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Ons streven is om voor elk dier een nieuw thuis te vinden. En 

voor het ene dier gaat dat sneller dan voor het andere dier. 

Zo hebben we op de hondenafdeling nu veertien honden die 

een jaar of langer bij ons wonen. Het team van verzorgers, 

dierenartsen en vrijwilligers geeft ze alle liefde en aandacht 

maar ze zouden zo graag een fijne plek voor altijd vinden. 

Net als de zeven katten die ook al tot vier maanden bij ons 

wonen en graag een schoot zouden willen hebben om lekker 

te kroelen.

De zomer komt eraan en dat is een tijd waarin u weer lekker 

naar buiten gaat en dat geldt ook voor de dieren. Wij krijgen 

dan meer honden en katten binnen. Er worden dieren 

geboren en mensen gaan op vakantie. 

U weet natuurlijk dat we per jaar zo’n 1.700 zwerfhonden 

en -katten in Den Haag opvangen, maar weet u ook dat we 

een pension hebben? Daar vinden honden en katten als 

hun baasjes op vakantie zijn, of tijdelijk niet voor ze kunnen 

zorgen, een veilig en warm tweede huis. Waar met net zo 

veel liefde voor de dieren wordt gezorgd en ze, als ze dat 

willen, kunnen spelen met andere dieren. Sommige blijven 

één of twee weken, andere komen naar de dagopvang omdat 

alleen thuis zijn als je baasje weg is, niet zo gezellig is. Er is 

veel mogelijk. Wilt u de komende tijd gebruik maken van het 

pension of de dagopvang, dan helpen de medewerkers van 

de receptie u graag (receptie@haagsdierencentrum.nl). Info 

en tarieven vindt u op onze site www.haagsdierencentrum.nl 

Wij gaan onverminderd door om elke binnengebrachte 

zwerfhond of –kat  de liefde en aandacht te geven die het 

dier nodig heeft. En dat mede dankzij uw hulp. Heel hartelijk 

dank voor uw steun en we wensen u namens alle collega’s en 

vrijwilligers een hele fijne zomer toe!

Hanneke Grolman
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Beste donateur Inhoud

Redactie
Hanneke Grolman
Anita Kloet-Bulsing
Inge Metz

Sabrina Riekerk
Martine van der Stok 
Noor van Steden (eindredactie)

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). 
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

De foto van Dixie (cover) en de foto van Tom 
(hierboven) is gemaakt door Arjan Boerlage.
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De diagnose voor onze lieve Dixie
Alle dieren die bij ons binnenkomen worden door de 
dierenarts onderzocht, gevaccineerd en gechipt. Onze lieve 
Dixie moest iets vaker bij de kliniek langskomen, omdat er 
bij binnenkomst een hartruis was ontdekt. Een hartruis is 
een bijgeluid dat wordt veroorzaakt door wervelingen van 
bloed in het hart. Een hartruis, ook wel een souffle genoemd, 
kan onschuldig zijn maar kan ook veroorzaakt worden door 
verschillende hartafwijkingen.

Om een juiste diagnose te kunnen stellen moest er een 
echo worden gemaakt van Dixie’s hart. Met behulp van 
deze beeldvorming kan de dierenarts de hartspier en de 
functie van de hartkleppen goed beoordelen. Er wordt onder 
meer gekeken of de hartspier normaal van dikte is, of de 
verschillende kleppen goed sluiten en of het bloed goed door 
de kamers en boezems van het hart stroomt. Een hartecho kan 
niet iedereen maken, daarom mocht Dixie met de verzorgers 
van de hondenafdeling op roadtrip naar een dierenarts die 
hier veel ervaring mee heeft.

Na het onderzoek blijkt Dixie een aortastenose te hebben. Dit 
is een aangeboren hartaandoening waarbij de hoofdslagader 
(aorta) vernauwd is in de buurt van de aortakleppen. Als de 
vernauwing groot is dan moet het hart extra hard werken om 
genoeg bloed vanuit het hart naar het lichaam te pompen. 

Omdat het hart tegen zo’n grote weerstand in moet pompen 
verdikt de hartspier. Doordat de spier dikker wordt, is er minder 
ruimte voor bloed in de linkerkamer en als gevolg hiervan kan 
er uiteindelijk hartfalen optreden. Hoe erger de vernauwing, 
hoe ernstiger de ziekte. Gelukkig valt de vernauwing bij Dixie 
mee en hoeft hij nu geen medicatie te krijgen. Nu bekend is 
dat hij een aortastenose heeft is het wel verstandig ieder jaar 
een echo te laten maken, zodat er bijgehouden kan worden of 
er door de tijd veranderingen optreden.

Ondertussen tikt Dixie’s hartje geduldig door, wachtend op 
een fijn nieuw thuis. Aangeraden wordt om veel met hem te 
knuffelen, want dat is wel zijn grootste hobby. Het liefst laten 
wij van alle dieren met een hartruis een echo maken bij een 
specialist. Maar echo’s maken kost veel geld en dat is voor het 
asiel financieel niet op te brengen. Dankzij donaties was er 
voor Dixie gelukkig wel de mogelijkheid om verder onderzoek 
te laten doen. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor alle donaties 
die worden gedaan!

Droomwens
Al langere tijd zouden wij in onze kliniek graag een goed 
echo apparaat willen hebben. Een voordeel van een 
‘eigen’ echo apparaat is dat de dierenartsen sneller 
kunnen overgaan tot het maken van een echo en de 
diagnose kunnen stellen, waardoor we sneller kunnen 
starten met de juiste behandeling en het verblijf van een 
dier verkort kan worden. En er zijn natuurlijk nog veel 
meer voordelen te bedenken. Naast een (tweedehands) 
echoapparaat is een gedegen opleiding van onze twee 
dierenartsen noodzakelijk, om goed te kunnen aflezen 
en diagnosticeren. De opleiding is net zo belangrijk als 
het apparaat zelf. Nu nog een droomwens, maar we 
gaan ervoor dat het werkelijkheid wordt. We houden u 
op de hoogte via www.haagsdierencentrum.nl
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Brieven van de baas

Dag lieve mensen, hier weer eens een berichtje 

van Hummel en Frummel, oftewel van Coco 

en Dribble. Kennen jullie ons nog? We zijn al 

meer dan een jaar geleden bij jullie weggegaan 

naar ons nieuwe huis in Waddinxveen. Het gaat 

erg goed met ons! We zijn pas weer naar de 

kapper geweest en moeten nu van onze baasjes 

een jas aan als we naar buiten gaan in de kou. 

Kijk maar op de foto! Dribble heeft een stoere 

donkerbruine mannenjas en Coco een bontjasje 

met witte hartjes. Zonder onze jas vinden we 

het buiten wel erg koud hoor. Maar we moeten 

toch wandelen met onze baasjes, dat doen we 

dan toch maar...

Heel veel liefs en knuffels van ons voor 

iedereen die we nog kennen!

Coco en Dribble 

Na inmiddels ruim zes jaar als dierenarts 
betrokken te zijn geweest bij verschillende 
dierenasielen, waaronder het Haags 
Dierencentrum, was het voor ons vanzelfsprekend dat een eventuele gezinsuitbreiding in de vorm van een hondje uit het asiel zou moeten komen. Omdat het nog wel even moest klikken met de dove, Arubaanse zwerfkat, mocht pup Roosje een paar dagen bij ons logeren. 

Maar al heel snel konden we dit zachtaardige, vrolijke hondje niet meer wegdenken uit ons leven! Inmiddels is ze een volwaardig lid van ons gezin en houden we allemaal ontzettend veel van haar. 
Wat zijn we blij dat Roosje bij ons is komen 
wonen!

Marloes, Eric, Mila en Noa

Coco en Dribble 

Roosje
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Kattenkrabbels
Lieve medewerkers van het Haags Dierencentrum,

Hierbij een update over Sok(kie)! We kunnen zeggen: Perfect 

match!! Wat een lieve poes is Sok(kie) als je haar rustig benadert. 

Een beetje op zichzelf, maar ze is ook graag bij ons in de buurt. 

Werken we thuis, dan komt ze gezellig op een stoel bij ons liggen. 

Kijken we tv, dan kiest ze voor het mandje in de buurt van de 

bank. Het aaien gaat heel goed en vindt ze ook heel fijn. Ze geeft zelf 

aan als ze er klaar mee is. Slaan doet ze eigenlijk niet meer en als ze het doet, zonder 

nagels (fijn!). Enneh…, ze is een beetje afgevallen ;-) Het gevoel zit goed van alle kanten. 

Lieve groet, de familie van Sok(kie)

Beste medewerkers van de kattenafdeling,

Graag willen wij jullie laten weten hoe het 
gaat met Souf.
Op 13-11-2017 hebben wij Souf bij jullie 
opgehaald. Sindsdien is het nooit meer saai 
in huis. Souf is een hele lieve kater maar 
ook een echte boef. Wij kunnen enorm lachen 
om zijn streken en zijn echt heel blij met 
hem. Sinds kort mag hij lekker buiten spelen 
en daar maakt hij dankbaar gebruik van. Wij 
hopen dat Souf nog lang bij ons mag blijven 
en dat zijn gezondheid goed blijft.

Groeten van ons en Souf

Beste allen, 
Op 9 december jl. hebben wij Archie bij jullie opgehaald, 
een zogehe ten 'projec tka t' die erg bang was voor de wereld 
om hem heen. Op jullie advies hee f t Archie bij ons thuis 
in eerste instan tie een kleine overzich telijke ruimte to t 
zijn beschikking gekregen, zoda t hij rust ig vertrouwen 
kon opbouwen, terwijl wij na tuurlijk regelma tig op bezoek 
kwamen. S tapje voor stapje zagen we da t Archie meer 
vertrouwen in ons en zichzel f kreeg en inmiddels hee f t hij 
toegang to t he t hele huis. Di t to t groo t plezier! Hij speelt 
vol en thousiasme in de woonkamer, slaap t bij ons op bed en 
is dol op knuf felen (en e ten, favorie tspeeltje is dan ook de 
'snackbal'). Bijna alles gaa t gepaard me t luid gespin.
He t is on tze t tend leuk en belonend om zo'n angst ig en onzeker 
beestje te zien opbloeien to t een blije, tevreden ka t en da t 
ook nog in zo'n rela tief korte t ijd. 
Hartelijke groe t, Maartje en Richard

Coco en Dribble 

Archie

Souf

Sok(kie)
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Het HDC is voornemens meer van zich te laten horen en ook te laten zien, dat is u misschien al 
opgevallen. De mailing ‘Warme deken’, de postercampagne ‘Bestemming onbekend’, Animail en 
de ‘Kittenmailing’ zijn daar concrete voorbeelden van. Zonder onze sponsors op het gebied van 
communicatiemiddelen was daar weinig van terecht gekomen. Oranje van Loon Drukkers is één 
van die sponsors waar wij op kunnen rekenen als het om drukwerk gaat!

Reden genoeg om Ron Zijlstra (eigenaar en drijvende kracht) hier aan het woord te laten:

Wanneer zijn jullie (is je vader?) gestart en wat maakt 
Oranje van Loon volgens jou zo bijzonder?
‘Drukkerij Oranje is in 1940 opgericht door dhr. A.J. Oranje. 
Mijn opa had samen met zijn broer drukkerij Zijlstra. Op een 
gegeven moment was het beter dat de broers allebei hun 
eigen weg gingen waarna mijn opa drukkerij Oranje overnam. 
Mijn vader nam deze drukkerij van zijn vader over en in 1991 
werd Drukkerij Van Loon uit de Spaarnestraat overgenomen. 
Het bedrijf ging toen verder als Grafisch bedrijf Oranje Van 
Loon. In 2007 ben ik verder gegaan als Oranje van Loon 
Drukkers. Oranje van Loon Drukkers is laagdrempelig, wat wil 
zeggen dat iedereen bij ons welkom is. Voor iedereen doen 
we ons best en mocht er een probleem zijn opgetreden dan 
lopen we hier niet voor weg. Iedereen is welkom om in de 
productie mee te kijken en onze koffie is de beste van Den 
Haag.’
 
Wat is er in de loop der jaren eigenlijk veranderd op het 
gebied van drukwerk?
‘Tsja, wat is er niet veranderd. Door de intrede van de 
computer en internet is het hele proces veranderd. Waar 
we meer dan dertig jaar geleden nog met loden letters bezig 
waren, gebeurt nu bijna alles met behulp van computers. 
Tevens zijn de levertijden en de productietijd sterk verkleind.’
 
Waar zit volgens jou de ‘kwaliteit’ van jullie bedrijf?
‘Wij zijn heel betrokken bij het werk en de klanten en 
proberen dit ook uit te dragen. We doen onze uiterste best 
om ook de (bijna) onmogelijke opdrachten voor de deadline 
gereed te krijgen. Of je heel veel verstand van drukwerk hebt 
of heel weinig, wij helpen iedereen. En zoals ik al zei, iedereen 
is welkom om de productie van dichtbij te bekijken.’

Ik zie een foto van een hond op je kantoor, kun je er iets over 
vertellen?
‘De foto die hier hangt is een foto van Vesta. De oude hond 
van mijn ouders. Het was een Mechelse herder die helaas 
niet zo oud is geworden, maar wat een geweldige hond was 
hij. Omdat mijn vader op woensdag nog komt helpen met de 
financiële administratie hebben we daar de foto opgehangen.’

Wat is voor jou de reden om het Haags Dierencentrum te 
sponsoren? 
‘Ik ben opgevoed in een gezin met altijd huisdieren om ons 
heen. Parkietjes, vissen, wandelende takken, cavia’s, honden 
en katten. Zelf hebben we  thuis ook nog een kat (Goofy) 
van 17 jaar. Goofy en Joszef (onze andere kat die een paar 
jaar geleden op 20-jarige leeftijd is overleden) gingen altijd 
tijdens de zomer op vakantie in het pension van het Haags 
Dierencentrum.’

Ron Zijlstra, achterste rij, tweede van links, met zijn team.

Interview met een sponsor
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Hoi, ik ben het weer, Jane!
Het is bijna vakantietijd en ik lig in mijn zachte mand op kantoor te 
bedenken wat voor leuks we straks allemaal gaan doen, als ik bij de 
receptie de deur open hoor gaan… “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, 
leuk!” hoor ik Dixie mompelen. “Knap gedaan hoor jongen!” zegt een 
van de meisjes van de hondenafdeling,” hier een koekje voor jou man”.

‘Knap’ en ‘koekje’ allebei in één zin, dat kan toch ook voor mij bedoeld 
zijn, toch? Ik sta maar eens op en loop naar de deur. “Oh ja, Jane doen 
we ook, natuurlijk, dat is ook leuk” zegt iemand. Ik heb geen idee wat het 
plan is, maar iedereen kijkt blij en er is koek, dus ik ga heel graag mee.

Boven zijn er gezellige mensen en ik mag op de foto. En niet zomaar 
een foto! Er is een hele studio neergezet voor vandaag. Meneer Arjan 
Boerlage maakt echt professionele foto’s en doet dit geheel kosteloos 
om ons, asielhonden en -katten te helpen. Wat goed! Ik heb het erg naar 
m’n zin, ik voel me net een topmodel.

“Knap is ze he” zegt mijn lievelingsmens, iedereen kijkt blij naar het 
scherm en ik krijg nog koek. Ik hoor als ik wegloop iemand nog iets 
zeggen over een ‘centenbaksmoel’ maar dat ging vast over Dixie. Het is 
toch zo dat ik de aller, aller knapste ben.

En zeg nou zelf, de foto is ook prachtig geworden, toch?

Dikke knuffel en liefs van Jane

www.boerlagefotografie.nl
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Tof kado voor je kat:  
Een Trui-mandje! 
Hoe maak je het?
1.  Leg de mouwen uit en rol de onderkant van de trui op. Vul het liggedeelte met het oude kussentje of met lapjes op. Naai de onderkant van de trui dicht.2.  Zorg ervoor dat de uiteinden van de mouwen iets overlappen en naai de uiteinden aan elkaar vast.
3.  De mouwen worden de buitenrand van het mandje, die je opvult met oude lapjes of ander vulling.
4.  Naai beide mouwen aan de bovenkant van de opgerolde rand van de trui vast.5. Maak als laatste de hals van de trui dicht.

Klaar is je
kattenmandje!

Kinderrubriek
Nog even naar school en dan straks die lekkere, lange zomervakantie. Hopelijk gaat de zon veel schijnen 

en wordt het heerlijk warm weer. Als het buiten warm is, kun je lekker met je blote voeten in je slippers 

en kunnen je (dikke, lange) sokken in de kast blijven. Of nee, haal ze er maar uit, want weet je dat je met 

sokken hele leuke speeltjes voor je hond of kat kunt maken?! En kijk meteen even of je ergens een trui 

kunt vinden die je niet meer draagt…

Superleuk voor je hond:

Sokspeeltjes
Hoe maak je het?
1.   Stop de tennisbal in de sok en leg 

er een knoop in zodat de bal er niet 

uitvalt. Je hebt nu een leuk speeltje 

om mee te gooien voor je hond. 

2.  Stop het lege plastic flesje in de sok 

en leg ook hier weer een knoop in.

  Je hebt nu een leuk speeltje dat 

kraakt als je hond het vastpakt.

Heel veel speelplezier!!

Wat heb je nodig?
- Lange sokken
- Een bal 
- Een leeg plastic flesje

Wat heb je nodig?

- Een oude trui
- Naald en draad 

- Schaar
- Vulling van een oud kussen of oude lapjes
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Kinderrubriek
Hoeveel weet jij?
Hoeveel weet jij van het Haags Dierencentrum? Hoeveel weet jij over honden en 
katten? Op deze pagina kun je door middel van vier meerkeuzevragen je kennis 
testen. Ook kom je leuke dingen over honden, katten en het asiel te weten bij 
“Wist je dat…?”.

  Test je kennis 
  met de volgende vragen

 Vraag 1: Welk hondenras zie je op de foto?

  A. Jack Russel Terriër

  B. Yorkshire Terriër

  C. Dwergschnautzer 

 Vraag 2: Waarmee  ‘praten’ honden het meest?

  A. Hun staart en oren

  B. Hun stem
  C. Hun poten

 Vraag 3:  Waarom krabt een kat 

  aan bijvoorbeeld een krabpaal?

  A. Om zijn nagels kort te houden

  B. Zijn geur achter te laten

  C. Beide 

 Vraag 4: Een veel voorkomende 

  ziekte bij katten is?

  A. Kennelkuch
  B. Niesziekte
  C. Griep

Wist je dat...
Er ook deze zomer 
weer heel veel honden 
en katten haast niet 
kunnen wachten totdat 
zij opgehaald worden 
door een lieve, nieuwe 
eigenaar?

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

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

Wist je dat...
Nadat er een hond een thuis 
heeft gevonden er altijd nog 
iemand van het asiel op be-
zoek gaat bij de hond en zijn 
nieuwe eigenaar? (zie hier-
onder de foto van een zeer 
tevreden geplaatst hondje).
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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

Na een bezoek aan het Haags Dierencentrum, besloot de 
heer Bannet een wel heel bijzondere donatie te doen. Een 
donatie met een enorme meerwaarde voor de ruim 1.700 
zwerfhonden en katten die jaarlijks bij het HDC binnenkomen. 
Afgelopen februari werd door zijn gift namelijk een volledig 
camerasysteem in het HDC geplaatst, bestaande uit ruim 
26 camera’s en monitoren die op strategische plekken in de 
dierverblijven en de kliniek zijn bevestigd.

Hiermee zijn we in staat om onze (zwerf)dieren 24/7 te 
monitoren, ook op momenten dat we niet fysiek aanwezig 
zijn, zoals gedurende de avond en nacht. Op deze manier 
kunnen we de dieren goed in de gaten houden, zien we waar 
ze blij van worden of waar ze bang van zijn. Slapen ze ’s nachts 
rustig of juist niet? Veel van deze wezenlijke informatie over 
het gedrag en welzijn van onze dieren was voor de plaatsing 
van het camerasysteem voor ons onbekend. Dankzij deze 
donatie hebben we nu een volledig beeld van het dier en 
kunnen we:

 1. Nog beter voor ze zorgen
 2.  Gerichter met ze trainen om ongewenst gedrag 
  om te zetten in gewenst gedrag
 3.  Ze nog beter leren kennen en krijgen we een 
   goed en volledig beeld van het dier, wat de   

kans op herplaatsing bij een fijne nieuwe baas  
significant vergroot.

We zijn dan ook enorm dankbaar voor deze indrukwekkende 
donatie!!

Een volledig camerasysteem!
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Langzitters zoeken een thuis!

Kanjer Bram, daar zit je dan, 6 jaar oud en barstensvol energie, in het asiel. Leuke,  
stoere zwart/witte vent. Wij vinden het voor jou ook echt niet leuk hoor. We weten 
al lang dat je van knuffelen houdt en ook van spelen, maar dat je in een dolle bui ook 
wel eens ‘door kan slaan’. En daar moeten jouw nieuwe mensenvrienden wel mee 
om kunnen gaan. Lekker veel uitdagingen en veel afleiding zullen zeker helpen dit 
gedrag in goede banen te leiden. En wat dacht je van een tuintje om in te scharrelen 
Bram? We zoeken dus eigenlijk lieve mensen die jou in je waarde laten, met heel veel 
speeltjes en tijd om te spelen, zonder andere dieren, maar wel met een gezellig lapje 
groen bij het huis.

Lieve Bella, jouw leventje is op straat begonnen. Een leven waarin je misschien hebt 
moeten zoeken naar een veilige schuilplek en eten. Daar stond tegenover dat je 
alle vrijheid had. Ineens beland je in het asiel. Je bent volledig van slag en vertrouwt 
niemand. Je verstopt je en kruipt onder een dekentje om voor ons onzichtbaar te zijn. 
Terwijl wij er alles aan doen om jouw vertrouwen te winnen. En ineens, ineens piept 
daar jouw lieve karaktertje tevoorschijn. We zullen er alles aan doen om voor jou een 
veilig, rustig en stabiel huisje te vinden waar je kan opbloeien en weer gewoon kat 
kan zijn. We beloven dat er geen andere katten wonen, omdat je die eng vindt.

Bully, kantoorbuddy, (vr)eetgigant en knuffelkampioen. Wat moeten we zonder jou 
op kantoor? Je enthousiaste begroeting in de ochtend. Je peinzende blik als je op je 
eigen bank zit. Waar denk je aan, nog geen half vier, nog geen etenstijd? Per ongeluk 
af en toe een windje latend… Je wint ieder die binnenkomt zo om je poot en krijgt er 
meestal iets lekkers voor terug. Maar jou kennende doe je het daar toch niet voor... 
Je bent een bijzondere, lieve kerel, we gunnen je zo graag een echt thuis (beneden 
of met een lift). Met lieve eigenaren, die heel erg van je gaan genieten. Wij zullen je 
missen maar weten dat jij dan pas het aller gelukkigst bent. 

Thaigo, lieve, knappe jongen, ook jij bent al een tijdje toe aan een fijn thuis. Ondanks 
dat je pas drie jaar bent, kwam je voor de vierde keer in het asiel terecht. Je baasjes 
hadden niet voldoende tijd meer en zagen geen andere oplossing. Juist voor jou is het 
belangrijk dat je baas er voor je is. Dat er meer dan genoeg tijd is om te wandelen en 
te spelen. Hier kun je een hoop van je energie in kwijtraken en heb je geen behoefte 
aan andere dingen. Je hebt graag leuke mensen om je heen en vindt het heerlijk om 
na een fikse wandeling lekker samen te chillen. Wij duimen heel hard dat een lieve 
baas zich nu snel meldt en dat voor jou eindelijk en voor altijd de zon gaat schijnen.
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Almo Nature is natuurlijk huisdiervoer voor katten en honden 
dat is ontwikkeld vanuit hun oogpunt. Almo Nature is zeer 
begaan met zijn liefdadigheidsprojecten die dieren, natuur en 
biodiversiteit beschermen. Sinds 1 januari 2018 heeft Almo 
Nature een stichting in het leven geroepen die tot doel heeft 
om met alle winst op diervoer projecten te ondersteunen 
ter bescherming van honden en katten en ter bevordering 
van de biodiversiteit. De Almo Nature stichting ofwel 
‘Fondazione Capellino’ is vernoemd naar de grondlegger van 
deze organisatie. De heer Capellino ziet de stichting als een 
economisch instrument dat ter beschikking staat van dieren, 
biodiversiteit en iedereen die het idee deelt dat er een nieuw 
verbond nodig is tussen mensen en alle andere levende 
wezens. 
De stichting ondersteunt in beginsel Italiaanse en Duitse 
organisaties die zich naar dit inzicht inzetten, maar vanaf 
maart jl. heeft ze ook haar intrede gedaan in Nederland.

Het Haags Dierencentrum is de eerste organisatie in 
Nederland die vanuit deze stichting een groot aantal 
hoogwaardige maaltijden voor dieren in nood gedoneerd 
heeft gekregen. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol voor 
ons als organisatie en - niet onbelangrijk - onze dieren zijn 
dol op Almo Nature! En daar houdt de samenwerking niet 
op. Niet alleen zijn de maaltijden die gebaseerd zijn op enkel 
natuurlijke producten een groot succes bij onze dieren, we 
vinden het als Haags Dierencentrum ook erg belangrijk om 
intensief in te zetten op dierenwelzijn in de breedste zin van 
het woord. Dit doen we heel graag samen met Almo Nature. 
Wordt vervolgd…

Met dank aan Almo Nature 
voor het vertrouwen 
in onze HDC-methode!

U bent donateur van het Haags Dierencentrum en draagt 
de zwerfhonden en -katten een warm hart toe. Misschien 
loopt u ook wel met de collectebus, zamelt u spullen in 
of heeft u zelf een dier geadopteerd. Maar ook als u er 
niet meer bent, kunt u de wereld mooier blijven maken 
door ook een deel van uw nalatenschap te schenken 
aan een goed doel. Zo wordt er ook na uw overlijden 
doorgewerkt aan het ideaal dat u heeft. Nalaten aan een 
goed doel kan alleen via een testament dat door een 
notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven 
verklaring) is niet voldoende.

U kunt op verschillende manieren nalaten aan een goed 
doel:
•  U laat (een deel van) uw geld, uw huis, aandelen of 

waardevolle spullen na aan het goede doel. Een 
legaat genoemd.

•  U benoemt het goede doel als mede-erfgenaam. 
Het goede doel deelt de erfenis dan met uw andere 
erfgenamen.

•  U kunt een goed doel ook als enige erfgenaam 
benoemen.

Wilt u meer lezen over nalaten aan een goed doel? 
Kijk dan op de website van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie, www.notaris.nl
Wilt u weten wat uw nalatenschap voor honden en katten 
zonder baas kan betekenen? Heeft u vragen over het 
opnemen van het Haags Dierencentrum in uw testament, 
of wilt u hierover geheel vrijblijvend van gedachten 
wisselen? Ik neem graag de tijd om met u over uw wensen 
te praten (hannekegrolman@haagsdierencentrum.nl). 
Belangrijk is dat u zich prettig voelt bij uw keuzes en er 
volledig achter staat. 

Almo Nature petfood + amore

Schenken aan de asieldieren, 
ook als u er niet meer bent
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Haagse Uitdaging aan de slag 
tijdens NLDoet

Elk jaar steken het bestuur en projectteam van de 
Haagse Uitdaging de handen uit de mouwen tijdens 
NLDoet. Tijdens deze dagen zoekt de Uitdaging een 
klus bij een maatschappelijke organisatie die al één of 
meerdere vragen heeft ingediend. Dit jaar was dat het 
Haags Dierencentrum aan de Lozerlaan.

Het Haags Dierencentrum had de vraag ingediend voor 
een steriele ‘keuken’ bij de kliniek om de dieren goed te 
kunnen verzorgen. Na een leuk gesprek met Inge Metz van 
het Dierencentrum bleek eigenlijk dat ze nog wel meer 
hulp konden gebruiken. ‘Naast de opvang van ruim 1.700 
honden en katten per jaar en de dieren die komen logeren 
in ons pension, geven we ook regelmatig cursussen in het 
dierencentrum. Het I-lokaal, zoals we dat hier noemen, 
kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken’, aldus Inge. ‘Er 
moet nodig geverfd worden en ook het meubilair is aan 
vervanging toe’.
En zo zijn op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart het bestuur, 
het projectteam, studenten van het ROC Mondriaan en 
vrijwilligers van founder Van Ameyde aan de slag gegaan 
met kwasten en gereedschap. Daarbij uiteraard geholpen 
door de inzet en materialen van verschillende
ondernemers. Zo heeft Boy Boelhouwer kleurrijke 
muurschilderingen verzorgd, heeft Mondial van der Velde 
’t Veentje Verhuizingen stalen archiefkasten gebracht en 
was ook zo vriendelijk om gelijk bij Provincie Zuid Holland 
een koelkast en weegschaal op te halen. Projectmanager 
Sandra had haar (handige) vader meegenomen die de 
koelkast en de reeds gekregen vaatwasser vakkundig 
heeft geïnstalleerd en keukenkastjes heeft geplaatst. De 
vrijwilligers van Van Ameyde hadden ook nog de nodige 
spullen meegenomen, zoals koffiemokken, theeglazen, 
een whiteboard en toiletgarnituur voor alle toiletten.  
En meer materiaal is toegezegd en zal in de komende 
periode (aan)gebracht worden. Zo zal Copiatek nog 
zorgen voor ICT apparatuur, gaat Knijnenburg Producties 
nog een mooie logo sticker plaatsen op de bar en zorgt 
eVision Industry Software B.V. nog voor een flinke 
voorraad schoonmaakmiddelen, geschonken door hun 
schoonmaakbedrijf.

Dank aan iedereen die aan dit project heeft bijgedragen – 
Die frisse wind door het I-lokaal is er gekomen, en hoe…!

Het hele team van NLDoet

Sandra de Jong (projectmanager) en Boy Boelhouwer, illustrator
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Dankzij een mooie subsidie van de gemeente Den Haag, 
de aanzienlijke donatie van MoonLED en de bijdragen van 
donateurs voor dit project, is inmiddels ons hele pand aan 
de Lozerlaan van LED verlichting voorzien. Niet alleen is ons 
pand nu beter, egaal en helder verlicht, de LED verlichting is 
ook rustiger voor je ogen! Natuurlijk heeft het overgaan van 
conventionele verlichting naar LED verlichting nog andere 
voordelen. We zijn hierdoor in staat om de CO2 uitstoot 

aanzienlijk te verminderen en besparen op jaarbasis flink 
op de elektriciteitskosten. Dat brengt ons weer een stapje 
dichter bij het behalen van ons Groene Doel; een duurzame, 
groene en mooie planeet.   

Met dank aan de Gemeente Den Haag voor de subsidie, Jelle 
van MoonLED voor de prettige samenwerking en de prachtige 
donatie en natuurlijk de donateurs!

Wij hebben Groen licht

Een heerlijk ‘Warme deken’ 
deze winter, dankzij u
Tijdens de kerstperiode lieten we weten dat onze dieren het koud hadden en dat isolatie van de verblijven noodzakelijk 
was. De reacties en donaties die we ontvingen n.a.v. onze oproep waren  hartverwarmend en indrukwekkend. Het 
aantal vierkante meters isolatie dat we op deze manier kunnen plaatsen is zeker genoeg  voor een ‘warm nest’ voor 
onze dieren. Heel veel dank voor  uw steun en warmte!!

‘Lekker stukkie fietsen’
De Babboe Dog bakfiets is de oplossing voor iedere 
hondenliefhebber. Met de Babboe Dog bakfiets (7 
versnellingen) kun je overal naartoe met jouw trouwe 
viervoeter. Dankzij de handige loopplank kunnen honden zelf 
de hondenbakfiets in- en uitlopen. Er is zelfs nog plek voor 
twee kindjes. Van een lieve donateur kregen we deze kado, 
voor de verkoop, de opbrengst komt uiteraard ten goede aan 
de asieldieren. Deze mooie tweedehands Babboe Dog kost 
€ 495,00. (Nieuwwaarde € 1099,00). Hij is in goede staat en 
u steunt ook nog een goed doel!! En Bully? Die is natuurlijk 
niet zo maar te koop, maar hij wilde best wel even model zijn. 
Deze kanjer zoekt nog wel een fijn thuis. Heeft u interesse 
in de Babboe Dog, neem dan contact op met kantoor@
haagsdierencentrum, voor een afspraak.

Specsavers Leyweg
Eind 2016 wonnen we, na verwoed stemmen met glorie de stemactie van Stichting Specsavers Steunt. Het filiaal 
Specsavers Leyweg  heeft het hele jaar 2017 voor het Haags Dierencentrum gespaard. Voor elke klant die een montuur 
of hoortoestel kocht, zette de winkel een vast bedrag opzij. De opbrengst is het prachtige bedrag van € 1.375,70! 
Dankjewel Specsavers Leyweg namens de asielhonden en -katten!

TE KOOP
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Contactadvertenties

Lieve Ace heeft een slechte start gehad. Met een gebroken achterpoot werd hij bij 
de dierenarts gebracht en is nooit meer opgehaald. Om goed te herstellen moest hij 
bij ons een spalk om z’n poot en een kap om z’n nek. Niet echt leuk voor een pup…  
Qua gezondheid is alles nu OK, qua gedrag heeft onze jonge pechvogel nog wel wat 
begeleiding nodig, niet gek toch? Het is dan ook een ‘must’ dat Ace met z’n nieuwe 
baasje naar onze hondenschool komt. Fijn voor Ace en fijn voor z’n nieuwe baas 
omdat we dan goede ondersteuning kunnen bieden! Bovenal heeft Ace aangegeven 
heel graag naar een fijn thuis te willen. Wie ontfermt zich over Ace en is bereid veel 
tijd, heel veel geduld en liefde aan hem te geven?

Geduld, liefde, begrip, koek, rust, positieve begeleiding en nog meer geduld en 
begrip zijn de belangrijkste ingrediënten om een bange, wantrouwende Pepsel te 
veranderen in een lieve, aanhankelijke en enthousiaste Pepsel. Gezien het feit dat ze 
nog twee jaar moet worden, past de enthousiaste versie veel beter bij haar! En die 
enthousiaste versie is echt blij. Buiten is het een vrolijke lieverd om mee te wandelen. 
Een van Pepsels lievelingshobby’s is zwemmen. Als zij inmiddels doorheeft dat wij 
richting water gaan, gaat zij in de hoogste versnelling. Lichtelijk teleurgesteld is zij als 
we de andere kant opgaan.  Wie gaat er voor goed een baantje trekken met haar?

Ukkepuk is een lief poesje dat zichzelf niet goed laat zien hier. Ze is hier heel verlegen en 
heeft gewoon echt even tijd nodig. We weten van haar vorige baasjes dat ze op schoot 
komt dus er zit een heel lief poesje verstopt onder die verlegenheid.  Ze is bijna 6 jaar 
en verblijft nu voor de tweede keer in het asiel. We zoeken voor haar baasjes die haar 
vertrouwen gaan winnen maar die ook met haar gaan spelen als ze eenmaal gewend is.  
Als je bedenkt dat ze nog geen 6 jaar is en ze al 2 baasjes heeft gehad (met tussenpozen 
in het asiel) dan is het nu echt tijd voor haar om een veilig en liefdevol plekje te krijgen! 
Heeft u een rustige omgeving en kunt u haar beloven ALTIJD van haar te gaan houden!?

Drake is een ietwat volslanke kater die graag het asiel wil inruilen voor zijn eigen 
‘thuis’. In het begin lag Drake alleen maar stil op zijn plankje in zijn hok. Hij moest niks 
van ons weten en het leek er op alsof hij bijna depressief was. Na een paar dagen 
begon hij iets te ontspannen en konden we hem volop aaien. Hij durfde er zelfs 
van te genieten. Wat is Drake opgebloeid. Hij loopt vrolijk rond en komt iedereen 
begroeten met zijn hese piep miauwtje. We merken dat hij erg vrolijk wordt van de 
buitenkennel en dus zoeken wij een thuis met een tuintje. Hij vindt zijn soortgenoten 
maar stom en dus zoeken wij een plekje waar hij de enige viervoeter is.




