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H et afgelopen half jaar hebben 

wij diverse dieren van het Schut-

hok mogen opvangen.  

 

Als eerste kwam Neeltje logeren. Een prachtige cy-

perse kat van ongeveer 8 jaar. Neeltje was zo lang 

verkouden dat besloten werd om haar buiten het 

Schuthok te laten herstellen. Na twee maanden en 

vier antibiotica kuren verder, kon ze weer terug naar 

het Schuthok. Eigenlijk moeten we zeggen dat Nelis 

terug kon naar het Schuthok. Bij het gastgezin bleek 

Neeltje namelijk Nelis te zijn. Nelis is geplaatst in een 

heel leuk gezin het gaat heel goed met hem. 

 

Daarna kregen we moederloze lampreitjes (jonge 

konijntjes) van ongeveer twee weken oud. De lam-

preitjes waren een kruising tussen een tam en een 

wild konijn. Na 

een aantal weken 

de fles te hebben 

gehad, gingen de 

jonge konijntjes 

hooi en konijnen-

voer (junior) eten. 

Helaas heeft één 

konijntje het niet 

gehaald, maar de andere zes zijn toen ze acht weken 

oud waren naar het Schuthok gegaan. De dierenarts 

heeft, om herhaling van eerdere verhalen te voorko-

men, bij aankomst het geslacht van de zes konijntjes 

bepaald. Het waren vier voedsters en twee ramme-

tjes. Een aantal zijn geplaatst, maar er zitten er nog 

drie te wachten op een nieuwe eigenaar. Inmiddels 

heten ze Logan, Loek en Polly.  

 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn op dit moment nog te bewonderen op het 

Schuthok. 

 

Na twee maanden zonder logee te hebben gezeten 

kwam eind mei Lieke bij ons logeren. Een prachtig 

poesje in de kleur schilpad met wit. En met tempera-

ment! Lieke was herstellende van 

een oude bekkenbreuk en had een 

staartbreuk. Tijd moest uitwijzen of 

de staart behouden kon worden of 

dat het voor Lieke beter was om een 

gedeelte van de staart te ampute-

ren. Rustig aan de staart laten her-

stellen, was het advies van de die-

renarts. Elke morgen kreeg Lieke pijnstilling. Maar de 

dierenarts wist natuurlijk nog niet dat het om een 

vrolijke, jonge poes ging die graag wilde rennen en 

springen. En springen kon ze heel goed. Ze sprong de 

trap op, het aanrecht op, de kast in etc. Na twee we-

ken begon haar staart weer meer omhoog te staan en 

gebruikte ze haar staart weer normaal. Ze is terug 

gegaan naar het Schuthok, waar ze een heel vertrek 

voor zich alleen had. 

Terwijl Lieke nog beneden in een bench verbleef, 

moest boven op de slaapkamer al weer een andere 

bench gezet worden. Ditmaal waren er vier kleine 

kittens van ongeveer vier weken oud gevonden, die 

verkouden waren en waarvan de oogjes helemaal 

dicht zaten door vieze afscheiding. Nadat deze kit-

tens (drie poesjes en één kater) fantastisch op het 

Schuthok door de dierenverzorger en vrijwilligers 

waren opgevangen, kwamen ze bij ons in huis. De 

kittens waren niet aan mensen gewend en lieten dit 

weten door flink naar ons te blazen. Maar toen ze 

doorkregen dat er melk en allerlei andere lekker hap-

jes door ons gegeven werden, wilden ze wat graag 

opgepakt en geknuffeld worden. Van de dierenarts 

kregen ze speciale oogzalf en de oogjes knapten daar 

enorm van op. Deze kittens gaan met ruim acht we-

ken naar het Schuthok om geënt en gechipt te wor-

den. Daarna mogen ze geplaatst worden.  

 

Als gastgezin worden we ingezet als het echt niet 

anders kan of er extra zorg nodig is. We hopen dan 

ook dat de volgende logee(s) nog heel lang op zich 

laten wachten. Maar als het moet, zijn we er klaar 

voor. 

Het wel, zonder veel wee, van een gastgezin 
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Verhuisd voor betere kansen 

Behalve soppen en boenen is er tijd voor borstelen, 
kammen en knuffelen. Heel belangrijke onderdelen 
voor het welzijn van dieren. Een paar leuke foto’s om 
mee te genieten:  

Petty druk in de weer met Joshua en Yadra  

 

D ana, een van 
onze asielhon-
den, een krui-

sing Amerkaanse Staffordshire 
Terrier, is kort geleden naar 
asiel Gouda verhuisd om zo 
haar plaatsingskansen te ver-
groten. Dat het een goede keu-
ze was, werd al snel duidelijk: 
Dana heeft haar gouden mand-
je gevonden! 

 

Op de foto twee van de vrijwilligers en Dana, op weg naar 
dierenasiel Gouda. 

Honden welzijn 

B eau wacht al bijna 2 jaar op een lief, pas-
send baasje. Hoogste tijd voor een 

beetje extra aandacht. 27.000 keer werd zijn verhaal 
gedeeld op facebook en het haalde zelfs de krant. Veel 
reacties, maar 
niet iedereen 
bleek goed 
de informatie 
gelezen te 
hebben met 
als triest re-
sultaat dat 
Beau nog 
steeds op de uitkijk is naar die ene, diegene die met 
hem kan lezen en schrijven….  

Om zijn kansen op plaatsing te vergroten is ook Beau 
naar asiel Gouda verhuist.  

Weet u dat we op facebook inmiddels meer dan 
3.750 vrienden hebben?! Hierdoor is er een groot 
bereik via sociale media ontstaan. Sinds een aantal 
weken worden alle dieren die als zwerf binnenkomen 
gelijk gedeeld en is het regelmatig dat via-via of 
rechtstreeks de eigenaar wordt gevonden en het dier 
weer snel thuis is. Een mooi resultaat.  

3.750 
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Hoi, ik ben Diane Bloemzaad en tegen de tijd dat u de 
nieuwsbrief onder ogen krijgt 42 jaar. Ik ben in het rijke 
bezit van twee kinderen en een aantal dieren. Oké, heel 
veel dieren; twee paarden, drie schapen, drie hondjes, 
zeven katten, vier konijnen en aantal kipjes. Natuurlijk 
zijn er in de afgelopen twee jaar een aantal dieren mee 
naar huis gegaan, onder meer vier katten en één van 
de honden. Het hondje was onverwacht liefde op het 
eerste gezicht tijdens het kennismakingsgesprek voor 
de stage van mijn dochter. Ik was niet alleen een hond 
rijker, het werd ook de start als vrijwilliger in het die-
renasiel en gastopvang voor moederpoezen met kit-
tens. Inmiddels ben ik in dienst als dierverzorger en 
ben ik heel vaak bij de honden te vinden waar toch 
heel erg mijn hart ligt. Het 1 op 1 contact met de hon-
den is het allermooiste wat er is. Zoveel verschillende 

karakters, geen is het-
zelfde en door de tijd 
krijg je met allemaal 
een band. Eigenlijk kan 
ik geen dag het werk 
missen maar ja, er is 
thuis ook het een en 
ander te doen. Werken 
in het dierenasiel is 
super afwisselend, 
nooit saai en ik werk in 
een geweldig team met 
hele lieve collega’s en 
vrijwilligers!  
 

Even voorstellen ... 
 

Dierenasiel ’t Schuthok, Vogelasiel De Paddestoel en 
de Dierenambulance hebben afgesproken meer te 
gaan samenwerken. Daartoe is woensdag 28 mei een 
intentieverklaring ondertekend door de drie dieren-
welzijnsorganisaties. 

Doel is te komen tot een verregaande bestuurlijke en 
organisatorische samenwerking voor het behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen en het creëren 
van een robuuste, vakkundige organisatie op het 
gebied van dierenwelzijn. 

De drie organisaties verwachten dat de samenwer-
king zal leiden tot minder risico ten aanzien van con-

tinuïteit, tot effectief en effi-
ciënt werkende organisaties 
en dat ook qua fondsenwer-
ving de krachten kunnen 
worden gebundeld. Verder 

moeten ze gezamenlijk beter in staat zijn te waken 
over het dierenwelzijn en is het de bedoeling een 
gezamenlijke aanpak te maken voor scholing, ter 
bevordering van kennis en verdieping op het gebied 
van dierenwelzijn. De samenwerking zal plaatsvinden 
onder de naam “Dierenwelzijnsorganisaties”, afge-
kort DWO. De ondertekening van de intentieverkla-
ring vond plaats in het Vogelasiel. 

Dierenwelzijnsorganisatie, DWO 


