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Lupo is echt thuis

‘Wij willen haar nooit
meer kwijt’
Een bijzonder verhaal

Louie de Golden Retriever
Interview met vrijwilligers

‘Het zijn geen producten…’

Beste donateur

Inhoud

Juni 2019… de zomer loopt zich warm om ons de komende maanden
te voorzien van (hopelijk) een grote dosis aan zonnestralen. En wij
lopen ons warm voor wat belooft een heel drukke zomer te worden.
Al heel vroeg in het jaar, in maart, kwamen de eerste kittens bij
ons binnen en die toestroom is alleen maar groter geworden. De
schattige kleintjes zorgen voor de nodige vertedering maar vragen
natuurlijk ook om extra aandacht. Dankzij de hulp en inzet van onze
vrijwilligers pleegopvang en de indrukwekkende financiële steun
van onze donateurs, komen deze kleintjes toch altijd weer op hun
pootjes terecht. Ook op het hondenfront was er een heuse puppyinvasie waar te nemen, maar liefst zeven pups zijn de afgelopen
weken aan onze professionele zorg toevertrouwd. Al dat jonge grut
veroorzaakt een vrolijke georganiseerde chaos binnen het HDC en
tovert bij het team en de vrijwilligers dagelijks een grote grijns op het
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gezicht. Natuurlijk zijn we er - zoals altijd - voor alle zwerfhonden en
-katten die bij ons verblijven en het groeiend aantal pensiondieren.
Het afgelopen half jaar hebben we niet stil gezeten. Er is hard ingezet
op het promoten van het HDC en vooral op de plaatsbare dieren
middels o.a. de ‘Bestemming onbekend’ campagne die zichtbaar is
door heel Den Haag. Ook het continue verbeteren en upgraden van
de faciliteiten is een punt van aandacht. Prachtige donaties hebben
het mogelijk gemaakt om onze verouderde kliniek te vernieuwen
en nieuwe golfplaten daken op een aantal buitenkennels te
plaatsen. Daarnaast werken we plannen uit om onze kennis en
expertise op het gebied van de opvang van zwerfdieren in te gaan
zetten voor educatie en voorlichtingsdoeleinden vanuit een HDC
kenniscentrum. Ambities genoeg dus voor de komende jaren.
Toch blijft de zorg voor zwerfdieren in Den Haag onze focus
die we graag - samen met u als trouwe en betrokken donateur willen behouden. Dankzij u kunnen we het dierenwelzijn verder
verbeteren en zijn we in staat om d.m.v. educatie en voorlichting
het zwerfdierenprobleem in de stad aan te pakken. Daarom is niet

De afgelopen maanden kwam er weer een
ware kitten-geboortegolf op gang in het Haags
Dierencentrum. In maart beviel de eerste poes van
haar zes kleintjes. Dat was het begin…
Op de cover onze lieve Maya, een van de vele honden
die uitzien naar een eigen mand. Op pagina 15 leest u
meer over haar.

alleen financiële en materiële steun noodzakelijk, ook support
en interactie via onze social media kanalen heeft een gigantische
meerwaarde waardoor we samen een groter en breder publiek
kunnen bereiken. Veel dank!
Inge Vercauteren-Metz
Hoofd 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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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

Bonnie heeft haar buik ervan vol
Ieder dier wordt, indien het oud genoeg is en in goede
gezondheid, twee weken na binnenkomst in het asiel in onze
kliniek gecastreerd. Zo ook poes Bonnie.
De dag van de operatie wordt Bonnie naar de kliniek gebracht
en voordat zij onder narcose gaat, wordt ze nog een keer
onderzocht. Bij het navoelen bemerkt dierenarts Eirini een
dikte in de buik. Er wordt meteen een röntgenfoto gemaakt
en wat blijkt: de baarmoeder van Bonnie is enorm vergroot,
maar op de foto zijn geen kittens te ontdekken.

uitvloeiing uit de vulva. Bij een gesloten pyometra is dat niet
het geval en blijft de pus zich ophopen en in het ergste geval
scheurt de baarmoeder uiteindelijk. Een dier kan echt flink
ziek worden, dus het is altijd verstandig om zo snel mogelijk
langs de dierenarts te gaan om het te laten helpen.

Verwijderde Pyometra.

Röntgenfoto buik. In de witte cirkel het grootste deel van de
vergrote baarmoeder. Bonnie ligt hier op haar rechter zij.

Normaal worden tijdens een sterilisatie alleen de eierstokken
via een klein sneetje in de buik verwijderd. Maar aangezien
de baarmoeder van Bonnie ontstoken is en vol met pus zit,
wordt deze in dit geval ook verwijderd. De operatie verloopt
voorspoedig en met wat medische ondersteuning herstelt
Bonnie gelukkig vlot van de grote ingreep. Nu mag zij heerlijk
van haar nieuwe familie genieten en dat doet zij dan ook met
overgave.

Zij wordt direct klaargemaakt voor de operatie, want dit zou
zomaar een ontstoken baarmoeder kunnen zijn en daarmee
moet je niet te lang wachten! Een pyometra komt voor bij
niet gecastreerde teven en poezen. Hoe vaker een kat krols
is geweest hoe groter de kans op een baarmoederontsteking.
Door de hormonale invloed verdikt de baarmoeder en is in
deze fase gevoeliger voor bacteriële infecties. Zodra er een
infectie is opgetreden spreken we van een pyometra. Wat je
aan een dier kan merken is een slechte eetlust, sloomheid,
koorts, braken en (vooral opvallend bij honden) veel drinken
en plassen. Als het een open pyometra is dan komt er pussige
Sterilisatie
Er wordt vaak gesproken over sterilisatie als het over een vrouwelijk dier gaat en castratie bij een mannelijk dier. Dit klopt
eigenlijk niet. Bij een sterilisatie worden de ei- of zaadleiders doorgeknipt maar blijven de eierstokken/teelballen aanwezig.
Bij een castratie worden deze wel helemaal verwijderd. Hierdoor worden er geen ei- of zaadcellen meer geproduceerd.
Bovendien wordt hiermee een deel van de hormoonproductie weggenomen, waardoor poezen niet meer krols en teefjes
niet meer loops worden. Officieel wordt ieder dier bij ons, zowel reuen en katers als teven en poezen, dus gecastreerd.
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Brieven van de baas
Hoi lieve hondenverzorgers,
t ze haa r spaa rgeld/za kgeld
Lupo is 11 mei jarig! Zoals eerder aangegeven kom
en wonen en we hebben
doneren. Ze heeft best een lange tijd bij jullie mog
waa rin Lupo haa r dank zal
een mooie kaa rt gekocht voor de hondenafdeling
en voldoende om elke hond een
verwoorden. Haa r donatie is voor de asielhonden
we ook een tas ‘lekkers’ mee.
lekkertje aan te bieden. Maar sowieso brengen
is een lieverd! Heel integer
Op haa r verjaardag is ze vier maa nden bij ons. Het
je met kinderen ook.
en afwachtend. Maar ook wel eens stout. Dat heb
haa r nooit meer kwijt. Ze
Jullie schitterende meisje is echt thuis. Wij willen
r best. Ze geniet van alle
is een deel van ons leven, zo lief en ze doet zo haa
de grote bal, touwtrekken!
aandacht, het kroelen en aaien. Samen spelen met
meid. Dat is wederkerig!
Het vast/ los snapt ze. Mijn moeder is gek op die
Lupo is dol op oma.
perfect zindelijk is. Het
Wa ndelen is heel veel en vaak. Ondanks dat ze
ag in de auto naa r
is voor mij ook erg fijn om buiten te zijn. Elke zond
p is een match made in
Madestein om te lopen. We genieten allemaal. Luu
Heaven… zo erva ren we dat.

L u po

Groetjes van ons en een poot van Lupo

Beste medewerkers van
het Haags
Dierencentrum!
O p 13 november 2018
hebben ik en
mijn vriendin een Gol
den R etriever bij
jullie geadopteerd.
Voor jullie misschien be
ter bekend als
Juultje, voor ons als M
aya. We zijn
ontzet tend gelukkig m
et Maya, ze is
helemaal op d’r plek.
Voor de liefhebbers die
het leuk vinden
om te zien hoe het met
haar gaat heb ik
een aantal foto's mee ge
zonden in de
bijlage.

M a ya
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Groetjes van ons en M
aya

Kattenkrabbels

Beste mensen,

Bonnie

n Bonnie.
jullie wat foto’s va
H ierbij sturen we
en zo lief.
iet meer. Zo speels
n
ar
ha
t
en
rk
he
Je
n hoekje,
nog stilletjes in ee
l
ie
as
t
he
in
ze
Zat
iet…’, is ze
niet, je ziet me n
zo van ik ben er
ar na een
draaid! Toen we ha
nu 180 graden ge
hebben, voor
nnen gehouden te
bi
n
de
n
aa
m
ar
pa
meteen
in lieten, klom ze
tu
ze
on
in
t
rs
t
ee
het
4 meter hoog en za
n
va
m
oo
sb
xu
ta
in onze
n, maar
wel even schrikke
bovenin. Dat was
ie.
obleem voor Bonn
uiteraard geen pr
it, op de
ch wel om langu
to
ze
dt
n
vi
e
st
jn
H et fi
buikje te
heerlijk over haar
bank te liggen en
pen doet ze
geknuf feld. Sla
worden geaaid en
Kevin en
ht, op het bed van
ac
n
re
de
ie
,
st
ef
li
het
tegen hem aan.
Kevin
s, Dave, Isabel en
Har telijke groetje

C aito
Hallo lieve ver zorgers,
Een week geleden ben ik
(Caito) opgehaald door su
perlieve
baasjes. Toen we thuis kw
amen hadden ze mijn kra
bpaal,
mandje en speeltjes al kla
ar liggen. Ik vond het we
l
erg
spannend en ging snel
achter het gordijn liggen
. Mijn
baasjes kwamen wel vaa
k bij me kijken. Na ongev
eer twee
uur durfde ik me voorzi
chtig te laten zien. Inm
idd
els
had ik ook wel een beetje
trek gekregen. Bij mijn
baa
sjes
durfde ik een aai te halen
, maar ‘phoeh’... wat was
dat
spannend.
Inmiddels loo p ik graag
achter mijn baasjes aan.
Ook
kom ik lekker kroelen bij
hun op schoot op de bank.
Omdat ik het fijn vind om
bij mijn baasjes in de bu
ur t te
zijn mag ik gezellig bij
hun op bed slapen. In de
avo
nd
vind ik het erg leuk om
met mijn balletje, muisj
e
en
knuf fel te spelen. Het ga
at dus, zoals jullie kunn
en
lezen, erg goed met mij.
Lieve groetjes van Caito,

Milou en Esther

Goedemorgen,

N ala

Mijn vriend en ik hebben bijna twee weken
geleden Pluisje bij jullie geadopteerd, zij heet
nu Nala. Een lieve senior van 12 jaar oud...
Zij heeft zich in het begin ongeveer 1/2
dag(en) verstopt. Al snel kwam ze even kijken
en deed ze het gelijk al heel goed, zij eet en
drinkt goed en gaat goed naar de kattenbak.
Nala is de grootste knuf felkont die er bestaat,
zij wil het liefst 24 uur per dag aandacht en
geaaid worden... Zij is aan Daan en mij al erg
gewend, bezoek vindt ze nog spannend, maar
als ze dan genoeg aandacht krijgt vindt ze
het weer goed!
Groetjes, Daan en Saskia
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Bedankt lieve sponsors!
René van Dop, directeur Axez – Data Availability
‘Vandaag met heel veel plezier onze donatie aan het Haags
Dierencentrum mogen overhandigen. Wat zijn we onder de
indruk van het enthousiasme en de liefdevolle toewijding van
deze mensen voor alle dieren. Want er moet een hoop werk
worden verzet, elke dag weer. Zoveel dieren die verzorging en
aandacht nodig hebben, zoveel hokken die schoongemaakt
moeten worden en zoveel bakjes die gevuld moeten zijn.
We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan
het prachtige werk van deze mensen. Neem een kijkje op de
website om te zien hoe jij ze kunt steunen!
www.haagsdierencentrum.nl’.

Met deze donatie worden de kapotte golfplaten daken van
diverse buitenkennels vervangen!

Groen zeildoek vermindert de stress
De firma Vrolijk Tent- en Zeilmakerij uit Scheveningen
reageerde spontaan op ons verzoek voor nieuwe stukjes
doek voor de buitenkennels van de ziekenboeg en voor
de deur van het uitrenveld. Ze gingen op zoek naar mooie
groene restlapjes en Bertje, heldin van het jaar!, maakte
ze op maat. Het ziet er een stuk netter uit en door de
afscherming van het onderste deel van de kennel reageren
‘patienten’ en de langslopende honden minder op elkaar.
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Lush Charity Pot
Lush heeft niet alleen cosmetica, maar ook mensenrechten,
dierenwelzijn en milieubehoud hoog in het vaandel staan.
Maar ze steunen ook graag anderen die zich voor goede
doelen inzetten. Dit doen ze d.m.v. de Charity Pot. De Charity
Pot is een hand- en bodylotion gemaakt met tal van heerlijke
ingrediënten: voedende cacao-boter, ontstekingsremmende
rozenhoutolie en helende verse aloë vera-gel, om er maar een
paar te noemen. De lotion is niet alleen goed voor je huid:
100% van de opbrengst uit de verkoop van de Charity Pot
(minus de btw) gaat naar organisaties die zich inzetten voor
mens, dier en/of milieu. Met elke euro die je uitgeeft aan een
Charity Pot geef je dus niet alleen jezelf of iemand anders een
cadeautje, maar draag je ook bij aan een goed doel.

Op zaterdag 21 april organiseerde Lush Den Haag voor onze
asieldieren een Charity Pot event. Het aanwezige verkoopteam
zette zich met hart en ziel in om zoveel mogelijk potten met
de afbeelding van onze eigen Pepsel te verkopen. Het was een
superdag en een groot succes met de mooie opbrengst van
€ 726,49!

De avonturen van: een moederpoes.
Koud en stil was het in huis, ik was helemaal alleen toen mijn kittens werden geboren. Gelukkig is alles goed gegaan. Maar ik
maakte me zorgen, mijn bakje was al een tijdje leeg en ik had flinke honger gekregen. Ondanks mijn gemiauw bleef de deur
dicht en na een lange tijd hoorde ik eindelijk stemmen: “Hier is ze! Ik zei toch dat er hier nog een poes in huis was! Kijk nou ze
heeft een nestje!” Opgelucht was ik toen ik samen met mijn kleintjes in een mand zat. Ik werd naar een dierenkliniek gebracht
daar waren de mensen lief en ik kreeg eten.
Omdat ik niet bij de dierenarts kon blijven werd
ik naar het asiel gebracht. Daar kreeg ik een fijne
kamer en bij de verwarming stond een grote
mand met zachte dekens. “Hier zitten ze, ze zijn
echt zo knap”. Ik schrok wakker van mensen in
de kamer. Hoewel slaap en eten goed voelde
was ik erg van slag. Er was nogal wat gebeurd de
afgelopen dagen en ik voelde me bang en was
onrustig.
Moeder zijn is best lastig hoor en ik wist niet
altijd zo goed wat ik doen moest. Mijn kleintjes
groeiden niet erg goed en hadden hulp nodig. En
dat kregen ze, elke dag kwamen er lieve mensen
helpen. Ik keek toe hoe mijn kittens gulzig van de
flesjes dronken en nam daarna de zorg meteen
weer over. Poetsen kunnen mensen niet zo goed
als poezen. (Ze prutsen maar wat aan met warme
natte washandjes). Soms stond er ’s nachts
iemand in een pyjama of gingen mijn kleintjes een
nachtje weg, want het flessen ging dag en nacht
door. Gelukkig kwamen ze elke ochtend weer
terug, Ik was iedere keer weer heel gelukkig als
we samen in de mand lagen. Spinnend vielen we
dan samen in slaap.
Na twee weken kon ik het weer helemaal zonder
hulp en mochten we uit logeren. De laatste
weken van mijn kraamtijd logeerde ik in een fijn
huis, waar mijn kittens lekker konden spelen en
rennen en groeiden als kool.
En die kleintjes? Die zijn ‘uitgevlogen’ zo gaat dat,
poezen blijven niet voor altijd samen. Hoewel
broer en zus wel samen zijn gebleven. En ik? Met
mij is het ook helemaal goed gekomen hoor.
Ik ben aan mijn nieuwe leven begonnen met een
nieuwe naam: Zoetje. Ik ben hier heel gelukkig en
ik kan niet wachten op alle nieuwe avonturen die
mij nog te wachten staan.
Een neusje van Zoetje
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Kinderr
Nog even en de grote vakantie komt eraan. Jouw hond of kat zal het ook 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.

Vakantieplezier voor jou en je hond:
Ga samen de tent in!
Benodigdheden

ers voor de
Jezelf, een hond, een tent en iets lekk
hond.

n?
Hoe leer je je hond de tent in te gaa
toe te komen
je
Leer hem eerst dat het leuk is om naar
t.
roep
als je hem
laat pappa of
Pak een lekker hondensnoepje en
.
den
hou
mamma de hond vast
olgens je hond.
Ren vrolijk en leuk weg en roep verv
elaten.
losg
d
Zodra je hem roept wordt de hon
lekkers.
iets
r
wee
k
gelij
Geef hem als hij bij je is

mamma de hond
Als dit goed gaat, houden pappa of
voor de hond en
ers
lekk
vast. Vervolgens pak je wat
Zodra je zit, roep
in.
tent
de
leuk
en
ren je heel vrolijk
komt. Geef hem
je je hond en kijk je of hij de tent in
is!
er
gelijk weer iets lekkers als hij
beetje raar of
Sommige honden kunnen de tent een
pjes om je
snoe
e
eng vinden. Gebruik dan meerder
lekkere
hij
en
is
leuk
tent
hond te laten zien dat de
.
tent
de
dingen krijg t in

Vakantieplezier voor je
kat:
Knutsel een voerspel!
Katten houden niet allee
n van eten maar ook va
n spelen.
Met dit grappige voerspe
lletje zijn ze wel even zoe
t.

Wat heb je nodig?

Wc-rolletjes, lijm, plakba
nd, een stuk kar ton.
Verf of gekleurd papier
om je knutselwerkje te
versieren
Gebruik een stuk kar ton
als basis van je knutselwe
rk, zo blijven de wcrolletjes makkelijker ste
vig bij elkaar. Hoe meer
wc-rolletjes je gebruikt
op de eerste laag hoe gro
ter de piramide zal worde
n.
Stapel op elke laag steed
s minder rolletjes per laa
g en plak alle rolletjes
aan elkaar.
Verf of beplak je rolletjes
piramide.

Laat je knutsel goed drog
en. Stop her en der in de
rolletjes
wat lekkers of gewone
brokjes voor je kat.

V e e l p l ez i e r !
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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...
Zowel honden als
katten last kunnen
krijgen van vlooien?

Test je kennis met de volgende
vragen.
Vraag 1:
A.
B.
C.

Welk dier zie je op de foto?
Een vlo
Een teek
Een spin

Vraag 2: Waarop komt een kat
		 spreekwoordelijk altijd terecht?
A. Op zijn kop
B. Op zijn pootjes
C. Op zijn billen
Vraag 3:
A.
B.
C.

Hoe ver kan een vlo springen?
25 keer zijn eigen lengte
50 keer zijn eigen lengte
Ruim 100 keer zijn eigen lengte

Vraag 4:
A.
B.
C.

Welk hondenras zie je op de foto?
Een Chihuahua
Een Yorkshire Terriër
Een Maltezer

Wist je dat...
Honden een extra prik
moeten krijgen als zij
meegaan op vakantie na
ar
het buitenland?

Wist je dat...
Als een kat op je afloopt
met zijn of haar staart in
de
lucht hij/zij ‘Hallo’ tegen
je
zegt?

Goede antwoorden: 1 B, 2B, 3C, 4B
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Een bijzonder verhaal
Lieve mensen van het Haags Dieren

centrum,

r onze geweldige hond
Hier weer even een korte update ove
5 mei 2017 bij jullie
Louie de Golden Retriever die we op
en vrolijk.
hebben opgehaald. Louie is zo lief
g ziekbed overleden, Lou
Recent is mijn moeder na een lan
eel liefde en steun gegeven
heeft ons vanaf dag 1 allemaal zov
. Elke lange wandeling
en vooral mijn pa zoveel afleiding
van de sociale contacten
waar ze samen zo van genieten en
ngt.
die zo’n lieve hond met zich mee bre

r ging hij afwisselend
Tijdens de crematie van mijn moede
j om ons op zijn manier te
steeds naar m’n vaders zusje of mi
had.
troosten wanneer je ‘t even moeilijk
werkelijk, want zes weken
Het leven kan soms raar lopen, on
jn bruiloft gepland. Lou
na de crematie stond namelijk mi
ld, hij heeft de ringen
heeft hierbij een zeer grote rol gespee
geweest. Hij heeft zo
gebracht en is de hele dag aanwezig
elligheid. Hierover is een
genoten van alle aandacht en gez
met een mooie foto van Lou
klein stukje in de krant gekomen
erbij.
erg druk is bij jullie met alle
eer
alw
het
t
da
n
eze
gel
ben
heb
We
aal een goed huis. Dit geldt
kit tens. Hopelijk vinden ze allem
.
ook voor de oudere katten en honden
ard ook bij jullie vandaan,
era
uit
,
bin
Ro
en
uie
Lo
n
tte
ka
ze
On
zijn alle drie (L ouie, Louie
doen het ook nog steeds super. Ze
en Robin ha, ha) gek op elkaar.
Succes!
Groet, Lindy
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Langzitters zoeken een thuis!
Nikita (5 jaar) logeert al veel te lang bij ons, ze is een lieverd en we zouden dolblij zijn
als we voor haar een fijn thuis vinden. Dat moet in ieder geval een stabiele, rustige
omgeving zijn. Van haar vorige eigenaren weten we dat ze altijd al wat bang is geweest
en moet wennen aan nieuwe situaties en mensen. Gelukkig hebben wij en veel
vrijwilligers haar vertrouwen al weten te winnen en zien we de vrolijke, speelse Nikita.
Veel geduld, samen spelen en veel hondenkoekjes hebben enorm geholpen. Haar
nieuwe eigenaar zal haar weer over haar angst heen moeten helpen en daar is ook tijd
voor nodig. Bent u ‘uit de kleine kinderen’ , heeft u een zee aan geduld en een hart vol
met liefde? Heeft u er geen problemen mee om Nikita centraal te stellen en haar het
vertrouwen weer terug te geven? Kom dan langs, voor een voorzichtige kennismaking.
Lieve Lady, je bent zwervend op straat gevonden. Aan je lot overgelaten en zo mager
dat we jouw ribben duidelijk konden zien. Met de juiste zorg, liefde en goede voeding
kwam je bij ons maar liefst twaalf kilo aan en bloeide je helemaal op. Jouw bruisende
en vrolijke karaktertje kwam tevoorschijn en zo heb jij je verleden achter je gelaten.
We weten niet wat je allemaal heb meegemaakt in jouw ‘vorige’ leventje. Wij hebben
jou leren kennen als een echte mensenhond. Een knuffelkont die vol energie achter
tennisballen aanrent en daarna wegdroomt in haar mand. Zou je dromen over de
toekomst? Dromen over een liefdevol gezin met een lekkere tuin waar je samen kan
spelen? Je hebt hier een hoop fans en we gaan je allemaal missen maar wat gunnen wij
jou een zorgeloze en vooral liefdevolle oude dag. Eigenaren die jouw verloren tijd gaan
inhalen en je gaan overladen met liefde, lekkers en altijd een veilige warme mand.....
speciaal voor jou! Die zeggen, ‘Kom maar bij mij lieve schat, wij hebben samen nog een
paar mooie jaren’. Gewoon omdat ook een oudere hond dat verdient…
Hai! Hier ben ik, Chivas (5), ‘Langzitter’ zoals ze dat noemen. Nu ben ik misschien
een beetje apart en ook eigenwijs, maar als je daarmee om kunt gaan, heb je een
wereldkater aan mij… Ik mag alleen dieetvoer, de dierenarts hier zegt dat dat het beste
is, omdat ze zich anders zorgen moet maken over mijn blaas. Het maakt mij niks uit,
want de brokjes zijn lekkerrrrrr... Lust er wel pap van! Mocht je langskomen om kennis
te maken, ga dan niet meteen aan mij zitten. Een babbeltje, misschien een spelletje; in
ieder geval rustig aan, daar val ik op. Wat vind je van de foto? Die heeft mijn verzorgster
van mij gemaakt. Stiekem vind ik haar heel leuk, dus heb m'n beste pootje voor gezet.
Niet te zien he... O ja, ik wil heel graag wonen bij een mensenvriendin zonder andere
viervoeters of kindjes, die elke dag drie schone toiletten voor mij klaarzet en met een
balkon. Wil je mij goed bekijken, draai dit blad dan om!

Fien (10 ) zou qua gedrag wel de zus van Chivas kunnen zijn. Zij is een knappe dame
die ook weet wat ze wil en zich niet snel iets laat wijsmaken. Fien wil wel naar buiten,
daarom is een tuin bij haar toekomstige appartement noodzakelijk. Ze gaat haar eigen
gang en gaat graag op avontuur. Dat wil niet zeggen dat ze een aai over haar koppie als
ze weer terug is niet kan waarderen. Vooruit, één aaitje dan. Hoe meer Fien zich zelf
mag zijn, des te fijner zal ze zich voelen. Duidelijk is dat ze als een prinses op de erwt
behandeld wil worden, op haar wenken bediend en niets heeft met andere viervoeters
of kindjes. Die kunnen wat haar betreft beter bij de buren wonen. Ach, met Fien komt
het wel goed, het is maar hoe je het aanpakt, geef haar de tijd, veel geduld en liefde.
De dieren komen thuis ook tot rust en lekkere hapjes helpen best mee!
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Interview met vrijwilligers
Bevlogen, gek op dieren, in het bijzonder de asielhonden, trouw. Allemaal eigenschappen die bij onze vrijwilligers Gabriëlle en
Manuela horen. Vaak zijn ze er in het weekend om na een lange, werkzame de dag moe maar met een goed gevoel op de trein
naar huis te stappen.
Hoe zijn jullie bij het HDC terecht gekomen?
‘Ik (Gabriëlle) had elke dinsdag vrij van school en wilde met
deze dag iets zinvols doen, maar wist niet wat. Mijn zus
raadde mij toen aan om een vrijwilliger ergens te worden.
Toen dacht ik meteen aan iets met dieren! Ik woonde in
Voorburg en vond toen al gauw het HDC. Nadat Manuela
meer vrije tijd had kwam ze het ook uitproberen en was al
snel net zo verslaafd.’
Zijn jullie er elke week?
‘Jazeker! We zijn er minstens een volle dag per week (van
8:30 tot 17.00 uur). Maar het liefst zijn we er twee dagen per
week. En het allerliefst zouden wij er elke dag zijn!’
Waar komt jullie liefde voor dieren vandaan?
‘We zijn opgegroeid op Aruba waar veel straathonden en
katten rondlopen. Vanaf jonge leeftijd waren we samen met
onze vader bezig met het helpen en verzorgen van dieren in
onze buurt. Onze liefde voor grote stafford-achtige begon
bij de hond van onze buurman die gek was op knuffelen en
spelen, dit deed zijn baasje helaas niet met hem, maar wij
natuurlijk wel!’

Wat is er zo mooi/fijn aan het vrijwilliger zijn op de
hondenafdeling?
‘Het geeft een heel voldaan gevoel om het verblijf van de
honden aangenamer te maken door met hen te wandelen, te
spelen en te knuffelen.
We worden zo blij van de reactie van de honden als we hun
kennel instappen met het tuig en ze zich realiseren dat ze wat
leuks gaan doen. Sommige honden zijn al helemaal door het
dolle heen als ze zien dat je er bent, want dan weten ze dat ze
aan de beurt komen!’
Hoe ziet zo’n dag eruit?
‘De eerste twee uur worden meestal besteed aan het
schoonmaken van de kennels. Ook dit geeft een goed gevoel.
We doen allebei ons best om alles zo comfortabel mogelijk
te maken, een schone kennel en schone, zachte dekens in de
manden.’ Daarna gaan we met de honden aan de slag, op de
velden of uitlaten.’
Hebben jullie lievelingshonden op het asiel?
‘Ja, we hebben wel een paar hondjes die eruit springen! We
zijn in ieder geval allebei gek op Ace, Lola en Leo. We doen
iedere week aan een aantal vaste ‘klanten’ maar we vinden
het ook leuk om andere honden blij te maken. Je ontdekt van
elke hond steeds meer zijn of haar karakter en dat is heel
leuk! Ook proberen we er op te letten dat alle hondjes even
vaak aan de beurt komen.’

G ek op Lola
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Ace, knuffelkampioen

Wat raden jullie mensen aan die een hond willen
‘aanschaffen’?
‘We raden aan om altijd een hond te adopteren en niet te
kopen. Zo help je voorkomen dat malafide fokkers geld
verdienen aan de verkoop van ongezonde, doorgefokte
honden. Ook help je dan het uiteindelijke doel van een
asiel: alle asieldieren weer een nieuw thuis geven. Honden
en katten zijn geen producten maar wezens met gevoelens
en behoeftes. Denk ook over deze behoeftes na, een hond
kost veel tijd en de meeste honden kunnen niet de hele dag
alleen gelaten worden. Het is een grote verantwoordelijkheid
en we hopen echt dat mensen dit serieus nemen. Helaas
zijn mensen soms te impulsief met het aanschaffen van een
hond. Kijk ook op de rashondenwijzer, deze website geeft een

Ace en Leo waren zo happy toen ze elk een paar dagen
mee uit logeren mochten. Alles wordt uit de kast gehaald
om het ze naar de zin te maken! Een kleine impressie…

Ace, voor het eerst in zee...

overzicht van de meest ongezonde rashonden!’
Wat zouden jullie willen zeggen tegen mensen die
overwegen om vrijwilliger te worden?
‘Gewoon proberen! Extra hulp is altijd nodig en zeer
gewaardeerd. Het is ook altijd erg gezellig tijdens de
koffiepauze, met leuke en interessante gesprekjes met
andere vrijwilligers en medewerkers. De Uithof is een
prachtig natuurgebied om samen met honden de hele dag te
bewonderen. In de zomer is het leuk om de honden te laten
zwemmen!
Wat wil je nou nog meer? Jullie zijn van harte welkom!’

B ink

L eo, uit..

... en thuis!
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Contactadvertenties
Hallo allemaal, omdat ik een superknappe dame ben, heb ik ook model gestaan voor
de voorpagina. Ik heet Maya en ben zes jaar. Vroeger heb ik in Portugal gewoond,
wat was dat gaaf! Mooi weer, veel ruimte en nog twee viervoeters als huisgenoot.
Maar toen gingen mijn baasjes verhuizen… naar Nederland nog wel! Ik moest
zo wennen er ging even een knopje om hoor. Ben lelijk gaan doen tegen andere
honden en toen mocht ik alleen nog maar aan een lijn uit. Ik kon mijn energie
niet meer kwijt en toen hebben ze mij bij het asiel afgeleverd. Daar heb ik nu veel
tweebenige vrienden waar ik graag mee knuffel. Maar ja, ik moet ze toch met nog
zestig andere delen. Dus mocht je dit lezen en denken, met die meid wil ik samen
zijn voor ‘t leven, kom dan eens kennismaken. Wel eerst een afspraak maken, dan
zorg ik dat ik er piekfijn uitzie. Ik heb er zin in!
Hallo allemaal, ik ben Mex en ik ben een superknappe kerel. Ik ben Jonger dan de
dame hierboven , nl. anderhalf jaar, dus een lekkere spring-in-t-veld. Ik ben toe
aan een mensenmaatje of twee, want ik ben dol op gezelligheid, samen dingen
doen. Wandelen, spelen, een denkspelletje doen. Hoewel ik bakken met energie
heb, houd ik ook heel veel van knuffelen. Een kennel vind ik geen uitvinding en ik
wil er dan ook zo snel mogelijk uit. Ze hebben op de patio een zwembadje voor mij
neergezet, waar ik pootjes in kan baden, ik maak er graag gebruik van. Omdat ik zo
leergierig ben en nog wel wat mag leren, zou ik het ook superleuk vinden om met
mijn baasje samen naar de hondenschool te gaan. Dan zie ik nog even wat oude
bekenden, maar ga na een uurtje weer lekker mee naar huis. O, wat zou het fijn zijn
als ik een baasje voor mezelf had…

Piepertje kon helaas niet meer thuis blijven wonen en zoekt nu een heel lief
kattenmens om gezellig bij aan te leunen. Piepertje is een onwijs lieve kater maar
is erg bang, vandaar dat hij bij ons ook lekker zijn eigen kamer heeft. Als je voor
Piepertje gaat, dan is het belangrijk dat je langzaam, met veel geduld en liefde
(en lekkers) zijn vertrouwen weet te winnen. Leuk voor jezelf, leuk voor Piepertje,
want stiekem vindt hij het best fijn om geaaid te worden. Deze rood/witte schat is
zeven jaar. Een tuin is voor hem een ‘te grote wereld’ maar van een balkonnetje
word hij heel blij. Een stabiele, rustige omgeving zonder kindertjes zou ideaal zijn.
Word je geraakt door z’n lieve koppie en wil je niets liever dan dat Pieper bij jou
komt wonen? Kom hem dan in het echt bekijken. De verzorgers kunnen al je vragen
beantwoorden en je adviseren hoe je Piepertje een blij leven kan geven.
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Kordell, een grote jongen die in het asiel is
terecht gekomen. Ik kwam ongecastreerd binnen en zat onder de korstjes. Ik lijk dus
een hele stoere kater, maar ik heb een klein hartje en word heel blij van aandacht.
Natuurlijk vind ik het leuk om op onderzoek te gaan, maar aaien is ook heel fijn.
Mijn leeftijd is vier jaar. Ik ga graag naar buiten, dus als je een tuin hebt, is dat tof.
Je moet wel weten dat ik andere katten niets vind, dus heb je er al een of twee
rondlopen dan kan ik helaas niet bij je wonen. Met honden hebben ze mij nog niet
getest. Ze zijn hier hartstikke lief, maar ik verlang er wel naar om naar huis te gaan.
Weer een lief ‘kattenmens’ voor jezelf, daar verheug ik me op. Tja, ben nu eenmaal
gek op knuffelen en samen op de bank hangen lijkt me het einde. Doe jij mij mijn
vorige leven vergeten en beginnen we samen opnieuw? Kom gauw naar mij kijken
dan, ik wacht op je!!
14 | Animail juli 2019

Pension en dagopvang
Naast de opvang van zo’n 1.700 zwerfdieren per jaar in ons asiel, biedt
het Haags Dierencentrum ook een gastvrij pension voor honden en katten
en een dagopvang voor honden. U kunt uw dier hier met een gerust hart
achterlaten, kundige en ervaren medewerkers nemen de zorg graag even
van u over. Meer over ons pension, voorwaarden en benodigde vaccinaties
vindt u op onze site, https://www.haagsdierencentrum.nl/pension, waar
u ook kunt reserveren. U kunt ook even bellen of een mail sturen aan
pension@haagsdierencentrum.nl En natuurlijk mag u altijd eerst even
komen kijken. Tijdig reserveren is een must, als u verzekerd wil zijn van
een plekje. In de dagopvang is het een gezellige boel. De meeste honden
kennen elkaar, ze komen voor twee of drie dagen in de week. We kennen
de achtergrond van de honden en laten ze waar mogelijk samen op de
patio. Dat levert leuke taferelen op. Ze spelen de hele dag naar hartenlust,
met af en toe een break, en zijn moe en voldaan als ze weer mee naar huis
gaan.
Meer weten? Bel 070-3661806, maandag t/m zaterdag 09.00-11.30 uur en
12.30-15.30 uur. Of maak een afspraak om langs te komen, we vertellen u
graag alles.

Helpt u onze kleintjes op weg
naar een mooie toekomst?
Misschien heeft u het al gezien op ons facebook of instagram, het Haags Dierencentrum wordt nu, zoals elk jaar in
de zomermaanden, overspoeld met kittens. Met hun moeder, maar ook alleen komen ze in groten getale binnen.
Gelukkig kunnen wij ze liefdevol opvangen en hebben we fantastische vrijwilligers die daarbij helpen. Al die nestjes
hebben intensieve verzorging nodig en natuurlijk een hoop liefde. Omdat het er zoveel zijn, lopen de kosten echter
ook hoog op. Vandaar dat we onze achterban rond deze tijd dringend om hulp vragen; u heeft onze direct mail
waarschijnlijk al in de brievenbus gekregen. En mocht dat niet zo zijn, dan is een eenmalige bijdrage van € 25,00 heel
erg welkom op rekeningnummer NL05INGB0004418183, t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum, o.v.v. ‘Kittenpakket’.
U helpt ze hiermee op weg naar een mooie toekomst.
Namens onze kleintjes, heel hartelijk bedankt en een prachtige zomer gewenst!
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