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Fijn thuis gezocht voor

Djago, Nemo, Delius en Spooky
Patiënt van andere pluimage

Zwaantje woont nu in Drenthe
Interview met een vrijwilligster

‘Aandacht, liefde en schoonmaken…’

Beste donateur

Inhoud

Nu 2019 bijna eindigt, is het de hoogste tijd om samen met u terug
te blikken op weer een bijzonder jaar in het Haags Dierencentrum.
Een bijzonder jaar in veel opzichten; niet alleen hebben we een
heuse hittegolf doorstaan door overal zwembadjes, ventilatoren en
verkoelende elementen te plaatsen. Lieten we de katten extra vroeg
in de ochtend naar buiten voordat het te warm werd en waren de
vrijwilligers super vroeg op pad met de honden in de Uithof om de
warmte voor te blijven. Het was een uitdaging maar we hebben de
hitte verslagen! Ook extreem dit jaar was het aantal kittens dat is
geboren in het HDC, dit lag ruim 50% hoger dan voorgaande jaren.
Een mooie bijkomstigheid is dat in 2019 de wachtlijst voor honden
waarvan de eigenaar heeft aangegeven afstand te willen doen met
de helft is gereduceerd. Deze honden zijn hier liefdevol opgevangen
en voor hen is een nieuw thuis gezocht.
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Toch zit ook dit jaar het Haags Dierencentrum weer vol met
zwerfdieren die onze hulp onverminderd hard nodig hebben. In haar
142 jaar bestaan heeft het HDC een methode ontwikkeld die garant
staat voor een diervriendelijke en optimale opvang, verzorging
en herplaatsing van de ruim 1.700 zwerfdieren die jaarlijks bij
ons binnenkomen. Daar zijn we trots op maar dat kunnen we niet
zonder hulp. En die hulp krijgen we van een groeiende en betrokken
achterban. Niet alleen in de vorm van donaties en nalatenschappen,
ook ontvangen we voer, dekens, handdoeken en spullen in groten
getale en zien we een duidelijke toename in bedrijven die vanuit het
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen principe de handen uit
de mouwen steken in het belang van de zwerfdieren. Gezamenlijk
vormen zij onze ‘support’ en daar zijn we ontzettend blij mee.
In deze uitgave van Animail presenteren we u met trots een prachtig
overzicht van de nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingsvormen
en bijzondere diermomenten van het afgelopen half jaar. Dit is
onze manier om u hartelijk te bedanken voor uw geweldige steun
in 2019!
Namens het team, vrijwilligers en alle HDC dieren wensen we u een
fijne kerst en een prachtig 2020.
Inge Vercauteren
Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Marketing

Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag
Telefoon (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl
IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83
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Heel blij waren we voor Lady, één van onze
langzitters. Eindelijk kwam er een lieve familie die
haar ‘zag zitten’. Ze heeft haar plek in het gezin vanaf
dag één veroverd! Op pagina 4 leest u hoe blij ze met
elkaar zijn.
Op de cover: Lieke, ze heeft inmiddels een fijn thuis.

Redactie
Anita Kloet-Bulsing
Inge Vercauteren
Sabrina Riekerk

Martine van der Stok
Noor van Steden (eindredactie)

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

Patiënt van andere pluimage
Dat wij jaarlijks meer dan 1.700 zwerfhonden en -katten in
het asiel opvangen is een feit. Hoe bijzonder is het dan als er
ineens een verrassingspatiënt van een andere soort voorbij
komt?

intensief verzorgd en verder behandeld. Toen hij voldoende
was aangesterkt werd Zwaantje weer uitgezet bij zijn familie
in de Uithof. De hereniging verliep aanvankelijk goed.

Zo maakten wij in juli kennis met Zwaantje. Deze kleine
pluizenbol dobberde lekker rond door de Uithof toen het
noodlot toesloeg. Vanuit onverwachte hoek dook er plots
een hond op en helaas was Zwaantje niet snel genoeg weg.
Gewond, maar zeker niet verslagen zwom de kleine verder en
daar was papa zwaan om hem te beschermen.

Helaas bleek al gauw dat Zwaantje niet met de rest van de
familie mee kon komen. En een nieuwe vangactie moest
gebeuren. Uiteindelijk is besloten Zwaantje naar een speciale
opvang te brengen in Drenthe waar hij tussen leeftijdsgenoten
in alle rust kan uitgroeien tot een mooie volwassen zwaan.

Ondanks zijn onverschrokkenheid maakten onze collega's zich
toch best zorgen over zijn verwonding, want hij gebruikte een
van zijn pootjes niet meer bij het zwemmen. Er werd een heuse
vangactie op poten gezet. Het had wat voeten in 'het water',
maar uiteindelijk lukte het om Zwaantje te pakken. In de
kliniek bleek hij verwondingen aan zijn rug en poot te hebben.
De wonden werden goed schoongemaakt en één ervan moest
gehecht worden. Omdat er in het Haags Dierencentrum geen
geschikte ruimte is om vogels op te vangen, hebben we
contact opgenomen met vogelopvang ‘De Wulp’. Daar is hij

Let er (met name in het voorjaar) a.u.b. op dat wilde vogels druk bezig zijn met gezinsuitbreiding. Lijn uw hond aan in de
buurt van een vogelnest om de rust te bewaren. Ziet u een zwaantje alleen aan de kant zitten, ga dan op zoek naar de rest
van de familie. Vaak zijn de ouders niet ver uit de buurt en is het jonge dier waarschijnlijk aan het uitrusten of opdrogen
na het zwemmen. Loop daarom aan het einde van uw wandeling nog eens langs om te kijken of hij er nog steeds zit. Is
het laatste het geval of zijn er geen volwassen zwanen in de buurt? Neem dan contact op met de Dierenambulance of
Vogelopvang, zodat er actie kan worden ondernomen.
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Brieven van de baas
Hoi allemaal,

Hij doet het echt zo super!
Hierbij even een update van Diablo!
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.
thuis zijn gaat super
n en
gewoon rustig in z’n mandje ligge
en ook
slapen. Het autorijden is tot op hed
kan
nog geen probleem geweest, dus hij
Met
ook gewoon lekker mee in de auto.
we ook
jullie oud-collegaatje Tessa hebben
voor
even kennis gemaakt (en dat was
ndacht
hem geen straf, hij kreeg genoeg aa
en koekjes :-))
Kortom het is een superhond!
D iablo
Groetjes van ons en Diablo
Hoi dames van het asiel

L ady

,

Drie weken geleden he
bben wij Lady bij julli
e geadopteerd,
en wij willen jullie graa
g laten weten dat het su
per geweldig
fantastisch goed gaat
met haar in ons gezin.
Wij kunnen ons geen
lievere hond voorstellen
, en ze doet
het boven verwachting
goed bij ons in huis. Z
o ligt ze elke
avond lekker tegen on
s aan op de bank , kust
ze de kids elke
ochtend goedemorgen,
en kan geen enkel per
soon ons huis
binnenkomen of verla
ten zonder dat hij/zij
overweldigd is met
knuf fels van haar.
Buiten loopt ze heel ru
stig aan de lijn, andere
honden en katten
vindt ze inderdaad ni
et leuk zoals jullie aang
aven, maar tot
nu toe geeft ze die wein
ig aandacht als we met
haar buiten
lopen, dus ook dat gaat
super goed!
Ons huis is haar huis,
en ze wist na één dag
al wat haar plekje
binnen ons gezin was,
zitten…, plaats..., nee..
. Pootjes geven,
doet ze als de beste! Ze
kan goed alleen thuisb
lijven, blaft niet
en sloopt niks als ze all
een is. Ze is zindelijk
, en dankzij jullie
goede nazorg is haar in
continentie probleempje
ook opgelost!
Ze gaat gezellig mee op
visite en afgelopen week
end hebben
we samen met haar bij
vrienden op de campin
g gelogeerd. Ook
buiten de deur past zij
zich goed aan. Wij zijn
heel blij dat we
haar nog wat mooie jar
en mogen gaan geven.
W
at is Lady
dankbaar voor het feit
dat ze bij ons mag horen
, en wat zijn wij
dankbaar om bij haar
roedel te mogen horen!!!
Groetjes van ons, de ki
ndjes
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en Lady!

Kattenkrabbels
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8 september zijn
1
g
a
sd
n
oe
w
s
d
Sin
n van Elmo
re
a
en
g
ei
je
li
b
e
d
we
rlijk katertje is
ee
h
n
ee
t
a
W
.
o)
eb
(Ch
nhankelijk en
a
a
,
d
en
g
eu
d
n
O
het!
ntuur in huis.
vo
a
op
g
a
ra
g
t
a
a
hij g
deze nieuwe
et
m
j
li
rb
pe
su
n
ij
We z
kleine vriend!!

Chebo

C
Groetjes Alice en

hebo

M ijs

C hip
Ha, HDC medewerkers,

Ha lieve mensen van het

HDC,

Hier een berichtje namens
Mijs. Het gaat hartstikke
goed met haar! Ze begin
t steeds meer te wennen
en
spint er lustig op los. Ze
is dolblij als ik thuiskom
en wil dan lekker geaaid
worden. Wel vooral op ha
ar
kop, de rest wordt nog ni
et zo gewaardeerd (al valt
het mee met de hoeveelheid
tikjes die ze uitdeelt). Oo
k
loopt ze graag achter me
aan en is ze het liefst in
de
ruimte waar ik ook ben.
Verder spelen we veel waarn
a ze uitgeteld dwars over
me heen in slaap valt. He
t is een heerlijk eigenwijs,
speels beestje dat af en toe
de dramaqueen kan
uithangen maar dat ma
akt haar juist leuk!
Veel groetjes van Elsbeth

en Mijs

Gister, 21 sept 2019, hebben wij Chip bij jullie
opgehaald. Gekscherend noemden jullie hem
‘etterbak’ omdat het een energiek, aanwezig
ventje was bij jullie. Maar wat is het gister
bij ons goed gegaan... hij heeft al de hele dag
en avond met ons geknuffeld en gespeeld.
Ook is hij al bij ons en al onze kinderen op
schoot gekropen en laat zich prinsheerlijk door
iedereen kroelen. Hij loopt in de huiskamer
rond alsof hij hier al jaren loopt. Staart
parmantig omhoog en hij gaat al heerlijk in
de kattenpaal liggen. Wij zijn nu al dol op dit
poezenbeest. Een goede keus.
Bedankt voor Chip. Wij genieten al
beestachtig van hem.
Groetjes, de familie van Chip
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Voorzitter RvT neemt afscheid
Stichting Haags Dierencentrum wijzigde per 1 juli 2019 haar bestuursmodel. Gekozen is voor een governance structuur die
uitstekend aansluit bij de doelstelling, aard en omvang van een ambitieus Haags Dierencentrum.
Het nieuw benoemde Bestuur bestaande uit Mirjam Smit
en Inge Vercauteren, wordt gesteund, geadviseerd en
gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Deze bestaat
op dit moment uit Tim Jarvis (voorzitter), mr. Jack Willems
(juridische zaken), mr. Vincent van Aanholt (financiële zaken)
en is per 1 november aangevuld met Drs. Franca Jonquière
DVM (dierenwelzijn) en Drs. Inge Vermeulen (HR). M.i.v.
januari 2020 zal Jack Willems de rol van voorzitter van de
Raad van Toezicht overnemen van Tim Jarvis.

Tim vertrekt met zijn vrouw Jacqueline eind dit jaar naar
Engeland waar hem een nieuwe carrière wacht. Vanaf
1 april 2015 is Tim de toegewijd voorzitter geweest van het
toenmalige bestuur en heeft een belangrijke rol gespeeld in
de ontwikkeling van het HDC op o.a. IT gebied. Samen met zijn
vrouw Jacqueline was hij de drijvende kracht achter diverse
succesvolle benefietavonden voor het Haags Dierencentrum.

Wij bedanken Tim van harte voor zijn tomeloze inzet en
energie gedurende de afgelopen vier jaar en wensen hem en
zijn vrouw inspirerende jaren toe in Engeland.
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De avonturen van: een straatkat
Het is mooi weer, de ramen staan overal open en omdat ik honger heb, loop ik zo maar ergens naar binnen. Ik heb meteen
beet, er staat een bak vol met vlees! Dat is boffen, ik neem een hele grote hap en kijk al kauwend om me heen. Schrik me een
hoedje, want achter mij staat een grote, dikke poes. Nou, die is niet blij met mijn onaangekondigde bezoek… Ik probeer met
mijn volle bek, de jus nog op mijn neus, uit te leggen waarom ik in haar keuken sta, maar heb al een dik pak slaag te pakken.
“Loopt u maar even mee, hij zit in deze kamer”.
Dat is de mevrouw die bij het huis hoort… achter
haar staat een man met een vervoersmand. Ik
word opgepakt, in de mand gestopt en beland
in een auto. De motor wordt gestart, waar ik
heen ga… geen idee.
“Succes kerel”, zegt de man van de auto en doet
mijn hokje dicht. Aan de overkant van de kamer
zit een rode kater, die is hier al voor de tweede
keer, vertelt hij. En dat er zo iemand ons komt
ophalen. In ieder geval heb ik brokjes en water
en een toilet, dus afwachten maar.
De volgende dag word ik met een hele volle buik
wakker maar mijn rug doet steeds meer zeer.
Een van de meisjes die de brokjes uitdeelt, kijkt
bezorgd en neemt me mee naar de dierenarts.
Ook daar allemaal bezorgde blikken. “Die moet
hier in de kliniek blijven hoor” zegt de assistente,
“ik maak een hokje voor hem klaar.” Ik wordt
gezalfd, krijg een verband en een rood jasje
aan. Elke dag wordt het verband verschoond,
gelukkig krijg ik tijdens het verzorgen steeds
een lekker bakje vlees!
Omdat het toch niet goed gaat, krijg ik na een
paar dagen een prik in mijn bil, waar ik heel moe
van word en als ik wakker ben is de plek op m’n
rug weg maar ik moet nog wel mijn jas aan zegt
de assistente (da’s die leuke van het vlees en de
knuffels).
Inmiddels ben ik hier goed bekend en krijg
ik vaak visite. Van vrijwilligers maar ook de
hondenmensen komen gezellig knuffelen. En
daar houd ik ook zo van, liefde! Ik heb ook een
vriendin, het bange poesje uit een hokje verder.
Na het spelen slapen we samen op mijn zachte
dekbed. Ik moet nog even kliniekkater blijven
voordat ik samen met haar, Luna heet ze en ze
is schattig, aan mijn nieuwe leven ga beginnen.

Neusje van Pearson
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Kinderr
Het is weer winter!

Het wordt vroeg donker buiten en de temperatuur is een stuk gedaald. Ook kunnen we weer gaan
genieten van de kerstvakantie. Jouw hond of kat zal het wel gezellig vinden dat je even niet naar school
hoeft. Zo is er meer tijd voor jullie samen. Ook nu hebben wij weer iets leuks bedacht.

Verstoppertje!

e verstopper tje met je hond? Ver
Wat dacht je van een gezellig spelletj
spelen kan zowel binnen als buiten.

Benodigdheden

d vasthoudt, iets
Jezelf, een hond, iemand die de hon
goede verstopplek.

stopper tje

lekkers voor de hond en een

Hoe speel je verstoppertje?

t. Pak
naar je toe te komen als je hem roep
Leer je hond eerst dat het leuk is om
.
den
hou
vast
d
hon
de
pa of mamma
een lekker hondenkoekje en laat pap
wordt de
olgens je hond. Zodra je hem roept
Ren vrolijk en leuk weg en roep verv
hond losgelaten.
ers.
Geef hem als hij bij je is gelijk iets lekk
pak je wat
mamma de hond vast. Ver volgens
Als dit goed gaat houden pappa of
Let er op
.
plek
top
vers
de
l snel naar een goe
lekkers voor de hond en ren je hee
niet te ver
je
stop
Ver
d.
hon
maakt voor je
dat je het in het begin niet te moeilijk
Lukt het
en.
vind
kan
je
hij
of
hond en kijk je
weg. Zodra je verstopt zit, roep je je
even te
je
je
r
doo
weg
op
tje
dan een bee
je hond niet om je te vinden, help hem
lekkers zodra hij je gevonden heeft.
laten zien. Geef hem weer gelijk iets

je kat
Geknoopt knuffel-/speelkussentje voor
Benodigheden

Twee niet rafelende stukken stof, kussenvu

Hoe maak je het speeltje?

lling en kattenkruid.

t de mooie kant naar
·	Leg de twee stukken stof op elkaar zoda
binnen wijst.
t je binnenin een vierkant
· Markeer vanaf elke rand met stift, zoda
	 krijgt.
t je banen krijgt.
· Knip nu de zijkanten in tot die lijn, zoda
buiten.
· Draai nu de mooie kant van je stof naar
een dubbele knoop.
in
baan
nste
bove
en
rste
·	Knoop de onde
fel kussen met vulling en 		
· Als je bijna klaar bent vul je het knuf
kattenkruid.
t.
· Knoop vervolgens de laatste banen dich

V e e l p l ez i e r !
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Klaar is je knuf fel-/speelkussentje!

rubriek
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…’

Wist je dat...

Heel veel kinderen dit jaa
r
geld of spullen hebben
ingezameld en naar ons
hebben gebracht voor de
asielhonden en -katten?

Test je kennis met de volgende
vragen.
Vraag 1: Welk dier moet er op de puntjes komen te staan zodat het
spreekwoord klopt? ‘De ……… uit de boom kijken’
A.
B.
C.

Kat
Hond
Vogel

Vraag 2: Hoeveel kittens zijn er in 2019
in het asiel geboren t/m 4 oktober?
51
A.
91
B.
131
C.
Vraag 3: Hoeveel kittens krijgt een poes gemiddeld?
Tussen de 1 en 3 kittens per nest
A.
Tussen de 4 en 6 kittens per nest
B.
Tussen de 6 en 9 kittens per nest
C.

Wist je dat...

Wij nog heel veel leuke
en lieve honden en katte
n
hebben die op zoek zijn
naar een nieuw thuis?

Vraag 4: Welk hondenras zie je op de foto?
Cairn Terriër
A.
Een Yorkshire Terriër
B.
Een Maltezer
C.

Goede antwoorden: 1 A, 2B, 3B, 4A
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De open dag 2019 was een groot succes!
het beschilderen van dierenbeeldjes of zelf worden geschminkt
tot hun favoriete dier. De loterij zorgde weer voor veel vrolijke
winnaars en op de tweedehands rommelmarkt zochten
mensen naar de leukste hebbedingetjes. We hebben in totaal
meer dan €4300 opgehaald deze dag voor onze asielhonden en
-katten, een ongekend hoog bedrag.
We willen onze medewerkers en vrijwilligers van harte
bedanken en in het bijzonder onze bezoekers en donateurs!
Tot volgend jaar!

Het is inmiddels een begrip geworden onder dierenliefhebbers
van Den Haag en omstreken: de jaarlijkse open dag! Onze
medewerkers en vrijwiligers waren al vroeg uit de veren om de
alles klaar te zetten. De loterij werd opgebouwd, de prijsvraag
werd opgehangen en alle verblijven van onze honden en katten
werden extra mooi aangekleed. Om 11 uur rolden we de
spreekwoordelijke rode loper uit om iedereen te verwelkomen
in het Haags Dierencentrum voor een exclusief kijkje achter de
schermen. Jaarlijks trekt de open dag rond de 1000 bezoekers
die letterlijk in de rij staan om onze honden en katten te
ontmoeten. Er zijn die dag maar liefst 15 katten geadopteerd
en meegenomen naar hun nieuwe, warme nestjes.
De hondenverblijven waren omgetoverd tot heerljike
strandpaleizen waar onze kanjers nog eens extra in het
zonnetje werden gezet. De zon brak aan het eind van de dag
ook letterlijk door en daarmee brachten we de dag tot een
stralend eind. Kinderen konden zich in de kidscorner uitleven op

Linda en Dylan rennen
voor het goede doel!
Linda en haar leenhond Dylan hebben een sportieve
bijdrage geleverd tijdens onze open dag. Samen hebben zij
5,4km gerend dwars door het mooie natuurgebeid van de
Uithof. Samen hebben zij zich laten sponsoren door familie
en vrienden. Na afloop werd ons een cheque overhandigd
van maar liefst €225 euro! We zijn natuurlijk ontzettend blij
en dankbaar, Linda en Dylan, jullie zijn toppers!
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Langzitters zoeken een thuis!
Singa is onze langzitster in het asiel. Dat heeft meerdere oorzaken. Singa kwam bij ons
binnen met een kitten, dat mag bij zijn/haar moeder blijven totdat het oud genoeg is om op
eigen benen te staan. Daarbij komt dat haar gedrag nog niet zo was dat ze meteen geplaatst
kon worden toen haar kitten een thuis had. Ze kreeg lekker de ruimte en mocht los lopen
in een kamer. Zo konden we iets meer van haar gedrag zien en er iets mee doen. Mensen
vindt ze nog steeds wel eng. We hebben grote stappen gezet maar in het asiel zal ze geen
knuffelkat worden. We zoeken voor Singa een thuis bij lieve mensen die niet van haar
verwachten dat ze meteen op schoot zit en je overstelpt met kopjes. Geduld, haar in haar
eigen waarde laten en haar eigen gangetje laten gaan. Wij geven u graag advies over hoe u
dat 't beste aan kunt pakken. Zet u de deur wagenwijd open voor deze prinses?

Pascha, grote liefde van verzorgers en vrijwilligers vierde onlangs zijn zesde verjaardag in
het asiel. We hebben er van alles aan gedaan om het een beetje leuk voor hem te maken.
Een extra lange wandeling met zwemmen erbij, extra lekkers en extra aandacht. Toch
hadden we hem graag gegund dat hij deze verjaardag thuis had kunnen vieren. Samen
met z’n nieuwe baas. Waarom deze knapperd zo lang moet wachten op z’n nieuwe
thuis snappen we niet. Pascha is een geweldige hond, die buiten met drie stokken of
tennisballen tegelijk in z’n bek loopt. Echt knap en grappig om te zien hoe hij dat doet.
Ondanks zijn lange verblijf in het asiel houdt hij de moed erin en kan hij ons nog aan
het lachen maken. Pascha beschermt zijn eten, daarom plaatsen wij hem niet bij kleine
kindertjes of een andere hond of kat in huis. We zijn op zoek naar dat ene ‘paleis’ waar
deze prachtige hond omringd wordt met alle zorg en heel veel warmte.
Hey Stevie, je hebt een eigen kamer en je was dier van de week! Wat je niet hebt is een
eigen kattenmens of -mensen die heel veel van je houden en je goed verzorgen. Daar
gaan we ons best voor doen hoor! Je zit vlakbij ons ‘entree’ dus als jij iemand binnen ziet
komen, waarvan je denkt, dat lijkt mij trouw personeel, geef ons dan een seintje. Want, jij,
leuke vent van drie jaar, wil het graag zelf voor het zeggen hebben. Je snapt al helemaal
niet waarom je in het asiel zit en het heeft wel even tijd gekost eerdat wij vrienden waren.
Gelukkig hielpen snoepjes daar goed bij. We zeggen nog even extra dat je ook in je nieuwe
thuis tijd voor jezelf nodig hebt om te wennen en te weten dat de tweevoeters het echt met
je menen. Nou lieverd, we zijn net zo benieuwd als jij! Het kan even duren, maar wij weten
zeker dat er kattenvrienden komen die zien wat een geweldig leuke kat jij bent!
Edgar, ook net zes jaar geworden, is door zijn vorige eigenaar zonder pardon gedumpt.
Edgar begrijpt nog steeds niet waarom, maar heeft zich er dapper doorheen geslagen.
In het asiel heeft hij gelukkig veel fans, staat hij bekend als een ‘blij ei’ en wordt hij vaak
meegenomen voor een lange wandeling of om lekker te spelen op het veld. Deze leuke
kerel verdient het om nu snel ‘ontdekt’ te worden door zijn nieuwe eigenaar, met wie
hij bij de kennismaking al meteen een klik heeft. Een eigenaar die gaat ervaren dat Edgar
een superlieve hond is, die veel te bieden heeft. Geen kennel meer, maar een eigen
mand, lekkere hapjes en veel liefde. Ben jij op zoek naar een beetje bruis in je bestaan
en heb je tijd en energie genoeg om Edgar het hondenleven te geven dat hij verdient?
Twijfel dan niet, maak die afspraak en kom langs. Wie weet, ontstaat er vanaf dat
moment een vriendschap voor altijd. Niet alleen Edgar, maar ook wij zouden daar heel
gelukkig van worden.
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Interview met vrijwilligster Gaby
Vrijwilligers zijn voor het Haags Dierencentrum van ongekende waarde. Zonder onze toegewijde, trouwe vrijwilligers kunnen
wij niet functioneren. Ook zij staan voor dag en dauw op om zich met hart en ziel in te zetten voor onze asielhonden en -katten.
Eén van die vrijwilligers is Gaby. Ruim een half jaar helpt zij nu op de kattenafdeling en dat doet ze met ontzettend veel plezier!
Gaby, kun je vertellen hoe je bij het Haags Dierencentrum
terecht bent gekomen?
“Tja, om een lang verhaal kort te maken, ik was op zoek naar
vrijwilligerswerk maar wist heel lang niet wat. Maandenlang
heb ik gebrainstormd met vriendinnen. Opeens kwam een
vriendin met het dierenasiel omdat ik in mijn oude huis altijd
de katten opving waar de eigenaren overdag werkten. De
katten zaten in de achtertuin en in de voortuin. Er waren
acht katten die regelmatig langskwamen voor een aaitje,
gezelligheid en uiteraard een snoepje!
Enfin, ik moest een keer in Loosduinen zijn en toen ben ik
gelijk naar het Haags Dierencentrum gereden. De vrolijke
blonde dame die achter de balie zit heeft me de nodige info
gegeven en ik mocht zelfs in de ‘kattenwinkels’ kijken.”
Waar komt de liefde voor dieren en katten in het bijzonder
vandaan?
“Als kind hadden wij een hondje thuis, een ‘asbakkenras’. Dit
hondje kwam ook uit het dierenasiel, toen nog aan de Nieuwe
Haven te Den Haag. Ja, heel lang geleden. De hokken van
de honden hebben toen wel een behoorlijke indruk bij mij
achtergelaten. Zielig vond ik het!!! Toen ik op mezelf woonde
taalde ik niet naar dieren omdat ik fulltime werkte en veel
op stap was. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om een
dier te nemen en dan nooit thuis te zijn. Pas later toen ik in
een benedenhuis woonde heb ik een konijn gehad. Super, die
rende het hele huis rond en ‘s nachts werd ik wakker van het
gestamp in zijn hok. Dat klinkt echt hard. Toen ik parttime
ging werken kwamen er steeds meer poezen in de tuin en
zo brutaal dat ze gewoon naar binnen liepen! Ik heb toen
kattensnoepjes gekocht omdat ik het zielig vond. Je zag dat
ze aandacht wilden hebben. Zielig omdat ze alleen waren, de
hele dag! Ik was vaak bezig in de tuin of zat lekker een boekje
te lezen en ze kwamen gezellig bij me zitten.
Dat gaf mij al een heerlijk gevoel dat ik er voor die poesjes
was. Maar het werden er steeds meer! Gelukkig vonden
mijn ex man en zoon het ook wel gezellig en leuk. Sommige
katten zagen je al aan het begin van de straat en als je ze riep,
kwamen ze gelijk naar je toe rennen met staart in de lucht
en hard miauwend. Mijn overburen hadden twee katten, drie
kittens en twee kinderen. De kinderen hebben de katten zo
gepest en tegen ze gegild, dat er uiteindelijk één bij mij is
gebleven (is met 18 jaar overleden), twee bij een buurvrouw
en de andere twee weet ik niet.
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Zo groeide mijn liefde voor katten en dieren. Ze zijn afhankelijk
van ons mensen!! Wanneer je een greintje liefde voor dieren
hebt dan neem je niet zomaar een dier in huis als je fulltime
werkt, kleine kinderen hebt; veel dingen buiten de deur doet
of het zogenaamde ‘huisje-boompje-beestje’ wil hebben.
Zelfs een Koe wil een aai over zijn kop!!! Denk aan het dier
dat je aanschaft, wat de zorgen zijn en niet aan je zelf!!!

Hoe ziet een dag werken eruit voor jou op de kattenafdeling
eruit voor jou?
“Als vrijwilliger ben ik ook ‘vrijwilliger’ dat voorop gezet. Ik
krijg van de dames 2 kamers om te doen per dag. Als ik in
een kamer kom, trek ik eerst de vereiste kleding aan en dan
ga ik gelijk kijken wie er zitten. Ik heb altijd een verhaal tegen
ze en de een miauwt harder dan de ander, gezellig!! Dan ga
ik eerst in de map lezen wat voor een karaktertje ze hebben.
Dit doe ik omdat ik voorzichtig ben omdat ik ervaren heb wat
een kattenbeet is en kan doen met je. Ik knuffel ze, kam ze of
speel met ze terwijl ik hun bedjes en wc op orde breng.
Als er tijd over is, sop ik de keuken, wc , gangen, breng het vuil
weg, vul de handdoeken aan en wat er maar nodig is. Soms
ga ik ook even in de andere kamers kijken wat er zit. Verder
neem ik ook gelijk pauze met de dames omdat ik meestal een
hele dag blijf. Als ik dan moe en uitgeknuffeld voldaan naar
huis ga heb ik zo’n fijn gevoel dat is niet te beschrijven. Als
ik mensen vertel wat ik doe als vrijwilliger, zeggen ze dat ik
helemaal ga stralen en zo voel ik het ook.
Wat maakt jouw werk zo bijzonder?
“Dat ik op mijn manier deze katten aandacht, liefde en
verzorging kan geven en hun verblijf zo aangenaam mogelijk
kan maken. Zij zijn lief voor mij en ik voor hun!”

Welke kat wil jij nog even extra in het zonnetje zetten?
“De kat die is in het zonnetje wil zetten is de rode kater ‘Bolle’.
Bolle is dik, weegt 8 kilo en is 18 jaar. Hij weet precies wat hij
wil en is nog fit genoeg om in het raamkozijn te springen en
naar buiten te gaan. Daar kan hij uren rondkijken maar als je
hem alleen laat, vindt hij dat niet leuk. Wat een lieve oude
kater is dit en hij verdient het niet om op zijn oude dag in
het asiel te zitten. Dus oudere mensen als jullie dit lezen kom
‘Bolle’ a.u.b. ophalen, hij is zo gezellig.
Maar dat vind ik met alle oude katten die in het asiel terecht
komen, om de een of andere reden. Het mooiste zou zijn
voor deze oude katten een ‘Katten Hotel’! Waar zij kunnen
genieten van hun oude dag. Dat willen wij toch ook.”
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die overwegen om
vrijwilliger te worden?
“Word alleen vrijwilliger als je van dieren houdt en niet
te beroerd bent om ze te geven waar ze recht op hebben!
Aandacht, liefde en hun rommel opruimen. Je krijgt er zoveel
voor terug! Ook de medewerkers van de kattenafdeling
worden er blij van als je je werk goed doet!”

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

Heb je een verhaal over een kat die diepe indruk op jou heeft
achtergelaten?
“Nu ik er al een poosje werk heb ik uiteraard meerdere
probleemgevallen meegemaakt. Zoals de kleine cyperse
zwartgrijze Pim van ± 4 maanden; zijn moeder heeft altijd
gezegd ‘Als je de weg kwijt bent, moet je naar de politie gaan!’
En wat denk je? Ja, dat heeft Pim ook gedaan! Hij is zo leuk
en een knuffelkont. De volgende is toevallig ook een cyperse
zwart grijze, Jefferson, ± 5 maanden. Jeffie had iets aan beide
ogen maar dat deerde hem niet, zo vrolijk en speels was hij.
Een oogje is verwijderd omdat dat niet goed was. Maar Jeffie
bleef met 1 oog de liefste, vrolijkste poes en speelt graag met
andere poesjes en katten. Gelukkig heb ik de mogelijkheid
gehad om op de Open Dag Jefferson voor te stellen aan zijn
nieuwe baasje. Het deed mij goed te weten dat hij met een
lief baasje is meegegaan.”
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Haags Dierencentrum en MVO
Samen sta je sterker is een bekend gezegde. Wij zijn altijd
enthousiast als bedrijven contact opnemen om ons een
handje te helpen. Het ministerie van Justitie & Veiligheid
en softwarebedrijf Exact hebben ons in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen benaderd om de
handen uit de mouwen te steken.
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Op donderdag 3 oktober kwam een grote groep van ruim
zestig man ons een ochtend versterken. Van tevoren hadden
we besloten dat de patio's van ons hondenpension wel een
make-over konden gebruiken. Gelukkig zaten er een paar
creatievelingen tussen die aan de slag gingen om twee mooie
muurschilderingen te maken. En ondertussen werden onze
raamkozijnen ook voorzien van een likje nieuwe verf. Boven
in ons instructielokaal werden groepjes gevormd om met ons
te brainstormen over zaken als onze nieuwe website en social
media.
Softwarebedrijf Exact
Op vrijdag 4 oktober was Exact bij ons op bezoek. Exact op
Dierendag! Een groep van ruim tien man sterk kwam naar
ons toe, gewapend met emmers, sponzen en ... hamers!
Enthousiast werd aan de slag gegaan met het schoonmaken
van alle ruiten en buitenborden. Een paar handige mannen
hebben voor ons een tuinmeubelset in elkaar getimmerd.
Het HDC bedankt het ministerie van Justitie & Veiligheid en
softwarebedrijf Exact!

Fancy Fair obs De Vlierboom
De aanloop er naartoe was al een feest op zich! In
alle groepen hebben we laten zien wat het Haags
Dierencentrum doet voor de honden en katten die zonder
baasje op straat lopen en bij ons worden ondergebracht.
Met name op het moment dat de kittens in beeld kwamen,
ging er steevast een collectief ‘Ahhhhhh…’ de lucht in.
Natuurlijk zijn ook wij weer volledig bijgepraat over de
hond of poes thuis en hoe het daarmee gaat. In de lokalen
zijn de eerste resultaten van de inzameling al te zien. Wat
een enthousiasme en gedrevenheid!
En dan de grote dag. Moeders lopen af en aan met
prachtige zelfgebakken taarten, kunstwerken, kleurige
cupcakes, chocomel , fris en nog veel meer lekkers. Met
hun stempelkaart gaan de kids op zoek naar iets dat ze
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dolgraag willen hebben. We merkten dat knuffels die een
tweede thuis zochten favoriet zijn, ze kregen allemaal
een nieuw baasje. De band zorgde mede voor een super
gezellige sfeer!
Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, ontzettend
bedankt namens onze dieren!

Contactadvertenties
Hoi, hier Djago, a good looking guy, ik ben acht maanden en ik wil naar huis! Kijk, ik gedraag
me zoals ze dat zeggen 'als een jonge hond'. Ben hartstikke vrolijk en 'barst' van de energie.
Dat moet je meteen weten, want ik wil natuurlijk wel keten en er lekker op uit. Mijn vorige
baasje kon niet meer voor mij zorgen en heeft twee keer een ander thuis voor mij gezocht.
Maar dat ging niet goed. Voor mij moet je kiezen en er dan voor mij zijn. Dat is andersom
ook zo hoor. Met andere honden heb ik soms wel en soms niet een klik.
Heb je ook zin en tijd om lekker met mij bezig te zijn en mij de aandacht te geven die ik
verdien en waar ik ook om vraag, maak dan snel een afspraak met mijn verzorgers. Zij
vertellen je alles en misschien kunnen we elkaar dan zien. Tot gauw? Djago. P.S. Ik vergeet
nog te zeggen, maar dat snappen jullie wel, dat ik op zoek ben naar een thuis voor de rest
van mijn leven.

Superknappe, jonge kerel, die als pup is binnengekomen in het asiel met nog een aantal
familieleden, is dringend toe aan zijn forever home. Nemo (6 maanden) moet nog
volwassen worden en verlangt van zijn partner(s) veel liefde, maar ook begeleiding.
Daarnaast heeft hij natuurlijk energie voor tien en wil hij dolgraag keten. Een sportieve
inslag is dus gewenst. Deze lieve schat is het zat om te logeren in de ‘hondenkeuken’
en wil een thuis met een eigen mensenfamilie. Een familie (zonder kleine kindertjes)
die voor hem gaat, liefde geeft, alle tijd heeft om hem te begeleiden op weg naar de
volwassenheid en een goed hondenleven. Dat is best een flinke uitdaging, maar wat is
er mooier om een in de steek gelaten pup op te laten groeien tot een volwassen man,
die weet hoe het er aan toe gaat in de honden- en de mensenwereld. Als je die regels
namelijk niet meegekregen hebt, kun je je er ook niet naar gedragen.

Delius! Op zo’n lekkere smoel word je toch meteen verliefd!! Maar pas op, Delius is niet
voor de poes. Deze leuke vent kwam heel vies en smerig bij ons binnen en had ook al
een tijd niet voldoende gegeten. De arme jongen was veel te mager. Wat er allemaal
gebeurd was kon hij ons niet vertellen. We schatten hem drie jaar, het is een lekkere
eigenwijze drol, die graag doet wat ie zelf wil. Aaien mag, maar alleen als ie ervoor in
de mood is, wel belangrijk dat je weet hoe en wanneer hij dit aangeeft. Met eten of
lekkers kun je ‘m best wel een beetje omkopen. En het is handig als er een balkon of
tuin is bij zijn toekomstige thuis. Hij heeft veel energie en heeft uitdaging en spelen met
jou nodig! Daar moet je dus wel de tijd voor hebben . Denk jij dat je iets leuks op kunt
bouwen met deze mooie rood-witte jongen? Kom dan snel langs. Andere katten?? Oh
nee..... niet in zijn buurt!!

Spooky, lekker ding van anderhalf jaar. Haar leventje liep niet over rozen, ze had het zich
anders voorgesteld, maar wegens omstandigheden kwam ze in het asiel terecht. Wij
zagen al gauw dat Spook geen ‘hokjes’ geest had, dus kreeg ze een kamer apart waar ze
lekker haar eigen gang mag gaan, hierdoor is ze stukje bij beetje wat losser geworden,
maar nog steeds vindt ze het asiel maar stom. Spooky is nog een jonge poes vol energie
en zij wil dus graag genoeg te doen hebben. Wij zoeken voor dit meisje een huisje waar
mensen wonen met kattenkennis die weten hoe je met deze dame om moet gaan. Het is
heel belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Lekkere hapjes, spelen
en knuffels als ze daarom vraagt zijn een stap in de goede richting.
Een huis met een tuin of balkon zou super zijn. Spooky is geen poes om bij kindertjes
te plaatsen, ook niet bij een hond. Ze is, denken wij, het beste af in een huis waar ze de
prinses op de erwt kan zijn.
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