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Begin september is het precies 140 jaar geleden dat het 
Haags Dierencentrum (HDC) is opgericht. Twee oorlogen 
en generaties verder heeft het HDC zich ontwikkeld tot een 
tijdelijke dierenopvang waarbij de hoogst mogelijke inzet 
en professionaliteit wordt gegeven om onze honden en 
katten een mooie toekomst te bieden.

Begin april hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen 
begroeten. Jack Willems is aangesteld als algemeen 
bestuurslid en Annemarie Top heeft de rol van penningmeester 
op zich genomen. We hebben afscheid genomen van Martijn 
Franssen en Antoinette van Hilst. Martijn heeft zich jarenlang 
ingezet voor het HDC, eerst als penningmeester en de laatste 
jaren als voorzitter. Tim Jarvis neemt het voorzittersstokje 
van Martijn over. 

Met z’n allen proberen we er permanent voor te zorgen dat 
het Haags Dierencentrum ook in de toekomst kan blijven 
bestaan. Dit blijft ieder jaar weer een uitdaging. Doordat we 
steeds meer dieren binnen krijgen die de afgelopen jaren 
niet de benodigde medische zorg hebben gekregen,  kampen 
we met oplopende kosten. Gelden uit erfenissen, legaten en 
van structurele donateurs, sponsoring en partnerschappen 
zijn noodzakelijk om dit gat te blijven vullen. Met deze steun 
hebben we ook dit jaar weer veel dieren kunnen helpen en 
mogen uitzwaaien naar hun nieuwe thuis. En dat blijft een 
geweldig moment.

Dit jaar werden we verrast door een wel heel speciale eerste 
aankondiging van het voorjaar. Een moederpoes die van 
maar liefst 12 kittens beviel. Dit uitzonderlijke nest werd 
snel gevolgd door andere. Ook dit jaar zullen we veel blije 
maar ook spannende momenten gaan beleven. Zoals u 
verderop kunt lezen heeft Jane ook even spannende tijden 
meegemaakt.

Maar met onze medewerkers, vrijwilligers en achterban gaan 
we ook deze zomer zonnig tegemoet! 
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2544 MC  Den Haag
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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
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Ernstige buikklachten bij Edgar
Edgar is een lieve, vrolijke, knappe hond die in 2016 
is binnengekomen bij ons. Eind vorig jaar kwam hij in 
de kliniek op bezoek vanwege braakklachten. Hij wilde 
ook niet meer eten en het was duidelijk dat hij zich 
helemaal niet lekker voelde. Tijdens het onderzoek 
bleek dat hij vreselijke buikpijn had en uitgedroogd 
was. Daarom werd er direct een intraveneus infuus 
aangelegd. Vervolgens werd een röntgenfoto van 
zijn buik gemaakt. Hierop was een afwijkend beeld 
zichtbaar. In het maagdarmkanaal zat heel veel gas (op 
de foto is dit zwart). Dit is een indicatie dat een dier 
verstopt is.

Nog dezelfde ochtend ging Edgar naar de specialist voor 
uitgebreid echografisch onderzoek. De uitslag van dit 
onderzoek was dat er een corpus alienum, oftewel een 
vreemd voorwerp, vast zat in de dunne darm. De echo was 
heel nuttig omdat op een röntgenfoto niet alles te zien is. 
Een steen of metalen voorwerp geeft een duidelijk contrast 
op de foto. Maar een stukje stof bijvoorbeeld geeft dat niet, 
waardoor je het op een röntgenfoto niet kunt onderscheiden 
van het normale weefsel.

Weer terug in het asiel werd in de kliniek alles in gereedheid 
gebracht voor een spoedoperatie. Het deel van de darm waar 
het voorwerp had vastgezeten was te erg beschadigd en 
moest worden verwijderd. De darmen moesten vervolgens 
heel secuur gesloten worden om het risico op lekkage in de 
buikholte te voorkomen. Lekkage van de darminhoud kan 
voor buikvliesontsteking zorgen en dit kan fatale gevolgen 
hebben. De oorsprong van het voorwerp hebben we aan de 
hand van de restanten niet goed kunnen achterhalen.

Na een operatie als deze is er een kritieke periode van 
ongeveer vijf dagen waarin complicaties kunnen optreden. 
Edgar werd daarom heel goed in de gaten gehouden. 
Uiteindelijk is hij goed hersteld met behulp van infuus, 
medicijnen, een aangepast dieet en een grote dosis liefde. 
Enkele dagen na de chirurgische ingreep was hij weer de 
energieke hond van voor de operatie.

Voor ons is de grootste beloning altijd om een asielhond 
of –kat met ernstige medische problemen zo goed te 
zien opknappen. Voor Edgar was het heel fijn dat hij goed 
herstelde en dat we voor hem op zoek kunnen gaan naar een 
superfijn thuis!

Honden nemen weleens iets in de bek tijdens 
het wandelen of spelen. Dit kan bijvoorbeeld 
speelgoed zijn, maar ook een steen, bot, 
kledingstuk enzovoorts. Wanneer zij zo’n 
voorwerp per ongeluk opeten, kan het vast 
komen te zitten in het maagdarmkanaal 
omdat het te groot is om te passeren. 
Constant overgeven en niet meer willen 
eten zijn de meest voorkomende klachten. 
De diagnose kan worden gesteld op basis 
van lichamelijk onderzoek aangevuld met 
een röntgenfoto en eventueel een echo. 
Indien het voorwerp voor een verstopping 
zorgt en er geen passage door de darm meer 
mogelijk is, moet de dierenarts ingrijpen en 
het voorwerp operatief verwijderen.
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Brieven van de baas

Hoi allemaal,

Eva woont nu bijna 

2 maanden bij ons, 

dus we dachten 

nog maar eens 

iets te laten weten. 

Ondertussen 

heeft ze de naam Stella gekregen waar ze al zeer goed 

naar luistert. Ze doet het echt super goed! Ze gaat al op 

commando zitten ondanks we nog niet terecht konden bij 

de hondenschool. (Donderdag hebben we de eerste les). 

Soms probeert ze wel van alles, waardoor we merken dat 

ze al goed gewend is bij ons. Gisteren zijn we ook bij mijn 

moeder op bezoek geweest en heeft ze kennis gemaakt 

met het hondje van mijn moeder. Hier reageerde ze super 

goed op en heeft ze niet geblaft of gegromd. Bij elk stapje 

dat we weer zetten worden we steeds positief verrast 

door haar. 

Het bijten om te spelen is ook al heel veel minder 

geworden. We hebben ondertussen enkele knuffels 

gekocht waar ze nu in kan 

bijten, dan heeft 

ze onze armen niet 

meer nodig;-).

Groetjes, van ons 

en Stella

Beste allemaal,

Met Meisje (nu Rosa) gaat heel goed. 
Iedere dag een uur ravotten in het bos, 
vaak met andere honden. En geloof 
het of niet: ze komt bijna altijd als ik 
haar fluit!! Dat hebben we natuurlijk 
heel veel geoefend.

Thuis lekker op de bank en zodra ik 
daar ook ga zitten schuift ze zich 
tegen mij aan (of boven op mij).

Groetjes van Christiene en Rosa

Hallo allemaal,

Vanuit Apeldoorn een update van 
Lola. Ze zit nu op de bank op een 
varkensoor te knabbelen en vindt het 
niet zo erg dat het regent. Ze houdt er 
niet van om te wandelen in de regen, 
we krijgen haar dan niet de deur uit. 
Ze is een echte diva.

Het gaat erg goed met Lola. Ze is 
helemaal gewend in huis en heeft 
haar vaste plekjes al gevonden. 
Mevrouw houdt van warmte en zit 
graag tegen de kachel aan of kruipt 
bij het vrouwtje op de bank onder de 

dekens. Ze is helemaal zindelijk 
en vindt het niet erg om een paar 
uurtjes alleen te zijn. 

Ook op de hondenschool gaat 
het goed. Ze is nog wel onder de 
indruk van alles maar luistert 
steeds beter. Ze is enorm slim en 
leergierig. 

Met kinderen is ze geweldig. Ze 
knuffelt graag met ze.

Lola is een geweldige hond en we zijn 
enorm blij met haar. Ik denk zij ook 
met ons. 

Heel veel knuffels van Lola voor haar 
vrienden in het asiel en nog een foto 
van het spelen in de sneeuw!

Groetjes, Alinda en Ronald
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Kattenkrabbels

Beste medewerkers,

Hierbij willen wij jullie laten weten dat 
het goed gaat met Jaimy. Ze was 
al heel snel gewend, eet en drinkt 
goed, slaapt lekker en weet netjes 
de kattenbak te vinden. Ze is een 
feestje om in huis te hebben, wat een 
lieve poes!

Met vriendelijke groet, Julia en Erik 

Beste medewerkers,

Drie weken geleden hebben wij Kanye West mee naar huis genomen. 
Hij is bij ons omgedoopt naar ‘Stuiter’. Hij zoekt graag gezelschap 
en ligt dan het liefst tegen je gezicht met zijn pootjes om je nek. 
Wat een schatje! Naast knuffelen zijn z’n hobbies spelen en eten. 
Lege dozen met een gat erin en papieren zakken vindt hij geweldig. 
Ook kan hij tientallen keren achter het balletje aanrennen dat 

wij de trap opgooien en hij komt 
het dan als een hondje weer bij 
je neerleggen. Hij loopt met zijn 
speeltjes in zijn bek alsof hij een 
prooi heeft en hij kan gebiologeerd 
staren naar de druppels op de 
douchewand, dus ik ben benieuwd 
wat er gebeurt als hij over een 
paar weken naar buiten mag...

Kortom: wij zijn erg blij met 
Stuiter en hij volgens mij ook met 
ons! Terwijl ik dit mail ligt hij 
heerlijk op schoot.

Bedankt en met groeten van Jelle, Dieke, Lars en Inze

Dag dames kattenverzorgsters!

Op 17 maart heb ik bij jullie Gracie opgehaald. Ze 

bleef de eerste dagen nog veilig in de ruimte van de 

kattenkrabpaal zitten, maar ook kwam ze er toen al 

nieuwsgierig uit om te kijken waar ze nu dan wel eigenlijk 

was beland... En om te zien wat er op het menu stond.

Helemaal spannend was het toen ze ineens de (vrij 

grote) kater Snoetz in het vizier kreeg. Maar ja, dat is 

een goedzak en ze had al snel door dat ze van hem niet 

te vrezen had. Eerder moet Snoetz oppassen om geen 

mep om de oren te krijgen (nou nee hoor, dat valt reuze 

mee). Gracie (inmiddels omgedoopt tot Meesje, toch 

nog een EE klank) heeft zich het huis al 

helemaal toegeëigend. Ook komt ze 

op het (afgeschermde) balkon, maar 

dan toch meer als ik er zit. Dan kruipt 

ze op schoot en gaat zonnebaden. 

Het is gewoon een kleine lieve 

levensgenietster! 

Hallo lieve mensen,

Het gaat goed met Lizzy. Onze kleine 

zwarte panter gaat zich steeds beter thuis 

voelen. Verstoppen doet ze niet meer, ze 

heeft haar veilige plekje onder de eethoek 

gevonden en dus hebben we haar mandje 

daar ook neergezet. Ze slaapt er en als ze 

iets eng vindt of het niet vertrouwt, trekt 

ze zich daar terug. En wij mogen op visite 

komen voor een babbeltje of een aaitje. 

Maar zij beslist hoe of wat. ‘s Avonds kijkt 

mijn zoon een stuk of 2 poezenfilmpjes met 

haar op zijn telefoon. Hij ligt dan op zijn 

buik onder de tafel en zij kijkt vol aandacht 

naar de telefoon. Heel grappig is het dat 

ze een miauwtje laat horen als het filmpje 

afgelopen is en dan met haar pootje op de 

telefoon tikt, terwijl ze naar hem kijkt. Als 

hij dan de volgende aanzet is het goed.

We zijn heel blij dat jullie haar aan 

ons hebben gegund, ook zonder een 

poezenvriendje. Ze is nog maar heel kort 

hier in huis en we zouden haar al niet 

meer willen missen!

Heel veel groetjes van Fred, Petra, Chris 

en Lizzy

Veel kopjes namens Gracie/Meesje en dank voor 
alle goede zorg die jullie haar hebben gegeven! 
Op de foto Snoetz (links) en Meesje samen.

 Groetjes van Tineke
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140 Jaar opvang en herplaatsing   van zwerf- en afstandshonden en katten
 Oprichting in 1877
  We nemen u graag mee in de geschiedenis van ons dierenasiel. De grondslag voor het 

Haags Dierencentrum is gelegd in 1877 toen mevrouw Van Manen-Thesing samen 
met vijf andere welgestelde dames de ‘Vereeniging Nederlandsch Toevluchtsoord 
voor Noodlijdende Dieren’ oprichtte. Gevestigd aan de Bagijnestraat 31 was het 
eerste dierenasiel voor zwerfhonden en –katten in Nederland een feit. 

Verhuizen naar de Ammunitiehaven
Al snel was er ruimtegebrek en kochten 
mevrouw en meneer van Manen een 
pand aan de Ammunitiehaven. Zij 
schonken dit aan de vereniging. Het 
was herhaaldelijk nodig over te gaan tot 
uitbreiding of reorganisatie van gebouw 
en terrein.

Naast het asiel ook een pension
In 1890 werden tegen betaling ook 
‘kostkatten’ en ‘kosthonden’ opgeno-
men. En in 1893 werd, op een nieuw 
aangekocht stuk grond, een speciale 
afdeling voor de verzorging van katten 
ingericht. Voor de verzorging van 
kostkatten werd een tarief ingesteld van 
15 cent per dag of één gulden per week. 
In 1905 werd het door grondruil 
mogelijk het grotere gebouw aan de 
Nieuwe Haven 73 op te trekken, dat tot 
1981 in gebruik is gebleven. 

Nu nog is op het pand in mooie Letters 
de naam ‘Dierenasijl’ te lezen.

Een eigen kliniek
Een geweldige ontwikkeling was de 
inrichting van een interne dierenkliniek 
in 1910. Dierenarts Hoogland is hier 
45 jaar! (van 1925 tot 1971) werkzaam 
geweest. Ook nu nog is de aanwezigheid 
van een eigen dierenkliniek in een asiel 
heel bijzonder.
Voor het transport van zieke of gewonde 
dieren werd een bus aangeschaft, dit 
was al weer een verbetering  t.o.v. de 
kar op luchtbanden die tot nu toe werd 
gebruikt.

1940-1945 Tweede Wereldoorlog 
Voedsel en warmtevoorzieningen zijn 
schaars. Ook vordert de bezetter de 
asielwagen in. De hond ‘Billy’ van het 
koninklijk huis word in het pension 
ondergebracht. Na zijn verblijf ontvangt 
het asiel een dankbrief van de tijdelijke 
intendant van de Prinselijke vleugel van 
het Paleis Soestdijk.

Gemeente Den Haag en Stichting 
Haags Dierencentrum
In 1965 trad de wettelijke bepaling 
in werking dat een zwerfdier na 
binnenkomst 14 dagen in het asiel 
moet verblijven, om de eigenaar de 
kans te geven het dier te komen halen. 
De gemeente Den Haag vergoedde in 
eerste instantie slechts 7 dagen hiervan. 

De naam ‘Stichting Haags Dierencentrum’ 
ontstond in 1970, toen de Vereeniging 
Nederlandsch Toevluchtsoord voor
Noodlijdende Dieren’ en de Dieren-
bescherming afdeling Den Haag beslo-
ten een samenwerking aan te gaan.

Verhuizing Schenkkade en Lozerlaan 
In 1980 werd een nieuwbouwpand 
betrokken aan de Schenkkade. Deze 

locatie werd feestelijk geopend door 
de toenmalige Koningin Beatrix. 
Vanwege economisch belang van de 
gemeente (het ontwikkelen van een 
centrale kantoorlocatie) werd het HDC 
in december 1992 verplaatst naar de 
Lozerlaan, haar huidige locatie.
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140 Jaar opvang en herplaatsing   van zwerf- en afstandshonden en katten

Waar staan we nu…
In 2017 zijn we met ruim 20 vaste medewerkers en zo’n  
160 vrijwilligers 7 dagen per week in touw om de zwerf- en 
afstandsdieren uit Den Haag een veilige en liefdevolle opvang 
te geven. Gemiddeld zo’n 1800 honden en katten per jaar. 
In 2014 is er een definitief einde gekomen aan de 
samenwerking met de Dierenbescherming. 

Interne kliniek
Onze interne kliniek wordt bemand door 2 dierenartsen, 2 
assistenten en een aantal vaste vrijwilligers en is voorzien 
van moderne apparatuur, veelal geschonken door donateurs 
en vermogensfondsen. Vrijwel alle operaties worden hier 
uitgevoerd.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn staat bij het Haags Dierencentrum voorop. 
Dit is terug te vinden in de dagelijkse verzorging en het 
herplaatsingsbeleid. Maar ook aan de aandacht die we aan 
verbetering van het gedrag besteden. Alle hondenverzorgers 

hebben het diploma gedragstherapeut of zijn in opleiding 
hiervoor. Zo heeft ook het groter wordende aantal 
binnenkomende honden met gedragsproblemen weer kans 
op een toekomst. Dit geldt ook voor de hele bange katten of 
katten die ongewenst gedrag vertonen. Het spreekt vanzelf 
dat een medische oorzaak hiervan eerst wordt uitgesloten. 
Bij het aanleren van gewenst gedrag werken we niet met 
correctiematerialen. Deze veroorzaken pijn en stress bij 
de honden en bewerkstelligen niet het gewenste effect, 
integendeel! Het belonen van goed gedrag daarentegen 
levert resultaat op voor de lange termijn.

Hondenschool Quiebus
Een nauwe samenwerking is er met hondenschool Quiebus. 
Op ons terrein worden wekelijks cursussen gegeven voor 
mensen die een hond uit het asiel hebben geadopteerd, of 
voor andere geïnteresseerde hondenbezitters. Ook worden 
puppycursussen aangeboden en individuele begeleiding en/
of training bij een gedragsprobleem. Regelmatig wordt er 
een voorlichtingsavond gegeven op het asiel en voor vaste 
vrijwilligers bestaat de mogelijkheid om samen met een 
asielhond deel te nemen aan de cursus die speciaal voor de 
asielhonden wordt gegeven.

Pension
De katten logeren in gezellige kamers en de honden hebben 
een eigen kennel met uitloop. Gedurende het verblijf wordt 
gekeken of er een leuk hondenmaatje is voor een hond, zodat 
ze samen op de patio kunnen spelen. 

Vrijwilligers
Natuurlijk zijn we in de afgelopen jaren zover gekomen door 
de inzet van onze medewerkers, maar ook de vrijwilligers 
hebben hieraan bijgedragen en doen dit vandaag de dag nog, 
op allerlei manieren.

Donateurs, sponsors, erfenissen en legaten
Donateurs, sponsors, erfenissen en legaten hebben ervoor 
gezorgd dat wij het  financieel hebben rond gekregen, al was 
de situatie in 2012 zorgwekkend.

Lieve mensen, wij zijn trots op wat we, dankzij de dames 
die onze organisatie in 1877 oprichtten, heden ten dage 
voor de honden en katten zonder eigenaar kunnen doen. 
Verbetering is daarbij altijd ons streven. Dank voor de 
afgelopen jaren en blijf ons helpen



Nieuwe knutsel ideeën!

KinderrubriekKinderrubriek
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Het is alweer bijna zomer. Nog even naar school en dan straks 
lekker die lange vakantie. Waarschijnlijk heb je al heel veel 
leuke plannen over wat je dan allemaal wil gaan doen. Bij 
deze geven we je graag twee leuke ideeën extra. Leuk om te 
maken. En voor je hond en/of kat, zeker weten, heel leuk om 
te krijgen!

Mocht je geen eigen hond of kat hebben aan wie je het 
cadeau zou kunnen geven, bedenk dan dat je ook altijd een 
hond of kat uit het asiel er blij mee kunt maken.

1.  Naai van het lapje stof een klein zakje
2.  Vul het zakje met de snippertjes stof 

en kruiden en naai het zakje dicht. 
 Je kruidenkussen is nu klaar! 

1.  Knip het fleecekleedje in dunne stroken van 

ongeveer 3 x 20 cm.

2.  Haal het strookje fleece door de gaten van het matje 

heen en leg er twee stevige knopen in.

3.  Doe dit net zo lang totdat het matje helemaal vol is 

met vrolijke slierten van fleece.

  Je snuffelmat is nu klaar. Verstop wat lekkere 

brokjes tussen de stroken fleece en roep je hond 

maar. Het feest kan nu beginnen. Je hond kan nu op 

zoek naar lekkere brokjes tussen het zachte fleece.

Wat heb je nodig voor 
het maken van een 
snuffelkleed?

• 1 of 2 fleecekleedjes
•  Een rubberen gootsteen-

matje of een kunststofrekje
  (dat wordt gebruikt om een 

verfroller op uit te rollen)

Wat heb je nodig voor 

het maken van een 

kruidenkussen?

• Een lapje stof

• Kattenkruid

•  Extra vulling, bijvoorbeeld 

kleine snippers stof

•  Naald en draad of een 

naaimachine

Cadeau voor je hond:
een snuffelkleed!

Cadeau voor je kat: 
een kruidenkussen!

Een leuk en lekker zoekspel!

Roep je kat en spelen maar!! Goede antwoorden:
 1 A, 2 C, 3 B, 4 B
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KinderrubriekKinderrubriek
Hoeveel weet jij?
Hoeveel weet jij van het Haags Dierencentrum? Hoeveel weet jij over honden 
en katten? Op deze pagina kun je door middel van vier meerkeuzevragen je 
kennis testen. Ook kom je leuke dingen te weten bij ‘Wist je dat….?’

  Test je kennis 
  met de volgende vragen

Vraag 1:  Welk hondenras zie je op de foto? 

 A. Schotse Herder

 B. Lassie-hond

 C. Duitse herder

Vraag 2:   Hoe wordt het ‘snorrende’ geluid dat katten

  maken als zij blij zijn ook wel genoemd?

 A. Vliegen

 B. Mieren

 C. Spinnen

Vraag 3:   In ons asiel zitten honden en katten.

  Welk antwoord is het juiste?

 A. Er zitten meer honden in het asiel dan katten

 B. Er zitten meer katten in het asiel dan honden

 C.  Er zitten ongeveer evenveel honden en katten

  in het asiel

Vraag 4:  Wolven/honden leven met elkaar in een groep.

  Hoe noem je zo’n groep?

 A. Een school

 B. Een roedel

 C. Een kudde

Wist je dat...
honden en katten 
het vaak heel leuk 
vinden om 
zoekspelletjes te doen?

Wist je dat...
onze honden in de zomer 
ook een eigen zwembad 
krijgen?

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

Wist je dat...
er de afgelopen periode 
weer veel kittens werden 
geboren? Begin april beviel 
bij ons al een moederpoes 
van deze maar liefst zes 
superlieve baby’s. 



Voor meer informatie over deze honden en katten kijkt u op www.haagsdierencentrum.nl
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Astor, een prachtige en veerkrachtige hond, die heel graag begrepen wordt door zijn baasje en daar ook van 
opbloeit. Andere honden zijn niet favoriet bij hem, ook zou hij aan de lijn uitvallen. Het uitvalgedrag hebben 
wij nog niet gezien, maar wel zijn wij bezig om hem leuke ervaringen op te laten doen in de buurt van andere 
honden. Astor kan bijna niet wachten om zijn kennel te mogen verruilen voor een nieuw thuis!

Hallo, ik ben Simão, een Portugese Berghond. Als acht weken oude baby heb ik Portugal verlaten en ben ik 
in Nederland komen wonen. Helaas kon ik niet bij deze familie blijven. Maar wat ik in het asiel mee maak is 
ongekend. Iedereen hier vindt mij helemaal geweldig!! Ze maken selfies met mij, borstelen mijn vacht, geven mij 
kusjes en nemen mij mee naar buiten. Ik word er heel blij van en ben natuurlijk wel op zoek naar een thuis waar 
m’n baasjes dit allemaal ook doen en waar ik voor altijd mag blijven!

Piet zat, toen hij pas binnen was, verstopt in een hoekje van de kennel en probeerde de verzorgers weg te 
blaffen. We zijn met hem aan de slag gegaan om het vertrouwen in de mensen weer terug te krijgen. Gelukkig 
vindt Piet steeds meer vrijwilligers leuk en gaan de wandelingen in het bos ook steeds beter. Van z’n nieuwe 
baasje wil Piet graag nog wel wat begeleiding, naast heel veel liefde!

Hola, cómo estás? Ik ben Finn, 11 maanden oud en van oorsprong een Spanjaard. Sinds oktober 2016 woon ik 
in Nederland. Ze zeggen dat ik een blije pup ben! Ik vind namelijk iedereen fantastisch en ik ben lekker druk. Ik 
houd van gek doen, heerlijk rennen en spelen en als ik tijd heb,  houd  ik ook van een knuffel. Helaas lukt het 
alleen thuis blijven nog niet zo goed, maar dat wil ik best leren!

Kate, heet deze knappe poes van vier jaar. Deze bijzondere dame is op zoek naar een rustig en stabiel 
meerpersoonshuishouden waar zij de tijd krijgt om haar nieuwe omgeving op haar gemak te verkennen. In het 
begin is zij erg stressgevoelig en kan zij wel eens onder de indruk raken van de situatie. Kate geniet van aandacht 
en zoekt graag de gezelligheid op. Rust, geduld en tijd om te wennen, zijn voor Kate wel een must.

Sokkie is een prachtig poesje van zeven jaar. Deze knappe dame is op zoek naar een fijn thuis waar zij vooral 
haar eigen ding mag doen. Sokkie vindt hier en daar een aai prima maar vermaakt zichzelf ook. Voor Sokkie 
zoeken wij leuke eigenaren die haar helemaal in haar waarde laten. Bent u op zoek naar een lieve, maar 
vooral zelfstandige poes dan is onze Sokkie de kat voor u! 

‘Vocale’ Maria is een zelfstandige, vijfjarige dame. Ondanks dat,  wil ze best aandacht en maakt dit ook 
duidelijk. Vaak op een aanhoudende, vocale manier. Aanwezigheid van mensen is heel fijn, maar te lang 
aaien hoeft van haar niet. Spelen is super leuk en uitdagingen kunt u haar niet genoeg bieden. Heeft u hier 
tijd genoeg voor en wel oren naar Maria?

Tom, de enige man in deze rubriek. Deze kanjer van ongeveer dertien jaar geniet van aandacht maar 
vermaakt zichzelf ook prima. Hij is op zoek naar een huis waar hij eerst even mag wennen en dan helemaal 
vertroeteld gaat worden. Tom kan helaas niet met andere dieren of kinderen overweg. Tom is het type kat 
dat overdag makkelijk alleen thuis kan blijven, mits hij in de avond maar genoeg liefde krijgt!

Contactadvertenties
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Tristan Turner

“Support me and/or mock my stupidity”

Iedere dag een halve marathon lopen gedurende de 
hele maand mei om geld op te halen voor Stichting 
Haags Dierencentrum. 

Om iedere dag een halve marathon te lopen gedurende 
de maand mei kan alleen maar het werk zijn van 
iemand die wel erg gepassioneerd is om voor het Haags 
Dierencentrum zijn beste beentje voor te zetten. Deze 
ongelooflijke prestatie wordt uitgevoerd door Tristan 
Turner. Tristan heeft zelf twee katten uit het Haags 
Dierencentrum geadopteerd. Waarom Tristan deze 
bizarre uitdaging is aangegaan? 

“To support the amazing Haags Dierencentrum and 

hopefully raise a bit of money to fund the work they do. 

They rely solely on donations and the goodwill of people. 

They need a new incubator and that stuff costs more than 

just goodwill, sadly. Hopefully this ridiculous challenge 

might raise a little awareness and a little cash for an 

organization that has a large place in my heart.”

Het geld voor de incubator had hij na twee  dagen al 
ingezameld. De kliniek is er superblij mee. Een nieuw 
project was Kitty Cat, die een dure medische behandeling 
nodig had. Helaas kunnen we hier de eindstand niet 
melden, omdat Tristan nog loopt als dit blad wordt 
gedrukt. Maar wat zijn we trots op die man, wat een 
ongelooflijke prestatie!

Update lopende Projecten

Opbrengst h.a.h. collecte 2017 en Digicollecte
Dit jaar viel de collecteperiode in de week van 16 t/m 
22 april, net na Pasen. Ondanks dat het buiten best fris 
was,  konden we rekenen op de inzet van onze trouwe 
collectanten. En gelukkig ook op die van een aantal 
nieuwe!  Heel fijn is het dat we op zaterdag bij Jumbo 
Anemoonstraat en in het winkelcentrum De Savornin 
Lohman mochten staan, omdat de mensen die daar 
boodschappen doen  de asieldieren blijkbaar een warm 
hart toedragen. Ook de collectebus op de toonbank 
bij Florencia in de Torenstraat deed weer goed dienst! 
De hoogste busopbrengst was € 427,39, ingezameld 
door een vrijwilliger van de hondenafdeling. Super 
gedaan! Omdat niet iedereen langs de deur wil/kan 

collecteren, maar wel iets wil doen, is de Digicollecte 
in het leven geroepen. Via facebook maak je een eigen 
collectepagina aan, heel simpel. Een voordeel is ook dat 
je niet persé aan een bepaalde periode gebonden bent. 
De collecteweek en Werelddierendag zijn natuurlijk 
momenten bij uitstek. Maak ook een pagina aan, ga naar 
www.haagsdierencentrum.digicollect.nl
De hoogste opbrengst werd gespot op de pagina van 
onze operationeel manager, € 303,00!
De opbrengst van de h.a.h. collecte en Digicollecte is 
€  3.826,75

Iedereen geweldig bedankt daarvoor, ook de gevers!
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Geniet van een heerlijke zomer 
in één van deze strandpaviljoens
De eigenaren van vijf strandtenten reageerden enthousiast op onze oproep ‘Ook voor ons is het hoogseizoen’ 
waarin we hen vroegen een collectebus voor de asieldieren te plaatsen.

De Fuut
Op een prachtige plek aan het Zuiderstrand, na de 
zeilvereniging, runt Leo van de Vegt al 17 jaar ‘de Fuut’. 
Het vrolijk geel geverfde strandpaviljoen vormt een zonnig 
contrast met de blauwe lucht waarin de wolken vandaag 
snel voorbij trekken. Druk bezig met de voorbereidingen in 
de keuken, maar wel even tijd voor koffie. De Fuut is niet zo 
maar een strandtent. 
Gedurende het hele seizoen is er muziek, dans en theater, 
zoals Solo’s@theSea 2017 en Jazz op zondag. Kijk voor het 
volledige programma op www.defuut.nl
Leo van de Vegt: ik heb een zwak voor honden, ook in 
mijn strandtent zijn ze welkom. Wel aangelijnd, dat is een 
voorwaarde. De band met mijn eigen hondje was heel  erg 
hecht. Nu houd ik het af en toe bij een logeetje.’ 

Voor de asieldieren van het HDC zet Leo graag een 
collectebus neer. Het wordt vast een heerlijke zomer!

Er is maar één 
Leuk in Kijkduin 
‘Wij zijn een gezellige familie strandclub met een 
strandspeeltuin! Hebben voor ieder wat wils waardoor 
we allemaal kunnen genieten van een heerlijke 
stranddag. Wij krijgen ons vlees geleverd door de 
bekende biologische scharrel sterrenslagerij ‘Het 
oude Ambacht’. Daarom kunnen wij u verschillende 
biologische specialiteiten aanbieden. Ook hebben wij 
aan de kinderen gedacht en hebben wij onder andere  
van het merk organix Goodies verantwoorde chips en 
koekjes en onze ijsleverancier IJsboerke heeft het minst 
aantal calorieën in de kinderijsjes vergeleken bij andere 
merken, omdat er geen suiker in een groot deel van 
hun ijsjes zit! Dit alles kunnen wij u voor een leuke prijs 
bieden, omdat wij een Selfservice concept hebben en 
daardoor de kosten op mankracht wat kunnen drukken. 
Voor het HDC plaatsen we graag een collectebus!’
www.strandclubleuk.nl
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Strandtent Soomers: 
helemaal jezelf zijn op het Scheveningse strand
Sinds 2001 is er op het Noorderstrand van Scheveningen 
een strandtent waar je helemaal jezelf kunt zijn. Bij Soomers 
kun je in een ongedwongen sfeer zonnen, relaxen, loungen 
en genieten van heerlijke muziek en lekker eten voor een 
betaalbare prijs. Uiteraard is het bij Soomers mogelijk om met 
je voeten in het zand te lunchen en te dineren.
Eigenaar Erwin de Jong: ‘Jullie zijn van harte welkom om bij ons 
een collectebus te plaatsen. Veel succes met jullie goede werk.’
www.strandtentsoomers.nl

La Cantina
Een strandpaviljoen, dat naast een zee van ruimte, nog 
een aantal belangrijke voordelen biedt. De vele gratis 
parkeerplaatsen (tot 18.00 uur) op 25 meter afstand, 
twee aparte feestzalen beide met een eigen terras, 
gelegen aan het breedste stuk van het Zuiderstrand en 
op steenworp afstand van het Zuiderstrandtheater.
Richard Arnold: ‘Wij kunnen kort zijn over waarom wij 
de collectebus van jullie hebben geplaatst op strand 
paviljoen La Cantina. Wij trekken ons het lot van alle 
dieren aan, en speciaal dat van honden, en vinden 
dat jullie erg goede dingen doen. Wij hebben zelf ook 
meerdere honden. En vinden het gezellig als gasten 
hun hond hebben uitgelaten op het strand, dat ze nog 
even binnen komen om wat te drinken, voor de honden 
staan overal op het terras waterbakken klaar’.
www.lacantina.nl

Welkom bij 
Parker Beachclub
Hét adres voor een gezellige en ongedwongen dag aan 
het strand. Gelegen ten zuiden van Kijkduin is dit stuk 
strand één van de best bewaarde geheimen van Den Haag. 
Trakteer jezelf ook eens op een gezellige avond met familie 
of vrienden met als uitzicht de ondergaande zon. Wat wil 
je nog meer? Ook voor hondenliefhebbers is het bij Parker 
Beachclub een walhalla zonder dat de andere gasten er last 
van hebben. Het leuke is dat de eigenaren twee honden 
hebben geadopteerd uit het asiel. 
Een collectebus? Ja natuurlijk, zet maar neer hoor!
www.parkerbeachclub.nl
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Langzitters

Muppet is een mooie rood-witte dame van vijf jaar die weet wat zij wil. Zo houdt ze 
niet van soortgenoten, blaffende vriendjes en kindertjes. Nee, mevrouw houdt van 
haar rust. In haar nieuwe thuis heeft ze in het begin vooral tijd nodig om te wennen. 
U moet dan zeker niet teveel van haar verwachten. Ze houdt best van knuffels, 
maar pas als ze er zelf om vraagt. Voor Muppet zijn we op zoek naar een liefdevol 
thuis, waar ze langzaam op mag bloeien. Waar een lieve eigenaar met veel geduld 
en een grote voorraad kattensnoepjes voor altijd haar vertrouwen wint. 

Iljo heeft onze harten al lang gestolen. Deze lekkere kerel van zeven jaar is zo super 
lief. U hebt even de tijd nodig om dat te ontdekken, want Iljo is erg onzeker en geeft 
zich niet meteen bloot. Als hij eenmaal gewend is, komt zijn knuffelige kant naar 
voren en dan is er geen houden meer aan. Wie is de gelukkige die onze zwart-witte 
kanjer een heel fijn thuis kan geven voor de rest van zijn bestaan? Wij weten zeker 
dat u daar geen spijt van zal krijgen!

Dit is hij dan, onze knappe man King. King is een actieve staff die bruist van energie. 
Omdat hij hier in een kennel verblijft, weet hij soms van gekkigheid niet meer wat 
hij moet doen. Als we met hem gaan wandelen kan hij soms in de riem happen of 
gek om je heen springen. King is daarom ook heel hard op zoek naar een eigenaar 
die minstens net zoveel energie heeft als hij. Helaas houdt King niet van andere 
honden. Een nieuwe eigenaar zal dus creatief aan de slag moeten gaan door bijv. 
met hem te gaan hardlopen of fietsen.

Deze grappige, driejarige  drukke clown is Pascha. Hij vindt het geweldig om met 
ballen te spelen. Het liefst met niet 1, niet 2, maar met 3 tennisballen tegelijk! 
Tijdens de wandelingen buiten loopt hij met zo veel mogelijk stokken in zijn bek. 
Pascha is gek op voer, soms zelfs iets te gek. Hier zijn wij dan ook druk bezig 
geweest met het begeleiden van zijn voernijd. Wij zoeken een lieve baas zonder 
andere huisdieren die dit thuis voort wil zetten en Pascha een fijn leven wil geven. 
Voldoende  tijd (en tennisballen) om er lekker samen op uit te gaan horen daarbij!
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www.oranjevanloon.nl

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

wij zorgen voor een juiste productie die past in  

elk budget. 

Dankzij onze eigen studio met een moderne CTP 

configuratie, onze moderne drukpersen en eigen 

afwerking zijn wij in staat een constante kwaliteit 

te leveren met een korte doorlooptijd.

Vraag om een offerte en ervaar onze service en 

concurrerende prijzen!

Bel vandaag nog met de offertelijn: 

070 385 94 00, of mail naar oranjevl@euronet.nl

Chroomstraat 33 -2544 EX Den Haag  

Nu ook Canvasprint.

Kijk op onze site voor de 

aanbiedingen.

www.oranjevanloon.nl

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

H.H.C.
 Haaglanden Huisdieren

Crematorium

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag, zondag en op feestdagen van 14.00 uur tot 18.00 uur.

U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
070-3825500 / 070-3350222

Orionstraat 8, 2516 AS Den Haag (Binckhorst)
e-mail: info@haaglandencrematorium.nl

www.dierencrematorium.com

Hoi, ik ben het weer, Jane!

Vanuit mijn mand kan ik zo de kliniek 
inkijken. Ze hebben het daar elke 
dag druk met alle nieuwe dieren die 
binnenkomen, maar ook dieren die 
ziek zijn. Laatst was er een heel nest 
kleine bolletjes dat voor de eerste 
prik langskwam, lief joh! Een paar 
weken geleden moest ik ook zelf 
ervaren om patiënt te zijn.

Mijn lievelingsmens vond toen een 
plekje in mijn wang. En toen de 
dierenarts er naar keek, trok iedereen 
ineens een heel ernstig gezicht, ik 
begreep niet waarom, ik voelde me 
kiplekker hoor! De volgende dag keek 
iedereen weer heel ernstig en ik kreeg 
een heleboel knuffels. Op de tafel 
waar het licht zo fel schijnt,  moest ik 
gaan zitten. De dierenarts keek weer 
naar mijn lip en ik kreeg er een prik 
in. Verder kon ik niet zo goed zien wat 

er gebeurde maar iedereen vertelde 
me dat ik de dapperste hond was en 
dat ik zo knap was. Het plekje dat 
de dierenarts een week geleden uit 
mijn lip haalde was… tja, een moeilijk 
woord. Maar wat vooral belangrijk was 
dat het helemaal weg moest anders 
zou ik er ziek van worden. Na heel veel 
knuffels en een heel diep dutje werd ik 
wakker met een dikke lip.

Mijn lievelingmens was super blij om 
me te zien. Ze vertelde ook dat er veel 
mensen aan me dachten. Nou, ik wilde 
vooral naar huis. Om daar samen met 
mijn harige huisgenoten lekker veel 
te slapen. Inmiddels voel ik me weer 
helemaal de oude en dat stukje lip wat 
ik mis zie je niet hoor, ik ben nog net 
zo knap!

Dag! Liefs van Jane




