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December 2020, een mooi moment om terug te blikken naar een wel heel 
bijzonder jaar…

Dat in maart de wereld veranderde met de komst van het Coronavirus, zal 
niemand zijn ontgaan. Ook bij het Haags Dierencentrum heeft Covid 19 voor 
de nodige uitdagingen gezorgd. Onze prioriteit was om de asieldieren te 
kunnen blijven verzorgen. Door het HDC te sluiten voor publiek gedurende 
2 weken, zijn we in staat geweest om maatregelen te treffen die nodig waren 
om Corona buiten de deur te houden. Zo werkten we op de katten- en de 
hondenafdeling met 2 gescheiden teams (zowel medewerkers als vrijwilligers), 
werd de omgeving tweemaal daags volledig ontsmet en werkten de collega’s 
van kantoor zoveel mogelijk thuis.
Wat vooral opviel in de afgelopen maanden is dat het aantal binnengekomen 
zwerfdieren is afgenomen. De vraag naar te adopteren dieren in het HDC nam 
in deze periode flink toe waardoor er veel asieldieren een gouden mandje 
hebben gevonden bij een nieuwe baas. Fantastisch nieuws dus! Hoe de 
aantallen dieren en de vraag naar asieldieren zich in de toekomst - na Corona 
- gaat ontwikkelen, blijft voorlopig een belangrijke maar uiterst onduidelijke 
vraag waar we wel graag op voorbereid willen zijn. 

Covid 19 heeft ook financieel een flinke wissel getrokken op het HDC. Door 
de beperkende maatregelen konden veel geboekte vakanties niet doorgaan 
wat inhield dat de bezettingsgraad in het pension naar het nulpunt kelderde. 
Normaliter komen de inkomsten uit onze pensionvoorzieningen volledig 
ten gunste aan de asieldieren, dit viel vanaf maart volledig weg. Met de 
fantastische hulp van onze trouwe donateurs en andere betrokkenen, zijn we 
in staat geweest om deze financiële aderlating zoveel mogelijk te beperken.
Toch plaatst deze gebeurtenis een aantal zaken in perspectief: het Haags 
Dierencentrum heeft in haar 143-jarige bestaan al flink wat financiële 
uitdagingen gekend, Covid 19 is echter van een andere orde. Zeker omdat 
het voor ons allen onduidelijk is wat de toekomst gaat brengen, wanneer we 
weer ‘gewoon’ aan het werk gaan, die langverwachte vakantie kunnen gaan 
plannen en ons weer vrij kunnen bewegen. Toch zien wij het jaar 2021 met 
veel vertrouwen tegemoet! We hebben geleerd van dit jaar en daarom gaan 
we in het aankomende jaar – heel graag samen met u – weer vol inzetten op 
het optimaliseren van dierenwelzijn in de breedste zin van het woord. 

Namens het HDC team en alle dieren wens ik u een mooie kerst en alvast een 
fantastisch en gezond 2021!!

Inge Vercauteren
Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Marketing

Beste donateur Inhoud

Redactie

Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag
Telefoon (070) 3661806
www.haagsdierencentrum.nl
IBAN: NL05 INGB 0004 4181 83

Openingstijden Asiel, Pension en Dagopvang
Asiel - Wij zijn op afspraak geopend. Heeft u interesse in één van de 
asielkatten, stuur dan een mail naar 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

Lieve, knappe Thaigo (ook op de cover) is al een 
tijd op zoek naar een goed thuis. Lees zijn verhaal 
op pagina 10.
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Jacky, een lieve kater met een 
schildklierprobleem… 
Onze Jacky is een wat oudere, timide kater van 13 jaar en 
schildklierpatiënt. Hij is uit een vervuild huis gehaald waar de 
leefomstandigheden slecht waren voor hem.

De nieuwe katten die bij ons binnenkomen, gaan eerst langs 
onze interne kliniek voor een lichamelijk onderzoek, enting, en 
eventueel een chip. Ze krijgen dan meteen een behandeling 
tegen vlooien en wormen. Tijdens deze eerste controle bij 
de dierenarts, wordt bij oudere katten - naast het algemene 
onderzoek - ook altijd de schildklier nagevoeld. Normaal 
gesproken is deze niet te voelen. Is dit wel het geval, dan 
heeft de kat een te grote en waarschijnlijk te hard werkende 
schildklier. De volgende stap is dan het afnemen van bloed. Zo 
kan de ziekte ‘hyperthyreoïdie’ bevestigd worden.

Bij Jacky was zijn schildklier niet te voelen. Dat hoeft echter 
niet persé te betekenen dat de kat geen hyperthyreoïdie 
heeft. Tijdens het onderzoek is wel opgevallen dat hij vroeger 
een penisamputatie heeft ondergaan. Wij kennen zijn 
medische geschiedenis niet, maar een penisamputatie moet 
vaak gebeuren bij katers met steeds terugkerende blaasgruis 
problemen. Jacky staat nu op speciaal medisch dieetvoer 
tegen blaasgruis. Gelukkig vindt hij dat ook heel lekker.

Alle oude katten die bij ons verblijven worden met het oog 
op hun leeftijd extra goed in de gaten gehouden door onze 
verzorgers. Daardoor merkten we op dat Jacky veel water 
dronk en elke dag meerdere grote plassen deed. Deze 
symptomen noemen wij ‘medisch’ ‘polyurie/polydipsie’ 
en dit kan een aanwijzing zijn voor verschillende medische 
problemen.

Het is voor alle katten ouder dan 10 jaar, ook als ze thuis 
wonen, extra belangrijk om goed op te letten op hun drink- en 
plasgedrag maar ook op de eetlust, locomotie, het gewicht en 
de vachtverzorging. Als een kat ineens meer drinkt en/of plast 
dan voorheen, is dat altijd een goede reden om uw dierenarts 
te bellen, ook als de kat verder geen andere afwijkingen 
vertoont. Meestal wordt in dit geval geadviseerd om urine 
van de kat in te leveren bij de praktijk. Een urine onderzoek 
kan al veel informatie geven over de gezondheidsstatus van 
uw kat.
In het asiel wordt er bij alle 10 plussers een urine onderzoek 
gedaan om meer informatie over hun conditie te verkrijgen. 
Meestal wordt dit vervolgd met een bloedonderzoek. Vaak 
moeten we ook röntgenfoto’s maken van deze oudere dieren. 
Op die manier kunnen wij problemen die vaak bij oudere 
dieren voorkomen, zoals nierfalen en artrose in een eerder 
stadium ontdekken en op tijd behandelen.

De urine van Jacky is natuurlijk ook onderzocht en zo bleek dat 
hij zijn urine niet goed kon concentreren. Vervolgens hebben 
wij bloedonderzoek gedaan om nierfalen uit te sluiten. Dat 
heeft Jacky gelukkig niet. Dankzij een wat uitgebreider 
bloedonderzoek bleek dat zijn schildklierhormoon T4 
verhoogd was. Dat betekent dat de reden van veel plassen 
bij Jacky een overactieve schildklier is, hij heeft dus 
‘hyperthyreoïdie’. Andere symptomen van hyperthyreoïdie 
zijn afvallen ondanks goed eten, onrustig zijn, braken, diarree, 
doffe vacht. Gelukkig is een schildklierprobleem bij katten 
met de juiste behandeling bijna altijd goed onder controle te 
krijgen.

Inmiddels heeft Jacky zijn forever home gevonden!

Ook voor de oudere hond geldt dat het belangrijk is om goed te letten op zijn gezondheid en vooral op drink- en plasgedrag, 
eetlust, locomotie en gewicht. Oude honden kunnen ook meer gaan drinken en plassen door nierfalen of strammer gaan 
lopen door artrose.  Een jaarlijkse check-up bij de dierenarts kan helpen om dit soort problemen in een vroeg stadium te 
constateren.
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Beste hondenverzorgers, 

Hierbij een kleine update over Astor. Astor is nu een dikke week bij ons. Hij heeft het reuze naar zijn zin. In het 

begin was hij natuurlijk heel alert en liep hij ons overal achterna. Hij kwam nauwelijks aan zijn rust toe. Nu is 

hij veel kalmer, rust voldoende en is een tevreden hond.

De kat en de hond gaan perfect samen. De eerste dagen was de kat nerveus, maar dat ging heel snel weg. Die 

twee leven nu heerlijk naast elkaar in hetzelfde huis.

Spelen in de tuin met de jongens vindt hij erg leuk. 

Favoriet is nog steeds touwtrekken. Maar een balletje 

gooien en na afloop het balletje slopen is ook erg leuk.

Het wandelen gaat bijzonder goed. We hebben een 

wandeling gevonden waar we relatief weinig honden 

tegen komen. Alleen in het eerste weekend is hij tegen 

een hond uitgevallen. We houden zo veel mogelijk 

afstand tot andere honden en sinds we ontdekt hebben 

dat hij zaklampjes en lazerlichtjes het einde vindt, 

spelen we met hem als de situatie wat te gespannen 

wordt. Zelfs al vallen andere honden naar Astor uit, hij 

kijkt niet om naar deze blaffende beesten: hij heeft immers z’n speeltje!

We hebben een intake bij Quiebus Almere gehad. Zondag ontmoet ik Sara en de week daarna gaan we met 

Astor naast een groep honden trainen. Hij gaat leren dat andere honden leuk zijn! Daar ben ik van overtuigd. 

Astor slaapt ‘s nachts bij ons op de kamer. Gezellig en hij voelt zich dan veilig.

Dit is het voor nu. Als we wat trainingen achter de rug hebben sturen we weer eens een update!!

          Groeten van de baasjes van Astor

Brieven van de baas

Astor

George

Hallo Allemaal!

Daar ben ik weer. Het is al weer even geleden dat we een berichtje hebben gestuurd.Het gaat nog altijd heel erg goed met mij en ik word steeds meer het prinsje van het huis.Op 1 november hebben wij mijn verjaardag gevierd en kreeg zelfs een cadeautje, het cadeautje zelf viel een beetje tegen maar oh… wat was het uitpakken tof!
Wij zouden het heel leuk vinden, als het weer mogelijk is, om een keertje langs te komen zodat ik jullie weer even kan zien als jullie dat natuurlijk ook leuk vinden. Ik heb weer een paar fotootjes voor jullie!

Een hele dikke knuffel, George



Kattenkrabbels
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Woezel & Pip

Hallo!

Hierbij een update van Mickey en Nala (hiervoor Dommel 
en Lotteke). De kittens waren heel snel gewend en doen het 
supergoed in hun nieuwe huis. Op de eerste avond kwamen 
ze al gezellig bij ons op de bank in slaap vallen. Ze zitten 
altijd het liefst zo dicht mogelijk bij ons in de buurt, dus 
tijdens het thuiswerken leggen we ook maar een dekentje 
neer op het bureau waar ze lekker kunnen soezen. Bedankt 
voor de fijne begeleiding, we zijn heel blij met onze nieuwe 
huisgenootjes!

Groeten, Victoria en Rutger

Hoi!

Wij zijn Woezel en Pip, we zijn pas twee jaar geworden, we zijn zusjes en de allerbeste maatjes. Twee jaar geleden zijn we verhuisd naar ons forever home. We hebben het heel erg naar ons zin en worden echt in de watten gelegd. We zijn gek op spelen en klimmen en klauteren. Ook houden we graag de buurt in de gaten vanachter het raam. En als het mooi weer is, kunnen we lekker schooieren op het balkon en daar alles goed in de gaten 
houden. Als we dan moe 
zijn van het spelen en onze 
nieuwsgierigheid even 
bevredigd is... kruipen we 
lekker bij elkaar voor een 
poetsbeurt en vallen we al 
kroelend in slaap. Kortom 
we hebben het heel erg fijn 
hier! Groetjes van ons

Goedemorgen allen,

Het is nu twee weken geleden dat ik Wiesje bij 

jullie opgehaald heb. Ze gaat hoe langer hoe meer 

wennen aan haar nieuwe thuis en iedere keer ook 

weer een klein stukje in detail ontdekken, ze is 

heel ondernemend en nieuwsgierig maar ook heel 

voorzichtig. Kortom, ik denk dat ze het naar haar  

zin heeft en ik doe mijn best om haar de beste 

verzorging te en omstandigheden te geven zodat  

zij zich thuis voelt. Ik denk dat ik kan zeggen  

dat wij samen blij zijn met elkaar.

Kopjes en spinnen van Wiesje!

Mickey & Nala 
(Dommel & Lotteke)

Beste verzorgers,

Inmiddels woont Eloy drie weken bij mij 

en het is een lieve aanhankelijke kater! Wel 

hebben we hem omgedoopt tot 'Tobias'.

Bij deze wil ik jullie hartelijk danken voor 

jullie bemiddeling bij het vinden van deze 

schat. Jullie gaven aan het op prijs te stellen 

om foto's te krijgen van zijn nieuwe bestaan.

 
Bij deze.
Met vriendelijke

groet en een  

prettig weekend,  

Dirk-Jan

Tobias 
(Eloy)

Wiesje
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Vrijwilligers helpen niet alleen met de schoonmaak, maar leveren ook een belangrijke bijdrage door het geven van aandacht 
en te wandelen en te spelen met onze asieldieren.

Hallo! Wij zijn Arthur en Soraya. We werken als vrijwilliger op 
de hondenafdeling sinds de zomer van 2014. Soraya is ooit 
begonnen als vrijwilliger op de kattenafdeling en tijdens een 
periode met weinig katten gevraagd om ook wat te doen op 
de hondenafdeling. De transfer naar de hondenafdeling ging 
snel en vanaf dat moment is Arthur er bij gekomen. Sindsdien 
zijn we bijna elke zaterdag en soms ook op de zondag te 
vinden in het Haags Dierencentrum.

Fijnste deel van het werk is uiteraard niet het schoonmaken 
van de kennels, maar als je daar eenmaal wat ervaring 
en snelheid in hebt, ben je er zo doorheen. Onze favoriete 
vraag voor een nieuwe vrijwilliger is dan ook direct na de 
schoonmaak zo enthousiast mogelijk: ‘En, hoe vond je het?’ 
De blikken die je dan krijgt, zijn altijd hilarisch. 

Na de schoonmaak breekt het leukste deel van de dag aan; 
honden uitlaten en spelen. Omdat we vaak met z’n tweeën 
honden uitlaten worden we meestal aan grotere en sterkere 
honden gekoppeld. Dan is het wel zo prettig om met z’n 
tweeën te zijn. We lopen door de Uithof, het liefst met iets 
minder mooi weer, want dan valt het mee met de drukte. 

De Uithof is tegenwoordig een samensmelting van fietsers, 
mountainbikers, wandelaars, hardlopers, honden en paarden 
dus bij mooi weer kan het wat aan drukke kant zijn in het 
weekend.

Onze eigen hond, Choco, is inmiddels vijf jaar oud. We 
hebben haar als HDC-pup thuis opgevangen en ze is nooit 
meer weggegaan. Ze woont nu samen met onze vier katten 
en dat gaat helemaal prima. Haar favoriete bezigheid is met 
één van onze paarden wandelen, dan is ze echt niet te houden 
van enthousiasme. En zeg nou eerlijk? Ken jij een hond die 
regelmatig haar paarden uitlaat?

Het allermooiste onderdeel van het vrijwilligerswerk voor het 
HDC is uiteraard de mededeling dat er een nieuw (t)huis is 
voor een hond. Daar doen we het voor! Maar ook om daar 
naartoe te werken geeft veel voldoening. 
Het is geweldig om te zien hoe snel honden kunnen groeien 
en verbeteren door veel positieve aandacht en vooral ook 
door het stimuleren van blij gedrag. Wij hopen hier nog lang 
aan bij te kunnen dragen samen met Team Hond en de andere 
vrijwilligers!

Zes jaar samen actief voor het HDC

Arthur en Balou Soraya en Choco
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Mijn broer ging al snel zijn eigen weg, we waren 
nooit echt hele dikke vrienden geweest. Dus 
toen voor hem de kans kwam op een nieuw 
thuis begon hij aan zijn nieuwe leven. En ik? 
ik probeerde mijn draai te vinden. Langzaam 
begon ik te wennen, aan de routine en aan de 
mensen.
Sommigen kwamen met een kar vol brokjes, 
anderen met een lijn voor een frisse neus 
op het veld, of een wandeling door het bos. 
Koekjes waren er ook veel en elke dag werd het 
leven steeds een beetje minder eng. Hoewel…, 
andere honden vond ik nog steeds spannend. 
Dus, om te oefenen gingen we vaak op pad, het 
bos in samen met hond Pinky. Onderweg zagen 
we dan andere honden zoals die vrolijke bruine 
met die grote zachte flaporen of die grijze die 
zoveel kletste. Door al die gezelligheid tijdens 
die wandelingen ben ik andere honden wel 
gaan waarderen. 
En plotsklaps op een dag was ie er ineens, de 
superblije ‘Jazz bokkesprong’! Zo blij was ik. Ook 
de mensen gingen er blij van kijken, want wie 
wordt daar nou niet vrolijk van? Zo kwamen en 
gingen drie zomers en werd ik een ‘langzitter’. 
Ik mocht vaak op kantoor, dat was gezellig 
en ik maakte veel vrienden. Dat waren echte 
vrienden, want op een dag deed mijn knie echt 
zeer en lopen was moeilijk. Er was een dure 
operatie nodig en al mijn vrienden hielpen 
mee om dat geld bij elkaar te krijgen. Goed he? 
Meteen na de operatie mocht ik uit logeren om 
te revalideren. Dat klinkt als een gelukkig einde 
toch? Nee joh, het verhaal eindigt nog veel blijer. 
Ik mocht op mijn pleegadres blijven, voor altijd, 
echt waar! Eindelijk was ik thuis. Mijn mens is 
de allerliefste en we zijn helemaal happy met 
elkaar. Al mijn vrienden, bedankt voor alles!

Liefs en een dikke snuffel, 
Jazz

De avonturen van: Jazz, een geluksvogel
Toen ik met mijn broer uit het busje stapte dacht ik: ‘Oh nee, waar ben ik nu toch beland’. Ik hoorde veel geblaf en overal 
rook ik nieuwe geurtjes. In een buitenkennel lag een zwarte kater te zonnen, ‘Hey Kaat, weer een nieuwe ‘ riep hij naar een 
gezellig bolle lapjespoes die net haar snoet aan het poetsen was. Een mens bracht me naar een kennel, ‘hier lieverd kijk eens, 
een lekkere mand en wat te drinken, voor jou! ‘ Later in de middag kreeg ik brokken en met het vallen van de avond werd het 
steeds stiller. Uiteindelijk viel ik in een diepe slaap. Zo begon mijn leven in het dierenasiel.



Kinderrubriek
Lekker, gezellig thuis.
Wat is 2020 een gek jaar (geweest). Vanwege Corona waren de scholen een tijdje dicht, zijn sportles-
sen niet doorgegaan en was het advies: zoveel mogelijk thuisblijven. Wij kunnen ons voorstellen dat je 
dit niet altijd leuk vindt.

Maar weet je voor wie dit wel heel leuk is? Precies… voor onze honden! Zoals jullie vast weten, stamt 
onze ‘huishond’ af van de wolf. Ook al lijken de meeste honden wat uiterlijk betreft helemaal niet meer 
op een wolf; net als wolven zijn onze honden roedeldieren. ‘Een roedel’ is een ander woord voor ‘vaste 
groep’ waarin zij samen leven. Een hond wordt geboren met het gevoel dat hij altijd in een groep moet 
leven. Dit betekent dat onze honden zich het prettigst voelen als zij 24 uur per dag samen zijn met hun 
groepsgenoten. Deze groepsgenoten kunnen andere honden zijn, maar als er maar één hond in huis 
woont, bestaat de groep uit de mensen waarmee de hond samenwoont. 

Toch komt het bij ons heel vaak voor dat wij de deur uit moeten en de hond niet mee kan. Zo kan hij niet 
mee boodschappen doen, niet mee naar zwemles, niet mee de klas in en niet mee naar het werk van je 
vader en/of moeder etc. Daarom is deze periode voor onze honden best heel gezellig. Dus mocht je je 
thuis vervelen, kijk dan naar je lieve hond en gebruik je tijd om leuke zoekspelletjes of denkspelletjes met 
hem te gaan doen, met hem te knuffelen of lekker te gaan wandelen. In de vorige Animails kun je een 
hoop leuke ideeën terugvinden.
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Maak je kat blij… maak een tipi!

Wat heb je nodig?
 ▪  Een kussentje voor je kat voor 

in de tipi.
 ▪  Een lap stof, bijvoorbeeld een 

oud dekbedovertrek
 ▪ Vier bamboe stokjes
 ▪ Krijt
 ▪ Een schaar
 ▪  Naald en draad

Veel plezier! 

1.   Leg de stof op tafel en leg daarop je kussentje, trek met 
het krijtje een lijn langs de bovenkant 
van je kussen, nu weet je hoe breed 
de tipi zal worden.

2.   Leg twee bamboe stokjes in een punt 
op de stof, nu zie je al een driehoek.

3.   Trek met krijt langs de stokjes, nu 
heb je een driehoek.

4.   Omdat we straks rafels langs de driehoek 
gaan knippen trek je met krijt nog een 
grotere driehoek om je driehoek heen.  
Knip je stof en knip daarna de rafeltjes.

5.   Leg de krijtkant aan de binnenkant, 
hier komen de knoopjes.

6.    Maak eerst een enkele knoop, op 
die manier zitten de eerste twee 
driehoeken aan elkaar vast.

7.   Leg nu het stokje erop en knoop al je rafels nog 
een keer om je stokje heen.

8.    Dit doe je drie keer. Knip een opening in een 
driehoek, dit is straks de deur voor je kat.

9.  Knoop daarna het laatste stokje vast.

10.   Als je het extra mooi wil maken 
kun je er voor kiezen de stof van 
je deurtje vast te zetten met 
draad.

Niet alleen honden genieten natuurlijk van meer aandacht. Ook katten vinden dit heel gezellig!
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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: Op de foto zie je onze Maxi. 

 Welk ras is Maxi?
 A. Een Golden Retriever

 B. Een Labrador

 C. Een Labradoodle

Vraag 2: Hoe oud zijn puppy’s ongeveer 

 als hun oogjes open gaan?

 A. Hun oogjes zijn gelijk al open bij de geboorte

 B. Ongeveer tussen de 5 en 10 dagen

 C. Ongeveer tussen de 10 en 14 dagen

Vraag 3: Hoe wordt een mannetjeskat genoemd?

 A. Een reu
 B. Een kater
 C. Een beer

Vraag 4:  Wat doen honden niet volgens het spreekwoord:  

"Blaffende honden     niet."?

 A. Bijten
 B. Springen
 C. Slapen

Wist je dat...
Hondenschool Quiebus op 
ons asielterrein les geeft en 
er sinds een tijdje een klas is 
ontstaan met vier geplaatste 
asielhonden, namelijk Hein  
(zie foto), Pascha, Cali en  
Rafa.

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

Wist je dat...
De verzorgers van de 
kattenafdeling ter ere van 
Dierendag op één dag voor 
veertien katten een heel goed thuis hebben  
gevonden?

Wist je dat...
Kittens die geplaatst zijn, als ze zes maanden zijn weer terug kunnen komen naar onze dierenarts zodat zij gecastreerd kunnen worden en geen baby’s meer kunnen maken.
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Zij willen een thuis…

Deze jongeman ziet met lede ogen aan, hoe veel van zijn collega viervoeters 
(voetertjes) de deur uit wandelen met hun nieuwe baas… Wat is er mis met 
mij? Waarom zit ik nog hier? Lieve Thaigo, als wij dat wisten. Je bent een 
knapperd en een herder, dat betekent af en toe een beetje gek en druk. Dat 
is een van de dingen die je nieuwe baas wel moet begrijpen, hij moet veel 
tijd en aandacht aan je besteden. Want als jij je energie op een goede manier 
kunt verbruiken, dan laat je dingen waar je beter niet aan kunt komen wel 
met rust. Maar eigenlijk is dat toch niet zo gek? Dus, hondenliefhebbers 
opgelet, in het asiel zit een geweldig enthousiaste knappe herder van vijf jaar, 
die graag z’n verdere leven in een huiselijke omgeving slijt. Voorwaarden: tijd 
hebben, zin in spelen, wandelen en knuffelen. En verder… geen kindertjes 
of viervoeters al in huis. Achter een positieve manier van honden opvoeden 
staan en daarmee ook aan de slag gaan en boven alles, beschikken over een 
groot, warm hart.

Deze schat zit al lang in het asiel, wat zou het fijn zijn als er voor haar 
eindelijk een gouden mandje werd gevonden. Nikita (6 jaar) komt uit 
een gezin met een kind en een ander hondje. Ze is afgestaan omdat het 
niet zo goed ging met het kindje en ze angstig was voor nieuwe situaties. 
In het asiel heeft ze erg moeten wennen, maar ook heel veel vrienden 
gemaakt die ze graag haar lieve, vrolijke knuffelkant laat zien. Van haar 
kennel verhuisde ze naar een aparte kamer en hoewel beter, was dat het 
ook niet helemaal. En toen… was er die lieve vrijwilligster bij wie Nikita 
een pleegopvang adres vond. En wat voor een adres! De hele familie 
helpt mee om het Nikita naar de zin te maken en met haar grote hobby’s 
wandelen en knuffelen wordt stevig rekening gehouden. Nikita is in de 
juiste, stabiele omgeving een schat van een hond. Wie kan haar zo’n 
omgeving bieden, zonder andere huisdieren, zonder kleine kindertjes en 
waar ze afschuwelijk wordt verwend… 

Helaas zit het bij Bink (6 jaar) niet mee, hij verblijft alweer veel te lang bij ons. 
Voordat hij in het asiel kwam heeft hij verschillende eigenaren gehad. Geen 
fijne start, buiten zijn ‘schuld’. Lieve Bink kan in het begin best even de kat uit 
de boom kijken, maar als hij je eenmaal kent is het een onwijs leuke, speelse 
en actieve hond. Ook vindt hij knuffelen erg fijn. Daarnaast heeft hij nog een 
andere hobby, tennisballen verzamelen. Andere honden zijn geen hobby 
van hem dus daar moet zijn nieuwe eigenaar wel rekening mee houden. Wij 
zouden het ‘tij’ voor Bink zo graag willen keren omdat het een super lieverd 
is. De start van zijn leven was niet fijn, hij verdient het dat er iemand van de 
rest een feestje gaat maken. Hou je veel van wandelen en ben je niet onder 
de indruk als Bink tijdens een wandeling eens in de riem bijt, vind je het niet 
erg dat je Bink niet los kan laten? Zou je veel van hem kunnen houden en hem 
NOOIT meer wegdoen? Bel voor een kennismaking!
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Nalaten aan de asieldieren
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Ook u kunt voor onze asieldieren van grote betekenis zijn door een 
deel van uw nalatenschap te schenken aan het Haags Dierencentrum. Hierdoor geeft u ook na uw overlijden een kansloos dier 
een toekomst!

Stichting Haags Dierencentrum is vrijwel volledig afhankelijk 
van donaties, giften, nalatenschappen en legaten voor de 
opvang en de verzorging van de ruim 1.700 zwerfkatten 
en –honden die jaarlijks in ons dierencentrum worden 
binnengebracht. Bij ons vinden deze dieren, die vaak al veel 
hebben doorstaan, een veilige haven. Een liefdevolle opvang, 
(medische) verzorging en weer kans op een mooie toekomst 
bij een nieuwe baas.

Want, stelt u zich eens voor, hoe  hun leven eruit zou zien als ze 
op straat moesten blijven, hongerig, ziek en niemand die naar 
ze omkijkt.

Nalaten is iets waar u zich waarschijnlijk niet dagelijks mee 
bezig houdt. Toch is het verstandig om nu te regelen wat u wil 
dat er met uw bezittingen en eventuele vermogen gebeurt als 
u er niet meer bent. U kunt dit zelf bepalen, maar uw wensen 
moeten wel worden vastgelegd bij een notaris, d.m.v. een 
testament. U kunt hierin aangeven wat er met uw eigen huis 
moet gebeuren, met uw huisraad, sierraden etc. Maar ook wie 
de uitvoering hiervan na uw overlijden op zich neemt, zodat u 
er zeker van bent dat het gebeurt zoals u wil. En, als huisdieren 
heeft, kunt u ook laten vastleggen aan wie u de zorg voor hen 
toevertrouwt.

Door het Haags Dierencentrum als goed doel in uw testament 
op te nemen helpt u daadwerkelijk de katten en de honden die 
geen thuis hebben en op straat zwerven of zijn achtergelaten in 
een leeg huis. Ze zijn aan hun lot overgelaten en vinden bij ons 
gelukkig een tijdelijk onderkomen.  Wij doen er alles aan om ze 
de (medische) zorg te geven die noodzakelijk is. Ook wanneer 
deze dieren binnenkomen met een gedragsprobleem gaan onze 
verzorgers hiermee professioneel en op een diervriendelijke 
manier mee aan de slag. Tijdens hun verblijf krijgen ze 
natuurlijk ook veel liefde en aandacht van onze onmisbare 
vrijwilligers, het verhaal van één van hen is opgenomen in de 
brochure. Samen werken we aan het uiteindelijke doel, ervoor 
zorgen dat kansloze dieren weer een fijn thuis krijgen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten, vraag dan onze brochure ‘Geef een 
dier een toekomst’ aan, waarin wordt vermeld op welke 
manieren u kunt nalaten. Ook leest u waar u online tips en 
informatie kunt vinden over nalaten, de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB) en de Belastingdienst. U kunt deze 
aanvragen via kantoor@haagsdierencentrum.nl. 

Geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u 
contact opnemen met Inge Vercauteren, directeur/bestuurder 
van het Haags Dierencentrum, 070-7470100 of per mail                  
kantoor@haagsdierencentrum.nl

Belangrijk voor u is te weten dat het Haags Dierencentrum in het bezit is van een ANBI-status; dit houdt in dat er geen 
belasting wordt geïnd over giften, legaten en nalatenschappen die wij ontvangen. Uw bijdrage komt dus onverminderd  
ten goede van de asieldieren. 
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Nieuws van kantoor
Hi allemaal,  

Ik ben Renske, 24 jaar en ik volg de opleiding Communicatie 
en Multimedia Design. Op het moment ben ik mijn 
afstudeeropdracht aan het doen bij het HDC. Hier wil ik jullie 
graag wat meer over vertellen.

Zoals jullie misschien wel weten hebben de honden die ‘met 
een rugzakje’ in het asiel worden binnengebracht meer 
moeite met het vinden van hun gouden mandje. Dat is waar 
ik met mijn project op inspring. Het doel van mijn project 
is om, door middel van een creatief concept, meer mensen 
het adopteren van een hond ‘met een rugzakje’ te laten 
overwegen. Op het moment ben ik druk bezig met het doen 
van onderzoek en het uitwerken van mijn eerste concepten. 
Het resultaat zullen jullie t.z.t. wel voorbij zien komen en ik 
hoop dat jullie hier net zo enthousiast over zullen zijn als ik! :)

Groetjes, Renske

Resultaat inzamelingsactie: € 4.000
Ondanks Corona zijn de kanjers van bassischool De Vlierboom er in toch in geslaagd om van de jaarlijkse inzamelingsactie weer 
een weergaloos succes te maken.

We dachten dat onze auto groot genoeg zou zijn, maar nee 
hoor, er waren er twee nodig om alles over te brengen! We 
zijn ontzettend blij met al het speelgoed, voer, mandjes, 
schoonmaakmiddelen, honden- en kattensnoep, het 
hondenkussen en het Feyenoordfleecekleed. Alles staat op 
de afdelingen en de dieren gaan ervan genieten! Daarbij 
hebben alle kinderen nog een gigantisch geldbedrag van maar 
liefst 4.000 euro opgehaald! Dat betekent dat het HDC en de 
Dierenambulance ieder 2.000 euro voor de dieren ontvangen. 

Hier zijn we natuurlijk zeker in Coronatijd super, super blij 
mee! Jullie hebben ons heel erg verrast en we vinden het 
onvoorstelbaar dat jullie door allerlei acties dit geweldige 
bedrag aan de dieren kunnen schenken. Iedereen heel hartelijk 
bedankt, super goed gedaan, Vlierbomers zijn kanjers! Ook alle 
gevers enorm bedankt!
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HDC Dierenkalender 2021
Wil je jezelf het hele jaar omringen met onze asieldieren? 
Bestel dan de HDC Dierenkalender 2021 met twaalf 
topmodellen. 

Onze honden en katten hebben keihard hun best gedaan 
om te stralen op de kalender. Het resultaat mag er zijn! Elke 
maand word je verrast met een foto van een hond of kat 
tegen een vrolijke achtergrond. Er is voldoende ruimte om 
je dates op te zetten en de belangrijkste feestdagen worden 
vermeld. De gehele opbrengst komt natuurlijk ten goede van 
onze asieldieren.

Maak jezelf of een ander blij! Je kunt deze superleuke 
kalender (€ 15,00 excl. verzendkosten) bestellen op  
www.haagsdierencentrum.nl. 

Wees er snel bij op=op!

Klaar voor het nieuwe jaar? 
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Contactadvertenties
Deze lieve meid heeft dikke pech, ze had een thuis gevonden en een mooie relatie 
opgebouwd. Toen kwam het bericht dat haar mensen geen tijd meer voor haar hadden en 
dat ze helaas terug moest naar het asiel. Dat was de tweede keer dat haar dromen in duigen 
vielen. Pip houdt nog steeds van mensen, zeker als ze in haar vertrouwde omgeving is, vindt 
ze het heel gezellig als er visite komt. Met andere honden en met katten heeft ze echter 
niets. Ze vindt ze echt niet leuk. Pip is 7 jaar en - dat zal iedereen begrijpen - op zoek naar 
vastigheid. Een forever home waar ze nu eindelijk voor altijd mag blijven. Wil jij je hart en 
je huis delen met deze superlieve meid en vind je het geen probleem dat je haar met het 
wandelen niet los kan laten lopen, kom dan snel kennismaken. Het kan toch niet waar zijn 
dat ze haar jaren in een kennel moet slijten.

Hey, hallo! Hier Brutus! Ook voor Brutus was er geen tijd meer om hem goed te verzorgen 
dus belandde hij in het asiel. Deze grappige, ietwat lompe schat van bijna 3 is een onwijs 
leuke Rottie, maar liet wel gedrag zien waaraan gewerkt moet worden. Aan de riem kan 
hij uitvallen naar andere honden, mensen, fietsers. Natuurlijk zijn we met hem aan de 
slag gegaan om dit gedrag om te zetten en er zijn vorderingen gemaakt, maar nog niet 
voldoende. Zijn nieuwe familie zal hem hierin verder op een positieve manier moeten 
begeleiden. Deze jongeman is op zoek naar een familie die beschikt over een huis met 
een afgesloten terrein, zodat hij daar lekker rond kan banjeren en niet meerdere keren 
per dag uitgelaten hoeft te worden. Brutus is echter geen ‘einzelgänger’ maar dol op 
aandacht en wil dus geen waakhond zijn, maar gezellig bij de familie wonen.

Lemchicha, is een grappig lapjespoesje van ca. 8 jaar. Ze is dol op eten - dat kun je zien 
- vandaar dat ze van ons een voerspel heeft gekregen zodat ze er iets voor moet doen 
om een brokje te scoren. Ze houdt ook van aandacht en aaien, maar wel zo lang als zij 
dat wil. Ga je te lang door dan kan ze je daarvoor op de vingers tikken (lees uithalen). 
Dit madammeke is een beetje een prinses op de erwt. Haar ‘personeel’ zal op gewenste 
tijden  voor – matig – eten moeten zorgen, heerlijke mandjes, een vriendelijk aaitje en 
regelmatig moeten vragen of alles naar wens is. Haar personeel zal haar ook moeten 
begeleiden bij het afvallen. Een dagelijks speelprogramma met veel beweging maakt 
hiervan onderdeel uit  en zal zonder mankeren strikt moeten worden gevolgd. Kortom, 
heb je een huis met een tuin (om te scharrelen en te zonnen) en geen andere katten 
(stel je voor) en denk je dat dit wel eens een match zou kunnen zijn? Stuur dan snel een 
mail met je telefoonnummer…

De eigenaar van dit schattige witte poesje kon helaas niet meer voor haar zorgen, 
daarom logeert ze nu bij ons. Ariëlle is 6 ½ jaar jong en moet heel erg wennen in het 
asiel, ze vindt alles doodeng. Met veel geduld en lekkers proberen we vrienden te 
worden en stapje voor stapje komen we ‘dichterbijʼ. Voor Ariëlle zijn we op zoek naar 
kattenmensen die haar lekker de ruimte kunnen geven en niets willen forceren. Een 
rustige omgeving zonder andere huisdieren of kinderen zal zeker helpen om haar weer 
te laten landen en vertrouwen te geven. We hopen dan ook dat ze haar hokje in het asiel 
snel mag verruilen voor een liefdevol thuis. Word je ‘gepakt’ door het verhaal van deze 
lieverd en denk je dat je haar voor de rest van haar leven een fijne en veilige omgeving 
kunt bieden? Maak dan snel een afspraak voor een kennismaking. Mail ons en vergeet je 
telefoonnummer niet te vermelden. Diep in haar hart kijkt Ariëlle naar je uit!

Reacties naar hond@haagsdierencentrum.nl of kat@haagsdierencentrum.nl
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Reacties naar hond@haagsdierencentrum.nl of kat@haagsdierencentrum.nl

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

Sociaal Medisch Fonds

Digitale Nieuwsbrief

Twee keer per jaar versturen wij per post aan al onze relaties 
een verzoek om ons financieel te steunen. Eind mei en eind 
december valt de HDC-envelop  op de mat. Het betreft grotere 
projecten waarvoor wij uw hulp hard nodig hebben. Zoals de 
(medische) verzorging van de vele kittens die vanaf maart tot 
nu toe! binnenkomen. Of de infrarode warmtepanelen voor 
de hondenkennels, de vernieuwing van het dak, de aanleg van 
een natuurspeeltuin voor de asielhonden etc.

Dit keer vragen wij uw aandacht voor het Sociaal Medisch 
Fonds. Steeds vaker komen er dieren bij ons binnen die 
(medisch) iets mankeren. Bij Super Spetter bijvoorbeeld viel 
ons op dat hij niet goed kon lopen en springen. Een röntgenfoto 
wees uit dat hij een gebroken heupkop had. Een operatie door 
de specialist en zes weken benchrust hebben ervoor gezorgd 
dat hij zich weer zonder pijn kan bewegen en er klaar voor  is 
om naar z’n nieuwe thuis te gaan.

Dit is maar één voorbeeld van de vele gevallen waar we mee 
te maken krijgen. Er is geen eigenaar bekend, de kosten van 
de behandeling zijn nergens te verhalen. De bodem van ons 
Sociaal Medisch Fonds is al lang in zicht. Het doel van de 
huidige actie is om hier verandering in te brengen, zodat we 
alle zwerfdieren die bij ons binnenkomen de noodzakelijke 
hulp kunnen blijven geven. Mocht u onverhoopt geen post van 
ons hebben ontvangen en toch willen bijdragen, kijkt u dan op 
www.haagsdierencentrum.nl Alvast hartelijk dank!

Het nieuws over onze asieldieren is op veel manieren te 
volgen. Website, facebook en instagram houden je up to 
date! Met ingang van 2021 is er de digitale nieuwsbrief 
die vier keer per jaar uitkomt… 
Mis niets en schrijf je in! www.haagsdierencentrum.nl




