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Het jaar 2015 wordt een zeer bijzonder jaar voor het Haags 
Dierencentrum. Na de oprichting in 1877 is er heel lang een verbinding 
geweest met de Haagse afdeling van de Dierenbescherming. Deze 
afdeling verleende ons vele jaren een substantiële subsidie van 
100.000 euro per jaar. De achterliggende reden was duidelijk. 
Als één van de grootste zelfstandige opvangorganisaties binnen 
Nederland leverde ons opvangcentrum een belangrijke bijdrage aan 
de taakvervulling van deze afdeling. 

Eind 2014 zijn de financiële, juridische en bestuurlijke banden met de 
Dierenbescherming doorgesneden. De landelijke Dierenbescherming 
hechtte er aan dat een aflossingsvrije en renteloze lening uit 1984 
van bijna 1 miljoen euro werd terugbetaald. De Haagse afdeling 
van de Dierenbescherming had deze geldlening al vanaf halverwege 
de jaren ‘90 in haar boeken afgeschreven. Met de landelijke 
Dierenbescherming bereikten we in dit najaar overeenstemming over 
de aflossing van deze geldlening. We hebben de lening terugbetaald 
met een bedrag van ongeveer 423.000 euro. De hypotheek op ons 
pand is inmiddels doorgehaald en we zijn nu in het bezit van de 
accommodatie. 

De loskoppeling van de Dierenbescherming zorgt er wel voor dat 
we volledig op eigen benen ons opvangcentrum draaiende moeten 
houden. De gemeente Den Haag steunt ons hierbij op een prima wijze. 
De wettelijke opvangtaak die we van de gemeente hebben gekregen, 
voeren wij met passievolle medewerkers en zo’n 200 vrijwilligers uit. 
Wij vinden dat we niet alle gemaakte kosten bij de gemeente Den 
Haag kunnen declareren. We zijn opgericht door dierenliefhebbers 
met oog voor zwerfdieren. Daarom blijft het belangrijk inwoners uit 
Den Haag en omgeving te betrekken bij de uitvoering van onze taken. 
Ook in financiële zin. 

Als u dit leest, hebben wij onze renovatieplannen al mogen toelichten 
bij de wethouder. Afhankelijk van de opstelling van de gemeente 
weten we hoe wij de financiële touwtjes aan elkaar gaan knopen. 
We zijn al gestart met het benaderen van vele vermogensfondsen 
om onze plannen te kunnen verwezenlijken. En u raadt het al. Ook 
onze vaste en incidentele donateurs en inwoners uit Den Haag en 
omgeving gaan wij benaderen om onze plannen te realiseren. 
Crowdfunding staat hoog op onze agenda. Op onze vernieuwde 
website en Facebook pagina houden wij u op de hoogte. 

Uw steun is onmisbaar. Zonder u is het onmogelijk het Haags 
Dierencentrum in stand te houden. 

Al onze lezers wens ik een fijne vakantieperiode toe!
Cort van Dijk
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Beste donateur Inhoud

Redactie

Stichting	Haags	Dierencentrum
Lozerlaan 595
2544 MC  Den Haag
t. (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl

Openingstijden	Asiel	en	Pension
maandag t/m zaterdag 12.30-15.30 uur
(ook voor: informatie Hondenschool en verkoop artikelen). 
Het bezoeken en bekijken van honden in het asiel gaat op afspraak.
Voortaan Animail digitaal ontvangen?
Geef uw e-mailadres door aan receptie@haagsdierencentrum.nl

Cort van Dijk
Marieke Hut
Beer Lankhorst
Martine van der Stok
Luciel van Vuuren
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Wij	 stellen	 u	 graag	 deze	 mooie	 dame	 voor.	
Moescha	 is	 eind	 vorig	 jaar	 bij	 ons	 binnen	
gebracht	 nadat	 zij,	 vastgebonden	 aan	 een	
paal,	 gevonden	 was.	 Een	 vrolijke	 en	 lieve	
hond	maar	wel	met	 een	flinke	 tumor	 in	 één	
van	haar	melkklierpakketten.	Net	als	mensen,	
hebben	honden	melkklierpakketten	die	melk	
produceren	om	hun	kleintjes	te	voeden.

Met Moescha gaat alles goed!

Honden hebben tien van deze melkklierpakketten, mensen 
maar twee. En ook net als mensen kunnen honden hier helaas 
tumoren in ontwikkelen. Deze tumoren zijn in ongeveer 50% 
van de gevallen kwaadaardig. Ze kunnen dus uitzaaien (onder 
andere naar de longen) en grote gezondheidsproblemen 
veroorzaken.

De tumor van Moescha was weliswaar groot maar leek wel 
goed te verwijderen. Deze zat namelijk los van de buikwand en 
leek geen voelbare uitlopers naar andere melkklierpakketten 
te hebben. Omdat het van de buitenkant niet zichtbaar is 
of een melkkliertumor kwaad- of goedaardig is, hebben 
we een röntgenfoto van de longen gemaakt. De longen zijn 
namelijk de meest voorkomende plek waar dit soort tumoren 
naar uitzaaien als ze kwaadaardig zijn. Gelukkig zagen ze er 
schoon uit. Dankzij de gulle giften van donateurs via onze 
Facebook-actie konden wij starten met de behandeling van 
Moescha. We kozen ervoor om Moescha in twee etappes te 
opereren omdat de wond van de sterilisatie en de wond van 
de tumor te dicht bij elkaar zouden liggen en dit de kans op 
wondcomplicaties vergroot. 

De tumor is naar de universiteit Utrecht opgestuurd voor 
pathologisch onderzoek. Voor de prognose van Moescha is 
het namelijk van belang om te weten of de tumor goed- of 
kwaadaardig is. Het grootste gedeelte van de tumor bestond 
uit goedaardige cellen, maar er is ook een klein groepje 
kwaadaardige cellen gevonden. Hierover is meerdere malen 
contact geweest met de specialist. Uiteindelijk kunnen we er 
voorzichtig vanuit gaan dat de gehele tumor is verwijderd. 
Moescha moet wel regelmatig bij de dierenarts op controle 
komen. 
Met Moescha gaat alles goed, ze is goed hersteld van de 
operaties en heeft het inmiddels erg naar haar zin bij haar 
nieuwe eigenaren. Wij, Moescha en haar nieuwe baasjes zijn 
de donateurs ontzettend dankbaar, zonder hen was dit niet 
mogelijk geweest! 



4  |  Animail mei 2015

Brieven van de baas

Dag allemaal, 

met mij gaat het heel goed 

en ik heb het hier erg naar 

mij zin! 

Veel groeten van Maartje 

(ik heet nu Marley).

Van de nieuwe baasjes van 

Leona (nu Lena) kregen we 

hele blije foto’s toegestuurd 

en worden we regelmatig 

‘bijgepraat’ op Facebook.

Geweldig toch?

Hallo dierenvrienden,
 
Het is inmiddels al weer even geleden maar ik weet 
zeker dat jullie Dolf niet zijn vergeten. We zijn 
meer dan blij met hem. Hij is van nature zo lief en 
zachtaardig. Jammer dat hij met regel op zijn uiterlijk 
beoordeeld wordt… maar goed dat is eenmaal de 
onwetendheid en angst van veel mensen. Dolf is nog 
steeds aan het leren om hond te zijn, maar wat is hij 
slim! Het liefst gaat hij altijd met ons mee, waar we 
ook gaan, staan of zitten. Al is het auto rijden… mooi 
uit het raam kijken. Inmiddels zijn we verhuisd. Hij is 
zo op zijn plek.
 
Veel groeten uit Zwaagdijk
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Kattenkrabbels
Goedemorgen dames (en heren) van het HDC,

Even een update van onze kat Noodles (voorheen Bouncer) die we op 30-
12-2014 adopteerden. Zowel Noodles als wij hebben het prima naar ons 
zin en ze hoort echt helemaal bij het gezin. Onze 16-jarige dwergteckel 
Lotje heeft af en toe zo haar bedenkingen over deze gezinsuitbreiding 
omdat Noodles erg speels is en haar vaak op een speelse wijze bespringt 
en uitdaagt. Lotje negeert dit alles en gaat haar eigen gang (lees: gaat 
lekker slapen in haar mand). Het gaat goed tussen die twee. We beleven erg veel lol met Noodles, ze is een uniek 
lief katje en heel bijdehand. Als ik thuis ben, heb ik de hele dag door ‘gesprekken’ met haar. Ze reageert altijd met 
‘gemompel’ als ik wat tegen haar zeg en waar ik mij ook in huis begeef, ze zoekt me direct op om me gezelschap te 
houden. Als dit even niet uitkomt, loopt ze met een hoop commentaar weg, echt geweldig! Kortom, iedereen happy en 
we hebben het pension voor de zomervakantie al bij jullie geboekt!

Met vriendelijke groet, Cor Sluiter 

Goedemorgen Baasjes van het Asiel, 

Inmiddels ben ik alweer drie weken in m’n nieuwe huis. 
Het gaat hartstikke goed en heb het erg naar mijn zin! Ik 
lig al lekker op de bank op mijn eigen kleedje en heel soms 
op schoot, dit is nog spannend. Ook speel ik regelmatig met 
de krabpaal, het muisje en het touwtje. 
Mijn baasjes hebben wat foto’s gemaakt, zo kunnen ju llie 
zien hoe goed het met mij gaat.Ik krijg veel aandacht en 
dat vind ik natuurlijk ontzettend prettig. Hierdoor ben ik 
mij snel thuis gaan voelen en hoef ik niet meer onder de 
bank te kruipen, maar weet ik dat ik lekker op de bank 
erbij kan liggen. Dit is stiekem veel gezelliger!! Ik hoop dat 
ju llie het leuk vinden om te zien hoe ik het doe. 

Een kopje en pootje van Leo!

Hallo lieve verzorgers,

Wij willen even laten weten dat Lieselotje ( we noemen 
haar Lotje) het heel erg naar haar zin heeft bij ons. Ze is 
nu 2 weken bij ons en begint al een beetje ondeugend te 
worden. De eerste dagen heeft ze in de keuken gewoond, 
met haar mandje, kattenbak en voerbakjes binnen bereik. 
Dit was voor toen prima. Inmiddels zit het dametje in de 
kamer op de bank bij het baasje, of ligt ze op een stoel zo 
dicht mogelijk bij het vrouwtje. Ze wil ‘altijd’ aangehaald 
worden en spelen wil ze óók altijd. Ze is écht ontzettend 
lief. Lotje is een lot uit de loterij!!
Wij willen jullie bedanken voor de goede zorgen!

Vriendelijke groeten uit Delft van: Kees en José v.d. Voort en een 
likje van Lotje
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Een ode aan de kat . ..
Serge Baeken:
Sugar - Leven als Kat

Honden	en	katten	zijn	een	geliefd	onderwerp	voor	veel	kunstenaars,	filmers	en	schrijvers.	Ook	in	het	stripverhaal	zijn	deze	
viervoeters	vaak	het	lijdend	voorwerp.	Zeker	ons	eigenzinnige	huisgenoot,	de	kat,	heeft	voor	de	nodige	inspiratie	gezorgd.	Dit	
leverde	een	paar	legendarische	strips	op	zoals	Garfield,	Simon’s	Cat	en	Tom	Poes.	

Vorig jaar verscheen het prachtige stripalbum ‘Sugar - Leven 
als kat’ van de Vlaamse stripmaker Serge Baeken.  Sugar is 
niet zomaar het zoveelste stripverhaal rond rare strapatsen, 
maar meer een schitterend vormgegeven ode aan de kat. 
Het boek draait dan ook helemaal om katten die parmantig 
over de pagina’s tippelen. De liefde voor de kat spat werkelijk 
van elke pagina af. Het verhaal draait om een jong gezin, dat 
gaandeweg wordt uitgebreid met een aantal kinderen. In de 
eerste twee hoofdstukken ligt de aandacht op twee andere 
katten, maar wanneer Sugar ten tonele verschijnt is het gezin 
compleet. De avonturen die Sugar meemaakt zijn herkenbaar. 
Of Sugar nu op pad gaat of juist alledaagse dingen beleeft, 
menig kattenbaasje kijkt hier niet van op.

Het boek heeft een hele bijzondere vormgeving. Elke bladzijde 
is verdeeld in vierentwintig vierkante plaatjes. Hier en daar 
vormen deze plaatjes weer een grote afbeelding. Op het 
eerste gezicht ziet het er dan ook uit als een puzzel. Als lezer 
beweeg en kijk je mee met de kat. Soms verspringt het plaatje 
en door de mooie, heldere tekenstijl lijkt het alsof je als lezer 
in het hoofd van de kat zit.

Tekst speelt in Sugar een ondergeschikte rol. Serge Baeken 
hanteert duidelijk de stelling ‘Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden’. Het resultaat is een waar meesterwerk wat in elke 
kast van elke kattenliefhebber thuis hoort. Geheel terecht is 
dit boek dan ook bekroond met een ‘Stripschappenning 2015’. 

Noteert	u	deze	data	alvast	in	uw	agenda?

Parkpop,	Festival	Fair	Zondag	28	juni,	12.00-22.00	uur
Horeca	dierenweek	28	september	t/m	4	oktober
Open	dag	Zondag	4	oktober,	Werelddierendag
Kinder	Sponsorschaatstocht	i.s.m.	De	Uithof	31	oktober,	thema	Halloween
Benefietavond	November,	exacte	datum	nog	niet	bekend

Illustraties:
©Dargaud/Blloan/Serge Baeken
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Een ode aan de kat . ..
Serge Baeken:
Sugar - Leven als Kat

Sweet dreams…

Even voorstellen, het bestuur

Hallo, ik ben het, Jane. Ik schrik net wakker van een klein 
dutje in het gras. Heerlijk de zon, ik houd ervan. Ik lag te 
dromen over een bijzondere dag, het applaus en alle blije 
mensen. Ik voelde me een echte ster… Eind vorig jaar heeft 
mijn dierenasiel mee gedaan aan een wedstijd van het 
3M Fonds. Dat was echt super spannend! Ik mocht met 
een aantal van mijn lievelingsmensen naar België afreizen 
om daar een presentatie over het Haags Dierencentrum 
te geven. Helaas wonnen we net niet de eerste prijs. Met 
die prijs hadden de mensen hier de velden voor onze 
asielhonden willen opknappen. Want als het nu regent, 
staan de honden wel heel diep in de blubber. En dat speelt 
natuurlijk niet zo fijn. Maar ondanks dat we op de tweede 
plaats eindigden, heb ik een geweldige dag gehad. En ik 
weet het zeker, ik heb een paar nieuwe fans erbij. Voor het 
opknappen van de velden moeten we nu nog wel een tijdje 
doorsparen. En ik heb nog meer leuk nieuws, speciaal 
voor de kinderen, ik … Oh! Ik wordt geroepen. Ik mag mee 
met een avondwandeling aan de zee. Ik vertel jullie de 
volgende keer meer. 

Veel liefs van Jane.

Als	ik	me	niet	vergis	is	het	voor	het	eerst	in	vijf	jaar	dat	we	
het	 bestuur	 in	 de	Animail	 aan	 u	 voorstellen.	Dit	 zou	 erop	
kunnen	duiden	dat	we	een	bestuur	op	afstand	vormen.	En	
hoewel	 we	 de	 eindverantwoordelijkheid	 dragen	 voor	 alle	
activiteiten	van	de	stichting,	kennen	we	onze	plek.	Het	Haags	
Dierencentrum	vaart	met	name	wel	door	de	lovenswaardige	
inzet	van	medewerkers	en	vrijwilligers.	Dus	wat	dat	betreft…	
op	afstand.

Mijn naam is Martijn Franssen, sinds november 2010 
vertegenwoordig ik het bestuur, eerst als penningmeester 
en nu enige jaren als voorzitter. De bestuursleden zijn niet 
alleen gekozen vanwege het enthousiasme, maar juist ook 
op de kennis en ervaring die we in de loop der jaren hebben 
vergaard en kunnen inbrengen. En dus… komen we af en toe 
achter de coulissen vandaan om verdere richting en nadere 
invulling te geven aan onze plannen. Concreet betekent dit 
dat onze penningmeester Sietse Veldhuizen niet alleen een 
belangrijk gezicht naar de accountant toe is. Hij weet ook als 
geen ander de juiste vragen te stellen om de organisatie op 
scherp te zetten en zo de juiste afweging te laten maken. Met 

Welmoed Lockefeer hebben we een schat aan ervaring in huis 
op het gebied van educatie. Samen met Martine van der Stok 
(dierenartsassistente) en Anita Kloet-Bulsing (medewerker 
hondenafdeling en gediplomeerd gedragstherapeut) spant 
zij zich in om het scholingsprogramma voor kinderen van 
9 tot 12 jaar uit te werken. En wanneer het gaat om meer 
grip te krijgen op de interne processen, dan is Janine van 
der Hilst, met haar brede blik en jarenlange ervaring als 
programmamanager, onze steun en toeverlaat.
En dan zijn we zeer verheugd met onze nieuwkomer Tim 
Jarvis. Met Tim hebben we de man in ons midden die in het 
- ook voor ons - alsmaar belangrijker wordende IT landschap 
met gemak een stempel kan drukken. Tim en zijn vrouw 
Jacqueline zijn de laatste jaren de drijvende kracht geweest 
bij het organiseren van onze jaarlijkse benefietveiling.
U begrijpt het vast. Besturen op afstand is lang niet altijd 
makkelijk. En dan geldt vaak: hoe kleiner de organisatie des te 
fijner het is als het bestuur de mouwen wil opstropen.

Groet van uw voorzitter,
Martijn	Franssen
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Hallo, mijn naam is Lola Moor, ik ben 
15 jaar en houd super veel van dieren. 
Ik heb zelf jammer genoeg geen hond, 
maar wel een konijn, drie cavia’s, een 
baardagaam en twee verzorgpony’s. 
Ik probeer elke dag een keer bij mijn 
verzorgpony’s te zijn. Ook laat ik wel 
eens de hond van de buren uit. Verder 
houd ik erg veel van bakken en koken 
en natuurlijk tv kijken na een lange 
schooldag (of een korte ha, ha). Ik 
werk op een dressuur- en trainingsstal 
op zaterdag en rijd paard op woensdag. 
Op mijn verzorgpony rijd ik ook, maar 
doen geen dressuur; springen vinden wij 
leuker. Soms rijd ik met de manege een 
buitenrit op het strand.

Daarnaast breng ik van tijd tot tijd 
zelfgebakken hondenkoekjes naar het 
Haags Dierencentrum. De asielhonden zijn 
er dol op. Dus heb je tijd, bak mee, het 
is heel simpel!

Hondenkoekjes
Dit recept heeft maar 2 ingrediënten!

Benodigdheden

226 gram babyvoeding (potje)

(zorg dat er geen ui en knoflook in zit)

240 gram volkoren bloem

Voorbereidingen

Verwarm de oven voor op 1750C

Zorg voor een schoon aanrecht

Wat je doet
1. Doe de bloem in een kom
2.  Voeg de babyvoeding eraan toe
3.  Mixen maar! (tip: kan gewoon met een vork)
4.   Op een bepaald moment moet je het mengsel gaan 

kneden met je handen
5.   Bedek je aanrecht met bloem, dat zorgt ervoor dat het 

deeg niet vast blijft plakken (bedek ook je deegroller)
6.  Kneed het deeg nog goed door op het aanrecht
7.   Rol het deeg uit met een deegroller, het deeg heeft na het 

rollen de neiging om weer een beetje in te krimpen
8.  Steek met uitsteekvormpjes leuke vormpjes uit
9.   Leg de koekjes op een bakplaat en bak ze voor 15-20 

minuten (tip: hoe langer ze bakken, hoe krokanter te zijn).
10. Laat de koekjes helemaal afkoelen.

Klaar!

Lola’s Hondenkoekjes
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Puppy love

vervolg op pagina 15

Lola’s Hondenkoekjes

Collecteweek
De jaarlijkse collecteweek is afgesloten 
met een opbrengst van € 6.332,08.  
Ruim 40 collectanten zamelden huis aan 
huis of op het werk, bij de sportschool 
of in het winkelcentrum, geld in voor 
de asieldieren. Er is veel vrije tijd 
geïnvesteerd en we willen collectanten 
en de mensen die gedoneerd hebben 
vanaf deze plek nogmaals heel hartelijk 
bedanken! Het geld zal deels besteed 
worden aan het project dat de meeste 
prioriteit heeft, nl. het opknappen van 
de uitrenvelden voor de asielhonden 
en deels aan het verbeteren van de 
kattenverblijven.

Dank aan iedereen die
geholpen en/of gesponsord heeft!

Bedrijfsbus	weer	als	nieuw!
Met heel veel trots presenteren wij de nieuwe uitstraling van de bus van het Haags 
Dierencentrum. Met dank aan Letterop Reclamemakers, Boerlage Fotografie 
en Ulrike Bundt (vrijwilligster hondenafdeling) die dit prachtige ontwerp heeft 
bedacht! We hopen dat deze nieuwe uitstraling een bijdrage zal leveren aan onze 
naamsbekendheid en dat we mensen stimuleren om een hond of een kat uit het 
asiel te halen.

Een	prachtige	nieuwe	website
We hebben u ook meerdere keren 
geïnformeerd over de wens van 
een nieuwe of vernieuwde website. 
Dankzij NetSolid hebben we deze 
wens in vervulling kunnen laten gaan. 
Bezoek onze nieuwe pagina op www.
haagsdierencentrum.nl. Heeft u aan- 
en/of opmerkingen over de website? 
Deze kunt u richten aan: receptie@
haagsdierencentrum.nl.



10  |  Animail mei 2015

Langzitters

Deze knappe meid heet Billy. Toen ze bij ons binnenkwam is ze meteen in 
pleegopvang gegaan. Daar leerde ze drie knappe katers kennen. Ze fleurde 
helemaal op. Al snel ging ze spelen, rollen over de vloer om aandacht te trekken en 
kattenkwaad uithalen. Aaien blijft ze erg spannend vinden. Weer terug in het asiel 
hoopt ze op een fijn thuis met een lieve sociale kattenvriend!

Wie kan Snoepie heel liefdevol vertellen dat mandjes en dekentjes bedoeld zijn om 
er OP te liggen en niet eronder? Dit verlegen meisje vindt het zo spannend in het 
asiel dat ze het liefst de hele dag verstoppertje speelt. We zijn hard op zoek naar 
een rustig en stabiel huisje voor Snoepie waar ze de tijd krijgt om zich te ontplooien. 
Geeft u haar een mooie toekomst?

Lieve Xena kon bij haar vorige baas niet blijven wonen omdat ze iets te enthousiast 
was tegen de baby. En ja, enthousiast dat is ze zeker! Je zou echt niet zeggen dat 
deze dame zeven jaar oud is want ze heeft wel energie voor tien. Eigenlijk weten 
we alleen maar dingen waar ze dol op is: aandacht, spelen, koekjes, wandelen 
en vooral KNUFFELEN…! Een hele blije hond die graag wil laten zien hoe lief ze je 
vindt. Voor een eigenaar die dat geen probleem vindt is Xena een super trouwe 
hondenvriendin! Zo’n hond laat je toch niet zitten…

Sumo laat weten dat hij nu toch wel heel erg verlangt naar een eigen mand. En wij 
gunnen hem dat zo! Ook deze stoere kerel is zeven jaar oud, maar ziet er prachtig 
uit. Dat hij zijn veilige plek thuis moest verruilen voor een kennel in het asiel was 
niet zo fijn. We ontdekten echter al snel dat hij kaas wel erg lekker vond en dat het 
hielp om vrienden te worden. Het liefste komt Sumo dan ook bij een kaasmakerij 
of een kaasboer terecht;-) maar als dat niet kan, is fijne plek bij iemand anders ook 
cool hoor. Wie geeft Sumo nog veel fantastische en liefdevolle jaren? 
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Nieuw landelijk initiatief voor asielen

Laten	we	het	lokaal	houden
Er zijn dierenopvangcentra, die rechtstreeks onder de 
Dierenbescherming vallen en er zijn onafhankelijke 
opvangcentra. Daar tussenin zitten de opvangcentra, die 
gelieerd zijn met de Dierenbescherming. Zij kunnen ervoor 
kiezen bij de Dierenbescherming te blijven dan wel zelfstandig 
te worden. Het Haags Dierencentrum was een gelieerde 
organisatie, die inmiddels geheel zelfstandig is geworden. In 
het voorwoord van deze Animail kunt u hierover meer lezen. 

In het voorjaar van 2014 zijn een aantal zelfstandige en 
gelieerde opvangcentra bijeengekomen om met elkaar, 
de door de Dierenbescherming gemaakte keuzes, te 
bespreken. Door middel van een enquête is vastgesteld dat 
de meerderheid van de respondenten grote bezwaren heeft 
tegen de vorming van een aantal grote opvangcentra. Eén 
van de voordelen van lokale dierenopvangcentra is dat er op 
lokaal niveau vrijwilligers, donateurs en sponsors geworven 
kunnen worden die direct verbonden zijn met de opvang. 
Indien zwerfdieren eerst worden opgevangen in vooropvang 
en daarna naar een regionale opvang vervoerd worden, 
hebben ze niet alleen dubbele stress van het vervoer maar 
moeten ze twee keer wennen aan een nieuwe omgeving. 
En stress geeft een verhoogde kans op de ontwikkeling van 
ziektes. Ook kan het erg onduidelijk worden voor mensen die 
een huisdier kwijt zijn, waar het vermiste dier verblijft. 

Oprichting	Nederlandse	Federatie	Dierenopvang	
Organisaties	(NFDO)	
Kort na deze eerste bijeenkomst is een werkgroep gestart met 
het opzetten van een organisatie, waarvan zelfstandige en 
gelieerde opvangcentra lid kunnen worden. Vele maanden is 
overlegd over de  doelstellingen en taken van de organisatie. 
Op 13 november 2014 zijn we officieel begonnen onder de 
naam Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties 
(NFDO).  

De NFDO zal zich ervoor inzetten om als (toekomstige) 
brancheorganisatie als een constructieve belangenbehartiger 
op te treden. Binnen de NFDO zullen onderwerpen 
als gezamenlijke inkoop van producten en diensten en 
kennisdeling (bijv. meest diervriendelijke opvangvormen 
en inkoopcontracten bij gemeenten) tot ontwikkeling 
komen. Betrokken worden bij wetgeving met een effect op 
opvangcentra is ook een doelstelling van de NFDO. Op het 
gebied van fondsenwerving, marketing en communicatie 
wil de NFDO haar leden op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau bijstaan. Het NFDO verbindt kennis en ervaring zodat 
de toekomst van zelfstandige en lokale dierenopvangcentra 
gewaarborgd blijft.

NFDO	in	2015
Het jaar 2015 staat in het teken van het werven van zoveel 
mogelijk leden. Het Haags Dierencentrum is inmiddels lid 
geworden. De NFDO verwacht dat er uiteindelijk tussen 
de 20 en 30 opvangcentra lid zullen worden, die samen 
ongeveer 30.000 noodlijdende gezelschapsdieren binnen 
een werkgebied van circa 6 miljoen inwoners zullen gaan 
opvangen. 

Een actueel speerpunt van de NFDO wordt de invoering 
van een landelijk Keurmerk voor opvangcentra. De 
Dierenbescherming is bezig met de ontwikkeling hiervan. 
De NFDO is voorstander van de totstandkoming van één 
onafhankelijk branchekeurmerk. Wel wil zij het mogelijk 
maken dat zeker in het begin alle opvangcentra zich kunnen 
aanmelden en niet alleen de grote(re) opvangcentra binnen 
Nederland. Het NFDO stimuleert dierenopvangcentra, met 
overgangstermijnen en ingroeiscenario’s, om in de tijd hun 
kwaliteit te verhogen. 

Cort van Dijk, Voorzitter NFDO

Al	meer	dan	150	jaar	komt	de	Dierenbescherming	op	voor	het	welzijn	van	de	dieren	binnen	Nederland.	Vanuit	lokale	en	
regionale	samenwerkingsverbanden	groeide	deze	organisatie	uit	 tot	een	organisatie	met	vele	vertakkingen	naar	politiek	
en	bedrijven.	Vele	vrijwilligers	zetten	zich	in	voor	lokale	en	regionale	activiteiten	op	het	gebied	van	dierenwelzijn.	Vanaf	1	
januari	2015	zijn	alle	afdelingen	van	de	Dierenbescherming	opgegaan	in	een	landelijke	organisatie	met	één	begroting	en	
jaarrekening	en	één	bestuur	met	een	Raad	van	Toezicht.	De	Dierenbescherming	stuurt	aan	op	het	realiseren	van	ongeveer	
10	grote	opvangcentra	binnen	Nederland	met	een	aantal	locaties	voor	vooropvang.	



Het	Haags	Dierencentrum	(en	dus	ook	de	Animail)	kan	niet	
bestaan	 zonder	 donateurs	 en	 sponsors.	 We	 zijn	 ze	 zeer	
dankbaar	 en	 willen	 ook	 graag	 van	 hen	weten	 wie	 ze	 zijn	
en	wat	ze	doen.	Dit	keer	spreken	we	met	Adri	Hessels	van	
NetSolid	ICT	&	Internetdiensten,	sponsor	van	onze	website.

Wat	doet	NetSolid	ICT	&	Internetdiensten?	
‘NetSolid is een jong en flexibel internet- en ICT-bedrijf, 
bestaande uit drie man. We hebben meer dan 20 jaar 
ICT-ervaring in zowel Windows als Linux omgevingen en 
beschikken onder meer over Microsoft Certified Engineers, 
een PHP programmeur en een Prince II gecertificeerde 
projectmanager. Ondanks dat wij een relatief klein bedrijf zijn, 
hebben we een zeer groot netwerk. We kunnen eenvoudig 
mankracht opschalen dankzij de samenwerking met partners. 
Zo beheren wij verschillende servers, bijvoorbeeld voor Politie 
Haaglanden, het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn, 
re-integratiebureau re-Activate, het Centrum voor Ethiek en 
Gezondheid en meerdere MKB-klanten. Wij beschikken over 
een schat aan actuele kennis en relevante ervaring op ICT-
gebied. Bijzondere mensen, die volop de ruimte krijgen hun 
vaardigheden te versterken en hun kwaliteiten te ontwikkelen. 
Daarbij praten wij op een heldere, nuchtere manier over 
ons vakgebied en stellen de juiste vragen, luisteren goed en 
komen met een realistische aanpak. Bij NetSolid hechten we 
veel waarde aan heldere afspraken, persoonlijk contact en 
duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Wij denken mee 
over oplossingen op strategisch, tactisch en op operationeel 
niveau, waarbij flexibel maatwerk het uitgangspunt vormt. 
Wij willen een organisatie helpen om te presteren en te 
blijven presteren. Om een omgeving in topconditie te houden 
bieden wij verschillende vormen van beheer.’

Hoe	lang	ben	je	zelf	werkzaam	voor	het	bedrijf?	
‘Ik ben mede-eigenaar maar ben pas twee jaar na de oprichting 
bij NetSolid gekomen. Ik had een eenmanszaak (JoomlaBeheer) 
en maakte al veel websites in samenwerking met mijn 
toekomstige partners Robert Heidema en Ruben Soeterman. 
Mijn taken zijn sales, contentbeheer, training en support.’ 

Waarom	moeten	mensen	voor	jullie	bedrijf	kiezen?
‘Niets moet! Onze toegevoegde waarde is het feit dat wij 
mensen zijn die meedenken en betrokken zijn bij de klant. Wij 
praten met de klant zonder technisch te worden en houden 
altijd het doel voor ogen dat de techniek er is om mee te 
werken. We zoeken naar oplossingen die passen bij het 
budget, de wensen en eisen van de klant. Daarnaast is onze 
ervaring groot, zijn we op de hoogte van de laatste beschikbare 
producten en hebben we geen 9-tot-5 mentaliteit.‘

Hoe	ben	je	in	contact	gekomen	met	het	HDC?
’Mijn collega Robert Heidema hoorde bij een bezoek aan het 
HDC dat het dierencentrum een bedrijf zocht dat de website 
wilde hosten. Wij zijn daarin verder gegaan en helpen Beer 
Lankhorst sindsdien met raad en daad bij de inhoud. Inmiddels 
is een compleet nieuwe website in ontwikkeling. Ook hebben 
wij enkele keren advies gegeven op ICT gebied.’

Wat	heeft	je	doen	besluiten	het	HDC	te	sponsoren?
‘Elk van ons is een ‘dierenmens’ en we hebben alle drie 
huisdieren. Zo heeft Robert een poes uit het HDC, Ruben een 
poes en ikzelf twee allerliefste Benner Sennens. Prachthonden 
en wat mij betreft de liefste honden die er zijn.’

Waar	bestaat	de	sponsoring	precies	uit?		
‘Wij verzorgen de hosting, het technisch beheer en elk 
verzoek van Beer wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben wij 
afgesproken toekomstige tekstschrijvers te trainen zodat 
meer mensen bij het HDC betrokken kunnen worden bij de 
content van de website.’

Zou	je	het	HDC	aanbevelen	bij	mensen	die	van	plan	zijn	een	
huisdier	te	nemen?	
‘ Wij zijn ervan overtuigd dat de liefde en toewijding van alle 
verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van het HDC voor 
de dieren bijdragen aan het verminderen van het dierenleed 
dat er helaas toch is. Daarnaast biedt het pension een veilige 
haven voor honden en katten als de baasjes op vakantie gaan.’ 

Interview met een sponsor    

Wij zijn heel blij met de samenwerking en dankbaar voor de 
sponsoring van NetSolid, die inmiddels heeft geleid tot een 
prachtige nieuwe website: www.haagsdierencentrum.nl	
Deze geeft een goed beeld van onze organisatie en brengt 
de asielhonden en -katten onder de aandacht van een 
breed publiek.
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Petra: ‘Ik ben van plan dit werk
nog héél lang te doen’

Petra	 Steenbakkers	 is	 al	 sinds	 oktober	 2007	 vrijwilligster	 bij	 het	Haags	Dierencentrum.	Als	 groot	 kattenliefhebster	 is	 zij	
begonnen	op	de	kattenafdeling.	Het	schoonmaken	van	de	kattenkamers	en	-hokjes	en	het	knuffelen	met	de	katten	gaf	haar	
veel	voldoening.	Door	problemen	met	haar	rug	kon	ze	dit	werk	niet	meer	doen.	Dat	betekende	echter	niet	zij	zich	niet	meer	
zou	gaan	inzetten	voor	de	asieldieren.

‘Nu beleef ik heel veel plezier aan de pleegopvang van 
moederpoezen met kittens of kittens die zonder moeder 
zijn binnengebracht. De beestjes blijven 7 à 8 weken bij je 
in huis en worden liefdevol voorbereid op de grote wereld. 
Een moederpoes met kittens krijgt een plekje boven, anders 
wordt Ollie, onze eigen poes, te jaloers… Als we een kitten 
zonder moeder opvangen, zetten we hem/haar meteen 
beneden neer in een bench. In dat geval raakt Ollie al snel 
geïnteresseerd in de kittenbrokjes die het kleintje krijgt en het 
is zo leuk om te zien dat ze na een dag of drie al samen op de 
bank liggen…’

Naast de opvang van de pleegkatten komt Petra elke week een 
ochtend naar het HDC om foto’s te maken van de plaatsbare 
katten. De foto’s komen op de informatiebrief van elke kater 
of poes te staan. Natuurlijk helpt ze ook elk jaar mee met de 
werkzaamheden rondom de Open Dag. Heel speciaal is dat 
ze op eigen initiatief samen met haar man Daan steevast een 
kerstpresentje voor de medewerkers verzorgt. Dit heeft ertoe 
geleid dat haar bijnaam nu ‘Kerstvrouw’ is.

‘Het liefst zou ik ook een hond willen, maar mijn man en vooral 
Ollie de kat vinden dat geen goed idee. Een paar jaar geleden 
werd er een grote, verwaarloosde en sterk vermagerde hond 
binnengebracht. Ik was verkocht, het was liefde op het eerste 
gezicht. ‘Butch’ is mee naar huis gegaan. Een weekend lang. 
Zelfs Daan vond hem geweldig, maar Ollie was nergens meer 
te bekennen. Dat was dus geen optie en in dat weekend kwam 
ik er ook achter dat ons hart groot genoeg, maar ons huis te 
klein is voor zo’n grote hond. We konden de verzorgers echter 
wel een hoop informatie geven over de hond, die uiteindelijk 
bij iemand is geplaatst die voldoende ruimte voor hem had.’
Op de vraag wat zij van het Haags Dierencentrum als organisatie 
vindt antwoordt zij ‘Je ziet een verbetering t.o.v. een aantal 
jaren geleden. Het is goed georganiseerd, er zit structuur in 
en de sfeer is goed. Er wordt veel gebruik gemaakt van social 
media om het asiel ook naar buiten toe een gezicht te geven. 
Ik ben enthousiast.’ En dat blijkt, want door de verhalen van 
Petra doneerden haar fysiotherapeute en haar man de giften 
die ze t.g.v. hun afscheid kregen volledig aan het asiel.

De liefde voor dieren is overigens een familiekwaal, de zus van 
Petra heeft een asiel opgezet in Slowakije.
Een nieuw project waar Petra mee aan de slag gaat is 
het ‘Aaiproject’, vrijwilligers bezoeken met een asielhond 
bewoners van een verpleegtehuis. Daar vertellen we u in een 
andere editie meer over.
Als tip voor nieuwe vrijwilligers geeft Petra mee: ‘Doe het voor 
de dieren in de eerste plaats, maar ook voor jezelf, omdat je 
er plezier aan beleeft.  Ikzelf ben van plan het nog héél lang 
te doen’.

Interview met een sponsor    
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Resultaat van de enquête
onder onze donateurs

Een	tijdje	geleden	hebben	vele	regelmatige	donateurs	en	eenmalige	gevers	van	het	Haags	Dierencentrum	meegewerkt	aan	
een	klein	onderzoek	over	het	geefgedrag	en	de	geefmotieven.	De	enquête	is	op	6	februari	naar	823	donateurs	en	eenmalige	
gevers	 gestuurd	die	 in	bezit	 zijn	 van	een	e-mailadres.	We	hebben	van	22%	een	 respons	gekregen.	 In	dit	 stukje	 zullen	de	
resultaten	en	de	conclusie	van	de	enquête	besproken	worden.	

Uit het onderzoek is gebleken dat 75% van de respondenten 
geld aan het Haags Dierencentrum geeft omdat zij het werk 
van het dierencentrum waarderen en graag willen dat de 
stichting blijft bestaan. De meeste donateurs (47%) vinden 
het heel belangrijk om erkenning voor hun gift te krijgen en 
willen graag persoonlijker contact. Daarnaast wil men meer 
betrokken worden bij het dierencentrum. Tevens vindt 78% 
van de donateurs het belangrijk dat de gift aftrekbaar is. 
Het is ook heel belangrijk voor de donateurs dat ze meer 
informatie ontvangen over de bereikte doelen en wat er 
concreet gerealiseerd is met de giften. Uit de resultaten van 
de enquête is gebleken dat de meeste respondenten (93%) 
per e-mail geïnformeerd willen worden over de stand van 

zaken en alle activiteiten van het Haags Dierencentrum. De 
meeste respondenten (71%) hebben aangegeven dat ze 
bereid zijn om een extra gift aan het dierencentrum te geven 
als het geld hard nodig is of als er een bepaalde leuke actie 
is. Uit de uitkomst kan geconcludeerd worden dat de meeste 
donateurs en eenmalige gevers die deelgenomen hebben 
aan deze enquête heel tevreden zijn over de werkzaamheden 
van het Haags Dierencentrum, maar meer informatie willen 
krijgen over wat er allemaal gerealiseerd wordt met de 
donaties.
We willen u nogmaals bedanken voor uw medewerking en uw 
gift(en). We gaan direct aan de slag om u tevreden te houden 
en u in de toekomst meer te informeren. 
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Resultaat van de enquête
onder onze donateurs

Puppy love
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einde
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King, grote, knappe single met bruin haar en bruine ogen, is in voor een vaste relatie. Hij logeert 
tijdelijk in ons asiel, maar is op zoek naar een echt hondenpaleis. King kan een beetje ondeugend 
zijn en houdt van een stevige knuffelpartij op z’n tijd. Daar moet z’n nieuwe partner wel tegen 
opgewassen zijn! Geef King snel de koninklijke plek die hij verdient!

Hij is een maatje kleiner, maar zeker niet met minder karakter. Wij stellen u hierbij voor aan 
Hoods! De vorige relatie met Hoods is met pijn in het hart beëindigd. Zijn levensgezel kon niet 
meer voor hem zorgen. De liefde gaat bij Hoods noodgedwongen door de maag, vanwege het 
speciale voer dat hij voor zijn huidallergie nodig heeft. Mag Hoods bij u voor altijd op dieet?

Dit is Vito, een knappe Old English bulldog van vier jaar oud. Het leven heeft Vito tot nu toe nog 
niet toegelachen, dus daar gaan we verandering in brengen! We zoeken voor deze stevige kerel 
een fijn thuis waar hij nu voor altijd mag blijven. Een lekkere mand, speeltjes, voer en vooral veel 
aandacht en liefde.

Prachtige Hector heeft bij ons de show al gestolen. Maar voor altijd wil hij hier natuurlijk niet 
blijven. Deze knappe kerel van vier jaar oud heeft behoefte aan een stabiele omgeving. Aan fijne 
wandelingen en een goed ‘gesprek’ met z’n nieuwe baas. Een baas die hem verzekerd dat dit voor 
altijd is en dat Hector nooit meer weg hoeft.

Marit is een lief, verlegen en bang jong poesje dat even de tijd nodig heeft om te wennen. 
Daarom is Marit op zoek naar een rustig huisje en baasjes met engelengeduld. Marit vindt het in 
het asiel heel spannend, maar wij denken dat zij in een rustige huiselijke situatie zal opbloeien tot 
de speelse knuffeldame die ze op deze leeftijd zou moeten zijn. Om dit te bereiken moet er heel 
veel tijd, energie en liefde aan haar besteed worden.

Dumpy is een knappe, leuke kater van ca. twee jaar oud. Zijn vorige baas nam niet de moeite 
om Dumpy naar het asiel te brengen, maar liet hem achter in een portiek... Voor deze kanjer zijn 
we nu op zoek naar een leuk thuis met een tuin waar hij zijn energie goed kwijt kan. Uiteraard 
woont in dit huis de baas ‘voor altijd’, die Dumpy een fijn kattenleven kan geven, vol uitdaging en 
afwisseling. Zonder andere katten, want daar is Dumpy geen fan van.

Knap, lief en ook nog super schattig. Apu is een prachtige kater van vijf jaar oud. Hij is op zoek 
naar een huis met tuin om zijn energie in kwijt te kunnen. Knuffelen vindt hij heerlijk en een 
gezin met kinderen is zeker een leuke optie voor hem! Apu is zijn wilde haren al kwijt en kan ook 
heerlijk een middagdutje doen in een lekker mandje.

Moor is een erg gezellige kater van twaalf jaar oud. Hij geniet van knuffelen en aandacht maar kan 
zichzelf ook prima vermaken. Voor deze kanjer zijn wij op zoek naar een huis met tuin waar hij 
lekker kan genieten van de zonnige dagen. Moor houdt niet van pottenkijkers en zoekt een paleis 
voor hem alleen. Wie wordt er smoor op Moor?

Contactadvertenties



Ja, ik word donateur 
voor € ………………… per jaar/ kwartaal/maand    
Ook een eenmalige bijdrage wordt erg gewaardeerd! Een éénmalige bijdrage van  € .................

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in een gefrankeerde envelop aan:
Stichting Haags Dierencentrum, Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag

Persoonlijke	gegevens

Naam:  .................................................................................................................................................................

M / V / Bedrijf

Adres:  .................................................................................................................................................................

Postcode: .................................................................................................................................................................

Woonplaats: .................................................................................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................................................

Email:  .................................................................................................................................................................

IBAN:  .................................................................................................................................................................

Bank Identificatie (BIC):  .....................................................................................................................(niet verplicht voor Ned. IBAN)

Datum:   .................................................................................................................................................................

Ik word DAPper
(Dierencentrum Adoptie Plan, per jaar tot aan opzegging)

 ⃝ Hondenkennel   €     300

 ⃝ Hondengang  €  1.500

 ⃝ Kattenhok  €     250

 ⃝ Kattenkamer  €     750

 ⃝ Uitrenveld  €  1.000

 ⃝ Operatiekamer  €  2.500                

Handtekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting 
Haags dierencentrum om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht
te sturen aan uw bank om een door u opgegeven bedrag van uw rekening
af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen  8 weken na afschrijving contact
op met uw bank.

Lozerlaan 595   |   2544 MC Den Haag   |   070 3661806   |   www.haagsdierencentrum.nl   |   KvK 411.57.013
IBAN: NL05 INGB 000 4418183    |   BIC: INGBNL2A    |   Incassant ID: NL17 ZZZ  4115 7013 0000


