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de eerste nieuwsbrief van dit jaar en wat 

is er al weer veel gebeurd. Veel dieren 

met dringend behoefte aan medische 

zorg, we zijn kind aan huis bij de dieren-

artsen. Een aantal operaties dringend 

noodzakelijk. Als je zo aan het begin van 

het nieuwe jaar staat in januari vraag je 

je af ‘wat zal dit jaar ons brengen, net 

zoveel kittens als vorig jaar? Tot nu toe, 

maar het is pas juni, zijn er 3 moeder-

poezen in de gastgezinnen: één nestje 

met 4 kittens en 2 met maar liefst 6 kit-

tens! Ook zijn er enkele iets oudere kit-

tens binnen gekomen. Hebben we nog 

meer te verwachten? Het is ieder jaar 

weer een verrassing, en dat is maar 

goed ook. We zijn voorbereid mocht het 

nodig zijn, werken in een dierenasiel is 

nooit saai.  

 

In het eerst halfjaar van 2019 zijn er ge-

weldige initiatieven voor het asiel onder-

nomen. Een kleine selectie: sponsorloop, 

zwemmarathon, markt op school met 

eigen gemaakte spulletjes, presentaties, 

hondenwandeling, diverse markten en 

het speurweekend speciaal georgani-

seerd voor de asielhonden. U leest er 

alles over in deze nieuwsbrief. Super blij 

met iedereen die ’t Schuthok zo’n warm 

hart toedraagt.   

 

In de nieuwsbrief ook een aantal verha-

len met een positieve afloop. En weet u 

dat dit de laatste nieuwsbrief is  in deze 

vorm? Houd de mailbox/brievenbus 

goed in de gaten eind van het jaar; we 

gaan voor een heel nieuw jasje. We wil-

len Gert Jan die telkens alles zo netjes 

verzorgd heeft heel hartelijk danken 

voor alle inzet de afgelopen jaren!! Ook 

hier kunnen we niet zonder vrijwilligers.  

 

Zullen we alvast een klein voorproefje 

geven voor de tweede helft van 2019? 

Dat staat in het teken van onderhoud, 

veel onderhoud. In kattenkamer 3 is 

inmiddels het houtwerk buiten vervan-

gen en is  het schilderwerk in volle gang. 

De asielkonijnen hebben nieuwe hokken 

gekregen, Voor de zomerwarmte is een 

oplossing gevonden in de vorm van een 

airco. Na het hoogseizoen dat voor de 

deur staat zal aandacht besteedt wor-

den aan onderhoud en aanpassingen 

van de hondenkennels. Niet alleen de 

vloeren, ook het hekwerk, iets dat altijd 

een grote uitgave is. Maar dat is voor na 

de zomermaanden, we gaan eerst de 

komende maanden zien te regelen. U 

ziet, we zijn druk bezig in en rond het 

asiel.  

 

Voor iedereen die straks heerlijk gaat 

genieten van een welverdiende vakantie 

maar ook voor degenen die ontspannen 

thuis blijven: een hele goede zomertijd! 

Vergeet ons niet te volgen op facebook 

en via de site. Dank u wel voor uw war-

me meeleven met de dieren in het asiel, 

we kunnen niet zonder uw steun! 

 

Hartelijke groet, Bianca Engels, bedrijfs-

leider Dierentehuis ’t Schuthok 

mailto:info@schuthok.nl
http://http/www.schuthok.nl
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T wan is één van onze zorgenkatjes in het 

asiel. Na 6 lange weken in een klein 

hokje (verplicht door de dierenarts), mocht hij eindelijk 

naar de open kattenkamer. Laten we bij het begin be-

ginnen… 
 

Begin april 

werd hij ge-

vonden in 

de Chrysan-

tenhof, aan-

gereden! 

Heup uit de 

kom, diverse 

wonden, 

bloedneus 

en een 

wond op de 

achterpoot, 

echt sneu. 

Bij de die-

renarts werd 

een rönt-

genfoto ge-

maakt. Nu is 

het niet eenvoudig bij katten om heup uit de kom te 

reponeren (weer in positie brengen zeg maar). Na het 

terugzetten ging de heup al snel weer uit de kom. 

Onder verdoving opnieuw gereponeerd en poot op-

gebonden. De volgende avond mocht de bandage 

weer verwijderd worden. Met elke dag een pijnstillen-

de injectie ging het steeds beter en gelukkig na 3 da-

gen bleek de heup goed te zitten.  
 

Aan het eten krijgen was een heel ander probleem. 

Echt alles werd uit de kast getrokken om Twan te laten 

eten. Uiteindelijk, gelukkig, ging een blikje Gourmet er 

smakelijk in, 

een hele op-

luchting. Na 

wekenlang 

hokrust en 

dagelijks pijn-

stilling brak 

de dag aan 

dat hij zijn 

pootjes mocht 

strekken, hij 

genoot! Hij 

heeft aan het 

avontuur een 

wat kwetsbaar 

heupgewricht 

over gehou-

den en mag 

niet heel 

hoog springen maar hij mag geplaatst worden. We 

hopen op een warm plekje waar hij oud mag worden. 

Ter vergelijking...  

Onze Twan 

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

 

Twan toen hij gevonden werd  

 

Twan na revalidatie  

D at u weet dat ‘t Schuthok een verzamelpunt is voor oude 

kleding en schoenen merken we iedere dag. Even ter 

vergelijking: De kledingactie in heel 2018 heeft 8430 kilo opgeleverd. In 

het 1e kwartaal van 2019 hebben we al 2480 kilo ingezameld! Zoals u van 

ons gewend bent komt de gehele opbrengst van de kledingactie ten goe-

de van de asieldieren. Dus denk bij de zomerschoonmaak aan de dieren van ‘t Schuthok! 
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U i t   d e   k a t t e n h o e k ... 

 

P oes Catoo is als zwer-

ver in het asiel geko-

men, vermoedelijk aangereden op 

14 januari in Julianadorp. Ze bleek 

een zeer pijnlijke achterkant met 

verlammingsverschijnselen te heb-

ben, echt serieus niet goed. Opge-

nomen bij de dierenarts kreeg ze 

de nodige medische zorg. Op de 

röntgenfoto’s was een beiderzijds 

gebroken heupbeen (bekken) te 

zien. Grote zorgen waren er over 

een eventuele verlamming van de 

blaas, Catoo kon niet zelfstandig 

plassen. Er was ook zorg om ver-

lamming van de achterpootjes 

maar de blaasproblemen waren 

het meest zorgwekkend. Alles wat 

we konden doen was duimen voor 

een goede afloop, haar lot was in handen van de 

dierenarts.  

17 februari: we zijn voorzichtig 

positief. Catoo gaat met kleine 

stapjes vooruit maar ze is er nog 

lang niet. De revalidatie duurt 

lang, het was een ernstige bekken-

breuk. Ze plast inmiddels zelfstan-

dig! De dierenarts als gastgezin, 

het is haar redding geweest want 

met de hand de blaas legen vergt 

toch echt wel specialistische ken-

nis. Er komt ook weer gevoel in 

haar staart. 

 

Ze blijft waarschijnlijk permanent 

een beetje vreemd lopen maar kan 

prima functioneren. Uiteindelijk 

kregen we groen licht voor plaat-

sing en dat heeft niet lang ge-

duurd: Catoo is bij een liefdevol 

baasje geplaatst, hoera! 

 

Poes Catoo 

Poes Catoo 

U niek voor Den Helder en omstre-

ken. ‘t Schuthok wordt als enige 

asiel in de regio geholpen door bijen. Met hulp van 

hun imker hebben ze al heel veel potten honing ge-

produceerd en gedoneerd. De potten worden ver-

kocht voor €5 per pot. De opbrengst komt, in over-

leg met de bijen, volledig ten goede van de asieldie-

ren.  

Ook bijen helpen ‘t Schuthok 
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Remus; op ‘t nippertje gered... 

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

O p 19 maart werd Remus gevonden, 

bijna in coma. Het had niet veel lan-

ger moeten duren, anders kon dit verhaal niet ge-

schreven worden. Gevonden door 

de vinder op Westoever, versuft, 

instabiel, met spoed naar de die-

renarts. Daar bleek al snel wat het 

probleem was: Remus’ plasbuis 

zat verstopt, hij kon zijn urine niet 

meer kwijt. Levensgevaarlijk! De 

narcose en behandeling was een 

groot risico door de slechte condi-

tie maar niets doen zou zijn dood 

betekenen. 

 

Gelukkig door het goede en zorg-

zaam handelen van de dierenarts 

is het gelukt om de urinebuis door 

te spoelen. Remus heeft een aantal dagen een kathe-

ter gehad en met de nodige medicijnen mocht hij na 

een paar dagen opname naar het asiel. Daar is een 

schema gemaakt wanneer hij plaste, hoeveel en hoe 

vaak. De afspraak was dat als hij stopte met plassen 

we gelijk contact zouden opnemen met de dierenarts. 

De urine kwam met beetjes, toch waren wij bezorgd. 

Voor de zekerheid is een röntgenfoto van de blaas 

gemaakt: geen blaassteen gelukkig, wel een verdikte 

blaaswand. Hij moet voordat hij werd gevonden al 

lange tijd last hebben gehad van 

blaasontsteking, blaasgruis. Dit 

irriteert de blaas waardoor de 

wand verdikt. Het advies van de 

dierenarts was langdurig pijnstil-

ling zodat er meer ontspanning 

komt en natuurlijk levenslang 

blaasgruisdieet om herhaling te 

voorkomen. De tactiek in het asiel 

was om hem ’s avonds apart te 

zetten zodat we goed in de gaten 

konden houden of en hoeveel hij 

geplast had. Remus is niet dom, na 

de eerste 2 keer ging hij zich tegen 

het eind van de dag verstoppen 

zodat we moeite moesten doen om hem te vinden, 

de lolbroek. Het gaat goed met Remus, en wat een 

lieve kat is het ook! Hij heeft inmiddels een liefdevol 

huisje gekregen. 

 

Remus 

B ij de Thorbeckschool in Den Helder zijn op 13 maart verschillende presentaties gegeven in alle klas-

sen over de werkzaamheden op het asiel. Op 29 maart werden allerlei door de kinderen zelf ge-

maakte artikelen verkocht. De opbrengst van maar liefst €500 werd gedoneerd aan Stichting  Dierentehuis ’t 

Schuthok. Wat een feest! 

Knutselkinderen, bedankt! 
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 U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

H et verhaal van een seniorenhondje 

(12 jaar) en een happy end.  

 

Nicky zou een West Highland White Terriër moeten 

zijn. Wat zag hij er keurig getrimd uit (lees: gescho-

ren), alleen het gebitje had dringend medische zorg 

nodig. Spannend want hij bleek 

een behoorlijke hartruis te hebben 

waardoor de dierenarts narcose 

niet zomaar aandurfde. Eerst een 

paar weken hartmedicatie, daarna 

controle en hopelijk groen licht 

voor gebitsanering. Dat werd niet 

snel plaatsen maar een aantal we-

ken asielverblijf. We leerden Nicky 

goed kennen als een zonnig, blij 

hondje. Duurde het allemaal te 

lang in zijn optiek, aanlijnen voor 

een wandeling of uitdelen van een 

koekje, liet hij van zich horen met 

een duidelijk blafje. Een beetje 

doof, minder goed ziend, het hoort 

allemaal bij de leeftijd. Opstarten in 

de ochtend ging moeizaam, in 

overleg met de dierenarts werd gestart met pijnme-

dicatie waardoor Nicky veranderde van een lang-

zaam startend dieseltje naar een bijna snelle bolide. 

Oké dat is een beetje overdreven, maar het deed 

hem zichtbaar goed. Na een aantal weken mocht hij 

onder narcose en alles is goed gegaan. Zijn gebitje 

was zo slecht dat meer dan de helft is verwijderd. 

Met de eerste paar dagen zachte hapjes at hij al snel 

weer zijn gewone brokjes, JD brokjes voor honden 

met gewrichtsproblemen. U begrijpt, de bijdrage af-

standskosten staat in geen verhouding met de ge-

maakte kosten. Dat is niet alleen bij Nicky, het geldt 

voor meer dieren in het asiel. Vooral medische kos-

ten bepalen voor een groot deel onze begroting.  

 

Zou iemand het aandurven om 

voor Nicky te gaan inclusief hart-

medicatie, pijnstilling en dieetvoe-

ding? Voor een aantal mensen 

was het inderdaad te veel, maar 

niet voor iedereen. Een familie 

met kinderen wilde kennismaken. 

Men had zich al ingelezen, het 

klonk positief. Er werd nog dezelf-

de week een afspraak gemaakt 

voor kennismaken.  En dat ging 

goed, de hele familie was verliefd. 

Ook de berichten na plaatsing zijn 

positief. Worden we blij van. Als je 

alle langverblijvende honden dag 

in dag uit ziet zitten en verzorgt, 

word je soms een beetje verdrie-

tig. De week van de plaatsing van Nicky was trou-

wens een geweldige week want ook Kobus, een Gol-

den Retriever op leeftijd met de nodige gezond-

heidsproblemen, werd geplaatst. Heerlijk als mensen 

zulke dieren een kans geven! 

Wat nou oud??!! 

 

Nicky 

3  Juni was het zover, tijd voor de 

Avond4Daagse. Een groep van 

15 mensen, vrijwilligers en medewerkers, 

liepen mee voor Dierentehuis ’t Schuthok. 

Lopen voor ‘t Schuthok 
 

http://www.schuthok.nl/wp-content/uploads/2019/03/16134-Nicky-8.jpg
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Sammy 

E en paar maanden 

geleden, tijdens de 

wekelijkse wandeling van Sammy 

heerlijk rollend in het gras,  werd 

een vreemde bult ontdekt bij haar 

buik. Aangezien we al wat langer 

meedraaien was ons vermoeden: 

mamatumor, een diagnose die de 

dierenarts helaas bevestigde. Dat 

betekende een operatie want niets 

doen was geen optie. Dan zou de 

tumor blijven groeien met meer 

kans op uitzaaiingen. Heel even 

werd overwogen om tegelijkertijd 

Sammy ook te laten castreren (dit 

soort tumoren staan onder invloed van hormonen en 

worden vaak gezien bij oudere intacte teefjes)  maar 

uiteindelijk was dat niet het advies. Dan zou het een 

heel grote operatie worden met kans op complica-

ties. Eind maart was het zover, ‘gezellig’ samen met 

de fiets naar de praktijk. In de wachtkamer nog even 

snel op de weegschaal: 24,9 kilo, altijd handig om te 

weten voor de juiste dosering narcose. Gelukkig ging 

alles goed, met de tumor zijn ook melkklieren plus de 

bijbehorende lymfeklier verwij-

derd. Of het terugkomt bij de ove-

rige tepels is moeilijk te voorspel-

len, fingers crossed. Het moeilijk-

ste moest nog komen, Sammy 14 

dagen rustig houden! In quaran-

taine was een constructie bedacht 

van 2 aangrenzende binnenken-

nels met een open verbinding 

zonder toegang naar de buiten-

kennel zodat opwinding en vooral 

opspringen zou worden voorko-

men. De kap mocht onder geen 

enkele voorwaarde af, meerdere 

keren per dag kort aan de lijn naar 

buiten voor plassen en poepen 

was toegestaan. Een paar dagen 

mocht ze met collega Petty mee 

naar huis waar ze de eerste dagen 

vooral heeft geslapen. Daarna was 

ze weer klaar voor actie, en dat 

kunt u letterlijk nemen. Terug in 

het asiel wachtte het quarantaine-

regiem, niet leuk maar het moest. 

Na 14 dagen zouden de hechtin-

gen er uit mogen en opgetogen 

gingen we richting dierenartsprak-

tijk. Helaas bleek de wond er niet 

netjes uit te zien, rommelig, licht 

ontstoken. Een nieuw kuurtje anti-

biotica volgde. Ze mocht wel weer 

mee op langere wandelingen, al-

leen nog even niet naast de fiets 

en zeker ook niet zwemmen. En helaas, die vervelen-

de kap mocht ook nog niet af. Maar de dierenarts 

was bij hercontrole tevreden en besloten werd om de 

hechtingen te laten zitten, zouden vanzelf oplossen. 

Onder toezicht mocht de kap af, veel likken was nog 

even verboden. Springen en gek doen was weer toe-

gestaan dus ze mocht ook weer gewoon op de 

speelweide, jippie. In de weken die volgden rustige 

opbouw van activiteiten, haar conditie had ook een 

klap gekregen door de weken ver-

plichte rust. Inmiddels draait ze 

weer gewoon mee in de wekelijkse 

wandeling inclusief lekker zwem-

men én heeft ze zelfs een 2e vrij-

williger die regelmatig of gaat 

wandelen of in het asiel leuke 

denkspelletjes met haar doet. Toch 

triest dat niemand Sammy een 

kans kan of wil geven, ze is al zo 

lang in het asiel. Het klopt dat ze 

niet goed gaat met andere dieren 

(honden, katten, meerkoetjes enz.) 

maar voor mensen is ze heel erg 

leuk.  We geven de moed niet op! 

 

Sammy 

 

Sammy 
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U i t   d e   h o n d e n h o e k ... 

Z ondag 18 mei was een actieve datum 

want het was ook Speurweekend!! Twee 

asielhon-

den 

mochten 

mee naar 

Drenthe 

waar we 

welkom 

waren bij 

Stichting 

Re-

Traildogs. 

De bof-

bipsjes 

waren Jax 

en Monti 

en wat 

hebben ze 

hun best 

gedaan. 

Honden 

en geleiders hebben een heerlijke dag gehad.  

        

De Hondenwandeling op 14 april bij de Helderse Val-

lei. Behalve 

wandelen 

konden hon-

den ook oe-

fenen met 

een beetje 

behendigheid 

of voertjes 

zoeken in de 

ballenbak. 

Een goede 

opkomst, 

mooi weer en 

veel lol met 

de asielhon-

den Monti en 

Jax, helemaal 

leuk.  

 

Jax (achter de begeleider) 

 

Monti 

Bofbipsen! Eerst speuren... 

Bofbipsen! En dan wandelen... 

D e Hondenwandeling op 14 april bij 

de Helderse Vallei. Behalve wande-

len konden hon-

den ook oefenen 

met een beetje 

behendigheid of 

voertjes zoeken in 

de ballenbak. Een 

goede opkomst, 

mooi weer en veel lol met de asielhonden Monti en 

Jax, helemaal leuk.  



8 

U i t   d e   a c t i e h o e k ... 

N og meer mensen in actie voor Die-

rentehuis ’t Schuthok:  

 

 

De Fontein had op 18 april een sponsorloop met een 

geweldige opbrengst van maar liefst € 2836,00. De 

leerlingen mochten uit 3 goede doelen kiezen en ko-

zen ons als favoriete goed doel. Wat hebben ze hun 

best gedaan, trots en heel erg blij! 

 

 

 

Ook op 18 mei werd een succesvolle zwemmarathon 

georganiseerd. De opkomst en opbrengst was super: 

€ 781,50! 

Actie!! Actie!! Actie!! Actie!! 

Verrast, onverwachts, blij en ontroerd!. Want op 14 juni  

mochten wij van Kleindier Sportvereniging Den Helder, 

een geweldige cheque ontvangen van maar liefst 

20.000 euro  i.v.m. beëindigen van de vereniging. 
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U i t   d e   k o n i j n e n h o e k ... 

B egin april  werden 4 konijntjes gevon-

den op het terrein van Noorderhaven in 

Julianadorp. Bij nadere beschouwing bleken het 3 

mannen te zijn en 1 vrouwtje. Oeps, het zal toch niet? 

Over het algemeen zijn konijnen niet zo goed in ge-

heelonthouding, zeker niet als de verleiding zo dicht-

bij is. Is de normale quarantainetijd 14 dagen, voed-

sters blijven 35 dagen in opvang, precies om uit te 

sluiten of er sprake is van zwanger zijn. Op 2 mei 

kwam de verrassing, in een hoekje van het hok had 

Pientje een nest gemaakt. Er bleken maar liefst 6 jon-

ge konijntjes te zijn geboren! Het is een lief moeder-

tje, zorgzaam voor de kleintjes. Het jonge gezinnetje 

is in gastopvang bij één van onze medewerkers, dier-

verzorger Yvette, waar ze niet alleen goed verzorgd 

worden maar prima gesocialiseerd worden. Rond de  

7 á 8 weken mogen ze bij moeders weg om geplaatst 

te worden maar voorlopig is het nog niet zo ver. 

Pientje verrast ons! 
 

Z ack is in 2018 in het Dijkgatsbos gevon-

den, samen met een aantal andere konij-

nen. Na 14 dagen 

was hij weliswaar 

plaatsbaar maar 

werd niet geadop-

teerd. Dat had 

waarschijnlijk te 

maken met het feit 

dat er maar 1 balle-

tje vindbaar was 

tijdens de castratie 

en de andere waar-

schijnlijk ergens 

verstopt zat in de 

lies. Nog steeds 

vruchtbaar dus. Hij 

is meerdere keren 

naar de dierenarts-

praktijk gegaan en 

hoera, een paar weken geleden is het dan toch ge 

 

 

 

lukt: ZACK IS VOLLEDIG GECASTREERD!! 

 

En dat betekent 

veilig kennismaken 

met Nola. Het heeft 

even geduurd voor 

de match een suc-

ces werd, Nola hield 

de touwtjes strak in 

de pootjes en Zack, 

ach die liet het ge-

woon gebeuren. De 

man wikt maar de 

vrouw beschikt zeg 

maar. De foto’s zijn 

het beste bewijs, ze 

mogen (nee moe-

ten) gezellig samen 

naar een nieuw 

thuis. En dat is ge-

lukt voor deze kanjers, al snel vonden ze een baasje!  

De aanhouder wint! 

 

Nola en Zack 

http://www.schuthok.nl/wp-content/uploads/2019/05/Nola-en-15938-Zack1.jpg

