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L ieve donateurs, vrienden,  

Ongelooflijk wat gaat het 

jaar toch snel, de laatste weken van 

2016 zijn al weer aangebroken. Veel 

dieren, veel verhalen en ja, er zijn altijd 

een aantal gebeurtenissen die je bij blij-

ven. Soms omdat je zo ontzettend blij 

bent over de goede afloop, vaker om-

dat dieren zo hulpeloos verwond bin-

nen komen. In dat kader ook een harte-

lijk woord van dank voor de dierenart-

sen die altijd voor ons klaar staan. De 

ene keer voor goed advies, de andere 

keer voor snel handelen omdat het dier 

in kwestie dringend medische zorg no-

dig heeft. En dat 7 dagen per week… 

In deze nieuwsbrief kunt u ook een aan-

tal verdrietige verhalen lezen over kit-

tens bewust achter gelaten, onthouden 

van goede zorg. We zijn toch wel iets 

gewend, maar hier zijn zelfs wij stil van. 

Zo onnodig.  

Of een kat binnen komt als zwerf of 

voor afstand, ze komen allemaal eerst in 

quarantaine. Voor katten is het belang-

rijk dat ze goed eten en zo kunnen wij 

gelijk heel goed in de gaten houden of 

ze voldoende (of te veel) drinken, hoe 

ze eten en hoe het met de urine en ont-

lasting gaat. Natuurlijk is het gedrag van 

het dier ook belangrijk, maakt hij of zij 

contact of is er een beetje extra aan-

dacht nodig om het vertrouwen te win-

nen? Opvallend, bij 1 op de 4 katten 

zien we gezondheidsproblemen. Bij 

zwerfkatten is dat geen uitzondering, 

zo’n dier heeft toch een tijdje min of 

meer voor zichzelf moeten zorgen.  

Maar we zien het ook bij afstandskatten 

en soms vraag je je af: heeft zo’n eige-

naar echt niets gemerkt?  

Bij de asielhonden een vergelijkbaar 

beeld hoewel de meeste honden af-

stand zijn, vaak met een rugzakje door 

het verleden, omdat mensen geen of 

niet voldoende begeleiding hebben 

gegeven of echt een verkeerde aan-

schaf hebben gedaan. Hierdoor is het 

niet altijd eenvoudig om de juiste match 

te vinden. Er is een enorm aanbod van 

honden via sites als Marktplaats en ook 

zijn er veel stichtingen die buitenlandse 

honden naar Nederland halen. Natuur-

lijk gunnen we ieder dier een warm 

mandje, maar dat geldt ook zeker voor 

de aan onze zorg toevertrouwde dieren. 

In deze nieuwsbrief kunt u een aantal 

verhalen lezen. Hoe dan ook, goede en 

eerlijke voorlichting, het blijft een heel 

belangrijk onderdeel van ons werk.  

Naast de vele zorgen zijn er gelukkig 

ook heel veel bedrijven, particulieren en 

soms dierenartsen die voer doneren. 

Maar laten we de andere spulletjes niet 

vergeten zoals krabpalen, manden, 

speeltjes, voertjes en kluifjes. Ook ieder-

een die kleding komt brengen voor de 

inzameling van Stichting DierenLot; u 

draagt een heel belangrijk steentje bij. 

Wij willen u van harte uitnodigen om op  

Zaterdag 17 december van  

13.00 uur tot 16.00 uur 

in ’t Schuthok 

met ons en onder het genot van een 

hapje en een drankje bij te praten over 

2016, de dieren in het asiel te ontmoe-

ten en alles met uw eigen ogen te zien? 

U bent meer dan welkom! 

Hele fijne feestdagen en een voorspoe-

dig 2017.  

 

Hartelijke groet, Bianca Engels,  

bedrijfsleider Dierentehuis ’t Schuthok.  

mailto:info@schuthok.nl
http://http/www.schuthok.nl
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De dumpertjes... 

U i t   d e   w i s t   u   d a t   h  o  e  k ... 

E r zaten geen ijsjes in de doos van Sanissi-

mo, maar 2 kittens 

die medische verzorging nodig 

hadden. Erg verkouden, ontstoken 

oogjes, gewoon triest de kleine 

hummeltjes. Het zwart-witte katje 

was er het ergst aan toe en heeft 

er ook een beschadigd oogje aan 

over gehouden, helaas. De doos werd gevonden in 

Quelderduin Den Hel-

der, en gelukkig op tijd 

gevonden. De dieren-

politie is op de hoogte 

gebracht en de katjes? 

Die hebben na een 

poosje goede verzor-

ging in een gastgezin 

een liefdevol thuis ge-

kregen! 

H elaas, een paar maanden later, weer 

zo’n trieste situatie… Met 2 strakke 

elastiekjes om het nekje als 

een soort halsbandje (op de 

foto naast de elastiekjes een 

1 euro-muntstuk om u een 

beetje een idee te geven 

hoe klein de ‘halsbandjes’ 

waren) en naast een grote water/voerbak zijn deze 

twee bengeltjes gevonden in de struiken in de 

Schooten. Ook nu net op tijd, de elastiekjes zaten veel 

te strak, de sporen waren duidelijk zichtbaar. Je moet er 

niet aan denken wat er ge-

beurt zou zijn als ze niet ge-

vonden waren. Ze mochten 

bijkomen in een gastgezin en 

vonden eenmaal plaatsbaar 

snel een warm mandje   

B uster…, zwaarge-

wond gevonden, 

dit leuke roodcyperse katertje 

van zo ongeveer vijf maanden. 

Niemand die precies weet wat 

er precies is gebeurd, de buik 

en liezen helemaal open, teer (asfalt) in de wonden. 

Aangereden en meegesleept door een auto? Maar hoe 

is dan die diepe wond in de liezen ontstaan? Veel vra-

gen die waarschijnlijk nooit beantwoord zullen worden. 

Gelukkig gaat het katje heel erg goed. Hij is geope-

reerd en heeft nog een lange weg te gaan aan behan-

deling, medicatie antibioti-

ca en pijnstilling en regel-

matig controle bij de die-

renarts, maar de verwach-

ting is dat het 100% goed 

komt. Buster zelf weet het 

zeker, er staat hem een 

goede toekomst te wach-

ten, dat is te horen aan zijn 

warm spinnen, zo lief…   

T rots, heel erg trots zijn wij op kleine Ol-

lie!!! Ollie werd gevonden begin novem-

ber, hij woog nog geen 400 gram. Wat moet het man-

neke een pijn hebben gehad, zijn oogdruk was drama-

tisch hoog opgelopen. De hele linker kant van zijn kop-

je was opgezwollen. Er moest iets gebeuren maar ja, 

narcose is altijd een risico, laat staat bij zo’n klein katje. 

Gelukkig is alles goed ge-

gaan, hoewel het nog 

even heel spannend was 

omdat hij ook behoorlijk 

bloedarmoede had. Het 

oogje is verwijderd en 

het geneest heel netjes. 

Op 14 november moch-

ten de hechtingen eruit, weer een mijlpaal gehaald. 

Ollie zelf stuitert blijmoedig door het leven, nu nog in 

gastgezin, straks bij een lief nieuw baasje. Super Ollie! 

 

De laatste foto is vlak voor plaatsing, 

Wat een verschil…  
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U i t   d e   k a t t e n h o e k ... 

De dumpertjes… (vervolg) 

I n de vroege ochtend werd door de politie een 

katje gevon-

den aan de Slikker-

dijk in Wieringer-

waard, aangereden. 

Bij de dierenarts 

bleek het dijbeen 

gebroken op maar 

liefst drie (!) plaatsen, een ingewikkelde fractuur waar-

voor gespecialiseerde 

hulp nodig was. On-

danks melding bij Ami-

vedi en een  oproep op 

facebook is de eigenaar 

niet gevonden. Voor de 

hevige pijn kreeg ze 

pijnstilling, maar dat kon 

niet zo blijven. De ope-

ratiekosten werden be-

raamd op ongeveer een 

€1.000, veel geld, ook 

voor ons. Besloten werd 

om een oproepje te 

doen op onze facebookpagina en de reacties waren 

werkelijk overweldigend en hartverwarmend. Binnen 

24 uur was het volledige bedrag gedoneerd door heel 

veel lieve mensen, echt geweldig.  

Een paar dagen later werd Laila, zoals ze inmiddels 

was genoemd, geopereerd. Naast de gecompliceerde 

fractuur had ze ook een gebroken kaak en een flink 

abces aan haar achterpootje. Nu een paar weken later 

gaat het revali-

deren erg goed 

en vermaakt ze 

zich prima in het 

gastgezin waar 

ze alle aandacht 

krijgt. Bij de 1e 

controle was de 

dierenarts zeer 

tevreden, na zes 

weken een controlefoto om te zien of alles keurig ge-

neest en dan 

mag ook het 

ijzerdraad ver-

wijderd worden 

dat nu haar on-

derkaak op de 

goede plek bij-

een houdt.  

 

N ala wilde overleven, en dat is gelukt!

Kleine Nala is gevonden op Texel in 

De Koog Roompot vakantiepark, samen met haar 

broertje en zusje. Nog 

geen 10 dagen oud, 

verloren achtergeble-

ven, geen moeder in 

de buurt die zich ont-

fermde over de klein-

tjes. Zorgwekkend, 

vliegen hadden eitjes 

gelegd dus maden… 

Zowel de dierenarts-

praktijk op Texel als 

het gastgezin hebben hun uiterste best gedaan, het 

heeft voor Nala’s broertje en zusje niet zo mogen zijn. 

Intern te veel schade, zo klein en weerloos, na een 

paar dagen zijn ze overleden. Maar niet voor Nala, ons 

vechtertje. Dankzij alle 

goede zorgen, de vele 

flesjes kittenmelk, de 

warme kruikjes en ge-

broken nachten is het 

katje veilig groot ge-

worden en heeft ze 

haar warme mandje 

gevonden.    

 

Op controle bij de dierenarts, 14 dagen na de 

operatie. 
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U i t   d e   k a t t e n h o e k ... 

Vermaak in het asiel, met speciale gast : Morris 

Help ons mee, met kleding…. 

M orris, een zwart witte kater met 

geboortedatum: 20-06-2013, is 

dol op eten en heeft er een dag-

taak om ons te vertellen dat hij toch veel te weinig 

krijgt. Gewoon neerzetten levert maar een halve mi-

nuut bezigheid op, het is echt hap-slik-weg.  

Het gefixeerd zijn op eten kan verschillende oorzaken 

hebben. Vaak is er sprake van honger, of honger in 

het verleden waardoor het schrokgedrag een ge-

woonte is geworden. Er kan ook een medische reden 

zijn, bijvoorbeeld een te snel werkende schildklier, 

veelal bij oudere katten. Het kan ook zijn dat manier 

van voeren minder geschikt is voor de kat in kwestie. 

Veel katten krijgen 2x daags hun brokjes of zachtvoer 

maar eigenlijk eten ze liever de hele dag kleine beet-

jes zodat hun maag altijd redelijk gevuld blijft en er 

geen hongergevoel ontstaat. Bij schrokkoppen zoals 

Morris een minder goed idee, overgewicht is niet de 

bedoeling want ook dat brengt gezondheidsrisico’s 

met zich mee.  

Behalve honger kan ook obsessief eetgedrag ont-

staan uit verveling. Voor veel huiskatten is de jacht 

vervangen door het vullen van de voerbakjes door 

hun baasje, prima maar wel een beetje saai. Deze 

katten hebben een plan van actie nodig, moeten 

moeite gaan doen om hun brokjes te bemachtigen. 

Dit kan door brokjes te verstoppen in een voerballe-

tje, of door zoekspelletjes te doen, zie foto’s.  

Een gezonde kat die onbeperkt brokjes heeft staan 

zal geen honger hebben. Hij kan eten wanneer hij wil 

en hoeft er niet om te zeuren, hoewel het natuurlijk 

een prima middel is om aandacht te krijgen. Meerde-

re keren per dag kleine hoeveelheden past beter bij 

het natuurlijke eetgedrag van katten. Heeft u het idee 

dat uw kat niet bij een onbeperkte aanbod om kan 

gaan en te dik wordt, kan het verstandig zijn om de 

hoeveelheid per dag uit te wegen en verspreid aan te 

bieden in 4-5 porties. Morris vermaakt zich uitste-

kend met de snuffelmat en een denkspelletje, handi-

ge Harry.  

Helpt u ons mee, om kleding in te zamelen? 

Alles komt ten goede van onze asieldieren! 
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Het verhaal van Sascha 

S ascha is gevon-

den in Den Hel-

der, een eigenaar heeft zich 

nooit gemeld. Ach wat zag 

ze er erbarmelijk uit, bijna 

helemaal kaal met pijnlijk 

rood geïrriteerde huid maar 

vooral met een ontzettend trieste, verloren blik in haar 

ogen . Het oordeel van de dierenarts: oorontste-

king, huidproblemen en Demodex (puppyschurft) en 

nee, dat was niet van gisteren op vandaag maar daar 

liep ze al flink lang mee rond. Natuurlijk werd gelijk de 

behandeling ingezet. Wassen, oren zalven, goede 

voeding en liefde… 

Met geduld en vooral de geweldige inzet van onze 

medewerkers zagen we Sascha veranderen. Ze begon 

te stralen, een blij hondje te worden. De huid werd 

rustig, de haren kwamen terug, het is een mooi hond-

je aan het worden. Ook dit is mede mogelijk dankzij 

uw medeleven en financiële steun!   
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Vermaak buiten het asiel, met speciale gast: speurneus Fien 

V oor Mechelse herder Fien zijn de da-

gen weken geworden en de weken 

maanden. Leuk hoor al die vriendelijke medewerkers, 

met de verzorging is niets mis maar die kennel is nu 

wel heel erg bekend. Wat zou ze het graag ruilen voor 

een meer uitdagend leven. Tijd voor iets anders, even 

weg van het asiel, nieuwe ervaringen opsnuiven…  

Re-Traildogs organi-

seerde het eerste 

weekend van juli een 

speurweekend voor 

asiel- en herplaats-

honden in Meppel, en 

we mochten komen! 

Met in totaal 18 hon-

den van diverse asie-

len en herplaatsinstan-

ties werd de groep 

verdeeld over twee 

dagen. Voor ons werd 

het zaterdag 2 juli. 

Vroeg op pad want Meppel is een eindje rijden. Fien, 

Marjan en Romana, dierverzorgers van ’t Schuthok, 

stoer in de dierentransportambulance van Stichting 

DierenLot. Iedereen gedroeg zich voorbeeldig. Bij 

camping de Havixshorst stond de koffie klaar en werd 

uitleg gegeven over het dagprogramma, tijd om ken-

nis te maken. Gelukkig hield iedereen keurig rekening 

met ruime persoonlijke zones - Fien houdt niet zo van 

dichtbij als ze je nog niet kent, best een uitdaging.  

De groep werd onderverdeeld in drie groepen met 

ieder drie teams (een team is hond plus geleider) en 

we gingen richting het bos. De 1e stap was vrienden 

maken met de persoon die de hond moest zoeken. 

Met geduld, heerlijke stukjes worst en niet direct oog-

contact maken lukte het prima. We konden beginnen. 

De halsbanden werden vervangen door een tuig en de 

riemen door een lijn van 10 meter. Fien mocht als eer-

ste. De spoorloper gaf Fien nog wat worstjes en liep 

bij ons weg. Af en toe omkijkend en Fien roepen en na 

ongeveer 50 meter verdween ze in het bos. Je zag 

Fien denken: “waar gaat die mevrouw met die lekkere 

worstjes nu heen?” We kregen het sein dat we moch-

ten zoeken. Fien kreeg een plastic zakje aangeboden 

met een doekje met de geur van de spoorloper en na 

het commando zoek! ging ze eerst een rondje om 

Marjan en daarna in volle vaart op zoek naar de me-

vrouw met de lekkere worstjes. Staart en oren hoog, 

neus op de grond. In rechte lijn werd de spoorloper 

gevonden en enthousiast begroet: jippie worstjes en 

knuffels . 

In afwisseling met de andere honden mocht Fien in 

totaal drie keer zoeken. Zelfs een kruising van paden 

ging goed, best pittig voor een beginnend team. Aan 

het eind van de ochtend zag je dat de honden ver-

moeid begonnen te raken, tijd voor pauze. Voor Fien 

een powernap en voor ons tijd om te genieten van de 

prima verzorgde lunch.  

Na de lunch naar een ander stuk bos. Het speuren 

werd een stukje moeilijker. De spoorloper liet tijdens 

het verstoppen onderweg een stukje hout vallen. Geen 

probleem voor Fien. Tijdens het zoeken ontdekte ze 

het houtje, nam het in de mond, keek de begeleider 

aan, liet het los en ging weer verder met zoeken. Deze 

oefening werd drie keer herhaalt door de groep. Om 

16 uur terug naar de camping voor evaluatie. Nog een 

kopje koffie, tijd voor afscheid, we hadden nog een 

ritje te gaan terug naar Den Helder.  Om 19:00 uur 

terug in het asiel. Fien moe maar voldaan en wij geluk-

kig, trots en een hoofd vol met ervaringen. Een gewel-

dige dag, en wat heeft Fien genoten. Mogelijk ge-

maakt door Nella Mastenbroek en alle vrijwilligers van 

Re-Traildogs !! 
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U i t   d e   k l u s h o e k ... 

De vloer 

W e wisten 

het al een 

tijdje, de vloeren in de quaran-

taineruimten waren dringend 

aan vervanging toe. Door slijta-

ge van al dat dagelijks boenen 

werd het steeds moeilijker om het goed te 

reinigen, iets dat natuurlijk wel heel belang-

rijk is. Belangrijke voorwaarden voor een 

nieuwe vloer: vloeistofdicht en makkelijk 

schoon te houden, en dat is gelukt! Super 

blij zijn we met deze nieuwe vloeren, 

helemaal stylisch verantwoord en vooral 

ontzettend praktisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N iet alleen de vloeren in de quarantai-

ne, maar ook in het kantoor is ver-

vangen. Niet onze hoogste priori-

teit, dat zijn en blijven de dieren, 

maar wel de hoogste tijd, De bu-

reaustoelen hadden een aardige 

slijtageslag aan het laminaat toege-

bracht. Niet omdat we zoveel op de 

stoelen zitten maar juist omdat we 

zoveel in beweging zijn.  

Ook de balie was aan vervanging 

toe. Het werkblad is een stuk breder 

en alle apparatuur is keurig wegge-

werkt. Fris geschilderd in keurig wit, ge-

woon heel netjes. Maar nu dat op orde is, 

mocht ook het kantoor weer netjes. 

 

E n als toetje… 

Kregen we van Low-

Sea Automatisering Den Helder 

een gloednieuwe printer gedo-

neerd. Wow, zijn we heel blij 

mee!! Voor heel veel mooi geprin-

te plaatsingsovereenkomsten  

   

 

 


