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De lente is weer aangebroken. Als ik dit schrijf zitten we midden 
in de tijd van de narcissen en sneeuwklokjes, alles bloeit 
uitbundig. Van het allereerste begin van de lente word ik altijd 
erg blij, eindelijk de sombere wintermaanden voorbij. Het wordt 
weer langer licht en het wordt warmer. We kunnen weer buiten 
gaan genieten. 

Bij de ongecastreerde katers en de niet gesteriliseerde poezen 
ontwaakt er ook het een en ander. M.b.t. zwerfkatten is dit nog 
niet volledig onder controle te houden. De afgelopen jaren zijn 
er vang- en neutraliseeracties, gelukkig. Maar er blijven ieder 
jaar weer drachtige zwerfpoezen bij het HDC binnenkomen. 
Wij bieden deze (aanstaande) moederpoezen een veilig huis en 
hebben daar een dagtaak aan. De kleintjes zijn zeer kwetsbaar 
en moeten constant gemonitord worden. Drinken ze voldoende, 
zijn de buikjes gevuld, zijn ze genoeg aangekomen? Ze moeten 
wennen aan mensen en aanraking. Het is heel dankbaar werk, 
maar het kan ook heel zwaar (ook ‘s nachts) zijn. Als er geen 
moederpoes is die de kleintjes kan voeden, moeten de kittens 
om de twee uur geflest worden. Wij zijn dan ook heel blij met 
de vrijwilligers van de pleegopvang

Het vinden van een thuis voor kittens is meestal geen probleem, 
de vraag is groter dan het aanbod. Een kitten van zeven of acht 
weken moet nog een hoop leren. Dat handen van het nieuwe 
baasje niet zijn om mee te spelen of om in te bijten. Dat de 
behoefte om de nagels te scherpen aan de krabpaal uitgeleefd 
moet worden en niet aan de meubels. Je staat versteld van de 
fratsen die ze kunnen uithalen. 

Gelukkig waren er de afgelopen periode ook weer mensen die 
voor een oudere hond of kat kozen. Of voor een hond met een 
‘rugzakje’. U leest er meer over in deze Animail. Wij zijn super 
blij om te horen dat het goed met ze gaat.

Bedankt voor uw trouwe steun, u helpt ons enorm om ons werk 
te kunnen blijven doen.

Een fijne zomer gewenst, namens ons en de dieren.

Marja Zuidgeest
Secretaris Bestuur

Beste donateur Inhoud

Redactie
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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

Een aantal bange halfwasjes, gezellig samen in een 
kattenkamer. Veel aandacht, veel therapie, totdat de 
nieuwe baasjes het overnemen. Ze hebben allemaal 
een thuis gevonden bij mensen met veel geduld die 
er graag tijd in steken om ook deze bangerds een 
fijn kattenleven te geven. De knapperd op de cover 
is Snow, omdat ze echt niet happy is in een kennel, 
hebben we haar mand op kantoor neergezet!
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Cornelis heeft jeuk, veel jeuk! 
Knappe Cornelis is bij ons binnengekomen met ernstige 
huidklachten. Zijn huid was ontstoken en vooral op zijn rug 
had hij veel open wondjes, korstjes en kleine bultjes. Dit soort 
klachten wordt genoemd miliaire dermatitis. Ook had hij last 
van haarverlies over zijn hele rug, buik en lies. Dit zijn allemaal 
symptomen van een huidallergie. Onze dierenartsen hebben 
ook zijn urine en bloed onderzocht. Daar is niks bijzonders 
uitgekomen.
Er bestaan verschillende soorten allergie. De drie hoofdoorzaken 
van een allergie bij een kat zijn: vlooien, iets in hun voer 
(voedselallergie) en iets in hun omgeving (atopie). Vaak is 
het niet makkelijk om te bepalen welke oorzaak (ofwel welk 
allergeen) voor de allergische reactie zorgt.
Vlooienallergie is de meest voorkomende allergie bij katten. 
Het is een overmatige reactie van het lichaam op de vlo. 
Vlooien zijn kleine parasitaire insecten. Hun voorkeurplek is 
het achterste deel van de rug. Ondanks dat de klachten van 
Cornelis, die vooral qua locatie, heel erg op de klachten van een 
vlooienallergie leken, hebben wij geen vlooien of vlooienpoep op 
hem gevonden. Dat wil niet zeggen dat hij geen vlooienallergie 
had, enkele beten van deze kriebelbeestjes kunnen ook een 
heftige reactie opwekken. Katten die overgevoelig zijn voor 
vlooienbeten, kunnen fanatiek gaan krabben waardoor ze last 
krijgen van miliaire dermatitis. Voor katten met vlooienallergie 
is het regelmatig preventief behandelen tegen vlooien van groot 
belang. Dat zorgt ervoor dat de kat vrij blijft van vlooien, jeuk 
en huidklachten.

Voedselallergie is een overgevoeligheidsreactie op een bepaald 
ingrediënt uit het voer. Om een voedselallergie uit te sluiten, 
hebben wij Cornelis voor 6 weken op een uitsluitingsdieet gezet. 
Dit dieet bevordert een gezonde huid. Omdat Cornelis heel veel 
last van jeuk had en om het proces te overbruggen, hebben 
wij hem tijdelijk corticosteroïden toegediend. Zo hebben we 
zijn klachten snel iets kunnen verminderen en na enkele weken 
waren ze verdwenen. Daarna zijn we weer begonnen met hem 
‘normaal’ voer te geen. Gelukkig keerde de jeuk niet terug 
en konden we vaststellen dat zijn klachten waarschijnlijk niet 
voortkwamen door overgevoeligheid op bestanddelen uit zijn 
voer. Blijkbaar heeft lieve Cornelis de kriebels gekregen van 
vlooien.
Bij katten waar een krachtige anti parasitaire behandeling 
en een uitsluitingsdieet geen resultaat oplevert en er geen 
andere oorzaak voor de klachten te vinden is, kan de dierenarts 
vaststellen dat het om atopie gaat. Atopie is een huidallergie 
voor bepaalde stoffen in de omgeving zoals grassen en 
huisstofmijt. Het is vaak een erfelijke ziekte. Voor atopie wordt 
voor een dier meestal medicatie voorgeschreven voor wat 
langere tijd.

De beet van de vlo zorgt voor jeuk! De hond of kat zal 
op die plekken gaan krabben of bijten. Door met een 
vlooienkam de vacht van je hond of kat te kammen 
kun je controleren of je huisdier vlooien heeft. De 
voorkeurplekken van vlooien zijn de rug en voornamelijk 
de aanzet van de staart en de oksels. Vaak zijn de vlooien 
niet te vinden maar de vlooienpoepjes wel. Die zien er uit 
als kleine zwarte korreltjes. Als je twijfelt of de korreltjes 
vlooienpoep zijn of gewoon viezigheid, kun je over de 
kam wrijven met een natte tissue. Als het vlooienpoep is 
zie je op de tissue rode vlekjes. Dat komt doordat vlooien 
bloedzuigende parasieten zijn. Meer informatie vind je 
op onze website: 
https://haagsdierencentrum.nl/vlooien-bij-huisdieren/
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Brieven van de baas

Beste medewerkers van het HDC, 

Babs de 12 jaar oude, dove, maar super lieve Franse Bulldog is nu al ongeveer een maandje bij ons. Ze gaat lekker mee naar kantoor, waar ze van mijn collega's veel knuffels en koekjes krijgt. Of we nu wandelen op het strand, in het bos of op straat; Babs vindt het overal prima. Zolang ze daarna wel ergens mag gaan snurken. In het begin had ze wat moeite met eten, maar dit is ondertussen al geen probleem meer, Babs eet graag koekjes, onze restjes en lamsvlees. Haar favoriete bezigheid is snurken en scheten laten op de bank. Ook is Babs gek op de zon en geknuffeld worden. Babs vindt de kou, wandelen in de regen en wandelen als ze net wakker is het minst leuk. Wat ik het allerleukste aan Babs vind is dat ze zo lekker stoïcijns is en echt geen dingen doet of eet waar ze geen zin in heeft. Ik geef haar groot gelijk, ze is ten slotte met pensioen.

Groetjes, de baasjes van Babs

Lieve mensen,

Op 30 maart 2021 werd ons gezin uitgebreid met niet 1 

maar wel 2 hondjes uit het Haags dierenasiel Dora van 7 

en Goofy van 12…
Benji het hondje dat we al hadden, nu 5 jaar, was 

helemaal blij met zijn nieuwe vriendje en vriendinnetje.

Maar dit jaar en wel op 31 januari is ons gezin nog 

groter geworden met een kanjer van een hond uit het 

asiel. Hij heette Cookie, we hebben ‘m Loekie genoemd 

omdat als wij hem riepen iedereen aan kwam rennen voor 

een ‘koekie’. Loekie is 12 jaar oud en wat een wereld beest 

is het!

Ik hoop dat wij nog heel lang plezier mogen hebben van 

onze 4 stoogies en dat zij heel veel plezier bij ons hebben…

Lieve mensen, ik zeg het nogmaals schroom niet om 

een ouder hondje uit het asiel te halen, tuurlijk zullen 

ze geen jaren meer bij je zijn, maar iedere dag dat ze 

bij je zijn is een mooie dag voor hun en ook voor ons als 

dierenvriend.

De familie van Benji, Goofy, Dora en Loekie

Regelmatig krijgen we hondjes (en ook katten) binnen op hoge leeftijd, wiens baasje niet meer voor hen kan zorgen door ziekte 
of omdat ze overleden zijn. We zijn er zo dankbaar voor dat deze lieverds, die huis en haard moesten verlaten, altijd weer goed 
terecht komen bij mensen die hun hart en huis voor hen openstellen.

Goofy, Dora
en Loekie

Babs
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Goedemorgen,

Hier nog eenmaal een mailtje van Skye (Witje). Ik heb t echt super 

naar mijn zin in m'n nieuwe huisje, ben hier nu zo’n 10 maanden, 

sproeien in huis doe ik niet meer tot groot geluk van m'n vrouwtje, 

dat was wel een dingetje hoor, ben aardig wat gegroeid na m’n 

verhuizing en ik ben super, super lief. Ik loop naar m'n vrouwtje toe 

voor een kroel en ze kan me nu oppakken en kroelen maar niet te 

lang, dat vind ik nog een beetje eng. Ik ben geen schootkat en ben 

zeer vriendelijk voor m'n 3 katten huisgenootjes, gaat supergoed!

Ik ben graag buiten en houd van de regen, dan ga ik omrollen 

op de tegels, haha. En ik ben al net zo verwend als m'n katten 

huisgenootjes, eet alleen Gourmet (geen mousse).

Mijn nieuw naam is Witje (mooi hè?) en daar luister ik

vanaf dag 1 al heeeel goed naar.

Groetjes van Ingrid en Witje

Skye

Kattenkrabbels

Hallo,

Even een kort berichtje om jullie te laten weten dat het heel goed 
gaat met Nova en Max, die we afgelopen woensdag bij jullie hebben 
geadopteerd. Ze eten en slapen goed en spelen wat af. Na een paar 
dagen in een klein kamertje hebben ze vandaag voor het eerst onze 
woonkamer verkend Ze laten zich ook al aaien. Na uitgebreid overleg 
hebben we ze omgedoopt tot Nola en Tommy. Binnenkort komen ze 
nog even langs voor hun vaccinatie. 

Groetjes,

de familie van Nola en Tommy

Hallo allemaal,

Ik stuur jullie hierbij 3 bureaubladen van Elize. Het gaat prima met Elize en ze is ondertussen helemaal gewend. Het is een heel lieve poes waar we heel erg blij mee zijn. Ze loopt met Marlies mee naar de keuken en naar het balkon alsof het een hond is. Ze laat 
zich geregeld horen als ze bijvoorbeeld snoepjes wil, 
die twee hebben elkaar wel gevonden!
Overigens begint ze langzamerhand ook aan mij te wennen, ze loopt niet meer weg voor mij en ik kan 
haar ook aanhalen. Dus dit gaat prima!

Tot de volgende keer en groetjes van Elize!

Nova en Max

Elize
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Vrijwilligers helpen niet alleen met de schoonmaak maar leveren ook een belangrijke bijdrage door het geven van extra 
aandacht aan de dieren en soms ook door pleegopvang. Camilo vertelt over zijn vrijwilligerswerk bij het HDC, dat hij nu al 
ruim twee jaar doet.

Ik ben bij het HDC terrecht gekomen omdat ik opzoek was 
naar vrijwilligerswerk waar ik met dieren kon werken. Naast 
mijn vrijwilligerswerk studeer ik ook Dierenverzorging 
(Niveau 3 MBO) en kwam mede daardoor op het idee. Via 
het formulier op de website heb ik mij aangemeld voor een 
introductiemiddag en werd even daarna uitgenodigd voor 
een eerste kennismaking. Ik was meteen enthousiast. De 
eerste dagen werd ik begeleid en leerde ik de kneepjes van 
het vak, daarna kon ik zelfstandig aan de slag. Ik heb veel 
ervaring opgedaan met het verzorgen van de katten. Daarbij 
is het natuurlijk erg leuk om te doen.
Wat mij aantrekt in katten is dat ze wat meer de tijd nodig 
hebben om je te leren kennen en te vertrouwen en ze heel 
zachtaardig zijn. Ik ben van kleins af aan al gek op alle dieren, 
maar heb een sterke affectie met katten. Als je eenmaal het 
ijs gebroken hebt met een kat, vertrouwen ze je ook voor de 
volle 100%. Ze voelen heel goed aan dat ik ze leuk vind en het 
beste met hen voor heb. 

Wat ik ook erg fijn vind aan het werk op de kattenafdeling is dat 
ik een positieve bijdrage kan leveren aan hun welzijn, zowel 
fysiek als mentaal. Denk hierbij niet alleen het schoonmaken 
van hun verblijf, maar ook angstige katten helpen sussen en 
‘ontdooien’. Het ontdooien refereert aan het gedrag van de 
kat zoals: durft hij/zij geaaid te worden, kun je hem optillen of 
borstelen. En spelen ze graag, en zo ja? Wat is hun favoriete 
speelgoed? In dat opzicht herken ik bepaalde trekjes van 
katten wel in mijzelf. Persoonlijk denk ik dat het contact 
leggen soms wat makkelijker is.
Thuis heb ik een enorm lieve knuffelpoes genaamd Malou. Ze 
is al wat ouder (een jaartje of 16) en een echte lieverd. We 
knuffelen graag en ze houdt mij goed gezeldschap. Ze woont 
al bijna haar hele leven bij mij, ik kreeg haar toen ze ongeveer 
twee jaar oud was. Mijn vrienden en kennisen kennen haar 
allemaal, ze ontvangen vaak schattige foto's van haar. Ik noem 
haar ook wel ‘mijn kattenkindje’ omdat ze mij zo dierbaar is. 
Ze is d'r gewicht in goud waard.
Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik aan het eind van een 
dag werken in het asiel een kamer netjes en schoon achterlaat 
voor de katten en de medewerkers. Het opruimen van hun 
verblijven en het mogen spelen, praten en kroelen met de 
katten is geweldig! Ik merk dat de katten erg rustig en gelukkig 
zijn nadat ik bij ze langs ben geweest. Ze kunnen welliswaar 
niet praten zoals wij mensen, maar het is wel aan ze te zien 
dat ze je dankbaar zijn. Daarnaast zijn de werknemers van het 
HDC ook erg dankbaar voor mijn bijdrage, en word ik vaak aan 
het eind de dag bedankt. Dit waardeer ik erg! 
 

Vrijwilliger Camilo

Camilo

Voor het schoonmaken van de hondenkennels, -gangen, 
kattenhokken, -kamers, de was en het schoonhouden 
van de algemene ruimtes (toiletten, gangen enz.) kunnen 
wij alle hulp gebruiken. Wanneer alles schoon is, kan de 
aandacht uitgaan naar de dieren zelf. Met de honden op 
het veld spelen, een borstelbeurt, een extra aai over de 
bol, samen een hond uitlaten, met de katten knuffelen, 
de bangere katten laten wennen aan aaien of alleen al 
aan de aanwezigheid van mensen laten wennen, spelen 
met de katten met hengeltjes enz. Zo werken we met z’n 
allen aan het dierenwelzijn en zorgen we ervoor dat een 
kat of hond weer snel(ler) een nieuw baasje kan vinden.

Wil je ook aan de slag als vrijwilliger en ben je in 
staat zelfstandig te werken en lichamelijk belastend 
(schoonmaak)werk uit te voeren, kijk dan op: 
https://haagsdierencentrum.nl/over-ons/vrijwilligers/
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Ik ben Fred, de kliniekkater. Nu denkt u vast: “Ja; katers, die 
komen daar wel vaker voorbij toch?” Maar ik ben vast lid van 
het team. Op hoge leeftijd nog een baantje vinden was echt 
niet makkelijk hoor. Ik heb in mijn leven veel omzwervingen 
gemaakt. Ik ben jaren geleden zelfs al eens eerder in het HDC 
beland. Ik heb heel wat beleefd in de loop van mijn bestaan. 
Maar goed, ik dwaal af. De kliniek dus. Ik kwam hier niet al 
te fit aan. En gelukkig werd ik hier heel goed verzorgd, daar 
knapte ik van op. Maar ja, de jaren gingen toch tellen en mijn 
gezondheid is niet meer wat het was.

Maar iedereen in de kliniek zag al snel dat ik meer ben dan 
alleen oud en ‘stuk’. Ik ben, ondanks dat ik er met mijn gerafelde 
oor best stoer uit zie, vooral ontzettend gezellig. En oud is hoe 
je je voelt, zeggen ze wel eens. Ik speel nog graag en kletsen 
doe ik soms zó veel dat ik mijn stem een beetje kwijtraak.

In de kliniek is elke dag wel wat te beleven, te kletsen en te 
knuffelen. Er is soms ook een rare hond achter een hekje. 
Ze zegt dat ze hier ook werkt, maar ik hoor haar vooral veel 
snurken in een mand op kantoor. Ik ben er naast de gezelligheid 
ook voor de support. Een knuffel maakt ieders dag altijd blijer 
toch! En zo gaan mijn dagen, ik knuffel, maak de mensen blij, 
heb veel zachte mandjes en krijg heel veel liefde.
Ze zeggen dat ook mijn hart te lijden heeft gehad van alle jaren, 
maar daar merk ik zelf niks van. Ik zeg maar zo, ik zeg maar 
mauw. Het is vooral een groot hart; hoe meer liefde hoe beter!

Kopje en een neusje van Fred

De avonturen van: Fred, de kliniekkater
Hoi, ik ben het, Fred! Ik zal me even voorstellen. Als je wel eens in de kliniek komt dan ken je me al. 



Het wordt weer zomer!!
Hopelijk gaan we het zonnetje vaak zien deze zomer en kunnen we er weer op uit. Als het lekker weer is, zie je 
ook vaak veel honden samen met hun eigenaren genieten van een fijne wandeling buiten.

Puppen mogen vanaf zeven weken naar een 
nieuw thuis. Het is heel belangrijk dat puppen 
tussen de drie en de twaalf weken kennis 
maken met heel veel nieuwe dingen. Denk 
hierbij aan kinderen, verschillende andere 
honden, auto’s en fietsers die langsrijden, 
andere dieren, meegaan naar de winkels of 
het strand etc. Wist je dat je bij sommige 
kinderboerderijen een afspraak kan maken 
om langs te komen met je pup, zodat hij 
rustig kennis kan maken met andere 
dieren?

Al deze kennismakingen noem je socialiseren. Natuurlijk moet dit niet allemaal 
op een dag gebeuren. Maar door op een rustige en leuke manier je pup kennis 
te laten maken met al deze nieuwe situaties, zal hij als hij ouder is het heel leuk 
vinden om te spelen met andere honden. Ook zal hij het heel normaal vinden 
dat er regelmatig auto’s of fietsers voorbij komen etc. Hij zal het fijn vinden om 
met je mee op pad te gaan in plaats van dat hij het eng vindt. 

Veel plezier! 

Knutsel je weer mee?

Vandaag maken we een warmtekussentje voor je kat

Kinderrubriek
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Wat heb je nodig?
 ▪ Rijst
 ▪ Een kussensloop
 ▪ Schaar
 ▪ Naald en draad

1.  Teken op je sloop hoe groot jij je kussen 
wil gaan maken. De stof van de sloop is al 
dubbelgevouwen dus je hoeft maar een keer te 
knippen. Dat is makkelijk.

2.  Naai nu drie kanten van de stof vast en maak 
een zakje. Vul het zakje met rijst en naai de 
laatste kant goed dicht.

3.  Opwarmen kun je in de magnetron doen. (Op 
600watt 2 x 1 minuut, maak je kussentje een 
beetje nat met een plantenspuit en controleer 
of de rijst niet te heet is!) 
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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 Puck.

 Welk ras is Puck?
 A. Een Dwergkees

 B. Een Chihuahua

 C. Een Maltezer 

Vraag 2: Welk woord ontbreekt in het volgende gezegde?

 “Je moet geen slapende ……. wakker maken.”

 A. Vogels
 B. Honden
 C. Katten 

Vraag 3:  Op deze foto zie je onze geplaatste asielkat Nootje.

 Welk ras is Nootje?
 A. Een Perzische langhaar

 B. Een Noorse boskat

 C. Een Siamees

Vraag 4:  Uit hoeveel staartwervels bestaat 

de staart van een kat meestal? 

 A. 10-11 staartwervels

 B. 20-21 staartwervels

 C. 30-31 staartwervels

Wist je dat...
Er gelukkig ook mensen zijn 
die graag een oudere hond 
adopteren? Zo hebben Cookie 
en Babs, beide 12,5 jaar oud 
allebei een heel fijn eigen huis gevonden begin dit jaar!

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

Wist je dat...
Het Haags Dierencentrum een eigen Dierenkliniek heeft en 
de dierenartsen en assistentes altijd klaar staan voor onze 
asieldieren?

Wist je dat...
Als je interesse hebt in het 
adopteren van een hond of kat je altijd eerst een afspraak moet maken?

Kinderrubriek
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Zij willen een thuis…

Milo, knappe reu, van bijna 4 jaar, kan nogal heftig 
reageren als hij je niet kent. We weten helaas niets 
over zijn verleden, maar in de tijd dat hij bij ons logeert 
heeft hij gelukkig wel vrienden kunnen maken. Tijdens 
het wandelen met z’n vaste vrijwilligers is hij relaxed en 
gaat hij een lekkere zwempartij niet uit de weg. Andere 
honden, katten of kinderen heeft hij liever niet in de buurt. 
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 zo groot is, je moet daarom wel stevig in je 
schoenen staan. Het zou super zijn als hij binnenkort zijn 
kennel mag verruilen voor een mand in de woonkamer. 
Omdat Milo niet over een nacht ijs gaat, vragen we je 
meerdere keren langs te komen als je interesse hebt. Ga je 
ervoor om een fijne band op te bouwen met deze kanjer?

Dag! Ik ben Cowboy. Ik heb een hele tijd op straat 
gezworven. Gelukkig waren er mensen die mij eten gaven 
en ervoor gezorgd hebben dat ik uiteindelijk in het asiel 
terecht kwam. Ik vond het doodeng, het heeft echt heel 
lang geduurd voordat ik voor een snoepje onder mijn 
dekentje vandaan kwam, maar ze waren zo lief en bleven 
maar aanhouden. Tja, wat doe je dan. Ik zeg eerlijk, ik ben 
geen kat die meteen op je schoot komt zitten of uitkijkt 
naar een stevige knuffelsessie. Door alles wat ik heb 
meegemaakt, ben ik het vertrouwen ook wel een beetje 
kwijt. Maar… ik vind het heerlijk als er iemand voor mij 
zorgt. Als ik ergens een plekje voor mezelf mag hebben 
en waar ik ook mezelf mag zijn. Gewoon, een imposante 
kater om te zien, maar eigenlijk een held op sokken. Zou 
het ook fijn vinden om, als ik helemaal gewend ben, lekker 
door de tuin te scharrelen. Wetend dat de deur altijd open 
is of gaat, als ik weer naar binnen wil…

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



Animail mei 2022  |  11  

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? Neem dan 
contact met ons op via 070-7470100 of stuur een mail naar: 
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. 

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



Een aanvulling op de rubriek ‘Kattenkrabbels’, Markies was dus niet de makkelijkste. Oneindig veel geduld, heel veel liefde, vooral 
niet straffen zijn de ‘handvaten’ om deze beestjes weer vertrouwen te geven. Heerlijk om te lezen dat deze kanjer uiteindelijk 
zijn draai heeft gevonden…

Hallo team van het Haags Dierencentrum,

Markies kwam bij ons in januari 2020. Hij viel gelijk op toen hij naar ons miauwde vanuit zijn kamertje, waar hij 

alleen opgesloten zat. Hij riep letterlijk naar ons en het was liefde op het eerste gezicht. 

We hebben hem onmiddellijk omgedoopt tot GG (Gucci Gangster). De eerste paar dagen was hij erg verlegen en bleef 

maar op ons afkomen. Een echte gangster; hij heeft zelfs mijn gouden ring gestolen en verstopt. We hadden kleine 

klauwwonden op onze handen en benen en we vroegen ons vaak af wat er met deze kat gebeurd was waardoor hij zo 

vatbaar was voor aanvallen. 

Na verloop van tijd werd GG rustiger en vertrouwde ons meer en meer. We hebben hem laten zien dat wij het goed met hem 

voor hadden. Hij heeft een speciaal karakter, en hij had veel affectie nodig. Maar vandaag zijn we aan elkaar gewend. 

In oktober 2020 zijn we met GG verhuisd. Hij was verbazingwekkend snel gewend aan het nieuwe huis. Hij heeft een 

groot terras waar hij graag op ontdekkingstocht gaat. Hij verdedigt zijn terras dapper tegen vreemde katten. Van tijd 

tot tijd komt hij zelfs met ons mee naar de voorkant van het huis waar er meer lawaai is. Hij sluipt dan rond met een 

lage pas, en zodra er gevaar dreigt, springt hij terug in het huis. 

GG is een liefhebber van snacks. Hij weet precies in welke kast de spullen liggen. Hij staat dan voor de kast te miauwen 

tot iemand komt. GG geeft ook de voorkeur aan stromend water. Dus hij zit in de gootsteen tot iemand langskomt 

en de kraan voor hem opendraait. 

GG is ook een vroege vogel. Zodra de vogels beginnen te tjilpen, wil hij er ook uit. Dan begint hij te miauwen tot er 

iemand opstaat. Hij heeft nu wel door dat we dit niet zo leuk vinden. Vaak wacht hij tot wij opstaan. Deuren sluiten is 

niet mogelijk met GG. Hij haat het om voor een gesloten deur te staan, hij wordt dan bang.

Hoewel GG nog geen knuffelkat is geworden, laat hij zich intussen aaien en borstelen, soms zelfs dragen. GG heeft 

zich volledig in het gezin geïntegreerd en vandaag zouden we ons geen leven zonder GG kunnen voorstellen.

 

Bedankt en vriendelijke groeten, ook van GG!

Van Markies tot Gangster…
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Dankzij een mooi bedrag dat wij via Stichting Abri 
voor Dieren hebben ontvangen, hebben we ons 
nieuwe echoapparaat aan mogen schaffen. We 
kunnen nu in onze eigen kliniek nog betere zorg 
verlenen aan de asieldieren. Door het maken van 
een echo kijk je van buitenaf naar afwijkingen aan 
interne organen. Dit kan op een snelle manier 
leiden tot een diagnose waardoor we eerder een 
behandeling kunnen starten. Wij zijn erg blij dat we 
deze mogelijkheid nu ook in huis hebben en gaan 
hard aan de slag om optimaal gebruik te maken van 
deze mooie toevoeging in de kliniek!

Toen op zijn werk aan Rob van Huijzen werd gevraagd wat hij als 
afscheidskado wilde hebben t.g.v. zijn pensioen, hoefde hij niet lang 
na te denken. Het geld was bestemd voor de asieldieren van het Haags 
Dierencentrum. Natuurlijk wilde hij wel even kijken waar het nu precies 
terecht kwam… Super veel dank Rob voor je geweldige donatie, je collega’s 
gaan je vast missen, maar Quick is blij met je! En misschien heb je anderen 
hiermee ook op een idee gebracht.

Kijk eens naar deze foto's! Wat een helden de kids van obs 
De Vlierboom, ze hebben het toch maar weer voor elkaar 
gekregen. Dolblij zijn wij en de dieren natuurlijk met het 
geweldige resultaat van hun inzamelingsactie voor ons en de 
Dierenambulance. Dex, Senne, Tijmen en Caitlin, hebben hele 
lekkere koekjes verkocht en Robin heeft ervoor gezorgd dat AH 
zakken brokvoer en blikvoer doneerde. Zij en alle andere kids 
die zich voor de dieren hebben ingezet zijn geweldig!!! Naast 
al het voer, speeltjes, lekkers voor de honden en de katten 
ook nog een envelop met € 200,00 erin! Super veel dank, alle 
kinderen, ouders, juf Ilona en directeur Vera dat het allemaal 
mogelijk wordt gemaakt op deze school... DANKJULLIEWEL

Nieuw echoapparaat

Met pensioen

Basisschool De Vlierboom

Hartverwarmende 
support 

Mede dankzij de sponsoring van Graphic Square (opmaak) en Oranje van Loon (druk) is deze uitgave van Animail weer 
tot stand gekomen. Dankjewel!
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Contactadvertenties
Dorado, (6 jaar) snapt niet dat armen geen speelgoed zijn en wil daar dan ook graag en 
hard mee spelen, wat voor mensen niet fijn en ook pijnlijk is. Maar hij heeft ook een 
hele gezellige kant, hij houdt van aandacht en knuffelen, vindt het superfijn als je in de 
buurt bent en ligt graag op schoot. Dorado kan goed miauwen en is dus een gezellige 
klets-kater. En wat is er nu leuker dan een goed gesprek?
Waarschijnlijk is er met hem, toen hij nog een kitten was, gespeeld met handen, 
waardoor hij het onderscheid tussen speeltjes en armen niet snapt en nooit geleerd 
heeft. Dit gedrag is wel af te leren, door telkens als hij ‘in de fout gaat’ een speeltje aan 
te bieden. Hiervoor moet je geduld hebben en consequent zijn en het niet erg vinden 
als het een keertje mis gaat. Maar kijk nou eens naar dat hoofd, hij is het toch zeker 
dubbel en dwars waard?

Dalmatiers zijn gelukkig als ze alle tijd met hun lievelingsmensen kunnen doorbrengen. 
Ze zijn gevoelig en vragen om aandacht mocht je dat even vergeten. Al die 
eigenschappen zijn voor de volle 100% vertegenwoordigd in Snow (8). Ze kan heel 
slecht tegen alleen zijn. Daar wordt ze ongelukkig van en gaat met alles aan de haal wat 
ze kan vinden. Soms eet ze dingen op die niet goed voor haar zijn. Haar nieuwe baasjes 
moeten zich goed realiseren dat ze gewoon altijd bij je wil zijn. In het asiel is ook 
gebleken dat ze op z’n zachtst gezegd geen klik heeft met andere viervoeters. Honden, 
katten, paarden, ze kan er niet mee uit de voeten, raakt gefrustreerd en hangt in de 
lijn. Natuurlijk zijn haar verzorgers hiermee al aan de slag gegaan. Voor het proces is 
het gewoon beter als haar toekomstige baasje dit overneemt. Ben je bereid om na onze 
kennismaking onder begeleiding van haar verzorgers/gedragstherapeuten samen met 
haar te trainen, dan maak je een hele grote kans. 

Vriendelijke grote reus (6 jaar). Deze 44 kilo wegende man is als zwerver bij ons 
binnen gekomen. We dachten dat wij al snel op zoek konden gaan naar een thuis, 
maar er waren wat tegenslagen. Sherlock had last van veel jeuk en daardoor open 
wonden. De oorzaak van de klachten lag in voerintolerantie. Later bleek hij een 
verkleving in zijn darmen te hebben. Licht verteerbaar voer zorgt ervoor dat hij 
ook hier geen last van heeft. Pas op: want Sherlock is ‘verzot’ op tennisballen, niet 
om mee te spelen, maar om op te eten! Tja, en die liggen echt niet lekker op de 
maag. Op andere honden reageert hij wisselend en ziet hij deze toevallig niet zitten, 
dan moet je stevig in je schoenen staan. Wie heeft er plek voor deze grote lieverd 
en vindt het geen probleem dat hij (veel) dieetvoer eet? Wie belooft dat er geen 
tennisbal in huis te vinden is? We zien je mail graag tegemoet!

Bullewop is een jonge vent (2 jaar) met een heleboel energie! Dit Draakje bemoeit 
zich overal mee en steekt zijn neus en poten graag in ieders zaken. Een aai over zijn 
bol kan hij zeker waarderen, maar niet te lang want hij kan ook heel goed bijten 
en dan is hij vasthoudend! In zijn buitenkennel ligt hij in de zon te wachten op wat 
komen gaat, altijd in voor een beetje ‘rottigheid’. ‘ Hey, jij daar, ben je in voor een 
spelletje’? Bullewop is een kater die veel uitdaging nodig heeft, waarmee je veel 
moet spelen zodat hij zij energie op een positieve manier kwijt kan raken. We zijn op 
zoek naar een thuis waar zijn ondeugendheid gewaardeerd wordt en hij niet gestraft 
wordt als hij per ongeluk bijt (hij bedoelt het niet slecht, ook al kan het heel pijnlijk 
zijn). Waar hij kan struinen in een tuin, waar geen andere katten zijn en waar hij niet 
wordt uitgelachen als hij weer eens scheel kijkt. Bullewop heeft speciale dieetbrokjes 
voor zijn blaas.

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

Of het nu gaat om briefpapier, 
enveloppen, brochures of een complete huisstijl, 

wij zorgen voor een juiste productie die past in  

elk budget. 

Dankzij onze eigen studio met een moderne CTP 

configuratie, onze moderne drukpersen en eigen 

afwerking zijn wij in staat een constante kwaliteit 

te leveren met een korte doorlooptijd.

Vraag om een offerte en ervaar onze service en 

concurrerende prijzen!

Bel vandaag nog met de offertelijn: 

070 385 94 00, of mail naar oranjevl@euronet.nl

Chroomstraat 33 -2544 EX Den Haag  

Nu ook Canvasprint.

Kijk op onze site voor de 

aanbiedingen.

www.oranjevanloon.nl

Naamloos-1   1 24-06-14   10:40

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

Hein, hond met een (bijna lege) rugzak
Eerder adopteerden deze dierenliefhebbers Lupo uit ons asiel en leegden samen met haar de rugzak die ze met zich meebracht. 
Ze beleefden drie heel gelukkige jaren. Helaas kreeg Lupo een kwaadaardige aandoening en na de operatie had ze geen kans 
meer. Het was een enorm verdriet, maar het besluit stond al snel vast: we gaan weer een herder met een ‘rugzak’ een goed leven 
geven. Vrij snel kwam asielhond Hein op hun pad. 

Beste luitjes van de hondenafdeling,
 
Een maand geleden mochten we Hein ophalen! Van instructeur 
Daan (hij is goud!) hebben we drie lesjes/aanwijzingen 
meegekregen. Hij geeft aan dat we het goed doen. 

Maar nu Hein! Hij is 1 kilo aangekomen. Hij eet zijn brokken 
in de ochtend, in de avond met wat blikvoer. In het weekend 
runderhart met de kook erover. Alles smikkelt hij rustig naar 
binnen. Hein is dol op de hondenknakworst. In huis is hij gezellig 
en lief. Komt redelijk vaak langs om te knuffelen en te spelen. 
Maar slaapt des te meer. Dat doet hij steeds vaker op het 
bed van wijlen Lupo. Lupo had een bed met een ergonomisch 
matras. Zijn loeigrote eigen mand gebruikt hij ook. Alleen 
steeds minder vaak. Ook vindt hij het fijn om tussen ons in op 
de bank te liggen en te slapen. Bij oma ligt hij ook op de bank, 
hij vind haar tof. Hein wordt rustiger. Op straat is het wisselend. 
Gelukkig blaft hij steeds minder mensen aan. Fietsers etc. gaan 
goed. Mits ze niet op de stoep rijden en ons naderen. Vogels en 
eenden interesseren hem niet, daar lopen we gewoon langs. 
Katten zijn niet zijn hobby. 

En dan even een leuke situatie! Ook wij hebben katten in de 
tuin. Vandeweek een hele brutale die voor de pui kwam staan. 
Hein in de woonkamer. Beide neus aan neus. Uiteindelijk liep 
de kat weg en Hein keek de kat na... 

Na een wandeling in de regen vindt hij het heerlijk om met een 
badlaken afgedroogd te worden. Borstelen is leuk en moet 
ook vanwege zijn lange haren. Hij staat er klaar voor. Eigenlijk 
is Hein een leuke en spontane hond. Oké, op straat vraagt 
het wat aandacht. Maar zodra we de straat uit zijn, loopt hij 
aan een slappe lijn lekker te snuffelen, te plassen en is blij. 
Sommige zaken gaan we nog lang uit de weg. Honden op ons 
pad, hardlopers die lijnrecht op ons afkomen. Verder gaat het 
enorm goed. Hein leert razendsnel en de beloningen dragen 
daartoe bij. We prijzen hem de hemel in! Hij is braaf! Hij is knap! 
Hij is ‘goed zo!’. Lekkertje erbij en we lopen gezellig door. De 
aandacht vragen werkt goed. Het ‘hier’ gaat met de dag beter. 
Eigenlijk al perfect. 

Groetjes van ons en Hein
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