Hoog Risico ofwel HR honden’ in het 
Haags Dierencentrum, het feit dat we vol zitten en een 
wachtlijst hanteren, is er behoorlijk veel gebeurd. En het 
klopt ook dat het vooral gaat om Stafford-achtige honden 
die bij ons een veilig heenkomen hebben gevonden. Wat 
niet klopt is om hen standaard aan te duiden als Hoog Risico 
hond, gerelateerd aan een groot aantal bijtincidenten met 
soortgelijke honden. 

Het gaat hier wat ons betreft om sportieve honden die 
vooral veel fysieke en mentale uitdaging nodig hebben en 
niet blij worden van drie keer daags een rondje rond de flat. 
Voldoende beweging in combinatie met de juiste positieve 
opvoeding maakt dat het fijne en betrouwbare honden zijn. 
We doen er dan ook alles aan om de zwerfhonden die bij 
ons binnenkomen zo optimaal mogelijk te begeleiden, op 
een positieve manier. Dit doen we door middel van mentale 
en fysieke training, observaties door gedragstherapeuten, 
lekker naar buiten met de vrijwilligers zodat er weer een blije, 
fitte hond tevoorschijn komt die heel goed plaatsbaar is bij 
een nieuwe baas. 

Onder het motto ‘Bezint eer ge begint’ gaat er in 2019 een 
voorlichtingscampagne van start in samenwerking met de 
gemeente Den Haag. Hierin gaan we inspelen op het geweten 
van (potentiële) hondenbezitters. Eind november vonden de 
eerste gesprekken plaats met Wethouder Richard de Mos 
over de insteek van de voorlichtingscampagne en de wijze 
van uitrollen binnen Den Haag. Wordt vervolgd.

Fancy Fair in 
‘De Vlierboom’
Vanaf 15 oktober ging de inzamelingsactie voor het 
Haags Dierencentrum en de Dierenambulance van start. 
Onder enthousiaste en bezielende leiding van Juf Ilona en 
Juf Ellen werden er door de leerlingen weer enorm veel 
spullen ingezameld voor de dieren. Kleedjes, mandjes, 
voer, lekkers, kattengrit, handdoeken en nog veel meer! 
Als spetterend slot van de actie de super leuke en gezellige 
Fancy Fair met weer heel veel mooie en lekkere baksels.
De week erna mochten we het eindresultaat komen 
halen: het enorm mooie bedrag van € 701,50!
We zijn iedereen mega dankbaar!!
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De drie uitrenvelden waren al 
behoorlijk opgeknapt door de enorme 
renovatie van het drainagesysteem. 
Maar ze waren nog wel wat kaal… We 
hadden dan ook nog een droomwens 
voor onze honden, nl. overkappingen 
-  zodat ze als het regent kunnen 
schuilen - en speeltoestellen. Door de 
geweldige donatie van ‘Het Waardige 
Dier’ werd deze droom werkelijkheid 
en zijn onze drie velden voorzien 
van gedeeltelijke overkappingen en 
degelijke speeltoestellen waar de 
honden op kunnen ravotten. Superblij 
zijn zij en wij ermee!

Overkappingen en speeltoestellen

Actie ‘Help ons een handje’, groot succes!
In de zomermaanden werden we wederom overstelpt met 
nestjes kittens, met en zonder moederpoes, maar in alle 
gevallen afhankelijk van onze opvang en verzorging. We 
hebben uw hulp daarbij gevraagd en niet tevergeefs. Het 
resultaat was fantastisch. Heel veel donaties kwamen er 
binnen, via onze website, maar met name ook via de bank. En 
warme reacties van onze donateurs, zoals deze:
'Graag gedaan!! Op de foto onze kater Douwe. Hij komt ook 
bij jullie vandaan. Was ook een moederloos nest. Hij is via 
jullie bij ‘tante Janny’ en haar katten door de eerste levenstijd 
heen geholpen. Vermoedelijk geboren ca.23 juli 2010. Bij jullie 
heette hij Omar. Wel een verschil, van Omar naar Douwe, 
haha! Maar... we hadden ons geen lievere huisvriend durven 
wensen!
Dit was voor ons een extra motivatie om te doneren, omdat 
wij nog dagelijks beseffen hoe fijn jullie hulp bij dit soort 
kitten-nestjes is. Vr.gr. Dorothee'.

De kanjers van
Zeeman Waldeck
In nog geen jaar tijd hebben ze het voor elkaar gekregen 
om € 1.000,- in te zamelen voor onze asieldieren. 
Super bedankt meiden en natuurlijk ook de klanten! 
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Contactadvertenties
Toen Boelie (1) bij ons binnen kwam was hij heel erg bang, erg vermagerd en had 
hij ook nog ontstoken oren. Zijn oren zijn nu weer helemaal in orde en gelukkig is hij 
aangekomen. Mensen die hij niet kent vindt hij nog best eng, maar als je eenmaal zijn 
vertrouwen hebt gewonnen is het een grote, blije knuffelbeer. Dat Boelie geen leuk 
verleden heeft gehad is een ding dat zeker is. Gelukkig zagen wij hem hier met de 
dag veranderen in een vrolijke, jonge hond die de wereld steeds een beetje minder 
spannend vindt. Wij zijn nu al zo trots op deze lieve schat! Waar Boelie waarschijnlijk 
wel leuke ervaringen mee heeft gehad zijn andere honden. Hij heeft hier al meerdere 
vrienden gemaakt, bijvoorbeeld spelen met Abby is één groot feest. Als er een klik is 
dan gaat Boelie los! Keihard rennen over het veld heen en lekker ravotten. Wie doet 
Boelie voorgoed zijn nare herinneringen vergeten?

Hallo! Hier Yoshi, ik ben een hartstikke leuke rood-witte kater van 1 jaar. Ik ben heel 
levenslustig en spelen vind ik geweldig! Maar... soms vind ik dat zo gaaf dat ik vergeet 
dat mensenarmen en mensenbenen niet om mee te spelen zijn. Dom he? Maar ik 
kan heus mijn best doen om dat af te leren hoor. Als je geduld met mij hebt, geen 
kleine kindertjes in huis en mij heel veel afleiding biedt (want dat is het eigenlijk) dan 
gaat dat lukken. Ik wil me gewoon niet vervelen. Ik hoop niet dat ik hierdoor langer in 
het asiel moet zitten, want ze zijn lief, maar kunnen niet de hele dag met mij spelen, 
natuurlijk. Er zitten nog veel meer katten en ook honden en die willen allemaal 
aandacht. Wat... heb je een tuintje..., ook nog?? Kom dan alsjeblieft snel naar me 
kijken, echt, ik ben zo leuk, dat zie je op de foto toch al;-)! Weet zeker dat we veel 
plezier gaan hebben samen.

Abby liep buiten helemaal alleen op straat en is door de dierenambulance naar ons 
toe gebracht. Tot op de dag van vandaag heeft zich geen eigenaar gemeld voor haar. 
Abby is een grappige kruising, waarschijnlijk heeft ze iets van een teckel. Ze is nu 
pas 10 maanden en heeft al het een en ander meegemaakt. Dit konden wij in het 
begin goed  merken aan haar gedrag. Wij zijn haar hier aan het leren dat dit gedrag 
helemaal niet nodig is. Het gaat al stukken beter! Abby mocht gelukkig bij iemand 
thuis logeren. Ze  had daar een fikse herder als vriend en hij is haar grote voorbeeld 
geweest.  Abby vindt het fantastisch om met andere honden te spelen (zoals met 
Boelie). Lekker haar energie kwijt kunnen in een spelletje rennen en stoeien. Maar 
ook goed om van te leren, zodat ze gaat begrijpen hoe om te gaan met elkaar. Voor 
Abby zoeken we een plekje bij een andere sociale, stabiele hond in huis.

Wessel is een kater van ongeveer 4 jaar. In de bloei van zijn leventje wacht hij ietwat 
ongeduldig af tot zijn nieuwe baasjes zich komen melden. Hoewel hij in het begin erg 
onder de indruk was van alles is de knappe vent aardig gewend en behoorlijk dapper 
geworden. De hapjes uit zij oren verraden dat hij buiten al vaker in een gevecht terecht 
is gekomen met andere katten. Hier zien wij ook dat hij het niet zo op zijn soortgenoten 
heeft.
Wanneer je Wessel een even de tijd geeft komt hij vrolijk gedag zeggen en vriendelijke 
kopjes uitdelen.
Maar Wessel steekt zijn eigen mening niet onder stoelen of banken... Wanneer je hem 
op wil pakken laat hij duidelijk merken dat hij daar geen behoefte aan heeft. We zoeken 
voor dit buitenschoffie dan ook baasjes die hem waarderen met eigen mening en al.




