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In deze Voorjaarsnieuwsbrief  willen we vooral aandacht besteden aan een “hot 
topic”: Dierenwelzijn / Dlerenmishandeling.  
Een lastig onderwerp maar het leek ons goed om hier toch eens bij stil te staan.  
Als crisisopvang komen we veel gevallen tegen waarbij je je wenkbrauwen fronst 
en je haar recht overeind gaat staan: uit de hand gelopen dierenliefde of 
regelrecht mishandeling, onjuiste zorg, te veel dieren, onwetendheid, dementie, 
slechte financiële situatie, huiselijk geweld, psychische nood. Allemaal 
problemen van deze tijd waar dieren, met hun onvoorwaardelijke trouw, heel 
vaak de dupe van zijn.  
De Gemeente Amsterdam heeft Dierenwelzijn hoog in haar vaandel staan en 
sinds enige tijd is de ADAM-regeling volop in gebruik. U kunt hierover verderop 
lezen. 
Gelukkig zijn er steeds meer Gemeenten die bezig zijn een soortgelijke regeling 
van de grond te krijgen. Een belangrijke spil hierin is Stichting Huisdierenwelzijn, 
waarover wij u ook info geven.  
 

       Schattig ???    Nee. 
Ongezond VEEL te dik 

 
 
Wij hopen dat u met veel plezier onze Nieuwsbrief leest.  
Heeft u misschien een leuk idee, verhaal of foto’s voor de volgende brief, dan 
zouden wij het erg op prijs stellen als u dit mailt naar info@dierenvangnet.nl. 
U kunt alle voorgaande nieuwsbrieven terug vinden op onze website 
www.dierenvangnet.nl . Daar kunt u natuurlijk ook onze huidige plaatsbare 
dieren vinden, maar wilt u weten hoe het een aantal van deze dieren is vergaan 
nadat zij geplaatst zijn, kijk dan ook eens bij het kopje updates.  
En ook dit keer sturen wij weer een acceptgiro mee – gelukkig kan dit nog 
steeds – omdat wij hopen dat u ons ook dit jaar een financieel steuntje in de rug 
wil geven. 
 
Het Bestuur 

    Te dikke  vs. normale hond 

 
 
In memoriam Intke Voorham 
 
Begin maart is zeer plotseling Intke Voorham overleden. Zij 
was sinds de oprichting van Stichting Dierenasiels en Internet 
in 2001 voorzitter en drijvende kracht achter de activiteiten. 
Door haar geweldige inzet is de afgelopen jaren bemiddeld 
bij de plaatsing van meer dan 300.000 asieldieren.  
Aanvankelijk alleen honden en katten, eerst met een simpele 
omschrijving, later met uitgebreide profielen met foto’s en 
beschrijvingen om tot een goed passende plaatsing bij een 
nieuw baasje te kunnen komen. Weer later kregen ook de 
kleine huisdieren een plaats op de site.  
De site www.dierenasiels.com was en is het platform voor 
alle aangesloten Nederlandse en Belgische dierenasiels en -
opvangen  waar de dierenliefhebber een bij hem of haar 
passend huisdier kan vinden.  

 

 
 
 
Organisaties kennen haar ook als degene die buiten de 
reguliere uren altijd klaar stond in spoedsituaties.  
Die met haar enorme netwerk altijd wel weer een oplossing 
wist te vinden voor dàt dier dat acuut naar de dierenarts 
moest en waar geen geld voor was.  
Óf voor tijdelijke plaatsing dan wel adoptie van “ouwetjes, 
kneusjes en andere zielepietjes”. 
Vaak was haar huis de eerste veilige haven voor met name 
katten en blééf dat omdat adoptie lang niet altijd mogelijk 
bleek.  
Alle dieren die zij bij haar overlijden in huis had, zijn door 
Stichting DierenVangnet overgenomen en ondergebracht bij 
geschikte pleegadressen.  
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Hieronder vindt u ons overzicht van inkomsten en uitgaven 
over het jaar 2016. We doen dit op een beknopte manier. 

 Mocht u vragen hebben of meer info willen, dan geven wij 
die uiteraard graag.

 

FINANCIELE SITUATIE 2016 
    

     31-12-2016 
  

1-1-2016 
 ING rekening courant € 1.582,07 

 
ING rekening courant € 1.138,94 

        spaarrekening € 17.823,06 
 

        spaarrekening € 13.323,06 

     EXPLOITATIE 2016 
    

     Inkomsten (per 31-12-2016) 
  

Uitgaven (per 31-12-2016) 
 Donateurs € 4.330,70 

 
Dierenartsen € 23.776,38 

Afstand € 660,00 
 

Chipkosten € 399,95 

Plaatsing € 8.416,66 
 

Voer + bedding € 2.532,63 

Pension € 3.546,94 
 

Investeringen materiaal + onderhoud € 510,14 

Vervoer + parkeren € 75,00 
 

Vervoer + parkeren € 277,00 

     Subsidie Gemeente Amsterdam € 5.000,00 
 

Telefoon + internet € 0,00 

Noodfonds Crisisdieren Gemeente Amsterdam € 7.826,72 
 

Inventaris + kantoor € 1.699,05 

Stichting DierenLot € 250,00 
 

Mailing + drukwerk € 175,47 

Stichting DierenLot Kledingactie € 2.583,97 
 

Bijdragen aan Derdenstichtingen € 150,00 

Bijdrage Dierenartskosten Particulieren € 2.404,97 
   Acties + PR € 463,25 
 

Acties + PR € 1.094,46 

 
 

Dank je wel Stichting DierenLot, Vitakraft en Yarrah. 
 
Op 12 mei mochten wij 
weer voer op komen 
halen, lekkere snacks 
voor onze knagers en 
heerlijke kuipjes voor al 
onze pleeghondjes. Wij 
maar vooral onze dieren 
zijn hier natuurlijk weer 
heel erg blij mee! 
 
Een heerlijk kadootje, dit keer niet voor onze 
dieren maar voor onze vrijwilligers! 
Lush wilde onze mensen eens lekker (geurend) in het 

zonnetje zetten…maar 
als fijne bijkomstigheid 
ruikt onze auto nu ook 
een keer niet naar 
hond, kat of konijn 
maar zalig naar fruit en 
bloemen! 
Al meer dan 20 jaar 
werkt Lush aan 

beautyproducten, gemaakt van verse ingrediënten als 
biologisch fruit en groente. Daarnaast strijdt het merk tegen 
dierproeven en maakt Lush zo min mogelijk gebruik van 
verpakkingsmateriaal. 
Daarnaast is het merk 
100 procent 
vegetarisch en 83 
procent vegan. 
Wat een geweldig lief 
gebaar van Lush onze 
vrijwilligers eens 
lekker te verwennen. 
 

Wij werken veel samen met Stichting Huisdierenwelzijn, 
www.huisdierenwelzijn.nl, een stichting die, net als 
DierenVangnet, tijdelijke steun biedt aan eigenaren met 
huisdieren die door omstandigheden (verlies baan, ziekte) in 
een ernstige minimasituatie zijn gekomen en daardoor  
onvoldoende kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun 
huisdieren.  Begonnen als “dierenvoedselbank” en 
hulporganisatie voor dieren met hoge dierenartskosten die 
slecht gedeeltelijk door de eigenaren betaald kunnen 
worden, bieden zij onder voorwaarden financiële steun bij 
de behandeling van acuut zieke of gewonde huisdieren. 
 
Onlangs zijn zij gestart met 
het landelijk hulpproject 
“WAT NU?”.  
Dit project heeft als doel 
vrijwilligers te werven die 
bereid zijn om in de eigen 
woonplaats op incidentele 
basis te helpen met de 
verzorging van een 
huisdier als het baasje dat 
even niet kan door ziekte 
of ongeval.  
Door middel van een grote databank kunnen vrijwilligers 
zich opgeven en hulpvragers hun aanvraag indienen.  
Huisdierenwelzijn probeert vrager en aanbieder, uiteraard 
kosteloos, te “matchen” en afspraken worden rechtstreeks 
door de twee partijen gemaakt.  
De verantwoording ligt dus geheel bij de twee betrokken 
partijen maar wel kunnen een voorbeeld van een 
pensioncontracten worden verstrekt en info gegeven over 
vaak voorkomende kwesties zoals schade, 
dierenartsbezoekkosten, enz.  
Inmiddels heeft de databank meer dan 2000 hulpaanbieders 
door het hele land en wordt nog dagelijks groter.  
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Dierenwelzijn – het begint allemaal bij jezelf 
Dierenmishandeling is een lastig onderwerp, want wanneer 
spreek je van mishandeling? Vaak is de onwetendheid over 
dieren hier de oorzaak van en is het niet de bedoeling van 
iemand om een dier bewust te mishandelen. 
Door de Brambellcommissie zijn in 1965 de vrijheden 
geformuleerd met de aanname dat het dierenwelzijn was 
gediend wanneer dieren gevrijwaard zijn van: 

• Honger, dorst of onjuiste voeding 

• Thermaal en fysiek ongerief 

• Verwonding of ziekten 

• Angst en chronische stress, 

• De dieren vrij zijn om een normaal, soorteigen 
gedragspatroon te vertonen. 

Als je een dier goed wil verzorgen, is het heel belangrijk om 
op de hoogte te zijn van wat het dier nodig heeft om zich 
goed te voelen. 
 
Honger en dorst zijn duidelijke begrippen, maar wat is een 
onjuiste voeding? Een hond geef je natuurlijk geen 
paardenvoer. Maar onjuiste voeding is ook een teveel van 
het (juiste) voer aan je hond geven, waardoor het dier met 
overgewicht te maken krijgt.  
 
Vrij van fysiek en thermaal ongerief. Het te klein zitten, te 
nat of te droog, te warm of te koud hebben spreekt voor 
zich, maar misschien ook niet?  

 
Want wat is te klein: een standaardkooi van 1.20 m of nog 
kleiner is te klein voor twee konijnen (ja, twee, want een 
konijn in zijn of haar uppie kan geen normaal, soorteigen 
gedragspatroon vertonen). Maar als zo’n kooi in huis altijd 
open staat, dan is het geen probleem. Wat is te koud: als het 
buiten vriest, kunnen konijnen het juist prima naar hun zin 
hebben, mits zij kunnen beschikken over een goed 
geïsoleerd buitenhok met veel stro en met een vrije uitloop 
naar een flinke ren (of los kunnen lopen in de tuin) zodat ze 
zich lekker warm kunnen rennen. 
 
Vrij van pijn, verwonding en ziektes: Hoe voor de hand 
liggend lijkt dit, maar wordt het wel altijd gezien door het 
baasje? Een slecht gebitje bij een oude kat zal niet snel 
worden opgemerkt als het diertje niet regelmatig naar een 
dierenarts gaat. Dat een hond een dagje niet eet, hoeft niet 
zo heel erg te zijn, maar een konijn dat een dag niet eet 
moet met spoed naar een dierenarts. Een kat die spint kan 
heel tevreden zijn, maar spinnen kan ook een uiting van pijn 
zijn - hoe goed ken je je kat?  
 
Vrij van angst en chronische stress: ook zo’n lastige, want 
hoe uit een dier dat? Een hond die alleen gelaten wordt en 
gaat huilen en slopen is een duidelijk signaal. Maar als het 

dier niet rustig gaat liggen zodra je de deur uit bent, 
zenuwachtig heen en weer loopt, zachtjes piept, misschien 
de hele tijd gaat zitten 
hijgen … Dat zijn 
signalen die wij over 
het hoofd kunnen zien 
omdat wij er op dat 
moment niet bij zijn. 
En dit kunnen tekenen 
van stress zijn. En 
gebeurt dit iedere dag, 
dan kun je toch echt 
spreken van 
chronische stress. 
 
En dan het laatste punt, vrij om hun natuurlijk gedrag te 
vertonen …Wat is natuurlijk gedrag: het is toch een 
huisdier? Natuurlijk hoeven honden en katten niet te jagen 
voor hun eten en wordt er op de konijnen en knaagdieren 
niet gejaagd. Maar een kat wil wel graag kunnen spelen om 
zo in haar jaagbehoeften te kunnen voorzien. Honden zijn 
sociale dieren die het gezin zien als hun roedel en het is niet 
natuurlijk om lang van je roedel gescheiden te zijn. Konijnen 
leven in het wild ook in groepen, ze poetsen elkaar, spelen 
samen, eten samen, houden samen de omgeving in de 
gaten. Een konijn alleen zal in huis als hij veel aandacht krijgt 
niet direct wegkwijnen maar toch wordt er niet voldaan aan 
zijn natuurlijke behoeften. Een konijn buiten in een (vaak 
ook nog eens te klein) hok zal eerder wegkwijnen. Soms 
vertonen ze wel tekenen van stress maar die worden niet als 
zodanig opgemerkt. Is voortdurend aan de tralies knagen 
stress? Het is toch een knaagdier! Of juist stil in een hoekje 
zitten … is het dan gewoon lekker tam geworden of is het 
apatisch?  

 
Een lekkere ruime en schone kooi voor twee cavia’s met 
voldoende water en het juiste voer, helemaal goed toch? 
Maar om aan hun natuurlijke gedrag te kunnen voldoen is 
het wel belangrijk dat ze genoeg afleiding krijgen, speelgoed 
waar ze op of onder kunnen zitten waar ze aan kunnen 
knagen. Af en toe iets nieuws in de kooi zodat het niet te 
eentonig wordt en er ook wat te beleven valt voor ze.  
Voor honden is er intelligentie speelgoed, maar ook katten 
en konijnen vinden dit vaak heel erg leuk en hoeveel baasjes 
hebben meer in huis dan een balletje of een tunneltje? 
Dierenmishandeling ??? Het is maar wat je eronder verstaat! 
Een cavia in zijn eentje in een hokje van 70 cm, een te dikke 
kat, een hond die 4 x per dag aan de lijn naar de boom net 
buiten de voortuin mag om zijn behoefte te doen. Noem je 
dit dierenmishandeling? Wettelijk mag het! 
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Je zou denken dat iedereen die een dier aanschaft er goed 
over nagedacht heeft helemaal omdat het tegenwoordig erg 
makkelijk is om goede informatie te vinden via internet. Hoe 
komt het dan toch dat er nog zoveel fout gaat? 
 
Veel mensen gaan ervan uit dat het personeel van een 
dierenwinkel goed advies zal geven. Gelukkig zijn er steeds 
meer dierenwinkels die geen dieren meer verkopen en 
sommige passen ook gelijk hun assortiment aan. Maar het 

merendeel van de dierenwinkels doen dit nog steeds niet en 
hun hoofddoel is zoveel mogelijk spullen verkopen. Je kunt 
het personeel wel opleiden maar als je nog steeds rotzooi 
verkoopt, heeft dat weinig nut!  Nog steeds worden er 
belachelijk kleine kooitjes/hokken, zout/knaagstenen, 
snoepstangen etc. verkocht. Er wordt bijv. geadviseerd om 
een konijn twee uurtjes per dag los te laten lopen. Nog 
steeds worden dieren alleen verkocht (vaak ook nog veel te 
jong), en ook al wordt er misschien door sommigen bij 
verteld dat het dier een soortgenootje nodig heeft, het dier 
gaat alleen de deur uit, met een te kleine kooi en genoeg 
snoepgoed om zijn maag/darmstelsel te ontregelen. Maar 
niet alleen konijnen en knaagdieren zijn de dupe. Een 
mannetjes kanarie 
zingt het beste als hij 
alleen is, een parkietje 
zal sneller tam zijn 
zonder soortgenootje. 
Ook deze dieren gaan 
vaak alleen en in te 
kleine kooitjes de 
(dierenwinkel) deur 
uit…..en zullen nooit 
een soortgenootje 
hebben of eens lekker 
rond mogen vliegen.  
Maar ja hij zingt wel mooi en hij is zo lekker tam. 
 
Dierenwelzijn: het begint allemaal bij jezelf 
- Koop nooit dieren in een dierenwinkel, van een handelaar 
of op een beurs; 
- Zorg dat je goed geïnformeerd bent of blijft  over de dieren 
die je hebt of wilt aanschaffen; 
- Zorg dat je voldoende tijd voor ze hebt zodat je ze goed 
leert kennen;  
- Bedenk tevoren dat er onverwachte kosten kunnen komen 
en dat die al snel behoorlijk kunnen oplopen; en vooral 
- Ga in geval van twijfel altijd en snel naar de dierenarts. 
 
 
 
 

De Gemeente Amsterdam is eenzame koploper op het 
terrein van Dierenwelzijn, met name voor minima.  
Sinds een aantal maanden is de ADAM-regeling van kracht, 
waarmee één keer per jaar gratis met een (ziek) huisdier 
naar een dierenarts kan worden gegaan. Heeft uw huisdier 
na het bezoek een behandeling nodig? Dan vergoedt de 
Gemeente een deel van de kosten 
(www.Amsterdam.nl/werk-inkomen). 
 

 
 
U kunt via de Dierenambulance Amsterdam 
- telefonisch (020-568 1521 – Ma - Vr 10.00-13.00),  
- per email (stadspas@dierenambulance-amsterdam.nl), of 
- online een voucher aanvragen.  
Voor alle soorten huisdieren kan gebruikt gemaakt worden 
van deze regeling en bij www.dierenambulance-amsterdam 
onder Stadspasregeling vindt u heel veel info. 
 
Daarnaast loop, uitsluitend in 
Amsterdam, op dit moment 
nog een extra actie: het gratis 
laten neutraliseren en 
chippen van katten van 
minima. De uitvoering van 
deze actie ligt bij de Stichting 
Amsterdamse Zwerfkatten 
en u kunt zich aanmelden via 
020-619 0357.  
Katten worden gratis opgehaald, na behandeling weer 
thuisgebracht en voorzien van een chip die gratis geplaatst 
en geregistreerd wordt. 
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