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Fijn thuis gezocht voor

Pinky, Tyson, Sheeba en Chop
Operaties geslaagd!

Bedankt, namens Clooney
Vergeet de asieldieren niet

Steun ons in de Coronacrisis

Beste donateur

Inhoud

Wij hopen natuurlijk oprecht dat u in goede gezondheid bent! Hieronder
praten wij u graag bij over het HDC in Corona tijd.
Vanaf 18 maart hebben we het asiel, het pension en de dagopvang om
besmettingsgevaar te voorkomen, gesloten. Dat betekende dat er geen
asieldieren konden worden geadopteerd en we onze gasten voor pension
en dagopvang teleur moesten stellen. Alle reserveringen werden afgebeld.
Het hek ging dicht en alleen de ‘vertrouwde’ leveranciers konden – zoveel
mogelijk in één keer – de bestelling afleveren.
Binnen werd met man en macht gewerkt aan het aanpassen van de roosters,
het verzorgend personeel en vrijwilligers werden verdeeld in kleinere teams,
zodat er altijd een team zou zijn om de dieren te kunnen verzorgen als het
andere team ziek zou worden. Dit gold ook voor de dierenartsen en assistenten
van de kliniek. Medewerkers die thuis konden werken bleven thuis. Diverse
protocollen, met als basis het advies van het RIVM en de NFDO, werden met
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hulp van iedereen in een mum van tijd opgesteld en verspreid. Handschoenen,
jassen, schoentjes, papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddelen etc. werden
in razend tempo besteld. Alles om het Corona virus buiten onze HDC-deur te
houden. Van alle medewerkers en vrijwilligers werd een enorme dosis inzet en
flexibiliteit verwacht en een ding is zeker, we hebben absolute toppers in huis!
Na drie weken totale lock down voor het HDC zijn we vanaf 6 april voorzichtig
begonnen het adopteren van honden en katten weer mogelijk te maken.
Echter, alleen op afspraak en de voorschriften van het RIVM strikt in acht
nemend. Gelukkig is er veel vraag naar katten en natuurlijk naar kittens die we
in deze tijd regelmatig binnen krijgen. Nu, eind mei, worden de regels wellicht
weer versoepeld en ook daar zullen we onze organisatie op aanpassen.
De Coronacrisis raakt het Haags Dierencentrum hard. In het anders zo heerlijk
drukke en levendige HDC pension werd het in maart acuut doodstil… doordat
Corona een dikke streep zette door onze reisplannen, viel ruim 25% van onze
inkomsten uit pension weg die normaliter 1:1 ten goede komen aan onze
asieldieren.
Een totaal onverwachte en heftige financiële uitdaging dus die we graag willen
aangaan met onze trouwe achterban. Samen komen we hier doorheen en
kan het Haags Dierencentrum ook in de toekomst de opvang en zorg blijven

Deze dames, Annabel en Liza, kwamen met nog
vier vriendjes binnen. Willie en Ernie (samen)
en Pietertje hebben inmiddels een thuis. Dennis
vindt vreemden erg spannend en moet hierbij
nog geholpen worden. Misschien heeft u wel een
plekje voor deze twee schatjes, ze kunnen niet
zonder elkaar.
De knapperd op de cover is Pascha, onze ballenen stokkenfreak, die ook gek is op zwemmen. Voor
meer info, mail hond@haagsdierencentrum.nl

bieden voor de honderden zwerfhonden en –katten die jaarlijks bij ons binnen
komen.
Namens het HDC team en onze dieren wens ik u - ondanks de beperkingen
- een mooie en vooral gezonde zomer toe. Heel veel dank voor uw steun!!
Inge Vercauteren
Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Marketing
Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag
Telefoon (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl
IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83
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Openingstijden Asiel, Pension en Dagopvang
Asiel - Wij zijn op afspraak geopend. Heeft u interesse in een van de
asielkatten, stuur dan een mail aan kat@haagsdierencentrum.nl, voor een
asielhond mailt u naar hond@haagsdierencentrum.nl
Pension - Reserveren via www.haagsdierencentrum.nl/reservering-pension
of info@haagsdierencentrum.nl Brengen en halen op afspraak.
Dagopvang - Reserveren via info@haagsdierencentrum.nl
Brengen en halen op afspraak.
Voor actuele informatie www.haagsdierencentrum.nl

Bedankt, namens Clooney
Deze knappe jongeman kwam in het asiel terecht en met zijn
charme veroverde hij al snel alle harten. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij de toepasselijke naam ‘Clooney’ krijgt.
Het gaat Clooney voor de wind, totdat opgemerkt wordt dat
hij niet helemaal normaal loopt. Wat blijkt: hij heeft aan beide
knieën patella luxatie.
Normaal ligt de knieschijf (patella) in een geul van het
kniegewricht. De patella wordt daar op zijn plek gehouden
door de stevige aanhechting van de kniepees. Bij patella
luxatie zit de knieschijf niet meer zo stevig op zijn plaats.
Dit kan komen doordat het geultje ondiep is (geworden) of
doordat de pees de knieschijf niet meer goed op zijn plek
kan houden. Deze aandoening komt vaak voor bij kleinere
hondenrassen en is in de meeste gevallen aangeboren. Het
kan ook voorkomen bij grotere hondenrassen en katten.

De ernst van de luxatie wordt uitgedrukt in vier gradaties.
Graad 1: een milde vorm waarbij de knieschijf uit de geul te
duwen is, maar weer snel terugschiet op de juiste plek.
Graad 2: de patella schuift soms spontaan uit de geul, maar
schuift ook weer vanzelf terug in de geul.
Graad 3: de patella schuift makkelijk uit de geul en blijft hier
zitten. De schijf kan wel terug op zijn plek geduwd worden,
maar schiet er snel weer uit.
Graad 4: de knieschijf ligt permanent naast de geul en is ook
met druk niet meer op zijn juiste plek te krijgen.
Clooney had aan beide knieën patella luxatie graad 3. Vanwege
de hoge gradatie en omdat hij met beide achterpoten slecht
liep, is besloten hem te laten opereren aan beide knieën.
Hij is hiervoor doorgestuurd naar een orthopedisch chirurg
waarmee wij nauw samenwerken. Er wordt één knie per keer
geopereerd dus Clooney heeft twee keer een bezoek moeten
brengen aan de chirurg, daarnaast ook nog voor de controles.
Stoer als deze knappe man is, zat hij niet bij de pakken
neer. Een paar dagen na de eerste operatie wilde hij alweer
een blokje om. Ook na de tweede operatie liet hij zich niet
tegenhouden door zijn in verband gehulde achterpoot!
Aangezien het herstel per knie zo'n zes weken duurt, heeft
hij een lange revalidatie achter de rug. Gelukkig heeft hij die
tijd kunnen doorbrengen bij een geweldige pleegopvang. Hier
heeft hij de tijd, ruimte en liefde gekregen die hij nodig had
om goed te herstellen.

Röntgenfoto knie, zijaanzicht. Hierop zijn geen afwijkingen aan
de knie te zien, hetgeen gunstig is voor het herstel.
U heeft Clooney misschien wel eens langs zien komen op onze Facebook pagina. Naar aanleiding van de berichten op
onze social media kanalen heeft Clooney veel steunbetuigingen en donaties gekregen. Zonder de financiële hulp van alle
donateurs was het niet mogelijk geweest Clooney de benodigde operatie die vrij kostbaar is, zelfs twee keer te bieden.
Daarom zijn wij iedereen die geld doneert altijd enorm dankbaar voor de steun.
Dus bij deze nogmaals: bedankt, vooral namens Clooney!
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Naast al dit gefeest en
het feit dat hij alweer
7 jaar is geworden, hope
n wij uiteraard dat hij
nog 7 jaar (en het liefs
t nog veel meer) met
ons mag beleven. Dat zo
u ons kado van hem
zijn. Voor nu genieten
wij gewoon iedere dag
van hem.
H et is ook lastig om an
ders te doen want
het is en blijf t echt een
super lieve en
gemakkelijke hond (ik
kan dit niet genoeg
blijven benadrukken)
en wij zijn dan ook
iedere dag nog steeds bl
ij dat jullie hem bij
ons geplaatst hebben en
ons de kans hebben
gegeven om hem een go
uden mand te geven.
Groetjes van Willem en
Happy

Kattenkrabbels
Goedenavond,
15 maart 2019 geheel onverwachts
en slechts 2
dagen na het laten inslapen van
onze poes Kiara
kwamen we op jullie pagina Yolo
tegen. 16 maart
zonder ver wachting naar jullie ger
eden met de
vraag of Yolo er nog was. We kregen
te horen dat
zij die ochtend op jullie pagina als
kat van de week
geplaatst was. In de kamer aangek
omen zagen we van alles maar gee
n Yolo. De dame bleek in haar
mandje onder een deken verstopt
te liggen. Bang voor alles en iede
reen. Voorzichtig probeerden we bij
haar te komen en te aaien, dit liet
ze toe maar vond het ook heel eng
. Na gesproken te hebben met de
ver zorgster, besloten we om Yolo een
kans te geven. Wij zouden haar 3e
huisje worden.
Met veel liefde, aandacht en geduld
is Yolo nu een heerlijke dame die
veel kletst, op bed heel graag
wil kroelen en bij je komt liggen.
De tuin vindt ze ook heerlijk, al hee
ft ze nog wel haar angstige
momenten. Maar het is iedere dag
genieten van haar.
Omdat ze bij jullie problemen me
t eten had, hebben we dit ook rustig
aangepakt. En zoals het vele
kat ten/poezen betaamt is het een
kieskeurige dame, die niet komt
bedelen of eten pikt. Haar eigen
eten vind ze het allerlekkerste. Het
liefst speelt ze met balletjes voetba
l door de woonkamer en de
gang, of neemt een korrel uit haa
r kat tenbak mee als ze haar balletj
es weer eens kwijt is.
Yolo heeft echt haar plekje gevond
en bij ons en iedere dag verbazen
we ons nog over hoe ze in een jaar
tijd zo gegroeid is. Wij zijn dan ook
trots op haar. Lieve groeten, Yolo en
haar personeel

Yolo

Beste verzorgers,
Weer even een update met om te laten weten dat
het heel goed gaat met Noor (Boldie)! Ze voelt zich
hier nu duidelijk thuis (vertoont vrijwel nooit meer
angstig of onrustig gedrag) en door het vaste ritme
lijkt ze daar ook zelf
vertrouwen in te hebben.
Daardoor bouwen wij
samen ook steeds meer
een band op. Heel fijn en
erg gezellig!
Het zijn gekke en
moeilijke tijden nu
met het Corona-virus.
Jullie zullen daar
ongetwijfeld ook veel
van merken... Sterkte!
Groeten, ook van Noor

Hallo lieve mense
n,
Wij zijn erg blij m
et onze kat...
H et is een lieverd
.
De familie van S
unny

S unny

Noor
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Nieuws van kantoor
Hallo, ik ben Maaike!
Ik ben 21 jaar en kom uit Poeldijk. In 2019 ben ik afgestudeerd
aan de HBO opleiding Business studies met specialisatie
Marketing. De eerste twee jaar in Den Haag en vervolgens
voor de specialisatie Marketing twee jaar in Rotterdam.
Daarna ben ik een jaartje blijven hangen bij mijn stagebedrijf.
Dit was een startende planten webshop waarmee we in een
jaar tijd 17.000 volgers hebben behaald op Instagram. Ik vond
het leuk werk, maar planten waren niet mijn passie.

Heel mijn leven ben ik al gek op dieren en worden mijn vriend
en ouders al gek van me als ik een hond of kat zie. Zelf heb ik
een kat, maar ik ben ook gek op honden.
Helaas is iedereen bij ons thuis vaak weg en omdat wij vinden
dat een dier veel aandacht nodig heeft, hebben wij besloten
om geen hond te nemen.
Later, als ik met mijn vriend ga samenwonen, wil ik uiteraard
wél een hond nemen.
Door mijn liefde voor dieren attendeerde mijn moeder
mij op een vacature van Stichting Haags Dierencentrum op
de afdeling marketing en communicatie. Ik heb meteen
gesolliciteerd, want hoe mooi is het om je kennis te kunnen
gebruiken voor je liefde voor (asiel) dieren en zo bij te dragen
aan het vinden van een nieuw liefdevol thuis.
Tot mijn grote vreugde ben ik aangenomen en op 1 maart
ben ik begonnen. Momenteel hebben we bijna 2.000 volgers
op Instagram en 14.000 volgers op Facebook. Deze aantallen
wil ik graag verhogen, zodat iedereen weet wat het Haags
Dierencentrum is en wat voor leuke dieren er zitten.
Ook wil ik laten zien met hoeveel plezier de werknemers en
vrijwilligers zich daarvoor inzetten. Jullie gaan dus op social
media veel van mij zien en horen!

Steun het Haags
Dierencentrum
tijdens de
Coronacrisis
Door de tijdelijke sluiting van ons asiel, het pension en de
dagopvang zijn we broodnodige inkomsten misgelopen.
Momenteel kunnen we alleen bezoekers die een hond of kat
willen adopteren op afspraak ontvangen, we hebben dus veel
minder ‘aanloop’. Om onze verzorgers en de klanten zoveel
mogelijk te beschermen, nemen we nog geen voer en lekkers
voor de honden en katten aan. Ons pension en dagopvang zijn
weer geopend, maar de boekingen zullen minder zijn dan in
voorgaande jaren. De kosten lopen door; in deze Corona-tijd
komt het aan op financiële steun om te overleven.
Kijk op: www.gofundme.com/f/steun-het-haags-dierencentrum-tijdens-de-corona
Liever iets overmaken via de bank?
Dat kan ook: IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83, t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum, o.v.v. Corona. Alvast dank!
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De avonturen van:
Quinn, de lieve ‘dappere poes’
Als ik wakker word in mijn zachte mand, is mijn vachtje warm van
de zon. Ik rek me uit en rol me nog eens om. Straks komen ze weer
die lieve mensen, da’s gezellig hoor! Ik sta op en loop mijn mandje
uit, dat klinkt misschien niet zo heel bijzonder maar dat is het wel.
Waarom? Dat zal ik je uitleggen.
Toen ik naar het asiel werd gebracht was ik bang en had ik veel
pijn. Het lopen ging heel moeilijk. Blij was ik, dat ze hier zagen dat
er iets mis was. Ik kreeg een mooi verband, kon uitrusten op een
dik zacht kussen, kreeg lekkers en heel veel liefde.
De meisjes die mij hapjes en liefde gaven keken niet vrolijk, ik
hoorde ze zeggen “Die foto’s zijn erg slecht; het is beter haar
zonder die poot door te laten gaan.” Ik dacht nog, dat zal toch
niet op mij slaan? Er komen hier elke dag veel dieren voorbij.
Misschien ging het wel over die rare hond met die kromme poten
die ineens voor mijn neus stond.
De volgende ochtend werd ik wakker en had zoals gewoonlijk veel
honger. “Ja, sorry lieverd, vandaag geen ontbijtje voor jou.” Niet
veel later gaf de dierenarts me een prik in mijn bil, en viel ik in
diepe slaap.
Toen ik weer wakker werd, zat ik in het verband en had ik een
jasje aan. Ik schrok wel heel erg… Mijn voorpoot was weg! De
dagen erna merkte ik al snel dat ik mij steeds beter voelde. Ik
oefende steeds een kort stukje met lopen. En het duurde niet lang
of ik was klaar voor mijn eerste echte wandeling.
Zielig? Nee joh! Ik wil ik niet opscheppen maar ik vind mezelf
best wel heel knap. Ik kan zelfs met drie pootjes weer springen
en rennen.
Quinn de lieve, ‘dappere poes’ noemen ze mij.
Liefs, Quinn
PS. Inmiddels heb ik mijn plekje in de kliniek kunnen verruilen voor
een thuis vol liefde en een mandje in de zon. Zo af en toe droom ik
nog wel eens van jullie hoor, lieve meisjes.
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Kinderr
Hieperdepiep… HOERA!

Alsnog of alvast van harte gefeliciteerd namens ons! Dit jaar ben jij al jarig geweest of word je dat nog!
In ieder geval weten wij zeker dat iedereen één keer per jaar jarig is. Natuurlijk geldt dat niet alleen voor
mensen. Ook honden en katten zijn een keer per jaar jarig en worden dan weer een jaartje ouder.

huisdier?
Vieren jullie de verjaardag van jullie
een cadeautje? Krijgt hij
Misschien geef jij je hond of kat wel
f of lekkere snoepjes. Maar
extra knuffels, een extra lekkere klui
verjaardag spelletje kan
wist je dat je hond ook samen een
dit moet doen!
spelen? Lees hieronder snel hoe je

Verjaardag spelletje met je hond
een bak met water.
Spelletje: hondensnoep happen uit
er en snoepjes voor je hond.
Benodigdheden: Een bak met wat wat
er. Gooi er wat lekkere
Uitleg: Vul de bak met een laag je wat
d het leuk vindt om de snoep uit
hondensnoepjes in en kijk of je hon
hond hierbij op een vriendelijke
het water te happen. Moedig jouw
ij is als het lukt! Vindt je hond
manier aan en vertel hoe knap hij/z
of haal er wat water uit.
het spannend? Help dan een beetje

Veel plezier!

Woordzoeker

• Blaffen
• Kat
• Knorren
• Snoet
• Speeltjes
• Hond
• Kattenvoer
• Pootjes
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• Snorharen
• Staart
• Hondenvoer
• Kittens
• Puppy
• Snuffelmat
• Uitlaten
• Vacht

rubriek
Hoeveel weet jij?

Hoeveel weet jij van het Haags Dierencentrum? Hoeveel weet jij
over honden en katten? Op deze pagina kun je door middel van vier
meerkeuzevragen je kennis testen. Ook kom je leuke dingen over
honden, katten en het asiel te weten bij “Wist je dat….?”.

Wist je dat...

Je op de foto Chop en Sh
eeba
ziet? Zij zijn beste vriend
en
vriendin geworden tijden
s
hun verblijf in het asiel!

Test je kennis met de volgende vragen:
Vraag 1: Op de foto zie je Pascha. Pascha vierde vorig jaar oktober
zijn verjaardag bij ons. Hoe oud denk je dat Pascha is 		
geworden?
A.
B.
C.

2 jaar
6 jaar
10 jaar

Vraag 2: Hoe wordt een mannetjeshond genoemd?
A. Een reu
B. Een hengst
C. Een beer
Vraag 3: Hoe oud zijn kittens ongeveer als hun oogjes open gaan?
A. Hun oogjes zijn gelijk al open bij de geboorte
B. Ongeveer 10 dagen
C. Ongeveer 21 dagen

Wist je dat...

Je heel veel leuke filmpje
s
en foto’s van onze dieren
kunt vinden op onze
Facebookpagina, Instagram
en YouTube kanaal?

Wist je dat...

Wij asieldieren die jarig
zijn
altijd extra verwennen?

Vraag 4: Hoeveel levens heeft een kat
volgens de uitdrukking:
“Een kat heeft … levens”
A. 5
B. 7
C. 9

Goede antwoorden: 1 B, 2A, 3B, 4C
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Het is goed uit te houden…
Deze drie kanjers mogen voor langere tijd bij vrijwilligers van ons logeren. Superfijn voor de honden en wij weten meteen hoe
ze zich in de thuissituatie gedragen. Het zijn alle drie schatten die ontzettend genieten en lekker tot rust komen! Ace, Grace en
Oezi, op zoek naar hun definitieve thuis.

‘Hehe, even een break… Na weer een toffe wandeling is
het goed uitrusten. Nee, met mijn gorgeous body heb je
niet genoeg aan één stoel, dus ze hebben er even twee
neergezet. Ze zijn super cool hier en begrijpen zo goed wat
een kerel als ik nodig heeft. TLC dus, veel!!’
Lieve, grote, lompe knuffelkont Ace, verdient een gouden
mand.

Oezi

Ace

‘Sinds 1 april zit Oezi bij mijn gezin in de pleegopvang.
Vanaf de eerste dag heeft ze onze harten gestolen. Ze
kwam gelijk tot rust en geniet het liefst zoveel mogelijk
van het lekkere weer: lekker rennen aan de lange lijn of
in de zon liggen in de tuin. Dat alles doet ze het liefst met
haar lievelingsspeeltje in haar bek, een flostouw. Zodra
je op de grond gaat zitten, ben je niet veilig meer, want
dan plant ze haar achterwerk bovenop je! Hopelijk vindt
ze snel een Forever Home, maar tot die tijd genieten wij
nog van haar!’

‘Lieve Grace, ze mag al een paar weken mee uit logeren.
En dat vindt ze geweldig, heerlijk spelen, luieren (in de zon)
en genieten in de tuin. De lekkere relaxstoel is inmiddels
van haar. Ze is dol op knuffelen en lekker eten en slaapt
het liefst bij je in bed. Het is een grote lieverd die op zoek
is naar een thuis waar ze definitief kan blijven wonen.’

Grace
Note: Wij zijn superblij te kunnen melden dat Grace en Oezi
inmiddels hun gouden mand hebben gevonden! Maar, lieve mensen, onze kanjer Ace is nog op zoek…
Interesse? Stuur een mail aan hond@haagsdierencentrum.nl
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Zij willen een thuis…
Pinky werd samen met haar zus op straat achtergelaten. Ze waren nog niet eens een jaar
oud. Al snel merkten we dat dat beide meiden niet (goed) gesocialiseerd waren. Bij het
zien van een andere hond konden ze erg gaan gillen, blaffen en aan de lijn trekken. En
daar gingen we natuurlijk meteen mee aan de slag. Flower pikte het snel op en heeft
inmiddels een liefdevol thuis gevonden waar ze heel erg blij zijn met haar. Pinky heeft
ook veel geleerd en grote vorderingen gemaakt ten opzichte van haar gedrag toen ze pas
binnen was. We kunnen haar al naast meerdere van onze honden op het veld zetten. Maar
we zijn er nog niet, haar nieuwe baas moet er rekening mee houden dat de therapie echt
nog voortgezet moet worden en dat daar tijd en geduld voor nodig is. Maar ze is zo leuk,
lief en gek en een onwijze knuffelkont. Als jij al jouw energie en aandacht in haar steekt,
zal je daar door haar rijkelijk voor worden beloond.

Een bijzonder stel die Sheeba en Chop. Sheeba, een Amerikaanse
Akita, is behoorlijk getraumatiseerd en was het vertrouwen in de
mens helemaal kwijt. Ze leert steeds meer dat wij wel te vertrouwen
zijn maar helaas haalt ze uit ons niet genoeg steun. Hier heeft zij
echt een andere hond voor nodig. Gelukkig is daar onze Chop, de
Rottweiler. Met hem aan haar zijde durft ze de wereld wel aan. Ze
kunnen het samen goed vinden en hebben ook iets gemeen. Sheeba
is nooit goed gesocialiseerd in een thuissituatie en Chop pakt alles
wat hij ziet en eet het ’t liefst op. Daarbij springt ie net zo makkelijk
op de tafel als in z’n mand… Een bijzonder stel dus die twee, die we
niet kunnen scheiden en die beide het best af zijn met een ruime plek
buiten waar ze lekker kunnen ravotten, geen spullen kunnen pakken/
eten en (natuurlijk verwarmd) kunnen slapen. Het zal niet makkelijk
zijn, maar ergens in Nederland moet dat toch lukken!

En dan onze Tyson… we gunnen jou toch zo graag een nieuw thuis! Tyson is nog geen vier
maar wel voor de tweede keer te gast. In 2017 voor het eerst. Hij vond het aanvankelijk
doodeng hier, maar toen hij in de gaten kreeg dat er mensen zijn die met je willen
wandelen, knuffelen en zwemmen, trok hij een beetje bij. Superblij waren we, toen we
na 1 ½ jaar eindelijk een thuis vonden en zwaaiden hem uit. Maar helaas, na een half jaar
moest hij terug. Daar werden we wel heel verdrietig van. Wat Tyson moet leren - en daar
willen zijn verzorgsters zijn nieuwe baas maar al te graag bij begeleiden - is dat mensen
het goed met hem voor hebben. Ook de visite die misschien langskomt bij zijn nieuwe
familie. Het beste kan deze lieverd, die het echt zó verdient, een plek krijgen bij een of
twee hondenliefhebbers, die een klik met hem hebben en meer dan 100% voor Tyson
willen gaan. Wetende dat hij er ook niets aan kan doen dat hij dingen niet heeft geleerd en
dat alleen geduld, tijd, begeleiding en heel veel liefde gaan helpen op weg naar een blije
hond zonder angst.
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Verhaal van een vrijwilligster
Heel dankbaar zijn we onze vrijwilligers altijd, maar in deze tijd wel heel bijzonder. Louise is een van de vaste vrijwilligers, die
aan een team van medewerkers is gekoppeld. Juist nu er minder verzorgers op ‘de vloer’ zijn omdat ze in teams zijn verdeeld,
kunnen we niet zonder die trouwe inzet. Naast haar werk wilde ze ook best iets vertellen over haar passie…
‘Ik wandelde vaak in de Uithof met onze hond en dan zag ik
het HDC. Op de computer gekeken wat dat nu precies inhield.
Dat is echt iets voor mij, dacht ik meteen. Toen mijn man met
pensioen ging en dus thuis bleef bij onze hond, heb ik me
aangemeld als vrijwilliger. Vanaf het moment dat ik begon in
het HDC, voelde ik mij op mijn plek. Niet dat ik droomde van
poep ruimen en kennels schoonmaken, maar werken in een
team dat ook heel veel over heeft voor onze minder bedeelde
viervoeters, is best fijn en geeft voldoening.

vonden we het ergste! Toen de Giardia eindelijk de hort
op was, kwam het Coronavirus! Uiteraard zijn er ook in het
HDC aanpassingen gedaan. Alleen nog vaste teams op vaste
dagen en zo veel mogelijk gesloten blijven. En ook wij houden
afstand!
En elke dag in de namiddag, voor sluitingstijd, wordt
alles dat door mensenhanden is aangeraakt, schoon
gemaakt en vervolgens ontsmet. We willen alles doen om
Coronabesmetting te voorkomen.

Voordat we naar de kennels gaan voor de schoonmaak,
stoppen we hondenkoekjes bij ons, als lokmiddel om ze van
binnen naar buiten te krijgen, maar ook om ze te verwennen.
We doen allemaal ons uiterste best om het ze zo aangenaam
mogelijk te maken. Een aai, een knuffel, lieve woorden en
natuurlijk dat koekje...
Naast het schoonmaken van de kennels, ga ik ook regelmatig
het washok in. Daar is altijd wat te wassen, te vouwen of op te
ruimen. Jammer genoeg zijn er nog maar heel weinig dekens
en fleecedekens, we hopen op donatie hiervan.
Tijdens de koffie met klets leer je elkaar wat beter kennen.
Meestal mag er ook wel een hondje mee naar boven. Daarna
is het tijd om met de honden te spelen op de uitrenvelden
of op de patio's als de velden bezet zijn. En dan, wat ik
het leukste vind, lekker wandelen in de Uithof. Duidelijk
herkenbaar door onze knalgele hesjes met het HDC logo.
Ieder heeft zo zijn/haar voorkeur voor bepaalde honden
en samen met het team vaste verzorgers wordt er gekeken
welke hond het beste bij jou past. Ik loop graag met wat
kleinere honden, die kan ik fysiek beter hebben dan de grote.
De honden en ik raken steeds meer vertrouwd met elkaar en
dat vind ik prettig. Maar ik hoop voor elke hond dat hij snel
‘naar huis’ kan gaan, waar hij de rest van zijn leven met veel
plezier mag wonen. Zo'n geluksvogel wordt altijd liefdevol
uitgezwaaid en meestal wordt er ook melding van gemaakt
op FaceBook en op de HDC site. En dan zijn we BLIJ!!
De afgelopen periode hebben we te maken gehad met Giardia,
een hardnekkige pararasiet en moesten we na de reguliere
schoonmaak extra schoonmaken met chlooroplossing. En
helaas voor de honden, niet wandelen in de Uithof. Dat
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Inmiddels is het wel weer mogelijk om een hond of en kat te
adopteren. Het adoptieproces is aangepast, mensen moeten
ons mailen en dan nemen de verzorgers contact met ze op. Er
wordt alleen op afspraak gewerkt. Ook voor het pension en
de dagopvang kan er weer gereserveerd worden.’
‘Ik ben heel blij om dit werk te mogen doen! Geniet er elke
keer weer van, het geeft zoveel voldoening.’

…en meer
Er zullen maar weinig Hagenaars zijn die Florencia Koffie- en
IJssalon in de Torenstraat niet kennen. De vertrouwde plek,
midden in het centrum met het grote, gezellige terras is een
rustpunt voor iedereen. En dat is juist het bijzondere, iedereen
voelt zich er op z’n gemak.
Het heeft te maken met de nostalgische Italiaanse uitstraling
van het interieur, de hartelijke, vrolijke dames achter de
toonbank en natuurlijk met het heerlijke ijs en de (geur van)
bijzonder lekkere koffie. Florencia geeft het gevoel van thuis
zijn, maar tegelijkertijd ook een beetje het vakantiegevoel.
Vanaf 1932, het jaar waarin Eduardo Talamini zijn ijssalon
oprichtte, weten de mensen de weg naar Florencia en
wordt er ijs gemaakt en gehaald. Koffie gedronken, lief
en leed gedeeld, veel bijgepraat of zomaar gekeken naar
voorbijgangers. Tegenwoordig runnen moeder Adriana en
dochters Mylena en Gabriella het bedrijf. Ook bij hen straalt
de liefde voor het vak en de klanten er vanaf.

M ylena en Gabr

Daarnaast is er ook plaats in hun hart voor de (asiel)dieren.
Dat bleek toen wij drie jaar geleden vroegen of we tijdens
de collecteweek een collectebus mochten plaatsen. ‘Ja,
natuurlijk! Kom maar brengen.’ En na twee collecteweken,
kreeg de bus eigenlijk een permanent plaatsje, vast getapet
op de bar. Soms wat extra aangekleed, om ‘m nog meer
onder de aandacht te brengen. En het helpt! We zijn al een
aantal keren heel blij gemaakt. Bij het zien van de plaatsbare
asielhonden in Animail, zou Mylena ze allemaal wel willen
adopteren, maar Ziva (super relaxed staffie), Lola (de
koningin) en Sem (de beagle) zijn het daar helaas niet mee
eens.
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De afgelopen tijd hebben veel bezoekers hun stekkie moeten
missen. Net zoals alle andere terrassen in Den Haag was ook
dat van Florencia gesloten. Gelukkig kan men wel terecht
voor koffie to go of een ijsje halen. Grotere hoeveelheden
kun je bestellen en worden keurig thuisbezorgd. Als op 1 juni
de terrassen voorzichtig open mogen, gaat ook het hart van
Den Haag weer kloppen.
Wij willen, namens onze asielhonden en –katten, staf en
klanten bedanken voor de gastvrijheid voor onze collectebus
en voor het vullen ervan! Ook het asiel heeft financieel een
klap gekregen door de Corona crisis en alle hulp daarbij is
meer dan welkom!
www.florenciaijs.nl
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Contactadvertenties
Hallo, ik ben Bobby, net twee jaar oud. Ik heb moeite met kennismaken, dus dat ik
meedoe met de contactadvertenties is wel een stap! Voorheen leefde ik in een druk
gezin, ze hielden veel van mij, maar er was niet zoveel tijd om te zien en te geven wat
ik nodig had. We hebben afscheid genomen en dat was best moeilijk, zij gingen weg en
ik bleef alleen achter. In het asiel zagen ze dat ik echt niet tegen een kennel kan, dus
kreeg ik een grote kamer met uitloop. Er zijn lieve verzorgers die soms, na sluitingstijd,
nog extra met mij op het veld spelen. Natuurlijk wil ik heel graag weer een thuis, maar
alleen als daar al een andere gezellige hond woont, waaraan ik mij op kan trekken.
Ik heb dat echt nodig om een gelukkige hond te worden. Met een maatje naast me,
durf ik veel meer en kan ik me echt verheugen op een blij hondenleven. Welke lieve
hondenbezitters zonder kleine kinderen, durven het met mij aan?
Paco, knappe, volwassen kerel, na wat teleurstellingen op zoek naar de ware.
Je vraagt je wel eens af he, is het nou zo moeilijk. Een beetje geven, een beetje
nemen en anders moet je er gewoon niet aan beginnen. Ik mocht al eerder in dit
opvanghuis logeren. Toen heb ik een thuis gekregen, helaas kan ik je daar niet
veel over vertellen. Maar ineens zat ik in een ander tehuis ergens in het land. Dat
kwamen mijn lieve verzorgers te weten en haalden me op. Ben dus nu terug op
mijn ouwe stekkie. Hartstikke leuk, maar ja als het aan mij ligt, wil ik toch graag
iemand waarmee ik verder samen kan leven. Leuke dingen doen, samen eten en
samen slapen. Ik ben een olijkerd hoor, dus je haalt geen chagrijn in je huis. Ik ben
vriendelijk tegen ieder die kennis wil maken, maar met die ‘ene’ moet het net ietsje
meer klikken. Ze zeggen wel eens d’r moet een vonk overspringen. Nou, ik wacht
hier geduldig, maar hoop dat ’t niet meer zo lang gaat duren…
Jaaaaa!! Wie wil er met deze kanjer in zee? Lola (5 jaar) is een dame van flink
postuur. Niet om het een of ander, maar als maatje moet je wel stevig in je
schoenen staan. Letterlijk dan, want Lola is superlief. Zij is geen type dat meteen
op je schoot zit. Ze gaat liever voor een rustige, weloverwogen kennismaking. ‘Wie
ben jij, wat wil je en heb je misschien iets lekkers bij je? OK, het lijkt me dat je wel
te vertrouwen bent. Samen wandelen vind ik wel spannend hoor, dus dat eerst
maar eens op het veld proberen. Is de klik er, dan moet je oppassen, want ik lebber
je gezicht helemaal af en ga daarbij niet zuinig met speeksel om. Ik zou het wel
geweldig vinden om iemand voor mezelf te hebben en dan voor altijd, iemand die
verschrikkelijk veel van mij houdt en dat ik dan nooit meer terug hoef naar het asiel.’
Wij hopen natuurlijk dat dit iemand raakt, die er voor Lola wil zijn, onvoorwaardelijk
en niet vies van een dagelijkse natte knuffelsessie.
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Misschien komt Knapsel je bekend voor, dat zou kunnen want hij logeert helaas al
een tijdje in het asiel. Hij heeft daar veel mensenvrienden gemaakt en geniet van
zijn uitjes. Wandelen is fijn, maar zwemmen nog veel leuker! Gelukkig kunnen we
aan die wens voldoen en kan zich aan een lange lijn lekker uitleven in het water.
Ballen zijn super om mee te spelen en te verzamelen. Daarnaast moet er ook tijd zijn
voor een dagelijkse knuffelpartij. In het asiel gaat hij met de vrijwilligers regelmatig
mee naar boven voor ‘een bakkie’ met aandacht en geniet hij van logeerpartijen!
Kortom, Knapsel is een lieve, knappe kerel van zes jaar die echt naar een eigen
thuis verlangt. Hij zegt niets over wat hij in het verleden heeft meegemaakt. Het is
ook beter om vooruit te kijken. Naar een toekomst op een liefdevolle plek, in een
gezin met kinderen boven de 16, als trouw maatje voor iemand alleen of andere
hondenliefhebbers die hun leven graag met Knapsel willen delen.

Het HDC in Corona tijd
Ook voor het Haags Dierencentrum is het een bizarre, onwerkelijke tijd. Nadat het asiel, pension en dagopvang drie weken voor
bezoekers gesloten waren, zijn we nu op afspraak weer open. Voor zowel pension als dagopvang kan er weer worden gereserveerd.
Brengen en halen gebeurt op afspraak.
Adopteren van onze asieldieren
Het is heel fijn dat er na de tijdelijke sluiting van ons asiel weer
honden en katten geadopteerd kunnen worden. De vraag naar
katten is nog groot, maar iets minder dan in het begin van de
Corona crisis. Het hele plaatsingsproces gaat wel iets trager
omdat er op afspraak wordt gewerkt. Voorheen konden de
mensen de katten gewoon komen bezoeken van maandag t/m
zaterdag tussen 12.30 en 15.30 uur, maar dat is nu niet meer
mogelijk. Zie je op onze site een kater of poes die je graag een
thuis wilt geven, mail dan naar kat@haagsdierencentrum.nl en
er wordt contact met je opgenomen.
De vraag naar kittens is enorm. Na de laatste check door
onze dierenarts komen ze op de site. Hebben we een aantal
geÏnteresseerden die we gebeld hebben en waarvan we
denken dat het iets zou kunnen worden, dan halen we ze
alweer van de site, anders blijven de mailtjes binnenkomen.
Begrijpelijk hoor!
Voor wat betreft de honden werkten we altijd al op afspraak.
Ook nu hebben we eerst een telefonisch screeningsgesprek en
als dat positief is, wordt er een afspraak gemaakt. Maximaal
twee personen per afspraak mogen kennismaken, waarbij alle
RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Er zijn ook al weer
veel hondjes geadopteerd, Hummer, Ernie en Willy, Yoshi,
Chica, Dusya, Pieter, Oezi en Grace! Voor de rest van onze
lieverds zijn We nog op zoek naar een fijn thuis, ook ‘na’ Corona.
Heb je Interesse, mail dan naar hond@haagsdierencentrum.nl
Screening
Natuurlijk zijn we hartstikke blij met alle interesse voor een
asieldier, dat vooropgesteld. Normaliter zijn we al op zoek naar
de ‘perfect match’ en gaan we uit de specifieke behoeften van
elk dier. Kunnen de toekomstige eigenaren hieraan voldoen?
Maar nu zijn we nog iets ‘strenger’ in de selectie. De eerste
vraag die we stellen is, wat is uw situatie ‘na’ Corona? Gaan
mensen weer terug naar hun drukke leven en wat betekent dat
dan voor de hond of de kat? Als na de telefonische screening
de uitkomst positief is, volgt er een afspraak – maximaal twee
personen – om het dier in het asiel te ontmoeten. Het is niet
dat wij het de mensen moeilijk willen maken, ook wij willen
graag dat onze dieren een goed thuis krijgen. Maar de aanschaf
moet een weloverwogen beslissing zijn en er moet sprake zijn
van een match, anders loopt het voor zowel mens als dier op
een teleurstelling uit.

Afstand en retour eigenaar
Woon je in Den Haag en moet je onverhoopt afstand
doen van je huisdier, dan moet ook hiervoor een afspraak
gemaakt worden. Mail ons: kat@haagsdierencentrum.nl of
hond@haagsdierencentrum.nl, wij nemen contact met je op
en kijken of en hoe we je kunnen helpen.
Ook als je dier vermist is, kun je contact met ons opnemen.
Stuur een mail met je naam en adres en telefoonnummer.
Sinds wanneer ben je je kat kwijt? Waar ben je je kat kwijt
geraakt? Heeft het dier een chip, zo ja het chipnummer.
Duidelijke foto’s van het dier en een foto van het inenting
bewijs en chipnummer. De verzorgers kijken of je kat bij ons
is binnen gebracht, indien er een duidelijke match is of indien
je dier gechipt is en geregistreerd en bij ons is binnengebracht
wordt er contact met je opgenomen voor een afspraak om het
dier op te halen.
Voor actuele informatie kun je terecht op onze website
www.haagsdierencentrum.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
asprint.
Nu ook Canv
site voor de
Kijk op onze
en.
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anloon.nl
www.oranjev

Chroomstraat 33 -2544 EX Den Haag

www.oranjevanloon.nl
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