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December 2021, het jaar zit er alweer bijna op. Tijd om – samen met u – terug 
te blikken op een bewogen jaar middenin de Coronapandemie. Een jaar waarin 
we van de ene golf in de andere terecht kwamen met tussendoor fijne periodes 
met ‘nieuwe’ vrijheden en er weer lekker op uit kunnen, heerlijk was dat! Door 
de grilligheid van het Covid-virus is het lastig voor ons allemaal om snel te 
kunnen anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij. 
Dat merken we ook het in het Haags Dierencentrum. De extreme vraag naar 
huisdieren die we in het begin van de Coronapandemie zagen is weliswaar 
voorbij, maar toch blijft de vraag naar honden en katten groter dan ervoor. 
Wat de exacte verklaring is voor dit fenomeen, weten we niet. Het lijkt erop 
dat men door Corona meer aan huis gekluisterd is waardoor er nu juist tijd is 
voor een huisdier. Iets wat pre-corona bij velen niet in hun doorgaans drukke 
leven paste. Toch hebben hierdoor veel dieren in de afgelopen anderhalf jaar 
een nieuw thuis gevonden.
In beginsel waren we bang dat nieuw aangeschafte huisdieren massaal gedumpt 
zouden worden, dit blijkt gelukkig (nog) niet het geval te zijn. We houden het 
nauwlettend in de gaten. Wel zien we de afgelopen maanden een stijging in het 
aantal eigenaren dat om diverse redenen afstand willen doen van hun dier. Dit 
heeft ertoe geleid dat we tot nader orde een opnamestop hebben ingesteld 
voor afstandskatten, want we zitten helemaal vol.
Op dit moment verblijven er zo’n 160 katten en 35 honden in ons dierencentrum 
wat maakt dat de dagelijkse verzorging voor het vaste team en vrijwilligers 
een flinke kluif is. Zeker ook omdat de aanwas van nieuwe vrijwilligers in de 
Coronaperiode volledig stil is komen te liggen (inwerken was met de 1.5 meter-
regel in het huidige pand niet mogelijk). Hopelijk mogen we binnenkort wel 
weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Dat Corona grillig en onvoorspelbaar is, blijkt ook uit de flinke financiële wissel 
die het getrokken heeft op onze organisatie. Zo vallen de inkomsten uit het 
pension voor een groot gedeelte weg omdat vrijwel niemand op reis ging of 
op vakantie kan gaan. Inkomsten die normaal volledig terugvloeien naar het 
asielgedeelte en daarmee voor 100% ten goede komen aan de asieldieren. 
Voor een deel hebben we dit verlies kunnen compenseren met ontvangen 
giften en donaties. Het is dan ook hartverwarmend te ervaren dat  we – ook 
in onvoorspelbare situaties als deze – mogen rekenen op de support van u, 
onze betrokken achterban. De zorg voor  onze asieldieren is hiermee altijd 
gewaarborgd gebleven. 
Namens alle dieren, het team en de vrijwilligers hartelijk dank voor uw support 
het afgelopen jaar!
Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond en sprankelend 2022.
Inge Vercauteren
Hoofd Fondsenwerving

Beste donateur Inhoud
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Stichting Haags Dierencentrum
Lozerlaan 595, 2544 MC Den Haag
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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
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Moppie heeft een oorprobleem 
Moppie was bij zijn oude eigenaar al bekend met oorproblemen. 
Toen hij bij ons binnenkwam liet hij niet merken dat hij last 
had van zijn oren. Bij het eerste bezoek aan de dierenarts 
worden de oren altijd gecontroleerd. Daardoor kwamen we 
erachter dat zijn oude kwaal weer opspeelt. Door zijn volle 
vacht die doorloopt tot in zijn oren hoopt er veel oorsmeer 
op. Het overtollige oorsmeer moet eerst uit zijn oren om beter 
te kunnen beoordelen of zijn oren ook ontstoken zijn. Na een 
aantal dagen behandelen met een oorreiniger komt hij terug 
voor controle. 

Met een speciale oorkijker, een otoscoop, kan bekeken worden 
of de huid in zijn gehoorgang rood en ontstoken is, of er nog 
oorsmeer of misschien wel pus in het oor zit. Aan het einde 
van de externe gehoorgang zit het trommelvlies. Het bijzondere 
van de gehoorgang van een hond is dat er een bocht in zit. 
Om het trommelvlies goed in beeld te krijgen moet je als het 
ware om de bocht kijken. Het is belangrijk om te weten of 
het trommelvlies kapot is, want anders kan een zalf schade 
aanrichten aan het middenoor.

Moppie blijkt inderdaad een oorontsteking te hebben. 
Afhankelijk van de oorzaak van een oorontsteking kan er een 
ontstekingsremmer, antibiotica of een middel tegen gisten nodig 
zijn. Om meer te weten te komen over de oorzaak kan er een 
monster (swab) genomen worden om onder de microscoop te 
bekijken en, indien nodig, op kweek te zetten. Dit alles geeft 
belangrijke informatie om tot een behandelplan te komen. 
Voor Moppie is een passende zalf gekozen en over een week 
moet hij weer ter controle langskomen in de kliniek. Helaas 
komt het namelijk wel eens voor dat een oorontsteking niet 
met de eerste behandeling meteen verholpen is. Dan moet er 
verder gezocht worden naar een onderliggende oorzaak, zoals 
bijvoorbeeld een allergie.

Een week later: de zalf heeft zijn werk gedaan, Moppie's 
oorontsteking is verholpen! Nu kan hij op zoek naar een nieuwe 
eigenaar die zijn oren goed in de gaten blijft houden.

Moppie is 4,5 jaar. Niet zo sociaal naar andere honden. Hij 
houdt van lekker eten, spelen en veel knuffelen!

Schudden met de kop, constant krabbelen aan de oren, vieze oren of stank uit de oren. Dit zijn symptomen die een hond 
met een oorontsteking kan hebben. De klachten kunnen variëren van heel subtiel af en toe klapperen met de oren tot 
constant jeuk en ongemak. Herkent u één of meerdere van deze klachten bij uw hond, laat uw dierenarts dan naar uw dier 
kijken om erachter te komen wat er aan de hand is.
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Brieven van de baas
Thaigo, a match made in heaven

Op vrijdag 20 augustus, hebben wij contact opgenomen met het HDC omtrent ‘langzitter’Thaigo.  

Thaigo is een kruising Herder en is onze zesde hond. Onze eerste hond kwam uit het nest. De andere vijf 

(incl. Thaigo) kwamen, allemaal met (overvolle) rugzakjes, uit een asiel. Wij willen alleen nog maar 

asielhonden, omdat die vaak niet zo’n best leven hebben gehad (uitzonderingen daar gelaten) en wij 

vinden dat óók of misschien wel, juíst, een asielhond een hoop liefde verdient.

Nu terug naar Thaigo…

Het eerlijke verhaal dat wij die vrijdag over Thaigo te horen 

kregen, klonk ons in eerste instantie nogal negatief in 

de oren. Zelfs zo, dat we er het weekend eens hard over na 

moesten denken. We hebben onze hersenen laten kraken 

en alle voors en tegens afgewogen. Thaigo is inmiddels 6,5 

jaar oud en verbleef wel al bijna 5 jaar (!) in het asiel. Wat 

zocht Thaigo in een baas? En wat zouden wij hem kunnen 

bieden? Wij wonen en werken op hetzelfde adres, zijn dus 

24/7 aanwezig, we hebben geen kleine kinderen of andere 

huisdieren rondlopen, we hebben een afgeschermd erf, we hebben de tijd en de ruimte en we missen 

gewoon een maatje (nadat we in een tijdsbestek van zeven maanden afscheid hebben moeten nemen van 

onze vorige twee asielhonden). Wat kon er nou eigenlijk nog mis gaan? 

Maandag 23 augustus belden we het HDC opnieuw, met de mededeling, dat we tóch voor Thaigo wilden 

gaan en hem dus dolgraag wilden ontmoeten. De week die daar op volgde, zijn wij iedere dag naar het 

asiel heen en weer gereden om enigszins een band op te bouwen. Of in ieder geval te wennen aan elkaar. 

Zondag 29 augustus is hij, als laatste ‘test’, samen met een verzorgster bij ons op huisbezoek geweest. 

En dat is iedereen heel goed bevallen. Wat deed Thaigo het goed. We spraken af, dat wij Thaigo dinsdag 

31 augustus op mochten halen. We konden niet wachten en het was pas zondag!!

EINDELIJK! Op 31 augustus hebben wij Thaigo definitief geadopteerd! We kunnen ons geluk niet op! 

Ons gezin is weer versterkt met een viervoeter! Voor ons is Thaigo superlief en vinden wij hem geweldig. 

Maar... Thaigo is in het verleden slecht gesocialiseerd en was geen huiselijke situatie meer gewend. En 

heeft daardoor de welbekende rugzak. Hij valt uit naar honden, vogels, scooters, auto’s en fietsers, maar 

soms ook naar mensen en/of kinderen. In het asiel werkten ze daar al geruime tijd aan en zagen ze aan 

hem dat dat gedrag minder werd, als ze langer en meer tijd met hem doorbrachten. Helaas hebben ze in 

het asiel vaak die tijd niet, maar laat tijd nou net datgene zijn, wat wij zat hebben. Thuis aangekomen, 

neemt Thaigo direct bezit van het 2-zits bankje, wat wij speciaal voor hem hadden gereserveerd. Vanaf 

zijn ‘troon’ houdt hij alles en iedereen in de gaten. (vervolg op pagina 15)

Thaigo op zijn eigen bank
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Kattenkrabbels

Hi Anke en meelezers,

Het gaat heel goed met Bruno! Hij is nu 2 weken bij ons. 
Moest natuurlijk wel een tijdje wennen aan zijn nieuwe 
huis en aan ons. Maar dat hebben we geleidelijk gedaan. 
Hij loopt nu door het hele huis en contact met Luna gaat 
steeds beter. Bruno nam hiervoor het initiatief. Luna 
vond dat eerst nog wel lastig, maar dat is logisch. Ze 
was net haar broer kwijt en dan komt zo'n kleintje in je 
huis! Maar het komt helemaal goed. Bruno wordt steeds 
toegankelijker en we kunnen lekker met hem spelen!

De familie van Bruno en Luna

Beste medewerkers van het Haags Dierencentrum,

Het gaat hartstikke goed met de dames London en Paris, ze hebben hun plekje inmiddels aardig gevonden en zojuist vond ik ze samen slapend met de hond op de bank. Ze komen gezellig knuffelen en racen het hele huis door met z'n tweetjes. Ook hebben ze ontdekt dat ze ons kunnen roepen door de miauwen, dus ze laten zich al af en toe een beetje horen. 

Onze kater vindt het allemaal best, ze vinden hem nog een beetje groot en eng, dus er wordt nog niet gespeeld. Maar ze snuffelen regelmatig even aan elkaar en er wordt niet lelijk gedaan. 

Vriendelijke groet, Hanne

Goedemiddag, 

hier weer een fotootje van Miepie,

alles gaat gelukkig goed, ze is een heel

ondeugend poesje en ze is al aardig gewend. 

Wel een poesje met gebruiksaanwijzing maar 

dat is logisch, je weet niet wat ze allemaal heeft 

meegemaakt. Wij zijn in ieder geval blij met haar!

Tot ziens en groetjes, 

Yvonne 

London en Paris

Hoi,

Het is alweer ruim 4 maanden dat ik Rafi 

hebt geadopteerd bij jullie. Het gaat harstikke 

goed met haar. Ze heeft hier naar haar zin. 

Ze speelt ook zo vaak met de krabpaal. En 

met speelgoed (muisje en balletje). Op het 

balkon komt ze ook, gaat prima. Nog steeds 

een blije adoptiemoeder ben ik.

Gretha

Rafi

Bruno

Miepie
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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.

Hallo! Ik ben Ton, vrijwilliger op de hondenafdeling van het 
Haags Dierencentrum. Lang geleden hadden wij zelf een hond 
en de liefde voor honden is eigenlijk nooit verdwenen. De 
Uithof kende ik als hondeneigenaar al goed en heb het HDC 
in 1992 ook zien bouwen. Dus na mijn pensioen in 2012 was 
ik vastbesloten om het asiel te gaan ondersteunen. Ik weet 
uit ervaring hoe belangrijk vrijwilligers voor elke vereniging 
en organisatie zijn. Ik heb dit zo’n 35 jaar bij honkbalclub  
‘Storks’ in Den Haag mogen doen.

De informatieavond over honden en vrijwilliger op de 
hondenafdeling onder leiding van ‘cabaretier’ Gerda gaf  
voor mij de doorslag! Elke woensdag dragen we nu ons steentje 
bij: poep scheppen, kennels schoonspuiten, gang dweilen en 
allerlei klusjes die de aandacht vragen. Met een inmiddels vaste 
ploeg, die bestaat uit Richard, Joyce, Steef, Herman, Rob  en 
ondergetekende hebben we het prima naar ons zin! En ik zie 
ook hoe de vaste medewerkers ons als vrijwilligers waarderen!

Ja, en daarna de honden uitlaten. Dat blijven toch de leukste 
momenten van de dag. De herkenning en blijdschap van al die 
makkers zodra ze je zien. Ik heb er in negen jaar heel wat uit 
mogen laten en met een aantal een hele sterke band gehad. 
Bijvoorbeeld Sint Bernard BEER, die altijd wilde zwemmen, maar 
me wel langs het talud bij de schaatsbaan door de modder naar 
beneden trok omdat hij de sloot in wilde. Ruim 70 kg hond uit de 
sloot tillen is een opgave! BEER heeft een prima huis gevonden. 
En PASCHA, kruising Rottweiler/Herder, heb ik bijna vier jaar 
lang wekelijks mogen uitlaten. En het was altijd een feestje, 
zowel voor hem als voor mij. Eindelijk heeft hij vorig jaar fijne 
nieuwe baasjes gevonden!

Vanaf 2014 heb ik ook nazorg interviews gehouden met 
eigenaren, die een hond uit het HDC hadden geadopteerd. De 
meer dan 100 bezoeken door heel Nederland, van Friesland tot 
Limburg, leveren een aardig beeld op van een hondenbezitter. 
Soms kwam ik ook bij honden, die ik eigenlijk niet of nauwelijks 
kende terwijl de nieuwe eigenaar veronderstelde dat ik álles 
van hun nieuwe huisgenoot wist. Dan was het zaak goed 
uitleg te geven en de juiste sfeer te scheppen. Maar het is ook 
belangrijk een juist beeld te krijgen hoe het met de hond gaat 
en hoe de verhouding tussen baasje en hond is. Soms moest 
ik desgevraagd uitleggen waarom ik pas na een jaar bij hen  
op bezoek kwam. 

De verklaring dat we deze nazorggesprekken maar met een 
zéér klein groepje vrijwilligers doen vond altijd begrip. Van elk 
gesprek maakte je na afloop een gespreksverslag en indien nodig 
had je ruggenspraak met coördinator Anita. Ik heb het met veel 
plezier gedaan omdat je ziet hoe blij de nieuwe eigenaren zijn, 
maar ook hoe het goed het gaat met de honden. Totdat Corona 
kwam en alles stil kwam te liggen. Geen nazorgbezoeken meer 
en mondkapjes op tijdens het schoonmaken. Enfin, het verhaal 
is bekend. Maar we blijven hopen op betere tijden.

Terugkijkend op negen jaar Haags Dierencentrum kan ik alleen 
maar positief zijn. Ik heb altijd een prettige sfeer ervaren en 
heb grote bewondering voor de medewerkers van het HDC. 
Met een beperkt clubje wordt er zeven dagen in de week met 
veel liefde en aandacht gezorgd voor alle honden en katten. 
Het Haags Dierencentrum verdient alle steun die nodig is om zo 
veel goed werk te blijven doen. En ja, vrijwilligers blijven hard 
nodig. Vrijwilliger zijn betekent dat je een zinvolle bijdrage levert 
aan de maatschappij en vooral: het geeft je een goed gevoel.

Ton: Het geeft je een goed gevoel

Ton met Sherlock
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Helaas is de start niet voor elk kitten rooskleurig. 
Er zijn er genoeg die aan hun lot overgelaten op 
straat zwerven, voor hun eigen kostje moeten 
zorgen en geen contact hebben met mensen 
totdat iemand ze opmerkt en ze kunnen worden 
opgehaald.

Uiteindelijk komen ze in het asiel terecht, waar 
ze in ieder geval veilig en warm zitten, eten 
krijgen en langs de dierenarts gaan. Vaak is het 
zo dat ze bijvoorbeeld Giardia onder de leden 
hebben of niesziekte krijgen, waarvan ze eerst 
moeten genezen voordat ze geplaatst kunnen 
worden.

Voor deze bange kittens en halfwasjes die niet 
gesocialiseerd zijn, zoeken wij ook een liefdevol 
thuis. Het zijn niet de vrolijke pluizenbolletjes, 
zij blazen naar alles dat op mens lijkt en in de 
buurt komt. Ze kruipen weg en zoeken steun bij 
elkaar, samen sterk tegenover de grote, boze 
wereld. 

Kattenmensen die een bang katje (of stelletje) 
adopteren, moeten zich realiseren dat het heel 
belangrijk is om ze in een bench of kleine ruimte 
te laten wennen. Dat er enorm veel geduld en 
liefde van je wordt gevraagd en dat je misschien 
pas na maanden of langer succes hebt van je 
inspanningen. Dat je er niet 100 maar 200% 
voor moet gaan en zeker in het begin niets mag 
verwachten.

Wil jij een bang kitten of halfwasje een kans op 
een mooie toekomst geven? 
Mail dan met kat@haagsdierencentrum.nl en 
misschien krijg je er de liefste kat van de wereld 
voor terug.

Aandacht voor… bange halfwasjes
Ook deze zomer werden er weer veel kittens met of zonder moeder van straat gehaald en bij ons binnengebracht. Als ze nog 
heel klein zijn, is de kans groot dat wij ze zo sociaal mogelijk kunnen laten opgroeien en ze makkelijk plaatsbaar zijn, want 
naar kittens is altijd vraag. Mensen raken vertederd door die speelse pluizenbolletjes die elkaar achterna zitten en de meest 
ondeugende dingen uithalen en geven ze graag een liefdevol thuis.

Trudy en Tanja

Jake

Timo



Kinderrubriek
Het is weer kerstvakantie!
Dat betekent even niet naar school en volop tijd om te spelen en knutselen. 
Weet je wie het ook vaak heel leuk vinden om te spelen? Juist, honden en katten! 
Als een hond wil spelen doet hij dat met zijn bek door te bijten en happen. Vooral puppen zijn nog heel 
speels. De melktandjes van puppen zijn nog heel scherp. Als ze je willen uitnodigen om te spelen, bijten 
ze vaak in je hand of in je kleren. Soms heb je dan een pleister nodig voor je hand of een gaatje in je 
kleren. Ook al is dit niet leuk, is het toch belangrijk niet boos te worden. Hij wil tenslotte alleen maar 
spelen! De pup moet nog leren dat het niet de bedoeling is dat hij in ons bijt of in onze kleren, maar dat 
hij wel in speelgoed mag bijten. Door je pup steeds een speeltje te geven als hij met je wil spelen gaat hij 
dat leren.
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Veel plezier! 

Wist je dat je heel makkelijk  
zelf een zacht speeltouw kan maken 
waarmee je een hond dit kunt leren?
1.   Koop een fleecedeken (of dekentjes) in de 

kleur(en) die jij het mooist vindt.
2.   Knip drie stroken van ongeveer 60 cm.
3.   Pak de uiteinden van de drie stroken en leg 

hier een knoop in.
4.   Vlecht vervolgens de stroken in elkaar en 

eindig weer met een knoop. (Als je bekend 
bent met Scooby doo, dan kun je ook een 
speeltouw maken met vier touwtjes)

Nu is je hondenspeeltje klaar!

Dit keer maken we een leuke 
speelhengel voor je kat.

Wat heb je nodig?
Wol, houten stokje, karton, schaar, stift, vork

Hengel met groot en klein bolletje 
Voor het kleine bolletje neem je een vork en wikkel hier de 
wol omheen. Daarna steek je overdwars een lange draad 
wol door de vork heen en maak je er een knoop in. Nu kun 
je de zijkant openknippen. En klaar is je mini pompon.

Voor de grote pompon teken je een rondje op het karton, 
knip dit uit en maak een gat in het midden. Dit herhaal je 
nog een keer. Nu heb je twee kartonnen rondjes en hier ga 
je met je wol omheen. Als je denkt dat je bol groot genoeg 
is knip je voorzichtig de zijkant open. Nu haal je een lange 
draad tussen het karton, daarna leg je er een knoop in. Nu 
kun je het karton eraf halen. Maak je lange touwtje vast 
aan het stokje en klaar is je speeltje! (Let op, je kat kan er 
alleen samen met jou mee spelen en  
mag de wol niet opeten.)
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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 Snow.  

Welk ras is Snow?
 A. Een Dalmatiër

 B. Een Labrador Retriever

 C. Een Friese Stabij

Vraag 2:  Welk woord ontbreekt in het volgende gezegde? 

“Een … In de zak kopen”

 A. Konijn
 B. Hond

 C. Kat

Vraag 3:  ‘Couperen’ is in Nederland gelukkig verboden, maar wat is 

couperen eigenlijk?
 A.  Het verwijderen van uitstekende lichaamsdelen, zoals 

bijvoorbeeld staart en/of oren

 B.  Met heel veel haarlak het haar van je hond of kat recht 

overeind laten staan

 C. Een tattoo in het oor van de hond of kat laten zetten

Vraag 4:  Wanneer krijgt een kat grote pupillen?

 A. Als deze boos is

 B. Als deze bang is

 C. Als deze blij is

Wist je dat...
Thaigo na bijna vijf jaar bij ons in het asiel te hebben gelogeerd eindelijk een geweldig  
thuis heeft  
gevonden?

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

Wist je dat...
het programma Kruispunt een hele uitzending heeft gemaakt over het dierenasiel? Deze is uitgezonden op dierendag en had de titel: Liefde in  het dierenasiel.

De uitzending is terug te vinden op  www.kro-ncrv.nl/dierendagspecial- liefde-in-het-dierenasiel

Wist je dat...
Sinds er Corona is veel 
meer mensen interesse 
hebben in een hond of 
kat?
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Zij willen een thuis…

Sheeba, prachtige dame van 4 jaar. Op zoek naar een bijzonder thuis. Vanuit haar 
logeerperiode weten we dat ze eigenlijk het liefste buiten is. Vreemde mensen vindt 
ze doodeng. Wel houdt ze van gezelschap als ze je eenmaal kent, ze stoeit en knuffelt 
dan maar al te graag. Bij ons heeft ze een aantal vaste vrijwilligers waar ze graag mee 
wandelt. Ze geniet zichtbaar van de natuur en van haar favoriete mensen aan de 
andere kant van de ‘lijn’. Voor Sheeba zijn we op zoek naar een thuis met een sociale, 
stabiele hond waar ze zich aan kan optrekken. Een thuis waar ze buiten kan wennen 
aan het ‘normale’ leven binnen. En bij mensen met die met heel veel geduld en liefde 
haar vertrouwen willen winnen.
Denk je dat je Sheeba de perfecte situatie kunt bieden en wil je er al je energie en 
tijd in steken? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Mocht het een match 
zijn, dan vragen wij je om meerdere keren met je eigen hond langs te komen om 
de vertrouwensband met Sheeba op te bouwen, voordat ze mee naar huis mag. 
De overgang naar een nieuw thuis is voor haar een grote stap, die we goed willen 
begeleiden.

Milo is drie jaar en zit al lang in het asiel. 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.

Lieve Bink, is al zeven en zo toe aan een thuis waar hij nog even verwend wordt en 
kan genieten van zijn laatste jaren. Het heeft hem niet meegezeten, hij ging van de 
ene naar de andere eigenaar en belandde uiteindelijk bij ons in het asiel. Gelukkig 
heeft hij hier zijn vrienden met wie hij op het veld gaat. Dan merk je er niets van dat 
hij al op leeftijd is, want hij rent als een dolle achter ballen aan. Hij vindt het ook fijn 
om met Jan en Marleen (vrijwilligers) een lekkere wandeling te maken. Bink heeft het 
niet op andere viervoeters en wil dan ook graag het enige huisdier zijn. Misschien 
maakt het wat ouder zijn en het feit dat hij niet met andere honden en katten kan 
het moeilijk om Bink te herplaatsen. Maar het moet toch mogelijk zijn? Wij gunnen 
het deze lieverd zo, die geduldig wacht totdat zijn forever baas voor de deur staat. 
Wil je Bink zijn laatste jaren gelukkig laten zijn en hem een warme plek in je huis 
geven, kun je omgaan met het feit dat hij niet met andere honden kan en heb je ook 
genoeg ballen in voorraad? Maak dan snel een afspraak voor een kennismaking!

Reacties naar hond@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, sieraden 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, 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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HDC-Dierenkalender 2022

Nieuw!  
Pinterest account

Drago in the house 

Dag lezers van Animail, mijn naam is Dunya en ik ben sinds 
begin september stagiaire hier bij het HDC! Ik zit in mijn laatste 
jaar van de opleiding Mediamanagement die ik volg op het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam. Mijn stageperiode duurt 9 
maanden, dus ik heb gelukkig nog wel even te gaan. Ik ben elke 
dag op het kantoor te vinden met mijn leuke collega’s Maaike 
en Noor en natuurlijk kantoorhond Snow. 

Dagelijks houd ik de sociale media bij en ben ik bezig met 
verschillende werkzaamheden binnen het HDC. Ik heb onlangs 
ook ons eigen Pinterest account opgezet. Mochten jullie het 
leuk vinden om een kijkje te nemen dan zijn wij te vinden 
onder Stichting Haags Dierencentrum!

We werden verrast met een superleuk bezoek van Drago! 
Vijf jaar woont hij nu bij zijn nieuwe eigenaren en heeft een 
fantastisch leven. Ook hij was een hond met een ‘rugzak’ (zie 
de vlog van Floris Geubel die hem thuis bezocht) en met zijn 
gecoupeerde oren zag hij er nogal indrukwekkend uit, maar 
zijn baasjes zouden hem voor geen goud willen missen. Het 
is een kanjer van een hond. Wij zijn superblij dat zij hem de 
kans hebben gegeven. Heel veel geluk en nog bedankt voor de 
heerlijke oliebollen!

Hij is weer superleuk geworden, de HDC –Dierenkalender. De honden en de katten 
hebben hun uiterste best gedaan om zo mooi mogelijk op de foto te staan. En dat 
is best spannend hoor! Een jaar lang kun je ze bewonderen. Leuk voor jezelf of als 
kado voor iemand anders.
De kalender kost € 17,50 incl. verzendkosten

Bestellen kan op www.haagsdierencentrum.nl/campagnes/dierenkalender-2022 
Of kom ‘m snel halen, dan zijn de kosten € 15,00. Stuur van te voren even een mail 
aan kantoor@haagsdierencentrum.nl, dan ligt het klaar. 

Met je aankoop steun je tevens onze asieldieren!
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HDC-Dierenkalender 2022

Als regelmatige bezoeker van ons dierencentrum, is het u 
vast opgevallen dat de staat van onderhoud van het pand wel 
enigszins te wensen overlaat. Daar wordt momenteel flink 
aan gewerkt! 

Het hele pand is voorzien van een nieuw en waterdicht dak 
met dakisolatie - en we hebben bewust gekozen voor een witte 
toplaag op ons platte dak die een aanzienlijk warmtewerend 
effect heeft. Iets dat vooral in de steeds warmer wordende 
zomers (althans dat is de voorspelling) geen overbodige luxe 
is. Zo blijven onze dieren droog en dat is belangrijk. 

Het houtwerk binnen en buiten van het inmiddels ruim 30 
jaar oude pand, kon ook wel een ‘likje verf’ gebruiken. Eind 
september zijn de schilders gestart en de werkzaamheden 
hebben tot eind november geduurd, omdat het weer niet 
altijd mee zat. De verdere verduurzaming van ons pand is een 
belangrijk agendapunt voor de komende maanden. 

Britt Dekker en Floris Geubel zijn te gast bij het Haags Dierencentrum om voor 
Dierenpraat TV een Vlog op te nemen over honden met een rugzakje ofwel zgn. 
‘lastige’ honden. Gedragstherapeut Anita vertelt Britt en Floris waar je vooral 
op moet letten in de omgang met een hond. Benieuwd wat ze bespreken? 
Bekijk dan de video: www.youtube.com/watch?v=8GtC_-J8x7k

Een mooie samenwerking tussen Koninklijke Hondenbescherming, gemeente 
Den Haag en het Haags Dierencentrum met de ‘lastige’ hond in de hoofdrol.  
Prachtig weergegeven door Dierenpraat TV.
En wil je weten hoe het de nieuwe eigenaren en deze ‘lastige’ honden vergaat? 
Kijk dan: www.youtube.com/watch?v=KXvl8_caGSc Echt doen!

Het team van Kruispunt heeft het werk dat we doen, onze bevlogenheid en 
betrokkenheid bij de dieren op een geweldige manier in beeld gebracht in de 
documentaire ‘Liefde in het Dierenasiel’. 
De uitzending is terug te vinden op:
www.kro-ncrv.nl/dierendagspecial-liefde-in-het-dierenasiel.

Van de regen  
in de drup

HDC op You Tube en TV
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Contactadvertenties

tekst en foto Kat volgt

Dit is Nemo (2 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 veel 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 hem 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.

Hootch (8 jaar). Wat een heerlijke hond is Hootch. Zo kan hij kwijlen als de beste, heeft 
hij een kop om te zoenen, kan hij best een beetje voetballen, trekt hij menig mens mee 
aan de riem waar hij graag naar toe wil en is hij de grootste knuffelkont die er is. Voor 
zijn ras is hij al aardig op leeftijd. Zelf vindt hij van niet hoor. Hij gedraagt zich er in ieder 
geval niet naar. Hij vindt het heerlijk om lekker te rennen en te spelen op het veld en 
houdt hij erg van wandelen. Hootch heeft heupdysplasie en spondylose. Gelukkig heeft 
hij hier geen last van. Het kan wel zijn dat hij in de toekomst pijnstilling nodig heeft.
Hootch is naar mensen toe een allemans vriend. Andere honden daar kan hij wel 
wisselend op reageren. Dit is wel iets waar zijn nieuwe eigenaar/eigenaren, die stevig in 
de schoenen staan, rekening mee moeten houden. Bij zijn vorige eigenaar kon Hootch 
prima alleen thuis blijven. Ook was hij netjes zindelijk. 
Bij een nieuwe eigenaar/ eigenaren moet het alleen thuis zijn natuurlijk weer langzaam 
opgebouwd worden.

Bange kittens en halfwasjes, ze worden op straat geboren en moeten 
maar zien. Gelukkig dat er mensen zijn die ze opmerken, zodat ze 
gevangen kunnen worden en uiteindelijk in het asiel terecht komen. 
Bij ons zijn ze veilig, zitten ze warm, krijgen ze op tijd hun eten en 
drinken en is er de dierenarts die dagelijks checkt of het goed met 
ze gaat. Ze kunnen echter niet blijven en moeten als ze weer gezond 
zijn, ingeënt en gechipt naar een thuis. Voor deze kleine, blazende, 
soms spugende katjes zoeken we speciale mensen. Speciaal in de 
zin van dat ze niet verwachten dat de nieuwe aanwinst meteen op 
schoot zit. En misschien ook nog niet na zes maanden. Die het katje 
(of een stelletje) laten wennen in een bench of een kleine ruimte en 
daarna pas stapsgewijs loslaten in het hele huis. Speciaal in de zin 
van dat ze niets verwachten, maar heel veel willen geven. Mensen die 
de tijd hebben om ermee aan de slag te gaan en het vertrouwen te 
winnen, zodat ook deze katjes een mooie toekomst krijgen. Het kan 
helpen als er al een sociale kat in huis aanwezig is. 

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

Brieven van de baas
(vervolg van pagina 4) 

Eén dag nadat Thaigo bij ons is komen wonen, loopt hij al los in de tuin. Volgt ons alsof hij aan een 

elastiek zit. Soms zitten er bananen in zijn oren, maar over het algemeen luistert hij aardig. Ook het 

uitlaten gaat helemaal niet verkeerd. Het uitvallen naar alles en iedereen is hier stukken minder. Niet 

weg, maar is meer uitzondering dan regel. Het blijft momenteel beperkt tot de voertuigen die voorbij het 

hek rijden en honden die door de straat durven te lopen. Een combinatie van onzekerheid, het bewaken 

van zijn erf en alles nu voorbij zien komen. Mensen die bij ons op bezoek komen, worden echter stuk 

voor stuk enthousiast begroet, want dat zijn potentiële ‘aaiers’. 

Thaigo is een super vrolijke hond. Een clown met flaporen. De hele dag gaat zijn ‘pretmeter’ heen en weer. 

Iedere dag opnieuw zorgt hij voor gezelligheid. Als we een euro zouden krijgen voor iedere keer dat hij ons 

aan het lachen maakt, hadden we inmiddels al een heel vet spaarvarken. Hij is een GROTE knuffelkont 

en wil niets liever dan kroelen, knuffelen en aandacht. Heeeeeeel 

veeeeeeel aandacht. Wat hij dan, natuurlijk, ook krijgt, want na zo’n 

lange tijd in een asiel, verdient hij dat gewoon. Thaigo heeft dus zijn 

gouden mand (lees: bank) gevonden en wij ons liefdevolle maatje. 

Laat ik eindigen met te zeggen, dat wij ZIELSGELUKKIG met 

Thaigo zijn en volgens mij is dat wederzijds. Hij gaat hier dan ook 

NOOIT meer weg! De baasjes van Thaigo

Thaigo thuis

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

* Eén van de twee asielhonden, waarvan wij verleden jaar afscheid 
hebben moeten nemen, kwam ook bij het HDC vandaan (ergens 
2009). Zijn naam was Macho (sommige medewerkers kennen 
hem nog). Een herder met een rugzakje (kettinghond). Macho was 
1,5 jaar toen wij hem adopteerden. We hebben hem op 13-jarige 
leeftijd helaas in moeten laten slapen vanwege een gescheurde 
milt. Macho was de allerliefste herder die we ooit hebben 
meegemaakt (ondanks de term ‘asielhond met rugzakje’). 
Thaigo streeft naar de titel: Macho 2.0.




