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Najaar 2021: Eindelijk ….. hier is hij weer, de DierenVangnet 
nieuwsbrief. Na twee heel vreemde jaren met bijzondere 
problemen, hebben we nu tijd en genoeg nieuws om een 
Nieuwsbrief te kunnen verzorgen. 
 
Veel dingen liepen 
wegens Corona anders 
dan gepland. Omdat 
we niet bij elkaar 
konden komen en niet 
iedereen online kon 
vergaderen, was het 
bijv. erg lastig om een 
Kascommissie bij 
elkaar te krijgen en te 
voldoen aan onze 
financiële en ANBI-verplichtingen.  
Het bezoeken van nieuwe pleegadressen was nauwelijks 
mogelijk – het brengen van een huisdier met bijbehorende 
spullen was vaak het eerste contact dat helaas heel beperkt 
moest worden gehouden. 
Dierenartsbezoek was vaak moeizaam omdat de verzorger 
niet mee naar binnen mocht in de spreekkamer. 
Helaas is niet iedereen die onze hulp vroeg netjes omgegaan 
met de Coronaregels, waardoor vrijwilligers ziek zijn 
geworden en best lang uit de running zijn geweest.  
Er was aanvankelijk veel onzekerheid of dieren van 
Coronapatiënten wel of niet een besmetting konden 
overbrengen. Voor de zekerheid hielden wij een strikte  
quarantaine aan van 5 dagen en dat was maar goed ook. Het 
aanvankelijke negatieve advies van RIVM en GGD bleek 
onjuist en werd herroepen.  
Maar nu bijna alle maatregelen weer zijn ingetrokken en wij 
allemaal zijn ingeënt, kunnen we min of meer normaal aan 
het werk.  
Dat is ook wel nodig, want er is veel vraag naar crisisopvang 
nu ziekenhuizen proberen in te lopen op hun achterstallige 
operatieprogramma’s en veel mensen langdurig zullen 
moeten revalideren en dus niet voor hun huisdier kunnen 
zorgen. 
 
We kampten al lange tijd met ruimtegebrek, met name bij 
de opvang van andere dieren dan katten. We hebben sinds 
kort een dependance in Groningen – van oorsprong een 
hondenpension met 10 kennels en omheind losloopveld op 
een ruim perceel met veel mogelijkheden. Hier worden niet 
alleen dieren uit Amsterdam en omgeving opgevangen, 
maar uit het hele land. De bedoeling is dat dit de opvang 
wordt van dieren die voor altijd bij de Stichting blijven 
omdat er om wat voor reden dan ook geen huis voor gaat 
worden gezocht.  
Verderop vindt u een verslag en foto’s. 

Bijkomend pluspunt is dat we ons pleeggezinnenbestand 
verder kunnen uitbreiden naar deze regio en onze eerste 
adressen zijn al binnen. 
 
Pleeggezinnen 
We hebben vanuit het hele land aanbiedingen gekregen 
voor pleegopvang. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt bij 
doorverwijzing van dieren uit de betreffende regio.  Ook is 
gevraagd om aan te melden bij andere stichtingen die ook 
graag werken met pleegadressen zoals Stichting 
Huisdierenwelzijn, later Stichting Blijdschap voor de Dieren, 
Dier & Vriend van de Regenbooggroep, Stichting Mendoo en 
het Buddyproject van de Dierenbescherming. 
 
Het bestand aan opvangadressen voor katten is danig 
geslonken omdat in de afgelopen tijd nogal eens dieren bij 
het pleegadres zijn blijven wonen doordat ze niet terug naar 
huis terug konden. 
 
Meer dan op zijn plaats na zo’n moeilijk jaar: een speciaal 
bedankje voor de trouwe hulp van onze pleegouders Alana, 
Anna, Anne en Sander, Annemarie, Annemiek, Annemijn, 
Anja, Anouk, Arlette, Astrid, Bob en Reneé, Brigitte, Carla en 
Hans, Carmen, Caroline, Cas, Cerianne, Charlotte, Christine, 
Corine, Damione, Daniela, Daphne, Diederik en Mirjam, 
Dominique, Elizabeth, Ellen, Estera, Esther, Fina, Fleur, 
Franca, Gerrit en Wil, Hieke, Ineke, Irene, Iris, Janet, Jasper, 
Jessica en Jordan, Joyce, Julia, Juliette en Nathan, Junior en 
huisgenoten, Karin H, Karin W, Katie, Katja, Kirsten, Kevin, 
Krullaine, Laura, Leanne en Joris, Leontine, Liane, Liesje en 
Edwin, Lianne, Lilian, Maaike, Mabel, Margriet, Marian, 
Marianne, Marie Line, Marion, Marjon,  Marit, Marlijn, 
Meike, Melanie, Millie, Mijke, Myung, Naima, Nandine, 
Nanke, Nicky, Nienke, Nina en Lisa, Pleunie, Sandra, Seyda, 
Shosha, Sophie, Stephanie, Wil en Gerrit, Yannick voor hun 
geweldige hulp, steun en verzorging. 
  



 

020 – 600 5552                                                                                                                                                                                                   06 – 1299 0210 

FINANCIELE SITUATIE 2019         

31-12-2019    1-1-2019   

ING rekening courant € 4.142,41   ING rekening courant € 3.481,33 

        spaarrekening € 95.000,00           spaarrekening € 22.385,09 

Totaal € 99.142,41    € 25.866,42 

       

EXPLOITATIE 2019      

Inkomsten (per 31-12-2019)    Uitgaven (per 31-12-2019)   

Donateurs € 8.323,20   Dierenartsen € 15.058,05 

Afstand € 765,00   Chipkosten € 16,91 

Plaatsing € 3.556,10   Voer + bedding € 1.485,80 

Pension € 2.272,50   Investeringen materiaal + onderhoud € 1.958,17 

Bijdrage Dierenartskosten Particulieren € 3.666,25      

Vervoer + parkeren € 220,00   Vervoer en parkeren € 5.215,76 

Gemeente Amsterdam Subsidie € 5.185,00   Telefoon + internet € 82,71 

Gemeente Amsterdam Noodfonds Crisisdieren € 9.310,02   Inventaris + kantoor € 213,95 

Gemeente Amsterdam Fonds Ketenpartners € 514,00   Mailing + drukwerk € 526,34 

Stichting DierenLot  € 3.450,68   Bijdragen aan Derdenstichtingen € 150,00 

Stichting DierenLot Kledingactie € 1.304,00      

Legaat-De Kraker € 60.000,00   Legaat-De Kraker € 3.248,44 

Acties + PR € 2.752,87   Acties + PR € 87,50 

Totaal € 101.319,62     € 28.043,63 

 
         

31-12-2020    1-1-2020   

ING rekening courant € 2.537,31   ING rekening courant € 4.142,41 

        spaarrekening € 99.000,00           spaarrekening € 95.000,00 

Totaal € 101.537,31    € 99.142,41 

       

EXPLOITATIE 2020      

Inkomsten (per 31-12-2020)    Uitgaven (per 31-12-2020)   

Donateurs € 6.793,00   Dierenartsen € 10.754,72 

Afstand € 260,00   Legaat-De Kraker € 2.308,74 

Plaatsing € 2.817,50   Chipregistratiekosten € 15,00 

Pension € 1.820,40   Voer + bedding € 2.532,96 

Bijdrage Dierenartskosten Particulieren € 1.755,71   Investeringen materiaal + onderhoud € 1.781,72 

Vervoer + parkeren € 240,00      

Gemeente Amsterdam Subsidie € 5.303,00   Vervoer en parkeren € 1.395,14 

Gemeente Amsterdam Noodfonds Crisisdieren   Telefoon + internet € 98,86 

Gemeente Amsterdam Fonds Ketenpartners € 1.565,99   Inventaris + kantoor € 189,87 

Stichting DierenLot  € 668,97   Mailing + drukwerk   

Stichting DierenLot Kledingactie € 307,00   Bijdragen aan Derdenstichtingen € 150,00 

Acties + PR € 90,34   Acties + PR   

Totaal € 21.621,91     € 19.227,01 

 

Opgevangen cavia hamster hond kat kip konijn muis rat vogel slang wandelende totaal 

            tak   

2021 (1 nov) 26  21 153 5 13 3 4 9   234 

2020 30 2 30 207  15 3 8 9   304 

2019 41 5 43 204  20   2 1  316 

2018 59  40 132  27 3  4  3 268 

2017 62 1 39 147 3 21         2 275 

             

 
Kledingactie Stichting DierenLot.  
Jammer genoeg hebben we moeten stoppen met de inzameling van kleding waarvoor we van DierenLot een 
bijdrage per kilo kregen. Jarenlang hebben we daardoor behoorlijk extra inkomsten kunnen krijgen. 
Maar doordat in het begin van de Coronatijd veel mensen de kleding naar de kringloopwinkels brachten, 
kregen wij weinig binnen. Daarna ging Nederland in lockdown en moest iedereen thuis werken en kon de 
ingezamelde kleding niet meer worden uitgezocht zodat de loodsen propvol kwamen te liggen. Door het 
enorme aanbod ging ook de kiloprijs, die al langere tijd onder druk lag, steeds verder naar beneden. 
Bovendien hadden wij de garage, die we gebruikten voor de opslag, nodig voor de artikelen die wij 
bewaarden voor als de rommelmarkten weer open gingen. 
Als wij nu nog kleding aangeboden krijgen, brengen we dat naar de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, 
zodat  de opbrengst nog steeds ten goede komt aan de dieren.
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Legaat-De Kraker 
Het jaar 2019 was voor ons in meer opzichten een bijzonder 
jaar. In het verleden hadden wij contact gehad met een 
grote dieren- maar vooral kattenvriendin die zich zorgen 
maakte over wat er met haar oude dieren zou gebeuren als 
zij er niet meer zou zijn.  
Wij hebben daarover afspraken gemaakt, zoals we met meer 
mensen doen, maar uiteindelijk bleek een vriendin haar enig 
overgebleven poes in huis te nemen. We hoorden pas van 
haar overlijden na een telefoontje van een notaris, die 
vertelde dat wij in haar testament werden genoemd en of 
wij een erfenis wilden aanvaarden. We dachten een legaat 
te krijgen en hoopten op een bedrag van misschien wel 
€ 500,- en waren sprakeloos toen wij hoorden dat het om 
een bijzonder groot bedrag ging.  
Indachtig de wens van de lieve geefster besteden wij het 
geld aan dieren, voornamelijk katten, die anders niet of niet 
goed genoeg geholpen kunnen worden. Dit zijn steeds 
dieren uit een andere gemeente dan Amsterdam, die 
meestal in het weekend bij ons aangemeld worden via de 
DierenPolitie (144). Er is steeds sprake van een acute 
noodsituatie, vaak moet direct naar een dierenarts worden 
gegaan. We worden geregeld bij dieren in heel slechte 
conditie geroepen, waarvoor helaas euthanasie de enige 
oplossing blijkt te zijn. 
Ook “kopen” we nog al eens dieren vrij of moeten geld 
besteden aan asielplaatsing aan een asiel dat niet gratis 
plotseling dakloos geworden afstandsdieren wil opvangen.   
Gelukkig loopt het ook vaak goed af, maar blijkt een kat een 
zware schildklierafwijking of diabetes te hebben. Voor deze 
dieren vinden we bijna nooit een nieuw huis en de kosten 
blijven dus voor de Stichting. 
Zo hebben we de suikerkatten Peter, Bennie en Rufus die 
insuline, dieetvoer en regelmatige bloedsuikercontrole 
moeten krijgen, wat per kat per jaar al vlug € 750,- kost. 

Gelukkig is Bennie 
met een heel strikt 
dieet fiks afgevallen 
en is sinds kort in 
remissie. We hopen 
dat dat zo blijft, 
dan is hij suikerkat-
af en kunnen we 
eindelijk op zoek 
naar een definief 
huisje. 
Ook Rufus staat op 
een streng dieet en 

inmiddels op de helft van de aanvankelijke hoeveelheid 
insuline. Wie weet lukt het ook bij hem om hem van het 
spuiten af te krijgen. 
Dat gaat zeker niet het geval zijn met Peter, die al een stuk 
ouder is en we maar niet op een beter gewicht krijgen. 
We hebben diverse dieren kunnen helpen met een 
spoedoperatie zoals bijv. Mama Mia, kat met een gebroken 
heup die daar al twee jaar mee bleek rond te “lopen”, kat 
Bram uit Utrecht en het Friese hondje Abby met slechte 
oogjes waarover we al uitgebreid schreven in onze 
Nieuwsbrief van 2019. Kater Kasimir verbleef in een slechte 
opvang, had een ernstige alvleesklierontsteking en is lang 
een zorgenkindje gebleven. Uiteindelijk hebben wij hem, 
helemaal gezond, een fijn huis kunnen bezorgen. 

Adriaan en Rollada zijn katten die al lang bij de stichting zijn. 
Hun vrouwtje was een aantal jaar geleden overleden. 
Inmiddels zijn ze nogal krakkemikkig en hebben behoorlijk 
wat medicatie nodig. Maar ze hebben nog zoveel plezier in 
hun rustige leventje en zo lang ze comfortabel zijn, krijgen ze 
alle zorg die ze nodig hebben. Dat hebben we destijds 
beloofd en dat doen we dan ook. 
Kat Ginger, ook zo’n 
oude lieverd, had het 
voor ze bij ons kwam erg 
moeilijk. Jammer 
genoeg kreeg zij last van 
nierfalen, maar met 
zorgvuldige medicatie 
en een dieet gaat ze nu 
al ruim een jaar goed en 
kan ze intens genieten 
van haar knuffels en 
plaatsje op de 
vensterbank in het 
zonnetje boven de verwarming. 
Eén van de vele Dierenpolitiemeldingen zijn Toon en Jaap.  
Hun vrouwtje was helemaal in de war en kon niet meer voor 
ze zorgen. De buren waarschuwden en op zondagmiddag 
maakten we kennis met deze twee lieverds die, zoals de 
dierenarts diezelfde middag zei “op sterven na dood” waren. 

Sterk vermagerd en uitgedroogd, heel angstig, een heel 
slecht gebit. Jaap zwabberde, bleek een gigantisch 
schildklierprobleem te hebben met de hoogste waarde (129) 
die we ooit tegenkwamen, een hartslag van 290/min, een 
niet te meten hoge bloeddruk en een bloeding in zijn oog. 
“Minder belangrijk” waren tekenen van beginnend nierfalen,  
zijn traanoog en het feit dat de lintworm uit zijn lijf liep. 
Broertje Toon zwabberde ook, kwijlde ontzettend en was 
extreem angstig, wilde niets eten en drinken en bleek een 
ernstige alvleesklierontsteking te hebben. 
Met veel intensieve zorg zijn deze twee heren op leeftijd 
(2008) geweldig opgeknapt en inmiddels bijna plaatsbaar. 
Jaap zal zijn leven lang een schildklierpilletje moeten blijven 
slikken en af en toe gecontroleerd worden. Toon blijft erg 
gevoelig voor geluiden van buitenaf, zoals de stofzuiger, 
maar is wel een geweldige knuffelkont. Ze liggen bij 
voorkeur vlak bij je en vinden het een sport om langzaam 
dichterbij te sneaken. En als je achter de PC zit, is het een 
spelletje geworden om te proberen op je handen te gaan 
liggen of je neusjes te komen geven.  
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Dependance Musselkanaal 
Een groot stuk grond met mogelijkheden voor de opvang van 
honden, maar ook voor andere dieren was een jarenlange 
wens van twee bestuursleden. Dat hebben ze na een 
intensieve zoektocht gevonden in Musselkanaal, waar ze 
tussen de boerderijen een voormalig hondenpension op een 
ruim stuk grond, met een leuk huis, grote garage, schuren en 
kennels vonden. Er was behoorlijk achterstallig onderhoud 
maar als je in jaren wil denken, de mogelijkheden ziet en 
vooral je handen heel erg uit de mouwen wil steken, is het 
een ideale plaats om veel met dieren en dierenwelzijn bezig 
te zijn.  
De afgelopen jaren zijn we erg zuinig geweest omdat we 
wisten dat er grote uitgaven zouden gaan komen. Bovenal 
hebben we lieve en trouwe donateurs en kunnen we de 
komende jaren voorzichtig investeren in deze geweldige 
locatie.  

Honden vinden het in het algemeen heerlijk om in een 
roedeltje te leven, maar wie heeft er voor langere tijd plaats 
voor meerdere opvanghondjes? En wie kan een nieuw 
hondje dat niets gewend is, introduceren in de nieuwe groep 
en het kennis laten maken met een “nieuw” hondenleven?  
 
Uiteraard wonen de huidige honden in huis maar hebben 
wel de beschikking over een groot en inmiddels goed 
afgesloten losloopgrasveld. De omheining is hersteld, een 
deel van de kennels wordt verbouwd tot roofdier- en 
roofvogelvrije hokken voor de dieren die voor altijd bij ons 
blijven. De rest van de kennels wordt in de toekomst 
hersteld om “moeilijke” honden op te kunnen vangen die 
niet in de roedel passen of niet gewend zijn binnen te leven. 
 
De grote konijnen- en caviaopvang, die wij een aantal jaren 
geleden in Oostzaan plaatsten, kon na intensief grondwerk 
verhuisd worden en wordt nu omgebouwd voor de opvang 
van katten. 

Er kwam steeds meer vraag naar opvang van volièrevogels. 
We hebben een paar fijne pleegadressen maar het komt 
toch geregeld voor dat vogeltjes niet meer terug kunnen 
naar hun eigenaar en dan is het moeilijk daarvoor een nieuw 
huis te vinden.  

We hebben een prachtige 
volière kunnen 
aanschaffen en plaatsen. 
Op dit moment hebben 2 
valkparkietjes en 2 
agapornissen van een 
overleden mevrouw, 
allemaal getraumatiseerd 
en bijzonder bang van 
elkaar. En 2 grasparkieten 
en 3 blije valkparkietjes uit Vogelopvang De Toevlucht. Ze 
hebben alle ruimte van hun leven en er is nog best wel 
plaats voor meer blijvertjes. 
 
Een volgend project is 
het verder opknappen 
van het kippenhok. Kort 
geleden zijn de eerste 5 
hobbykipjes van 
verschillende locaties 
(uiteraard andere 
dierenhulp stichtingen) 
binnen gebracht.  
Er is een goed en veilig 
nachthok en overdag 
kunnen ze lekker vrij rond scharrelen, maar ook hier loeren 
de vossen en roofvogels en is er nog het nodige werk te 
verrichten. 
 
We dienden bij Stichting DierenLot een aanvraag in voor een 
tweede Dieren Transport Ambulance voor het vervoer 
Groningen-Amsterdam. Die werd supersnel gehonoreerd en 
het hoeft niet gezegd te worden dat we er heel blij mee zijn. 
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In memoriam Monique van Ewijk 
Januari 2020 begon voor ons heel droevig met het overlijden 
van Monique van Ewijk, een dierenarts waarmee wij al vanaf 
het begin zeer nauw hebben samengewerkt. 
Monique was altijd zeer begaan met het lot van vooral 
zwerf- en afstandsdieren en veelvuldig werden dieren door 
de Dierenambulance de praktijk binnengebracht. 
Zonder uitzondering mochten wij haar letterlijk dag en nacht 
bellen als het om een hulpbehoevend dier ging. En midden 
in de nacht op huisbezoek is iets wat ook geregeld 
voorkwam. Vaak werden wij dan weer door haar gebeld als 
er afstand van een dier moest worden gedaan: of wij een 
plekje vrij hadden. Al haar tijd en energie werden zonder 
uitzondering in de dieren gestoken. 
Toen zij wist dat zij zou komen te overlijden was haar eerste 
zorg dan ook haar eigen dieren thuis en de katten die op de 
praktijk waren opgevangen. 
Dit waren stuk voor stuk dieren waar wat, meestal veel aan 
mankeerde en niet zomaar ergens geplaats konden worden. 
Gelukkig konden wij haar verzekeren dat wij voor alle dieren 
een plekje 
hadden.  
Hondje Roos 
woont in 
Groningen, de 
katten Polly en 
Pim zijn intussen 
helaas overleden, 
maar James, Pixie 
en Mevrouw 
Kwebbel wonen bij Astrid, Frits heeft een heerlijk nieuw huis 
gekregen en Ginger en Streepje wonen voor de rest van hun 
leven bij Sandra en Marion. 
 
Suikerziekte bij katten 
Eén van de bekendste aandoeningen bij de kat is 
suikerziekte. Deze aandoening zien we voornamelijk bij de 
wat oudere katten, meestal met overgewicht. Het type 
suikerziekte is type II. Deze vorm van suikerziekte zien we 
ook vnl. bij oudere mensen, soms met overgewicht. Er is ook 
duidelijk een genetische component in de ontwikkeling van 
suikerziekte. 
Aan de basis van deze vorm is een verminderde 
aanwezigheid van insuline in het lichaam of een 
verminderde reactie op insuline door het lichaam. 
Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier en is nodig om het 
in het lichaam aanwezige glucose (suiker) door cellen op te 
laten nemen. Deze opname is nodig om als brandstof te 
dienen in deze cellen. 
Een weetje: hersencellen hebben insuline niet nodig om de 
glucose op te nemen. Dus effecten van een laag 
suikergehalte in het bloed zijn direct zichtbaar in de vorm 
van sufheid en meer, tot aan epileptiforme aanvallen aan 
toe. De effecten van een te hoge bloedsuikerspiegel zijn 
sluipender, trager en minder zichtbaar maar zijn uiteindelijk 
net zo schadelijk als te weinig suiker in het bloed.  
De diagnose laat een continue verhoogde suiker (glucose-) 
spiegel zien in het bloed. Deze suikerspiegel is zo hoog, dat 
er ook suiker in de urine verschijnt. Deze 2 kenmerken 
samen leiden tot de diagnose “diabetes mellitus”. 
Als er suiker door de nieren wordt uitgescheiden gaat dit 
gepaard met veel vochtverlies. Dit is dan ook 1 van de 

kenmerken (symptomen) van suikerziekte: veel plassen, 
waardoor er ook veel gedronken zal worden door de kat. 
Aangezien de beschikbare suiker in het lichaam niet benut 
kan worden als brandstof, zal de kat een andere energiebron 
moeten benutten. Dit leidt uiteindelijk tot afbraak van 
spiereiwit, waardoor de kat zal vermageren. 
In optima forma zal een kat met suikerziekte dus veel 
drinken/plassen laten zien en zal de kat vermageren.  
Aangezien het een aandoening is die een behandeling nodig 
heeft en die zonder deze behandeling niet stabiel is, worden 
de katten behandeld met insuline. Dit moet per injectie 
worden gegeven en regelmatig gecontroleerd worden op 
effect. Het is namelijk zo, dat katten, die in een vroeg 
stadium van de ziekte worden behandeld en gestabiliseerd, 
kunnen genezen van deze vorm van suikerziekte. 
Dat maakt het aan de ene kant lastig om de katten te 
behandelen, maar aan de andere kant prettig om te weten, 
dat zo’n serieuze aandoening een kans op genezing heeft 
met de juiste behandeling. 
Nicky Pasmooij 
De Welzijnskliniek voor Kat en Konijn, Amsterdam 
 
Stichting DierenLot is voor ons een enorme steun. Zij zijn 
geweldige, praktische hulpgevers in allerlei vormen. Een 
kleine opsomming: Ze houden 2 x per jaar een landelijke 
benificianten bijeenkomst met interessante lezingen en zijn 
dan een heel fijn netwerkpunt. Daarnaast worden de meer 
dan 150 auto’s die stichtingen in bruikleen hebben gekregen 
gecontroleerd en de winter- dan wel zomerbanden worden 
verwisseld. Zij organiseren cursussen over heel veel 
verschillende onderwerpen, waarbij praktische zaken en 
nieuwe inzichten en wetgeving aan de orde komen. 
Vaak krijgen zij van bedrijven retourgoederen die zij mogen 
verdelen onder stichtingen die het kunnen gebruiken. 
Toch wel iedere maand kan er worden ingeschreven op 
goederen: voedsel en dan met name dieet- en speciaal voer, 
maar ook hondenkussens, vervoerskennels en benches 
kattenbakken, klimpalen, kattenbakgrit worden dan 
verdeeld.  

Voor ons is het iedere keer weer een feest als we worden 
uitgenodigd en de auto in de grote opslag in Arkel wordt 
volgeladen met al die zaken die we zo heel goed kunnen 
gebruiken en ook weer aan onze pleeggezinnen door kunnen 
geven.  
 
En mocht u één van de heel velen zijn die DierenLot een 
warm hart en een donatie geeft, ben er dan voor 200% van 
overtuigd dat uw gift heel direct ten goede komt aan hulp 
aan dieren van de inmiddels honderden kleine stichtingen in 
Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao. 
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Hondje Max is bij ons gekomen via een familielid van zijn 
dementerende baasje: een shi-tzu van 14+ met erg veel 
medische problemen en enorme verlatingsangst. Zijn baasje 
kon de behandelingen niet meer goed uitvoeren, waardoor 
huidproblemen in de loop der tijd zijn verergerd. Toen het 
baasje naar een verpleeghuis ging, is Max door de familie 
opgenomen maar kon daar niet blijven vanwege zijn 
onrustige gedrag dat hij o.a. uitte door veel en langdurig te 
gillen. Max houden was niet haalbaar want hoewel hij op 
kalmeringstabletten stond,  is slapen met een gillende hond 
naast je erg lastig en wordt de geluidsoverlast je door je 
buren ook niet in dank afgenomen. 
Max is een hondje dat door zijn voormalige baasjes altijd erg 
in de watten is gelegd en hij kon absoluut niet wennen aan 
de nieuwe veranderde situatie. Hij was veel te dik, had 
daarbij veel jeuk (olifantshuid), ontstoken oren, een flinke 
tumor op zijn rug, een verwaarloosd en slecht gebitje, 
artrose en een hartruisje. 
Gelukkig was er wel plaats en zijn er geen directe buren in 
Groningen en werd Max opgehaald. Met al zijn mandjes, 
kussentjes, knuffeltjes en een tas vol medicatie en dieetvoer 
kwam hij bij ons aan. Het werd al snel duidelijk dat dit 
hondje niet meer herplaatst kon worden. 
 
Max is een erg 
sociaal diertje 
en kan het 
prima vinden 
met de overige 
hier wonende 
honden, katten 
en kippen. Hij 
gilt nog steeds 
maar dat is 
gelukkig iets minder geworden met iets meer structuur. En ‘s 
nachts horen we hem bijna nooit meer, dus geen 
kalmeringstabletjes meer voor Max! Zijn gebitje is onder 
handen genomen, zijn tumor verwijderd, de oortjes zijn 
schoon en vrij van ontsteking. Hij heeft geen olifantshuid 
meer maar moet nog wel regelmatig worden gewassen en 
we zijn nog steeds aan het uitproberen welk dieetvoer het 
beste bij hem past. Ook staat hij nu op medicatie tegen de 
jeuk. We hebben hem flink af laten vallen en naast 
pijnstillers voor zijn artrose heeft hij er nog een 
voedingssupplement bij gekregen waardoor hij nu loopt als 
een (klein) treintje. Hij hoort en ziet niet erg goed, maar hij 
past zich best wel goed aan. In het bos wandelen en overal 
aan snuffelen vindt hij erg leuk, maar vooral andere honden 
ontmoeten is een hoogtepunt voor hem, dan joelt en 
kwispelt hij er op los. We hopen zijn huidproblemen ooit nog 
onder controle te krijgen zodat hij echt helemaal gelukkig 
kan zijn. 
 

Hondje Takkie is bij ons gekomen omdat haar vrouwtje ziek 
was en overleed. Haar echtgenoot had niets met het dier, 
maar haar zoon wilde de spaniel wel in huis nemen. Hij had 
echter twee katten, wat geen probleem was voor de hond 
maar wel voor de katten die hem niet bij hen in de buurt 
dulden. Uiteindelijk heeft de zoon contact met ons 
opgenomen om afstand te doen. 
Takkie bleek een 
Cavalier King Charles 
spanieltje te zijn, 
super obees, 
verwaarloosd en 
volgens de zoon 
onzindelijk. Wel heel 
erg lief en sociaal. Uit 
het gesprek bleek dat 
het dier 12 jaar oud was, weinig tot niet uitgelaten werd en 
hoofdzakelijk lange vingers te eten kreeg. In haar nieuwe 
huis wilde Takkie best wel lopen, maar we werden ongerust 
omdat ze zo pufte en hijgde en hebben meteen onze 
dierenarts gebeld of we voor een eerste check langs konden 
komen. 
De dierenarts schrok van haar uiterlijk en conditie. Super 
obees, de vacht was totaal vervilt en haar oren zaten zelfs 
helemaal aan haar hoofd vastgeklit. Ze stonk verschrikkelijk 
uit haar bekje en haar nagels waren zo lang dat ze gedraaid 
waren als een kurketrekker. Gelukkig klonk haar hart niet 
slecht en zijn we meteen begonnen met nagels knippen en 
vacht voorzichtig los scheren. Toen eindelijk haar oren weer 
konden bewegen, bleken ze behoorlijk te stinken: Een fikse 
oorontsteking. Met haar gebit, of wat daar van over was, 
was het al niet beter gesteld.  
Maar wat een super lief karakter, vanaf het moment dat ze 
bij de dierenarts op tafel stond tot ze weer op de grond 
stond, bleef ze kwispelen, ook als het pijn deed, zoals bij 
haar oren schoonmaken. 
Takkie is nu echt een takkie 
in plaats van een boomstam. 
Ze is de helft van haar 
gewicht kwijt, haar oren zijn 
in orde, haar gebit 
gesaneerd en haar vachtje is 
weer mooi en glanzend. 
Onzindelijk is ze nog nooit 
geweest, super zindelijk is ze 
zelfs. En waar ze eerst moeite had met lopen en altijd 
meteen terug naar huis wilde, vliegt ze nu als een 
wervelwindje door het bos en kan er geen genoeg van 
krijgen. Super sociaal naar andere dieren en mensen, maar 
het meest gek op haar pleegmoeder die ze geen seconde uit 
het oog verliest. Daarom is besloten dat Takkie de rest van 
haar leven bij haar mag blijven.

 
Wij hopen dat u met deze nieuwsbrief weer een beetje op 
de hoogte bent van ons reilen en zeilen en wensen u fijne 
feestdagen, indien mogelijk met veel familie, vrienden en 
gezelligheid en bovenal een heel gezond 2022. 
Ook hopen we blijvend te mogen rekenen op uw 
vertrouwen, steun, waardering en uw donatie 
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Weet u nog, al weer lang 

geleden, toen we ons zo druk 
maakten over WC -papier 

hamsteren en we dachten dat 
we met  maximaal 3 maanden 

weer allemaal gewoon aan 
het werk konden. . . 

 
 


