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10 jaar geleden geadopteerd…

Coco, een fantastische kat
Maak jezelf of een ander blij

Superleuke, handige HDC-tas
Sociaal Medisch Fonds

Vier katten met heupproblemen

Beste donateur

Inhoud

Ruim een jaar in Coronatijd… de meesten van u kunnen het woord Corona niet
meer horen en dat is voor ons niet anders. Toch heeft deze periode ook mooie
dingen gebracht. Zoals het feit dat er het afgelopen jaar aanzienlijk minder
zwerfdieren bij ons in het asiel zijn binnengebracht. Wat de precieze reden
hiervan is, blijft gissen maar de verwachting is dat het toch te maken heeft met
het minder ‘uithuizig’ zijn waardoor we meer tijd en energie hebben voor onze
huisdieren. Hiermee is veel dierenleed voorkomen en dat is wat ons betreft een
heel positieve bijkomstigheid van Covid-19!
Bijzonder was het om te ervaren dat de vraag naar honden en katten in de
afgelopen maanden juist extreem hoog was, het leek alsof werkelijk ieder
persoon, huishouden of gezin deze periode voorzag als HET moment om een
huisdier aan te schaffen. Enerzijds begrijpelijk omdat we (gedwongen) veel meer
thuis waren en omdat er voorheen - in ons drukke bestaan - eigenlijk nooit een
ideaal moment was om een huisdier in je leven op te nemen. Anderzijds omdat
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een hond of kat het gevoel van eenzaamheid doorbreekt of - en dat zijn er
gelukkig maar heel weinig - om de avondklok te omzeilen.
Wat de motivatie van de nieuwe baasjes ook is, laten we hopen dat deze stand
houdt, ook als de wereld na Corona weer open gaat. Mocht het dan toch niet
passen, dan zijn wij er om de honden en katten met open armen te ontvangen om
ze vervolgens weloverwogen en vooral duurzaam te matchen met een nieuwe
baas. Dat is waar we als Haags Dierencentrum voor staan, daar zijn we goed in.
In de tussentijd zijn we als HDC team in staat geweest om het asiel (financieel en
operationeel) draaiende te houden en dat hadden we niet kunnen doen zonder
de onnavolgbare support van u, onze achterban…! Zo mooi om ons gesterkt
te voelen in wat we doen met en voor de asieldieren. Support op velerlei vlak;
donaties van handdoeken en lakens, blikvoer, expertise en kennis, oneindig veel
likes en volgers op onze social media kanalen, fantastische interactie via mail
en website, geldelijke donaties en niet te vergeten de tijd en energie van onze

Popiko

vrijwilligers waar we iedere dag weer op mogen rekenen. Heel veel dank voor uw
positieve aandeel in het Haags Dierencentrum en warme hart voor asieldieren,
ook in het afgelopen Corona-jaar.
In deze zomereditie van Animail vindt u een overview van onze belevenissen in
2021. We zien dit als een opmaat naar een periode waarin de wereld weer open
gaat en waarbinnen we weer activiteiten en evenementen kunnen organiseren
en ontwikkelen. Een periode waarin we elkaar weer ‘gewoon’ fysiek kunnen
ontmoeten om ons samen in te zetten voor asieldieren en dierenwelzijn. Wat
een fijn vooruitzicht is dat…!! Tot heel snel!
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Maar liefst vier katten met een ernstig heupprobleem kwamen achter elkaar binnen. Dankzij uw
steun hebben we ze allemaal kunnen helpen. Het
hele verhaal vindt u op pagina 3. Op de foto boven
één van de vier: Popiko in zijn bench.
De knapperd op de cover is Coco, 10 jaar geleden
geadopteerd vanuit het HDC.

Martine van der Stok
Maaike Pieters
Noor van Steden (eindredactie)

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

Vier katten met een ernstig
heupprobleem
Het begon in oktober vorig jaar. Super Spetter kwam bij ons
binnen, een leuke jonge kater. Al snel viel op dat hij slecht liep.
Zijn rechterachterpoot zakte door en hij gleed uit. Daarom
kreeg hij meteen pijnstilling en werden er röntgenfoto’s
gemaakt. Hierop zagen wij dat hij een ernstige fractuur had
aan zijn rechter heupkop waaraan hij geopereerd moest
worden.
In onze interne kliniek kunnen onze dierenartsen veel
operaties uitvoeren maar soms (bijvoorbeeld bij ingewikkelde
orthopedische problemen) hebben wij de hulp nodig van een
specialist. Gelukkig kon Super Spetter na overleg heel snel
terecht bij de orthopeed. De operatie die hij moest ondergaan
wordt ‘femurkophalsresectie’ genoemd. Hierbij worden de
heupkop en heuphals van het bovenbeen afgezaagd. Het doel
is dat de kat geen pijn meer heeft door bot-op-bot contact uit
te sluiten en geen artrose kan krijgen op het heupgewricht
als gevolg van de breuk. De spieren vormen een nieuw
pseudogewricht en samen met de banden nemen ze de
heupkop functie over.
Na de operatie kreeg Super Spetter hokrust voorgeschreven.
Besloten werd om de bench gezellig op het kantoor van de
kattenafdeling te zetten. Gelukkig herstelde onze dappere
kerel voorspoedig en mocht hij na een week alweer oefenen
met lopen en iets later met springen en rennen om zijn spieren
weer aan te laten sterken. En… inmiddels heeft hij een thuis
bij een nieuwe familie!
Vlak daarna kwam Houdini binnen, zijn achterpoot zakte
door als hij liep. Weer werden meteen röntgenfoto’s gemaakt
en tot onze grote verbazing had ook Houdini een fractuur
op zijn linker heupkop, waarvoor dezelfde operatie nodig
was. Ook deze kanjer kreeg een plekje op het kattenkantoor
om te revalideren. Daar werd het een gezellige boel want
hier verbleef inmiddels ook onze lieve kater Venkel om te
herstellen van zijn huidaandoening. Houdini is gelukkig ook
snel beter geworden en ging naar zijn forever home.
Enkele weken hierna kwam Popiko binnen en later Jansen, die
ook niet normaal liepen. Op de röntgenfoto’s was te zien dat
de dijbeenkop (of heupkop) van Popiko uit de heupkom was
(heupluxatie). De heup kon niet meer van buitenaf terug in de
kom gezet worden en zijn heupkom zag er ook niet goed uit.

Aan Jansen kon je zien dat hij veel pijn had. Hij was flink
kreupel linksachter en bij palpatie knakte er iets in zijn heup.
Hij had zijn linker heupkop gebroken. Deze twee knapperds
moesten ook een heupkophalsresectie ondergaan. Beide
operaties zijn geslaagd. Popiko en Jansen blijven nog even op
kantoor om helemaal te herstellen.
Jansen VOOR de
heupopera0e

Jansen NA de
heupopera0e

Vier asielkatten met hetzelfde probleem, in een korte tijd, is
ongelofelijk veel. De katten zijn waarschijnlijk aangereden of
van een balkon gevallen. Het feit dat ze op straat zwierven
met zoveel pijn, maakt het extra sneu. Gelukkig konden ze
geholpen worden en kunnen Popiko en Jansen straks ook op
zoek naar een nieuw thuis.

Jansen

Deze vier heupproblemen betekenden extra hoge uitgaven voor het HDC. Kosten die we nergens kunnen verhalen, de
eigenaar is onbekend. Dankzij uw donatie voor ons Sociaal Medisch Fonds, hebben wij deze katten toch kunnen helpen
en kregen zij weer kans op een gezonde toekomst! Heel veel dank daarvoor, wij en de dieren kunnen niet zonder uw hulp.
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Brieven van de baas
Goedemiddag lieve allemaal,
het bij jullie? Houden jullie het nog een
Hier weer eens een berichtje van Rox (Dory) Hoe gaat
kkig wel! Ik had even geluk dat mijn
beetje uit in deze nare periode? Mijn baasjes en ik gelu
bij mij was om te knuf felen.
vrouwtje niet mocht werken en dus lekker de hele dag
te diploma gehaald dat er viel te behalen.
Met mij gaat het erg goed. In december heb ik mijn laats
op zak!
Ik ben een echte Quiebus hond, ha,ha met vier diploma's
graden koor ts en had een leverontWel bleek ik in december flink ziek te zijn. Ik had 40,2
en kusjes ben ik weer helemaal de oude.
steking. Na drie weken antibiotica en heel veel knuf fels
In April word ik alweer twee jaar. Ik ben echt
gegroeid en mijn baasjes zijn mega trots op mij.
Tenminste dat zeggen ze echt zo vaak dat ik soms
denk ja,ja nu weet ik het wel. Ik ben uitgegroeid tot
een lieve, sociale, knappe hond. Wel ben ik onwijs
koppig en eigenwijs maar dat heb ik van mijn
baasje zegt vrouwtje hi,hi. Ik heb echt helemaal mijn
plekje gevonden en mijn baasjes kunnen echt geen
seconde meer zonder mij en ik niet zonder hen!
Wij zijn jullie ook nog elke dag dankbaar dat wij
aan elkaar gekoppeld zijn.

R ox

Binnenkort sturen mijn baasjes weer wat leuke
dingetjes op voor alle hondjes en voor mijn broer tje.
en mandje krijgen.
Wij hopen dat alle hondjes snel en voor altijd een goud
     Hele dikke kus en veel liefs van
        Rox en haar baasjes!

Goofy
& Dora
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Lieve mensen,
Wat wij willen mee ve
n is dat je niet moet
twijfelen om een ouge
de
r
ho
halen omdat je dan ‘m ndje uit het asiel te
inder’ lang plezier hebt
of ‘eerder ’ verdriet zal he
bben door verlies...
Wij hebben van Goofy
plezier en het verdriet te(bijna 13 jaar) dagelijks
je altijd, hoe lang ze oo zijner tijd (ach, dat heb
k bij je mogen zijn), zo
blij met hem…
Dora heef t 6 jaar lang
als je ziet hoe snel ze ziin een schuur geleefd en
eigen roedeltje en ‘toch ch ontwikkelt in haar
in de mens (ons dus), ’ weer vertrouwen krijgt
heerlijk!
Ik /wij zal/zouden ze
missen en onze Benjibeide voor geen goud willen
niet één, maar zelfs twvind het ook zo gezellig
ee maatjes tegelijk erbi
j.
De familie van Goofy
en Dora

Kattenkrabbels
Lieve allemaal,
ie onze kat genaamd ‘Guus’
Afgelopen kerst hebben wij bij jull
.
eerste periode gepaard met hobbels
opgehaald. Aanvankelijk ging de
g naar jullie met zijn steeds terugGuus moest een aantal keren teru
bij.
te. Gelukkig is dat nu allemaal voor
kerende klachten van de niesziek

G uu s

r
ven heel veel plezier aan hem. Naa
Guus is een geweldige kat. Wij bele
s leuk
ken we zijn karakter en dat is som
mate we hem beter kennen ontdek
zijn ook niet volmaakt.
en soms niet. Maar ja wij mensen
aan de
is op eten en daardoor nog steeds
Een dingetje is wel dat hij verzot
e kant
ding en gaat het langzaam de goed
dikke kant is. Nu zit hij op dieetvoe
en.
! Dit wilden we jullie even laten wet
op. Kor tom we genieten van Guus
Har telijke groeten van ons en een

poot van Guus

Beste medewerkers van het
Tien jaar geleden hebben

Dierencentrum laten val

mijn dochter en ik de keu
s

len toen we op zoek waren

poes voor bij ons thuis. On

foto`s. Al snel hebben we

Haags Dierencentrum,

ze keus is toen gevallen

hem de naam Coco gegeve

op het Haags
naar een kat of

op de kater op de

n.

We willen jullie bij deze

Coco

laten weten dat het vanaf
het begin af aan
een fantastische kat is geb
leken die aan al onze ver
wachtingen
voldeed en nog steeds vol
doet. Een aanhankelijke
en uiteraard
eigenwijze kat die het bin
nen maar vooral ook buite
n uitstekend
naar zijn zin heeft. We
hopen nog een aantal jar
en plezier van
hem te mogen hebben!

Om jullie werk te steunen

hopen dat jullie nog lan

hebben we een donatie ged
aan en we
g dit nuttige werk kunn
en blijven doen!

Groeten uit Schipluiden

, Familie de Moel
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Josefien: Er is niets zo fijn om te zien…
Vrijwilligers helpen niet alleen met de schoonmaak maar leveren ook een belangrijke bijdrage door het geven van aandacht
aan de dieren en soms ook door pleegopvang.
Begin 2019 woonde ik pas een jaar in Den Haag, ik was naar
het westen van het land getrokken vanwege mijn werk. Het
was al een hele tijd het idee om vrijwilligerswerk te gaan
doen. Eenmaal in Den Haag ben ik gaan bedenken waar ik
graag zou willen helpen. Vrij direct bedacht ik dat bij een asiel,
bij de katten, wel een heel goed idee was en zo kwam ik uit
op het HDC.
Het werken als vrijwilliger op de kattenafdeling bevalt zeker
prima. Ik maak graag tijd vrij in het weekend om een dagdeel
of de hele dag te komen. Ik krijg dan één of twee kamers
toebedeeld waar een aantal katten zitten. Alle verblijven op
orde maken en de kamer schoon maken zijn onderdeel van
het werk. Het allerleukste is natuurlijk het contact met de
katten. Er zijn zoveel verschillende katten dat ik altijd eerst
aftast met wie ik te maken heb. Kijken of ze bang zijn, graag
geaaid willen worden, lekker naar buiten willen.
Veel katten zijn lekker enthousiast en rekken graag hun
beentjes uit buiten hun verblijf in de kamer of buiten. Sommige
zijn wat banger, deze krijgen wat specifiekere aandacht. Kijken
of ze uit mijn hand eten, of een aaitje over hun kopje mag,

soms hoor je dan zachtjes wat gespin, daar word ik heel blij
van. Ik vind het zo mooi om te zien dat de bangere katten ‘om’
gaan zodra ze eenmaal wat gewend zijn. Er is niets zo fijn om
te zien dat alle katten hun welverdiende dutje doen na een
sessie spelen, knuffelen of benaderen.
Ik heb jaren geleden samen met mijn broer voor hem poes
Muts uit het plaatselijke asiel gehaald. De meest schuchtere
en teruggetrokken poes van het asiel op dat moment. Toen mij
door omstandigheden gevraagd werd haar in huis te nemen,
duurde het niet lang voordat ze ‘om’ ging. Door gedoseerde
aandacht en haar ruimte te geven, was ze al snel aan haar
nieuwe omgeving gewend.
Na haar overlijden kon ik toch niet lang zonder een kat in
huis. Het werd kat Kerel met FIV. De meest knuffelige en
aanhankelijke kater die er was zat al anderhalf jaar in het
asiel. Van FIV niks te merken, zijn tanden waren al getrokken
maar eten deed hij als de beste. Langzaamaan kreeg hij
ouderdomskwaaltjes zoals een overactieve schildklier.
Vanwege een nare tumor in zijn bekje heb ik hem onlangs
moeten laten inslapen, een waar gemis.

Sinds een paar weken heb ik Bob uit het HDC in de
pleegopvang. Bob met zijn probleempjes was zeker welkom.
In goed overleg met de dierenartsen van het HDC heb ik een
lijstje met instructies gekregen. Pilletje, pijnstiller en een
zalfje worden, onder protest van Bob, gegeven. Binnenkort ga
ik hem officieel adopteren. Van de soms sombere Bob uit het
asiel is in de thuissituatie weinig meer te merken, hij mag zijn
jaartjes hier lekker doorbrengen.

Josefien en Bob
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Ondertussen blijf ik nog fijn vrijwilligerswerk doen. Met het
oog op aankomend kittenseizoen zal er flink worden gespeeld,
veel worden geknuffeld en zullen hopelijk veel katten een
nieuw thuis krijgen. Een zonnig vooruitzicht!

De avonturen van: Mambo, de zwerfkater
Het is koud, het regent en de struiken waar ik me onder heb verstopt geven maar heel weinig beschutting. Moe ben ik, mijn
vacht is nat en ik heb zo’n honger.
"Hey, joehoe, hier moet je zijn!" Een oude
lapjespoes met een rafeloortje roept me. Ik zie
haar ogen even oplichten in het licht van een
auto die voorbij zoeft.
Zal ik…? Ik besluit de gok te nemen en ren snel
naar de poes toe. "Hier spring", zegt ze. Ik spring
door een kelderraam en kijk om me heen.
Dozen, een paar fietsen en een oud matras met
een deken. ‘’Hier kun je zacht en warm liggen",
zegt Rafelpoes. "Ik slaap hier altijd als ik te laat
thuis ben." Ik ben zó ontzettend moe dat ik in
een diepe slaap val.
Opeens schrik ik wakker; de kelderdeur zwaait
open! Een vrouw kijkt verbaasd naar ons. "Kijk
nou; twee katten in onze kelder!’’ "Dat worden
er nu wel veel hoor", zegt de man. In paniek
kijk ik naar het raam. Zou ik nog langs de vrouw
kunnen ontsnappen? Rustig maar, Rafelpoes
staat naast me. "Dat zijn mijn mensen, ze zijn
heel lief." De vrouw geeft mij brokjes en vlees.
Even later eet ik voor het eerst in een lange
tijd mijn buikje vol. Een bakje met fris helder
water ernaast. Wat ontzettend fijn! Ik krijg een
dikke knuffel. "Jij kunt hier niet blijven", zegt de
vrouw. Ze tilt me op en zet me in een mandje.
"Doei!", zegt Rafelpoes, "ik ga naar boven. Maak
je maar geen zorgen; het gaat echt goed komen
hoor!" Omdat ik niet blijven kan, brengt vrouw
me naar het asiel. "Sorry knappe man, we
hebben maar plek voor één poes."
In het asiel mag ik blijven en ze zorgen goed voor
me tot er op een dag ineens weer een mens met
een mand voor me staat en een vriendelijke
stem zegt: "Ga je met mij mee lieverd?"
Daar wacht ik nu op en droom dat ik net zo’n fijn
thuis krijg als Rafelpoes. Met een altijd gevuld
bakje en een tuintje om in te schooieren.

Liefs en een neusje van
Mambo
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Kinderr
Het wordt weer zomer!!

Hopelijk gaan we het zonnetje weer veel zien deze zomer. Als de zon schijnt en het lekker warm wordt, worden
er heel veel kinderen blij van water! Afkoelen door waterijsjes, een zwembad in de tuin, een waterballonnengevecht, een duik in de zee of het zwembad is heerlijk toch?
Wisten jullie dat er ook veel honden zijn die heel blij worden van water? Sommige honden
vinden zwemmen echt heel erg leuk. Andere houden het liever bij pootje baden en blijven
toch liever grond onder hun pootjes voelen. Ook voor hen is het een fijne manier om af te
koelen op een warme dag.
In de winkel zijn speciale hondenspeeltjes te koop voor in
het water. Deze speeltjes blijven drijven, zodat je hond ze al
zwemmend kan gaan halen en terug kan brengen. In het asiel
hebben wij al vele zwemkampioenen gehad. Op de foto zie je Pasha genieten in het water.
Vol verwachting, totdat er een grote stok gegooid wordt die hij weer kan gaan halen. Is
jouw hond meer van ‘pootje baden’ dan kun je misschien een hondenzwembad voor hem
kopen. In het asiel hebben wij heel veel honden die daar echt ontzettend blij van worden.
Sommige gaan er helemaal plat in liggen zoals onze knappe ex-asielhond Hummer. Andere vinden het fijner om te
blijven staan en zijn goed in snoephappen van de bodem en bellen blazen onder water.

H ummer

Pasha

!
Voor de katten hebben wij een ander leuk idee
Katten worden er blij van…

Wist je dat je van de plant ‘valeriaan’ niet alleen een kopje
thee kunt zetten maar dat heel veel katten het kruid ook
ontzettend lekker vinden ruiken? Sommige katten zijn er gek
op! Daarom maken we dit keer een

Speeltje voor je kat met valeriaan
Wat heb je nodig?
▪ Een lapje (oude) stof
▪ Zakjes valeriaanthee
▪ Watjes
▪ Schaar
▪ Naald en draad
▪ Lint en een centimeter
of liniaal

V e e l p l ez i e r !
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1.	 L eg je stof dubbel en knip
een vierkant van ongeveer
10 x 10 cm uit je stof.
2. 	Als je stof een printje heeft, leg dan de printjes
tegen elkaar aan.
3. 	Gebruik naald en draad om het vierkant aan
drie kanten dicht te maken, nu heb je een zakje.
Draai de binnenkant naar buiten.
4. 	Knip twee theezakjes open en
doe de losse valeriaanthee in
een schaaltje.
5. 	Vul de helft van je zakje met
watjes en doe hierna de thee
erbij. Vul de rest op met watjes.
6. 	Vouw je overgebleven stof naar
binnen en naai nu de bovenkant
ook goed dicht.
7. 	Maak van je lint vier kwastjes,
dat kun je doen door twee
lintjes in het midden te knopen.
De kwastjes maak je vast aan
de hoekjes van je kussentje.

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...

Een kat 244 botten in zijn
lijf
heeft? (Zie foto).

Test je kennis met de volgende
vragen.
Vraag 1: Op de foto zie je onze Sheeba.
Welk ras is Sheeba?
Een Husky
A.
Een Akita Inu
B.
Een Keeshond
C.
Vraag 2: Welk woord ontbreekt in het volgende gezegde?
‘De … uit de boom kijken.’
Aap
A.
Hond
B.
Kat
C.
Vraag 3: Aan de voorpootjes van katten hebben vijf tenen,
hoeveel tenen zitten er aan de
achterpootjes?
4
A.
5
B.
6
C.
Vraag 4: Welke dieren zijn er welkom in ons pension?
Katten en honden
A.
Katten, honden en konijnen
B.
Katten, honden, konijnen en ratten
C.

Wist je dat...

Twee hondjes elkaar ontm
oet
hebben in het HDC en bij
ons
vrienden zijn geworden
en dat
er toen twee hele lieve me
nsen
kwamen die hen allebei
mee
naar huis hebben genome
n?

Wist je dat...

Er gelukkig nog steeds ho
nden
en katten geadopteerd ku
nnen
worden op afspraak, on
danks dat we
vanwege Corona gesloten
zijn?

Goede antwoorden: 1B, 2C, 3A, 4A
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Zij willen een thuis…
Brutus (2 jaar) is alweer een tijd bij ons, we zien hem dan ook graag
vertrekken. Dat klinkt alsof we ‘m kwijt zouden willen, maar niets is minder
waar. Met z’n lekkere hoofd heeft hij ondanks zijn soms lompe manier van
kennismaken al veel vrienden gemaakt binnen het HDC. Maar we gunnen
hem zo een familie waarmee hij gelukkig wordt en andersom. Vanwege zijn
gedrag, hij kan uitvallen naar andere honden, fietsers of wandelaars zoeken
wij een passende omgeving. Mensen die een groot terrein bij hun huis
hebben waar Brutus los kan lopen, zonder dagelijks prikkels te krijgen. Maar
ook een keer per dag uitgelaten kan worden en natuurlijk in huis mag slapen
(must). Want deze grote stoere knaap is namelijk ook op zoek naar liefde.
Heb je ervaring met Rottweilers, het op een positieve manier opvoeden
en weet je dat jij als baas zijn respect moet verdienen? Heb je geen kleine
kindjes en andere viervoeters rondlopen? Zie je het zitten om samen op
hondencursus te komen?

Lieve Channel (8 jaar) is al vaker bij ons geweest. De laatste keer is ze
niet opgehaald, haar eigenaar kon niet meer voor haar zorgen. Toen ze
net binnen was ontdekten we dat ze een fikse baarmoederontsteking
had. We waren er op tijd bij en ze is goed hersteld. Wel heeft ze af en toe
nog last van een blaasontsteking. Channel is een enorme knuffelkont,
dit gecombineerd met eten maakt haar zielsgelukkig. Althans, daar
moet natuurlijk nog een lekker eigen mandje bij. Want als je zo op
leeftijd bent, hoor je toch niet meer thuis in het asiel. In haar vorige huis
hoefde Channel bijna niet alleen te zijn. Ze heeft het niet op met andere
honden. Ze valt niet uit met wandelen, maar komt er een hond te dicht
in de buurt dan laat ze merken dat ze daar niet van gediend is. Wie, o,
wie heeft plek in hart en huis voor deze superschattige dame? Je krijgt er
vast geen spijt van want van Channel krijg je er mega veel dankbaarheid
en een enorme hoeveelheid liefde voor terug.

Eind 2020 kwam er een knappe rood-witte kater binnen. Met het oog op de
feestdagen (het was bijna Oud en Nieuw) kreeg hij de naam Confetti. Helaas
vond hij het helemaal geen feestje in het asiel. Mensen waren eng en hij
kroop het liefst zo ver mogelijk weg. Eten deed hij alleen ’s nachts, als wij er
niet waren. Confetti had erge stress van zijn omgeving, zo erg dat hij zijn buik
kaal likte. Met veel geduld en liefde en vooral met aaien, hebben we eindelijk
contact kunnen maken met deze lieverd. In het begin mochten we heel
voorzichtig met één vinger z’n wangetje aaien, maar inmiddels mogen we met
onze hele hand lekker over zijn bolletje kriebelen. Confetti schrikt nog snel
van bewegingen en geluiden. Hier moet hij echt nog aan wennen. Verder ligt
hij graag op een hoge plek, waar hij goed overzicht heeft. Deze verlegen kerel
heeft lief personeel nodig dat hem ervan overtuigt dat mensen niet eng zijn.
Personeel dat alle tijd en aandacht aan hem wil besteden, dat verdient hij!

Reacties naar hond@haagsdierencentrum.nl of kat@haagsdierencentrum.nl
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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 zou hun leven eruit zien als
ze op straat moesten blijven, hongerig, ziek en niemand die
naar ze omkijkt.

Nalaten is iets waarmee u zich waarschijnlijk niet dagelijks
bezighoudt. Toch is het verstandig om nu te regelen wat
u wilt 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, met uw huisraad, sierraden etc. moet gebeuren.
Maar ook wie de uitvoering hiervan na uw overlijden op zich
neemt, zodat u er zeker van bent dat het gaat zoals u wilt. Als
u 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 en veilig 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 ons ultieme doel, ervoor zorgen dat kansloze zwerfdieren
weer een toekomst 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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Fairtrade katoenen tassen

Je kunt deze superleuke tassen (€ 10 euro per stuk, excl. €4 euro
verzendkosten) bestellen op www.haagsdierencentrum.nl

Wees er snel bij op=op!

Vind je ze alle drie te gek? Dan krijg jij ze alle drie voor € 25
euro excl. eenmalige verzendkosten). De opbrengst van de
tassen gaat natuurlijk naar onze asieldieren.

Katjes ter adoptie
De brei oma’s van Florence Liever Actief (www.facebook.com/
lieveractief) hebben weer ontzettend hun best gedaan! Onze
asielkatjes zitten binnenkort op een vrolijk, gebreid dekentje.
Zakken vol hebben we gekregen en ook leuke gebreide katjes
voor de verkoop. Dankjewel lieve brei oma’s, jullie hebben
ons er heel blij mee gemaakt! Als je wol over hebt, breng het
naar Florence, locatie Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1,
t.a.v. de brei-oma’s, dan kunnen zij weer verder.
Zo’n gebreid katje adopteren? Voor € 3,50 heb je er een.
Stuur een mail naar kantoor@haagsdierencentrum.nl
Opbrengst is voor onze asielkatten.
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Klaar voor een warme zomer

Hart

verw
a
supp rmende
ort

Laat ‘m maar schijnen die zon, wij
zijn d’r klaar voor. De patio’s van
de honden zijn nl. kort geleden overdekt
met strakke, zandkleurige kwaliteitsschaduwdoeken.
De zon schijnt nu niet meer regelrecht in de buitenkennels en
de doeken geven een sfeervolle finishing touch. Honden blij,
wij blij. Deze fantastische zonwering werd mogelijk gemaakt
door bijdragen van bijzondere donateurs en door sponsoring
van Zonz Sunsails (www.zonz.nl) die de doeken ook snel
en vakkundig hebben gemonteerd. Heel hartelijk bedankt
allemaal namens ons en vooral namens de honden.

Nog een leuk feitje...
Langzaamaan verschijnen voor alle kleine ramen van de
hondengangen lieve gehaakte gordijntjes. Ware kunstwerkjes
met allemaal verschillende patronen. Met liefde gemaakt
door Louise, onze vrijwilligster op de hondenafdeling, die van
alle markten thuis is. Dankjewel Louise! We vinden ze heel
leuk en ze houden ook de zon nog lekker tegen!

Wasjes draaien
Misschien heeft u het al gezien op onze facebookpagina, de
huidige wasmachine is aan vervanging toe. Hij heeft z’n best
gedaan met zeven dagen per week zo’n 10 wassen zonder
pauze. We deden een beroep op onze achterban en binnen
1 dag was het benodigde bedrag binnen. Wat een actie, wat
een steun! Super bedankt allemaal, ook namens onze lieve
Jos, kampioen wassen en vooral vouwen!

En nu we toch bezig zijn, mede dankzij de sponsoring van Graphic Square (opmaak) en Oranje van Loon (druk) is ook deze
uitgave van Animail weer tot stand gekomen. Mannen en Kim, goed werk, dankjewel!
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Contactadvertenties
Mambo, (5 jaar), het schoffie van het asiel, is op zoek naar een huisje. Een knappe vijfjarige
(ex) straatkater die zijn eigen boontjes wel weet te doppen. Hij loopt graag lekker buiten
te scharrelen maar hij is ook graag in de buurt voor gezelligheid en aandacht. Knuffelen
is leuk, maar wel onder zijn voorwaarden. Als er niet geaaid word volgens zijn wensen
kan Mambo bijten. Ook oppakken vindt Mambo niet echt prettig. Zijn nieuwe personeel
moet dus wel goed kunnen ‘lezen’ wat hij ervan vindt. Voor jonge kinderen is dat lastig,
daarom wordt Mambo ook niet in een gezin met kleine kinderen geplaatst. Deze vrolijke
noot verdient een thuis waar hij alle aandacht krijgt en waar hij zijn benen in de tuin mag
strekken. Speeltjes vindt hij ook nog erg leuk en hij zal hier graag gebruik van maken,
samen spelen is nog leuker! Heb je lekker veel tijd en vind je het niet erg dat Mambo
voorlopig op dieetvoer staat voor zijn blaas? Maak dan snel een afspraak!

Dit is Nemo! (twee jaar)! Knappe jongeman met veel te veel energie om in een kennel
te zitten, hij wil eindelijk de wijde wereld in. De tijd die achter hem ligt is niet al te
rooskleurig. Niet goed gesocialiseerd met soortgenoten, al veel te lang geen eigen thuis.
Als er dan eindelijk iemand is om met hem te spelen, kan hij zich moeilijk bedwingen.
Hij vergeet dan dat je in een speeltje of bal kunt bijten, maar in een arm liever niet. Met
andere honden op het veld is helaas geen optie, Nemo valt naar ze uit. Wandelen gaat
beter, als ze niet te dichtbij komen, reageert hij niet. We zoeken voor Nemo dus niet
zomaar een mensenvriend, maar eentje die de tijd en energie heeft om met Nemo aan
de relatie te werken. Die een band met hem op wil bouwen op basis van vertrouwen,
aangevuld met een hoop geduld en liefde. Die niet boos is als Nemo zich eens vergist,
maar zich dan realiseert dat deze jongen gewoon nog niets gewend is. Een brave Nemo
wordt beloond met lekkers. ‘t Wordt vast geen doorsnee, maar een avontuur met een
happy end.
Deze prachtige jongedame van 2 ½ jaar zat te bibberen in een hoekje van de kennel.
Ze werd door de Dierenambulance gebracht en is nooit meer opgehaald. We hebben
flink ons best moeten doen om kennis te maken, maar uiteindelijk is dat gelukt. We
hebben haar de mooie naam Zora gegeven en ontdekten al gauw dat ze knuffelen
en spelen echt fantastisch vindt. Doordat haar verleden blijkbaar niet zo gezellig was,
zijn onbekende mensen nog steeds heel spannend voor haar. Daar werken we aan
maar haar nieuwe eigenaren zullen hiermee verder moeten gaan. Hetzelfde geldt voor
zindelijkheid en het alleen thuis zijn, alles moet in de nieuwe situatie met veel geduld
worden opgebouwd. Zora, superlieve meid, is op zoek naar een vriend voor het leven,
die stevig in z’n schoenen staat. Iemand waarbij ze steun kan zoeken en volledig kan
vertrouwen zodat ze haar angst achter zich kan laten en eindelijk een blije hond mag
worden.

Milo is bijna drie jaar en is alweer een tijdje single. Dit komt omdat hij in zijn kennel en
op het kennismakingsveld niet altijd even vriendelijk reageert op onbekende mensen. Als
zijn verzorgers hem buiten de kennel voorstellen of we komen ze tijdens een wandeling
mensen tegen, dan gaat dit eigenlijk altijd goed. Als Milo je eenmaal kent en vertrouwt,
is het echt een hele leuke hond. Hij houdt onwijs van spelen, gek doen, lekker rennen
maar ook zeker van knuffelen. Milo heeft niet altijd door dat hij een grote jongen is, je
moet daarom als maatje wel stevig in je schoenen staan. Hij is niet op zoek naar een
‘groentje’ maar iemand met levens- (lees honden-) ervaring, die het beste uit hem kan
halen. Voor een one-night stand is hij echt niet te porren, dus reageer je, dan is het voor
het leven. Wie gaat deze uitdaging voor de volle 100% aan en is net als Milo van plan er
iets heel moois van te maken? Maak snel een afspraak dan treffen we je buiten.

Reacties naar hond@haagsdierencentrum.nl of kat@haagsdierencentrum.nl
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Pasha, hond met een (lege) rugzak
Pasha, vond na 4 jaar zijn forever home... kon door veel liefde, een hondencursus en de juiste diervriendelijke begeleiding zijn
rugzak eindelijk leeg maken!
Lieve allemaal,
Pasha is echt helemaal thuis bij ons. Van al zijn ‘ongemakjes’ is
eigenlijk niets meer over. Hij gaat de laatste tijd steeds beter
met andere honden, zelfs als hij losloopt. Vreemde mensen
is hij stapelgek op, staat dan te snuffelen te huppelen op z’n
voorpoten en komt graag zijn bal brengen. Stuk voor stuk
zaken die we in het begin eigenlijk niet hadden verwacht dat hij
zou doen. Hieronder een verhaaltje uit naam van Pasha zoals
hij altijd op Facebook en Instagram zijn belevenissen deelt.
‘Haaai allemaal, hier is Pasha weer…
Ik ben een voormalig langzitter uit het HDC. Ik had een aardig
gevulde rugzak en heb 4 jaar in het HDC gewoond tot er op 1
juli 2020 tweepoters in mij geïnteresseerd waren. Wat volgde
waren vele ontmoetingen en gesprekken met mijn verzorgers
en het allermooiste voor mij was toch wel dat zij mij op 21 juli
2020 hebben geadopteerd. Dat ik mijn tweepoter dit bericht
laat schrijven (kan ik zelf natuurlijk niet… ik blaf het hem wel) is
op 20 april 2021 (alweer 40 weken in mijn forever home) en is er
van mijn aardig gevulde rugzak zo goed als niks meer over. Zo
doe ik het met andere honden steeds beter, zelfs als ik losloop.
Vind ik vreemde mensen tegenwoordig reuze interessant en sta
ik te snuffelen en heel enthousiast te huppelen en geef ik zelfs
mijn bal zodat er gespeeld moet worden. Waar ik nu woon is
een kinderboerderij vlakbij en heb ik een intense vriendschap
gesloten met een varken waar ik helemaal verliefd op ben.

Of het nu gaat om briefpapier,
enveloppen, brochures of een complete huisstijl,
wij zorgen voor een juiste productie die past in
elk budget.

Heel eerlijk gezegd had niemand durven dromen dat ik mij zo
zou gaan ontwikkelen. Ik hoop dan ook dat nieuwe tweepoters
ook eens gaan kijken voor een collega langzitter in het HDC…
wij kunnen namelijk hele leuke en lieve honden worden. Kijk
maar naar mij. En wil je mijn verhalen volgen of teruglezen?
Kijk dan op: www.instagram.com/sjorsboonstra.sb_massages
Woef, Pasha en zijn tweepoters Sjors en Ron

Digitale Nieuwsbrief
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

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.
aanbieding
anloon.nl
www.oranjev

Chroomstraat 33 -2544 EX Den Haag

www.oranjevanloon.nl
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