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Loekie heeft blaasproblemen
We horen het regelmatig bij mensen die afstand willen doen: “Mijn kat is in huis gaan plassen toen de baby werd geboren” of 

“Onze kat ging in huis plassen nadat ik ging samenwonen. Hij doet het vast omdat hij jaloers is.” 

En ondanks dat ze zelf al het één en ander hebben geprobeerd 
om het probleem op te lossen, belandt de kat dan toch in het 
asiel. En dat is ontzettend jammer want er is vaak iets aan te 
doen. In het asiel onderzoeken we als eerste of er sprake is van 
een medische oorzaak. Helaas blijkt dit bij het overgrote deel 
van de katten ook zo te zijn. We starten met een lichamelijk 
onderzoek en de dierverzorgers vangen urine op. De urine 
bekijken we op drie manieren: met de refractometer kunnen 
we zien of de urine goed geconcentreerd is. Is hierin een 
afwijking te zien dan kan dit een indicatie zijn voor een nier- of 
schildklierprobleem. Hierna bekijken we de urine met een strip. 
De overgebleven urine wordt in een buisje gecentrifugeerd. Het 
bezinksel wordt op een glaasje bekeken onder de microscoop. 

Vaak zien we bij katten met een onzindelijkheidsverhaal dat 
er gruis in de urine zit. Dit gruis veroorzaakt irritatie aan de 
blaaswand en kan zelfs ook samenklonteren tot steentjes. Het 
maken van een röntgenfoto of echo is soms nodig om tot een 
volledige diagnose te komen. De meeste katten kunnen worden 
behandeld met medisch dieetvoer dat het gruis oplost.

Loekie was zo’n kater met een blaasprobleem. Als zwerver naar 
het asiel gebracht, hij had bij de vinder in huis geplast. Hier was 
al snel duidelijk dat er iets mis was. Gespannen buik, harde blaas 
en wat bloed in de kattenbak. Op de röntgenfoto was het goed 
te zien; een grote blaassteen. Zó groot dat een dieet hier niet 
meer hielp. Een operatie om de steen te verwijderen was het 
gevolg. De nazorg bij gevallen zoals Loekie is intensief. Na de 
ingreep wordt er tijdelijk een katheter in de blaas geplaatst. Dan 
spoelen we o.a. de blaas, geven we infuus, maar ook pijnstilling 
en controle van het bloed om de nierfunctie te monitoren. 
Omdat bij een verstopping de blaas overvol raakt kunnen de 
nieren de urine ook niet 
meer kwijt. Het gevolg kan 
ernstig nierfalen zijn. Zijn 
nierfunctie zal ook in de 
toekomst goed in de gaten 
moeten worden gehouden. 
Loekie knapte gelukkig op. 
Na een aantal maanden 
mochten we hem uitzwaaien 
naar zijn gouden mandje. 

Een beetje gruis valt nog te passeren tijdens het plassen maar veroorzaakt irritatie van de blaas en plasbuis. Katers hebben 
bij dit probleem nog meer pech dan poezen. Door een nauwere plasbuis lopen ze een groter risico op verstopping. De 
steentjes blokkeren dan (deels) de passage van urine. De kat zit in zo’n geval vaak op de bak, perst maar produceert 
kleine plasjes of druppels. Soms is er ook bloed bij de urine te zien. Katten kunnen ook buiten de bak gaan plassen, veel 
miauwen, onrustig zijn en de achterhand vaak wassen. Een kat die niet goed kan plassen is altijd een spoedgeval. Wacht 
niet met een bezoek aan de dierenarts tot de volgende dag! 

Nu Corona het afgelopen half jaar minder heftig aanwezig is geweest 
dan daarvoor, maar nog zeker niet is verdwenen, is gebeurd wat velen 
hebben voorspeld. Het aantal binnengekomen katten is substantieel 
toegenomen en ook het aantal honden is weer terug op het niveau van 
vóór het begin van Corona. En dan te bedenken dat we voor honden en 
katten, waarvan afstand wordt gedaan, wachtlijsten moeten hanteren 
vanwege een tekort aan medewerkers. 

De afgelopen jaren hebben onze donateurs ons mede overeind gehouden. 
Uw bijdragen, eenmalig of met een incasso, zijn weer goed terecht 
gekomen. Eten en drinken en zorgzame handen kosten nu eenmaal 
veel geld. 

Ook ónze portemonnee heeft te maken met de situatie dat de 
boodschappen duurder worden. Voerkosten zijn behoorlijk gestegen 
en het kattengrit is in prijs bijna verdubbeld. Gelukkig loopt ons 
energiecontract voor gas en elektriciteit nog door tot 2024. Maar dat 
jaar komt snel dichterbij. 

De gemeente Den Haag heeft ons in 2021 en 2022 incidentele bijdragen 
betaald omdat het verschil tussen de gemeentelijke vergoeding en de 
werkelijke kosten niet meer in verhouding staan tot elkaar. Wij zullen in 
overleg gaan met de gemeente om deze incidentele bijdrage structureel 
te maken. 

Een belangrijk gespreksonderwerp in de komende periode zal worden het 
duurzaam maken van onze accommodatie. Een enkel steens gebouw is 
nauwelijks warm te stoken in koude tijden. We hebben laten berekenen 
dat een duurzame aardgasvrije oplossing rond de € 900.000 zal kosten. 
Dat geld hebben wij niet in huis. Ook dit onderwerp gaan we met de 
gemeente bespreken.

Ik hoop u duidelijk te hebben gemaakt dat alle bijdragen meer dan 
welkom zijn. Uw donaties zijn van groot belang voor het HDC. Ik reken 
op uw steun, ook al is dit voor veel mensen tegenwoordig een groot 
offer. Wij hebben hiervoor alle begrip.

Cort van Dijk
Voorzitter bestuur

Beste donateur Inhoud

Redactie

Bibi en Lora, moeder en dochter. Verwaarloosd 
kwamen ze binnen, maar na intensieve zorg van de 
dierenarts en verzorgers bijna klaar om naar een nieuw 
thuis te gaan.

Foto cover: Bullewop! Op dit moment onze 
langstzittende kat. Deze energieke kerel vindt het tijd 
voor een eigen mand. Lees zijn verhaal op pagina 10.

Anita Kloet-Bulsing
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Noor van Steden (eindredactie)

Beste donateur 2
Medisch verhaal 3
Brieven van de baas 4
Kattenkrabbels 5
Vrijwilliger Dennis 6
De avonturen van… 7
Kinderrubriek 8, 9
Langzitters 10
Nalaten aan de asieldieren 11
Pim heeft een thuis 12
Hartverwarmende support 13
Contactadvertenties 14
Sociaal Medisch Fonds 15

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

Openingstijden Asiel en Pension
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.
Voor actuele informatie www.haagsdierencentrum.nl
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Dear reader and HDC friends,

We picked up Snow around one month ago. Although it's a big 

change both for our family and for Snow herself, we thought 

she felt home right away. We had a lot of things prepared for 

her arrival, a new bed, toys, her food and water bowl. Snow 

preferred to choose her spot on our couch. After going around 

the house and checking every room, every little corner and 

sniffing everything, we took her for her first walk as an 

official member of the family and she loved it.

Snow has some behaviour issues towards other animals: cats, dogs and horses. She gets all worked 

up, bites onto the leash and sometimes tries to charge them. The amazing people at the shelter did 

some work with her in that area during the period she lived there, but this needs to continue with her 

new humans and it has to be done regularly. We learned a lot from Anita and the team at the Haags 

Dierencentrum and we're continuing with the work. I will not lie, it's hard work, some days are easier 

than others, there are times that walking her out gives us a lot of hope, but we also have to manage the 

frustration on the bad days. We keep our heads up and our arms strong, in the end we want what's 

best for Snow and we appreciate her just the way she is.

With humans Snow is the sweetest, both me and my wife work mostly from home and Snow loves to 

stay around us and our teenager when they are not at school. She's usually snuggled in her blanket 

or on the couch and playing with her toys. Snow is very smart, she loves to play catch and thug, and 

she can be really goofy sometimes.

She is very polite and obedient most of the time, she is very 

curious whiffing everything that comes near but she doesn't 

destroy anything other than her toys, she sleeps in the 

bedroom in her own bed, but she likes to jump into the bed 

in the morning when she notices we are awake, it's not a 

bad way to wake up. We're very glad we found Snow and 

that we were able to give her a second chance, and we are 

also very thankful to everyone at the Shelter and everyone 

who helps Haags Dierencentrum continue the work they're 

doing. I hope you enjoy her pictures.

Greetings, Snow's family

Brieven van de baas
Het is nu net een week geleden dat wij Dorado onderdeel mogen 

noemen van ons gezellige huishouden en voor ons voelt dat al 

véél langer. Na lang nadenken hebben we Dorado omgedoopt tot 

‘Olaf’, de blije sneeuwpop van Frozen die houdt van warm hugs! 

Dat vonden wij wel passend voor deze knuffelkont. Hij heeft het 

afgelopen week al onwijs goed gedaan hier in huis. Alles was zó 

leuk en interessant dat we even goed moesten opletten dat hij 

wel genoeg rust pakte. Gelukkig begint hij nu een beetje door te 

krijgen dat hij hier écht mag blijven en dat we er nog steeds zijn 

als hij wakker wordt. 

Hij kent inmiddels ook wel de plekjes in huis waar hij zich even 

goed kan terugtrekken als hij daar behoefte aan heeft, al ligt hij 

het liefste op de eettafelstoel terwijl wij studeren. Ook gaat het 

eten, drinken, spelen en toiletteren goed. ‘s Nachts heeft hij een 

flink geval van de zoomies te pakken, als een sloopkogel schiet 

hij door het huis: onder het bed, over het bed, door de gang, in de 

vensterbank (gelukkig hebben we niet veel breekbaars staan)… 

en dat uiteraard rond 6 uur ‘s ochtends. Hij zorgt ervoor dat 

niemand zich meer verslaapt voor colleges. En we zijn blij dat hij 

lekker zijn pootjes kan strekken. 

Een lang verhaal kort, wij zijn onwijs blij met deze grappige, lieve 

vent in huis.

Groet, Anna, Ezra & Famke

Kattenkrabbels

Dorado

Lieve mensen van het Haags Dierencentrum,

Graag willen wij jullie op de hoogte stellen over hoe het gaat met 
Daks, Lef en Mars. 

Enige tijd geleden hadden wij Daks en Lef geadopteerd omdat dit een geweldig setje bleek te zijn dat elkaar 

had gevonden binnen jullie asiel. Net als tortelduifjes haal je ook deze twee jongens niet uit elkaar. Daar 

hebben we geen spijt van gehad. Wat een geweldige katten. Lekker spelen, knuffelen en scharrelen zoals het 

een goede kat betaamt. Inmiddels gaan ze ook lekker naar buiten en kloppen rond etenstijd aan om weer 

naar binnen te komen. Ze voelen zich helemaal thuis. Voordat wij Daks en Lef ophaalden was ons oog ook op 

Mars gevallen. Een robuuste zwarte kater. Maar wat bleek? Mars had nog wat gezondheidsproblemen en kon 

niet worden geadopteerd. Na een aantal maanden bleek dat Mars beschikbaar was en wij twijfelden geen 

moment. Mars wilden wij heel graag hebben. 
Inmiddels is Mars bijna drie weken bij ons en wat een fantastisch beest. Speels, ongelooflijk knuffelbaar, een 

kletskous (mauwt als hij je ziet) en super lief. Langzaam maar zeker accepteren ook Daks en Lef dat Mars 

bij het gezin hoort maar dat gaat alleen maar beter worden. Dus weet, dat drie katjes van jullie hand een 

heerlijk huisje hebben waar ze nooit meer weg gaan. 

Liefs, Joe en Rachelle.

Lef en Daks 

Mars
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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. Dennis aan het woord, twee dagen per week actief op de 
hondenafdeling.

Tijdens een wandeling met m'n vader in mei liepen we langs een 
ander dierenasiel en kwam bij mij het idee naar boven om me 
op die manier als vrijwilliger in te zetten. Als dierenvriend heb 
ik het van jongs af aan altijd al fijn gevonden om met dieren in 
de weer te zijn. Toen ik erachter kwam dat het HDC zich vlak 
in de buurt bevond heb ik me via de site aangemeld en na de 
informatiebijeenkomst ben ik sinds juni dit jaar twee dagen per 
week op de hondenafdeling werkzaam.

De dag begint met het schoonmaken van de binnen- en 
buitenkennels en de gang van de hondenafdeling. Zo houden 
we de omgeving schoon en verzorgd. Vervolgens maken we een 
planning voor het wandelen met de honden en welke er op de 
speelvelden rond het gebouw terecht kunnen. Het wandelen 
met de honden gebeurt vaak met z'n tweeën. Soms omdat het 
verstandig is dat er een extra paar ogen zijn om de omgeving in 
de gaten te houden, maar ook om twee honden tegelijk uit te 
laten. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig om met andere 
vrijwilligers even te kletsen tijdens een wandeling.
‘Op het veld’ met een hond bestaat uit spelen zoals voetballen, 
een bal gooien of andere speeltjes om de honden te vermaken. 
Of er kan geknuffeld worden als ze dat fijn vinden. Andere 
honden gaan liever lekker zelf hun gang en richten zich dan 
meer op hun eigen ding dan op de vrijwilliger die bij ze is. Alles 
is goed, als ze het maar naar hun zin hebben.

Het geeft me een goed gevoel om de honden een stukje 
afleiding te kunnen geven gedurende de tijd dat ze in het asiel 
zijn. Ze zitten er vaak niet uit luxe en hebben soms heel wat 
meegemaakt. Het is belangrijk om ze positieve aandacht te 
geven. Als vrijwilliger is het fijn om op die manier je steentje 
bij te kunnen dragen. Zeker als je ziet hoe blij ze zijn met die 
aandacht, geeft dat veel voldoening en zie je dat het werk dat 
verricht wordt een goede uitwerking heeft. Daarnaast is het als 
dierenvriend ook gewoon fijn om de dieren een stukje liefde 
en aandacht te geven en dat krijg je dan ook dubbel en dwars 
weer terug.

Van jongs af aan heb ik thuis huisdieren gehad. Meerdere 
katten, altijd rode katers, en ook twee honden. Eerst een teckel, 
Pukkie, en later een Golden Retriever genaamd Duke. Het is 
altijd leuk en gezellig geweest om de honden en katten in de 
buurt te hebben tijdens mijn jeugd. Na een verhuizing heb ik 
op dit moment geen huisdieren meer, maar pas ik wanneer 
nodig op de Franse Bulldog van m'n jongere broer.

Vanaf dag één heb ik het ontzettend naar m'n zin bij het HDC 
en het personeel en de andere vrijwilligers zijn allemaal erg 
vriendelijk en open. Het is voor mij wel duidelijk dat hier 
mensen lopen die het beste met de dieren voor hebben en 
met toewijding met ze aan de slag gaan. De prettige sfeer zorgt 
ervoor dat ik altijd met veel plezier naar het asiel toe ga en zo 
kan ik op een fijne manier een bijdrage leveren om de honden 
de aandacht te geven die ze verdienen.

Vrijwilliger Dennis

Ik zuchtte en ging weer liggen. Ik had eigenlijk nergens zin in; 
ook in spelen niet meer hoor. Ze zeggen wel eens dat dieren 
geen verdriet kunnen voelen. Nou, ik kan je vertellen: da’s 
echt niet waar. Mijn baasje is er niet meer en zo ben ik hier 
beland. Ik ga echt niet mee zwemmen hoor, laat mij met rust. 
Ik woef nog wat na, maar de zwarte hond hoort me al niet 
meer…

Ja, zo dacht ik er een tijdje over, maar de mensen hier zijn 
nogal vasthoudend. Even kletsen, wat brokjes. En ook al 
had ik geen zin, moest ik toch een frisse neus halen. Koekjes 
hebben ze hier ook. En na verloop van tijd begon ik toch een 
beetje warm te lopen voor een aantal van die lieve mensen.
Vrienden maken doe ik niet heel makkelijk, maar áls ik je 
dan uitkies als vriend dan ben ik echt dol op je. Eén van de 
verzorgsters hier is al voor mijn charme gevallen. Nadat ik 
getrimd was en van mijn warrige vacht af was riep ze het 
al: “Wat een knappe jongen!” Daar werd ik eerst nog wat 
verlegen van maar het went wel: al die complimentjes. Het 
is heel fijn.

En op een mooie dag ontdekte ik het weer: Balletjes! Ha, ik 
was vergeten hoe blij ballen is. En ken je dat gevoel dat je blij 
bent vanaf je staart tot aan je snuit? Nou dat dus; ballen is 
echt de bom!

“Klein maar stoer, soms erg eigenwijs”, dat zeggen ze hier 
over mij. Ik vertel het niet aan iedereen hoor maar eigenlijk 
houd ik ook van knuffelen. Elke nacht droom ik in mijn mand 
van een thuis met lieve mensen. O, én balletjes natuurlijk!

Liefs en een dikke snuffel, Kilian

De avonturen van: Killian, klein maar stoer
“Jéééé!!!”, hoorde ik één van mijn buurmannen zeggen. “Ja, ja, even wachten ik doe eerst je tuig even om.” “We gaan 
zwemmen in het bos”,  zegt een zwarte hond die voorbij mijn kennel loopt. Een brede kwispelstaart laat zijn kont vrolijk heen-
en-weer gaan.  “Ga je ook mee?”

Dennis met Litha

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/

Kilian
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Kinderrubriek
Op zoek naar een thuis voor onze asielhonden
Hoe doen we dat? Zodra een dier bij ons wordt binnengebracht, wordt het door onze 
dierenarts onderzocht. De verzorgers doen alles om de dieren zo goed mogelijk te leren 
kennen. Dit is heel belangrijk, hierdoor komen we erachter naar wat voor soort eigenaar 
en thuis we op zoek moeten. De ene hond is bijvoorbeeld dol op kinderen en zou heel 
goed met kinderen kunnen samenwonen. De andere hond is misschien wel gepest door 
kinderen en vindt kinderen daarom heel eng. We kijken of de hond andere honden leuk 
vindt. En of hij van korte of lange wandelingen houdt en nog véél meer. Dan gaan we op 
zoek naar een nieuwe eigenaar die het beste bij het dier past.

De tijd in het asiel proberen we zo leuk mogelijk te maken. Misschien zit er wel een 
andere hond waarmee hij/zij vriendjes kan worden. Ook komt het wel eens voor de we 
twee honden binnenkrijgen die bij elkaar horen. In dat geval proberen wij ze samen te 
herplaatsten. Soms moeten ze dan wat langer wachten, want niet iedereen wil er gelijk 
twee. Maar ja, moeder en dochter of broer en zus, je kunt ze natuurlijk niet zomaar uit 
elkaar halen. Op de ene foto zie je twee herders, dit zijn Wodan en Freya (broer en zus). 
Op de andere foto zie je Lora en Bibi (moeder en dochter). Duimen jullie mee dat zij en 
onze andere asieldieren heel snel een eigen thuis krijgen?

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 Gera.

 Welk ras is Gera?
 A. Een Hollandse Herder

 B. Een Duitse Herder

 C. Een Mechelse Herder 

Vraag 2:  Welk woord ontbreekt in het volgende gezegde?

 “Ik ben zo ziek als een …...”

 A. Kat
 B. Konijn
 C. Hond 

Vraag 3:  Sommige honden hebben een hele lange vacht en 

 moeten regelmatig hun vacht weer netjes kort laten maken.  

 Hoe noem je een kapper voor honden?

 A.  Een trimmer
 B. Een hondenkapper

 C. Een barbier 

Vraag 4:  Op de foto zie je onze knappe kater Pim.

 Raad eens hoe oud Pim is?

 A. 5 jaar
 B. 10 jaar
 C. 15 jaar

Wist je dat...
Er een heel mooi nieuw 
hekwerk om het terrein van 
het HDC geplaatst is? Nu 
kunnen de honden weer veilig 
spelen op de velden.

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

Wist je dat...
De meeste honden het heel fijn vinden om lekker op de bank te mogen liggen?

Wist je dat...
Heel veel katten blij 
worden van speeltjes met 
kattenkruid er in?
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Veel plezier! 

Katten houden van krabben!
Met krabben zetten ze hun geur af, verwijderen ze de hoesjes 
van de nagels en rekken ze zich lekker uit. Een krabpaal is 
makkelijk te maken. Knutsel je mee?

Wat heb je nodig?
- Kartonnen dozen
- Schaar
- Lijm
- Touw
- 3 Tie wraps
- Gaatjesmaker
- Kerstpapier of een ander leuk papier.

1. Knip 25 flinke stroken karton van gelijke grootte. Maak aan 
de bovenkant twee gaatjes in elk karton. Lijm de kartonnen 
stroken op elkaar en laat het een nachtje drogen. 

2. Rijg door de gaatjes de tie wraps en trek ze strak aan. Knip 
de rest van de tie wraps af. Doe ook aan de onderkant nog een 
tie wrap voor de stevigheid. 

3. Beplak de vlakke kant met kerstpapier. Heb je nog wat 
kattenkruid in huis kan je dit ook tussen de gaatjes van het 
karton strooien. Je kan de plank neerleggen of aan een touwtje 
ophangen.
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Zij willen een thuis…

‘Ja, hier Nemo. Qua energie doe ik echt niet onder voor die Bullewop. Ook ik zit 
al lang in het asiel, eigenlijk van jongs af aan. Helaas, helaas, is er nog geen nieuw 
baasje voor mij gekomen, maar ik heb hier wel mensenvrienden. Die nemen me 
mee op het uitrenveld of naar buiten! Ik heb er altijd zin in.

De energie en blijdschap barsten los op het moment dat m’n kennel open gaat. 
Eerst lekker rennen met speelgoed op de patio en als ik klaar ben om te gaan 
wandelen laat ik het omdoen van mijn tuig ook steeds makkelijker toe. Ook 
buiten heb ik het mega druk. Snuffelen, de omgeving en mijn medewandelaars 
in de gaten houden, het gaat allemaal tegelijk en in een hoog tempo!’

Nemo is een sterke hond die soms uit enthousiasme tegen je aan springt of 
probeert een sprintje te trekken terwijl hij aan de lijn zit. Dan moet je stevig 
in je schoenen staan. Reacties op andere honden tijdens de wandeling zijn 
wisselend, op kleinere honden reageert hij soms. Langs drukkere wegen kan hij 
onder de indruk zijn van alles wat er om hem heen gebeurt, hij vindt dat wel 
wat spannend. Met het nodige geduld wordt de spanning in de loop der tijd 
minder. Terug in het asiel is er vaak tijd voor een knuffelmoment. Op mooie 
dagen ligt hij na de wandeling languit te slapen in zon, de wandeling doet hem 
zichtbaar goed! Kon hij maar drie of vier keer per dag zo’n heerlijke wandeling 
maken met een sportieve eigenaar! 

‘Hallo, heb je even tijd? Ik moet echt iets met je bespreken. Het gaat over 
mij, Bullewop, ik doe dat niet snel, maar het is nodig. Ik snap namelijk niet 
dat ik nog steeds, al meer dan een jaar, in het asiel verblijf. Ik weet heus wel 
dat ik niet de makkelijkste ben, maar zeg je nou dat ik een slechterik ben, 
dat klopt echt niet hoor. Ik ben nog jong, pas twee en een half jaar, en heb 
daardoor (en het zit ook een beetje in mijn genen) mega veel energie. Die 
moet ik kwijt, door te spelen, te rennen, te ontdekken, uitdagingen aan te 
gaan. Heb ik dat niet, dan maak ik nog wel fouten en kan je bijten, zo maar 
en hard. Ik weet ook wel dat mensen dat niet fijn vinden, maar ik kan dan 
gewoon niet anders.

Met andere katten spelen is geen optie want die vind ik heel erg raar 
en ze kunnen beter uit de buurt blijven. In het asiel heb ik de mooiste 
kamer gekregen, helemaal vooraan. Ik heb ook een buitenkennel en zie 
iedereen binnenkomen, sommige mensen maken een praatje met mij, dat 
is gezellig, want ik voel me best alleen. Ik zie ze ook met volle reismandjes 
weer de deur uitgaan. Daar word ik wel verdrietig van. Natuurlijk gun ik 
het mijn mede logees hier, maar waarom ziet niemand mij nou zitten? 
Wat zou ik blij zijn als er eindelijk iemand voor mij wil gaan. Misschien 
heb je eerder (bijzondere) katten gehad en weet je een beetje hoe je het 
beste met mijn gedrag om kunt gaan. Je laat me in ieder geval in mijn 
waarde en wordt nooit boos, hoe gek ik ook doe. Je hebt geen andere 
dieren, maar wel een tuin die je af kunt schermen..? Je hebt vast nog een 
heleboel vragen, maar ik heb lief tijdelijk personeel dat je alles kan vertellen!’

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
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De oproep
voor Pim en toen…

Alweer een enorm geslaagde inzamelingsactie van de 
Scheveninger, Vera’s Dierenshop, De Dierenboetiek Reinken, 
Dierenspeciaalzaak HeReBa en Dierenwinkel René van der 
Westen. Karren vol spullen die we goed konden gebruiken, 
we waren pas laat in de middag klaar met uitpakken en 
opruimen. Iedereen mega bedankt, zowel initiatiefnemers als 
gevers! Graag tot volgend jaar.

Ben je klant bij deze apotheek dan heb je ze vast al eens gezien, de mooie tweedehands 
knuffels die te koop worden aangeboden. Het hele team zet zich in om naast de drukke 
werkzaamheden ook de asieldieren blij te maken. En wij mochten weer een envelop ophalen. 
Super lief. Bedankt allemaal - en natuurlijk ook de kopers - van alle honden en katten hier!

We waren niet alleen heel blij met de inhoud van deze 
krat maar ook dat er heel duidelijk op stond voor wie deze 
bestemd was! Dankjewel namens de kittens.

Klusbedrijven zijn er genoeg. Kringloopwinkels ook. En een interim duizendpoot kun je ook wel vinden. Maar alleen Klussen 
& Kringloop geeft zijn nettowinst aan het goede doel. De bedenkers van de stichting zijn Marco Brandt en Angelique van der 
Nol. Grote dierenvrienden en in het bezit van twee asielhonden. Zo is ook het idee van de koppeling van werk aan een goed 
doel geboren. Al  vele jaren steunen zij ook de asielhonden en -katten van het HDC. Dit keer weer met een prachtig bedrag van            
€ 1.500,-. Het geld gaat naar de verzorging van de honden en de katten.
Normaliter wordt er gewerkt binnen een straal van 15 km, maar heb je een grote klus, wie weet valt er over te praten https://
klussenenkringloop.nl/  

‘Op Dierendag zetten we Pim, een superlieve, oudere heer 
graag in de spotlights. Deze fantastische kater heeft de wijze 
leeftijd van 15 jaar al bereikt. Wat hij graag wil is een rustig thuis 
waar de baasje veel thuis zijn. Gezellig, samen eten, knuffelen 
en een beetje chillen. Want AANDACHT en KNUFFELEN staan 
hoog in zijn vaandel. Pim hoeft bij zijn nieuwe onderkomen 
niet perse een tuin hoor, met een balkon is hij al dik tevreden, 
maar hij moet wel een luchtje kunnen scheppen.
Het is zo’n lieverd, houdt van aaien, terwijl hij dit in het begin 
best eng vond. Met de jaren komen soms ook de kwaaltjes, 
zo staat Pim op nierdieet, hoort hij niet zo goed en heeft hij 
staar. Zijn dankbaarheid naar z’n nieuwe baasje(s) toe zal er 
niet minder om zijn…
Pim verblijft inmiddels op het kantoor van de kattenverzorgers 
waar hij de knuffels van iedereen gelukzalig in ontvangst 
neemtʼ.
Ondanks zijn gevorderde leeftijd en al zijn kwaaltjes, was de 
belangstelling voor Pim groot, zelfs vanuit Tilburg en onlangs 
ontvingen wij het volgende bericht:

Zeer geslaagde actie van 
De Scheveninger
Zeer geslaagde actie van 
De Scheveninger

Zorgapotheek De Korenaer

BSO Zagazoo

Stichting
Klussen & Kringloop, Didam

Hallo kattenverzorgers,

Hierbij alvast een update over Pim. Vrijdag onderweg naar Tilburg non stop gemiauwd, eenmaal thuis 

rustig rondjes gelopen overal ter ontdekking. Meteen water drinken en soepje eten. Het is een kleine 

zwarte schaduw en hij loopt overal met je mee met wat je doet. Krijg veel kopjes tegen mijn benen aan. 

Hij slaap lekker, knort en snurkt af en toe. 

Hij gebruikte ook meteen de bak om te plassen. Wel wil hij heel graag het balkon op als ik er even ga 

roken, dan staat hij te miauwen bij de deur en het raam. Of hij nou bij mij wil zijn of naar buiten wil is 

nog niet helemaal duidelijk. Misschien binnenkort met een harnasje en riempje samen het balkon op. 

Slapen doet hij graag naast mij op de bank of op bed. Nog een beetje wennen aan de geluiden in het 

nieuwe huis maar zijn baasje is heel veel thuis deze dagen om samen te wennen. Heb ook speciale 

nierpatiënt snoepjes gekocht en die vindt hij heerlijk! Hij eet nog niet super 

veel of lang maar wel een paar keer per dag. Heb er ook Felix brokjes bij gezet. 

Vandaag heeft hij 2 keer een klein beetje overgegeven, de 2e keer nadat hij een 

plantje had gegeten. Het was niet veel en hij ging daarna vrijwel meteen weer 

drinken. Vanochtend heeft hij gelukkig ook op de bak gepoept! Klein feestje 

gevierd. Ook hebben we een probeerpakket met natvoer voor nierpatiëntjes en 

proberen we wat uit. 

Kortom, een voorbeeldige oude opa!

Groetjes, Yanaika en Pim

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

Ons pension
is weer open!

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

Helaas worden er nog steeds kittens op straat gevonden die nooit in huis hebben 
geleefd of niet goed gesocialiseerd zijn. Zij verblijven geruime tijd in ons asiel en 
de meeste van hen hebben last gehad van een hardnekkige darmparasiet. De 
behandeling hiervan duurt soms erg lang. Het is van groot belang dat er met 
geduld een band wordt opgebouwd en dat ze leren dat mensen niet eng zijn, 
maar hartstikke leuk. We hebben al veel vooruitgang geboekt maar in huis is 
het natuurlijk het beste. Veel vinden aaien al wel leuk maar moeten wel rustig 
benaderd worden. Andere vinden aaien al te spannend en gaan liever met een 
hengeltje spelen of samen door de kamer rennen. De stelletjes die we hebben 
zitten variëren tussen zeer angstig (alleen te benaderen met snoepjes) tot 
sociaal maar wat schrikkerig. Voor deze lieve halfwasjes zoeken we een rustige 
thuis waar ze kunnen wennen in een apart kamertje waar ze zich veilig voelen en 
de nieuwe indrukken kunnen opnemen zonder teveel prikkels. Let op, het gaat 
hier dus om stelletjes die per 2 geplaatst worden.

Lieve Deela is 3 jaar en als ‘zwervertje’ binnengekomen in het asiel. Ze vindt het 
mensen heel eng (lees: ze is heel angstig) en bromt en blaast als een bezetene als je 
haar wil benaderen. Met lekkers kun je haar een beetje paaien en kort aaien. We doen 
dat met een babyborsteltje aan een lange stok, daar leggen we eerst lekker snoep op 
om haar eraan te laten wennen totdat ze het niet meer zo eng vindt. Het is een lang 
proces, geduld, geduld. Voor Deela zijn we op zoek naar een rustig, veilig thuis zonder 
andere viervoeters of kindertjes. Degene die voor haar gaat kan het beste met een 
bench beginnen, korte aaisessies houden en alles wat eng is proberen leuk te maken. 
Ze kan ook slaan of spugen uit angst, belangrijk is dan om je hand toch stil te houden 
en niet terug te trekken en te wachten totdat ze rustiger wordt. Deze lieverd verdient 
het om minder angstig te zijn en een ‘normaal’ kattenleven te kunnen leiden. Haar 
nieuwe baasje zal haar daarbij moeten helpen. Wat je ervoor nodig hebt is tijd, heel 
veel geduld, liefde en vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt.

Litha (bijna 2 jaar) is achtergelaten bij een supermarkt. Ze vindt onbekende mensen 
en nieuwe situaties erg eng. Gelukkig hebben wij met veel geduld haar vertrouwen 
beetje bij beetje kunnen winnen. Onbekende mensen zullen haar met hetzelfde 
geduld moeten laten zien, haar vertrouwen waard te zijn.  Wie dat eenmaal heeft, 
krijgt een heel lief, knuffelig hondje te zien. Litha was veel te mager toen ze bij ons 
binnenkwam. Ondanks wekelijkse controles bij de dierenarts en heel veel liefde van 
alle medewerkers blijft het een uitdaging om haar goed aan het eten te krijgen. Wij 
zouden haar graag nog wat zwaarder zien dan de 6,8 kilo die ze nu weegt. Ze krijgt 
momenteel kleine brokjes met vers vlees uit de vriezer. Het vlees wordt met veel 
liefde voor haar gehaald. Alleen is het nu echt tijd voor een fijn thuis, met mensen 
die met dezelfde liefde haar eten halen! Om haar te laten wennen aan mensen en 
in de hoop dat ze beter gaat eten, heeft zij geregeld overdag op het kantoor van de 
hondenafdeling en van de vrijwilligers coordinator gezeten Ze vindt het heerlijk om 
op kantoor lekker te chillen in een fijne stoel of gezellig op schoot. Op een enkel 
plasje na is zij op kantoor zindelijk geweest.  Wij weten niet of zij in haar vorige huis 
geleerd heeft om alleen thuis te blijven.

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

Sociaal Medisch Fonds
Twee keer per jaar sturen wij per post aan al onze relaties 
een verzoek om ons extra te steunen. In mei, i.v.m. de hoge 
kosten voor de (medische ) verzorging van de vele kittens die 
we binnen krijgen en in december voor een speciaal project of, 
zoals dit jaar weer, om een bijdrage te vragen voor het Sociaal 
Medisch Fonds. Veel dieren komen binnen in een slechte 
conditie. In het uiterste geval moeten we de hulp inroepen 
van een specialist, meestal kunnen onze dierenartsen de 
gezondheidsproblemen verhelpen in onze eigen kliniek. 

Onze kliniek, met haar bevlogen team, is een onmisbare schakel 
voor de asieldieren op weg naar een nieuw thuis. Alles wordt 
uit de kast gehaald om de dieren weer beter te maken. Die 
zorg gaat gepaard met hoge kosten, waarvoor alle donaties 
van groot tot klein, zeer welkom zijn.

In de DM leest u wat we voor Ranger en Hades hebben kunnen 
doen (beide zijn er klaar voor om naar huis te gaan na een 
langdurige en intensieve behandeling). En zij waren niet de 
enige twee…

Mocht u onverhoopt geen post van ons hebben ontvangen en 
toch willen bijdragen, kijk dan op www.haagsdierencentrum.nl 
Alvast hartelijk dank!

Vanaf 1 januari 2023 zijn wij weer geopend voor onze 
pensiongasten. Gaat u op vakantie, dan is uw hond of kat 
van harte welkom bij ons en bent u verzekerd van een goede 
opvang van uw huisdier. Het is wel aan te raden om tijdig te 
reserveren! Wij zijn genoodzaakt om de tarieven aan te passen. 
De verblijfskosten voor een hond bedragen € 27,50 per dag, de 
verblijfskosten voor een kat bedragen € 17,50 per dag. 

Reserveren kan via
https://haagsdierencentrum.nl/reservering-pension/
of via
info@haagsdierencentrum.nl

Brengen en halen op afspraak.
Meer informatie vindt u op
https://haagsdierencentrum.nl/pension/
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ONZE KLINIEK… 
EEN ONMISBARE SCHAKEL VOOR DE ASIELDIEREN 

Stichting Haags Dierencentrum · Lozerlaan 595 · 2544 MC Den Haag · 070-3661806 WWW.HAAGSDIERENCENTRUM.NL

Beste HDC-supporter,
Veel dieren komen in een slechte conditie binnen. In het allerergste geval moeten we hiervoor specialistische hulp inroepen, maar meestal kunnen de dierenartsen in onze eigen kliniek de gezondheidsproblemen oplossen. De behandeling is soms intensief en langdurig, maar uiteindelijk mogen ook deze dieren weer naar een nieuw thuis.
Ranger zwierf op straat, onder de vlooien en korsten op zijn huid werd hij bij ons binnengebracht. Hij was behoorlijk onder de indruk van alles en niet bepaald vriendelijk. Met geduld, liefde en (veel) brokjes is hij bijgedraaid en veranderd in een hele lieve kater. Zijn huid is weer in orde, hij is gecastreerd en zijn gebroken hoektand verwijderd. Tijdens zijn verblijf, kreeg hij terugkerende oogontstekingen. Hiervoor is hij door onze dierenarts met diverse soorten oogzalf behandeld. Het werd helaas niet beter doordat hij last had van een entropion aan beide ogen. Dit betekent dat het onderste ooglid naar binnen is gekruld waardoor de haartjes op het hoornvlies prikken. Ranger is in onze interne kliniek geopereerd en na de ooglidcorrecties aan zijn onderste oogleden heeft hij in ieder geval nooit meer last van zijn ogen gehad!

Hades, ook als ‘zwerf’ bij ons binnengekomen, heeft wel erg veel pech. Naast een slecht gebit zagen we ook dat hij niet helemaal goed liep. Op de röntgenfoto’s was te zien dat er sprake is van heupdysplasie en lichte artrose op zijn linker heup. Het gebeurt niet vaak maar als hij er last van heeft, bijvoorbeeld omdat hij veel heeft gerend, krijgt hij hiervoor pijnstilling. Daarbij heeft Hades veel huidproblemen gehad, hij beet zijn poten kapot en had veel jeuk aan zijn achterhand. Medicatie tegen jeuk en antibiotica brachten verbetering. Ook werd hij lokaal behandeld met diverse soorten zalf en desinfectie middelen. In plaats van de ‘normale’ brokken kreeg hij hypoallergeen voer. Na langdurige therapie is zijn huid uiteindelijk weer gezond en mooi gewor-den. Wij denken dat de klachten deels met stress en deels met voerintolerantie te maken hebben. Omdat Hades veel dronk en plaste hebben wij urine- en bloedonderzoek gedaan. Daar kwam gelukkig niets uit. Het was voor onze dierenartsen een klus om hem op te knappen en wij zijn zo blij dat hij het nu heel goed doet en zonder medicatie jeukvrij is.

 

Wij hebben uw hulp hard nodig!
Onze kliniek, met haar bevlogen team, is een onmisbare schakel in onze organisatie. Alles wordt uit de kast gehaald om een zieke asielhond of -kat weer beter te maken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoog. Wilt u bijdragen aan de gezondheid van onze asieldieren? Doneert u dan voor het ‘Sociaal Medisch Fonds’.

Wij wensen u mooie feestdagen en een gezond nieuw jaar en namens alle asieldieren, heel hartelijk bedankt!

DONEER EENMALIG € 25,-EN GEEF ONZE ASIELHONDENEN -KATTEN DE MEDISCHE ZORGDIE ZE VERDIENEN.
Stort uw bijdrage op rekeningnummer 

NL05INGB0004418183
t.n.v. Stichting Haags Dierencentrum

o.v.v. ‘Sociaal Medisch Fonds’




