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A an het eind van het jaar 
2013 nemen we graag 

met u, onze lieve donateurs en 
belangstellenden, de hoogtepunten 
door. Daarbij mogen we de 
dieptepunten niet vergeten. Een 
relatief groot aantal dieren die in 
slechte gezondheid werden 
opgevangen. Er waren veel 
gedumpte kittens; op straat, in een 
doosje naast- of zo in een container, 
in een mandje langs het fietspad, we 
hebben het allemaal voorbij zien 
komen dit jaar. Bij de katten moeten 
een aantal, met name oudere dieren, 
langer wachten op een nieuw baasje 
vanwege de noodzaak van 
medicijnen of dieetvoer. We kunnen 
het niet vaak genoeg benadrukken, 
ook pechvogeltjes zijn de moeite 
waard! 

Maar 2013 stond ook in het teken 
van FEEST VIEREN. In september 
vierde Dierentehuis ’t Schuthok haar 
35ste verjaardag en werd een 
benefietconcert gehouden in Studio 
62! Heel veel mensen hebben zich 
belangeloos ingezet en velen waren 
aanwezig, redenen genoeg voor 
dankbaarheid. Het speciale doel, 
geld voor nieuwe kennelvloeren, is 
een stapje dichterbij gekomen. 
Daarover hopen we u in de 
voorjaarsnieuwsbrief meer te kunnen 
vertellen. 

In de zomermaanden was er een 
uitbraak van kattenziekte, waarbij 
heel veel katten het leven hebben 
verloren. Dat trieste lot is de katten 
in het asiel gelukkig bespaard 
gebleven. Enten geeft bescherming 
en is door heel veel mensen alsnog 
gedaan waardoor levens gered zijn. 
Maar het verdriet bij eigenaren die 
hun kat of zelfs katten hebben 

verloren is ontzettend groot… 

Dierentehuis ’t Schuthok zet zich 
onverminderd in om samen met haar 
medewerkers en vrijwilligers ook in 
het nieuwe jaar dieren opvang te 
bieden die onze hulp hard nodig 
hebben. Uw hulp is en blijft 
onmisbaar. Zo is het pand aan de 
Rijksweg een bron van zorg. Na 35 
jaar van intensief gebruik zijn er veel 
dingen waar groot onderhoud voor 
nodig is. Niet alles kan in eigen 
beheer met vrijwilligers gedaan 
worden en bij professionals hangt er 
meestal een pittig prijskaartje aan. 
Mede daarom zijn we een nieuwe 
actie gestart: 

 

DONEER EEN DONATEUR!! 

 

U leest er meer over in deze 
nieuwsbrief. 

Op weg naar 2014: wat zal het 
nieuwe jaar ons brengen? Ach, 
misschien is het maar goed dat we 
niet in de toekomst kunnen kijken. 
Maar van één ding kunt u op aan: we 
blijven u informeren zodat u op de 
hoogte bent wat er met uw geld 
gedaan wordt! Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuw jaar in goede gezondheid. 

Warme groet, Bianca Engels, 
bedrijfsleider                                                        
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Van de Voorzitter 

2013 is bijna voorbij. Ook dit jaar is de gemeentelijke 

bijdrage met 10.000 euro verminderd. Volgend jaar 

nog een keer 10.000 euro en dan is de bezuiniging 

van 53.000 euro voltooid.  Hopelijk komt daarmee 

een eind aan de gemeentelijke bezuiniging op die-

renwelzijn. De gevolgen zijn bouwkundig duidelijk 

zichtbaar. ’t Schuthok is duidelijk in verval geraakt. 

Slechte vloeren, scheuren in de muren en een hoge-

drukinstallatie die op zijn eind loopt. Uw steun is 

hard nodig. Bouwkundige problemen zijn niet meer 

door vrijwilligers te verhelpen maar dienen professi-

oneel opgelost te worden. We doen ons uiterste best 

om binnen de financiële kaders zoveel mogelijk on-

derhoud en reparaties uit te laten voeren. Steeds 

meer dieren, die in slechte staat binnen worden ge-

bracht, vragen het uiterste van het beheerteam en de 

vrijwilligers. Gevolg van de crises? We zijn erg blij 

met alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar we-

derom hebben ingezet voor de dieren die dit zo no-

dig hebben. Hartverwarmend zijn alle acties die in 

2013 plaats hebben gevonden met als doel ’t Schut-

hok financieel te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2014 

zal het verzorgingsgebied van ons dierenasiel wor-

den uitgebreid. Vanaf die datum zal een groot deel 

van Hollands Kroon tot ons gebied behoren. Wat 

betreft Hollands Kroon zullen wij gaan samenwerken 

met asiel Tuitjenhorn. Hoeveel dieren we daardoor 

extra op gaan vangen is moeilijk te zeggen. Wel zul-

len de kosten daardoor gaan stijgen. Om die stijging 

van kosten op te vangen is PR en fondsenwerving 

van groot belang. We hadden sinds kort een be-

stuurslid, Veronica van der Biezen, die met veel elan 

deze taak vervulde. Helaas gaat Veronica ons al weer 

verlaten en vertrekt naar het Brabantse land. Bent u 

of kent u iemand zie haar taak over zou kunnen ne-

men mail dan uw ge-

gevens naar het asiel.  

’t Schuthok is een 

zelfstandig asiel er-

kend door de Dieren-

bescherming. Dit jaar 

zijn we gestart met 

het onderzoeken wat 

de voor en nadelen 

van toetreding tot 

een grotere organisa-

tie als de dierenbe-

scherming zijn. In 

2014 zal dit worden gecontinueerd met als doel be-

sluitvorming in begin 2015. Veel leesplezier en ge-

zellige feestdagen. 

Aad Craane, Voorzitter 

Van de voorzitter 

Heeft u er weleens aan gedacht om donateurs te 

werven? Uw familie, uw vrienden, buren of kennissen, 

voor al die mensen bent u een geweldige promotor 

van ons dierenasiel. Uw steun zegt meer dan 1000 

woorden, maar zonder woorden weten andere men-

sen niet dat u ons steunt. Bij aanmelding van 3 dona-

teurs wacht u een heerlijke verrassing als bedankje 

voor uw inzet.  

In de voorjaars-

nieuwsbrief wor-

den de resultaten 

bekend gemaakt! 

 

 

Doneer een donateur 

Nieuwe donateur: 

  

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnr. 

En/of emailadres: 

  

Aangemeld door: 

  

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnr. 

En/of emailadres: 
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Wel gevonden, niet verloren... 

A fgelopen voor-
jaar werden 4 

kittens van 2-3 weken oud 
gevonden in een vuilniscon-
tainer! Te triest voor woor-
den. Het stel werd liefdevol 
opgevangen in een gastge-
zin waar vervolgens de 
hele familie druk in de 
weer is geweest met vele 
flesjes kittenmelk om ze te 
doen opgroeien tot gezonde, sociale katjes. 
Missie geslaagd: alle katjes hebben lieve baasjes 
gevonden. 

 

Deze schoonheden 
werden met z’n drie-
en gevonden langs 
de kant van de weg 
in Anna Paulowna: 2 
katjes zaten nog in 
het vervoersmandje, 

1 kitten liep (gelukkig) nog in de buurt en kon ge-
makkelijk opgepakt worden. Dankzij een opletten-
de fietser zijn de dieren gered van een armzalige 
toekomst en hebben ook zij lieve baasjes gevon-
den waar ze welkom zijn. 

 

 Niet lang daarna was het weer raak: opnieuw bij 
een vuilniscontainer, 
alleen in een andere 
buurt: een doos met 
3 kittens in de bloed-
hete zon. Het was 
boven de 30 graden 
die dag, de katjes 
waren mager, ziek en 
hadden duidelijk 
honger. Hartverscheurend. Gelukkig zijn er men-
sen die het signaleren en actie ondernemen. Met 
medische zorg (antibiotica en oogzalf) en een 
poosje gezelligheid in een gastgezin is het hele-
maal goed gekomen. Ook zij hebben allemaal een 
nieuw lief baasje gevonden! 
 

Deze 2 kittens zijn op 
tijd gevonden, 2 ande-
re kittens hebben het 
niet overleefd: te lang 
zonder eten. Het 
mooie stel op de foto 

zijn de lucky ones. Na een ruime periode in het 
gastgezin hebben ze 

zich ontwikkeld tot 
dappere dodo’s, 
klaar voor de rest van 
de toekomst. Op de 
foto ziet u het resul-

taat van alle goede zor-
gen. Inmiddels ge-
plaatst en zo leuk want broer en zus zien elkaar 
nog regelmatig tijdens speelafspraken.  
 

Helaas hield het niet op dit jaar. In augustus was 
het weer raak: 3 kittens van hooguit 2 weken oud, 

de oogjes net 
open, gevon-
den achter het 
oude postkan-
toor in Den 
Helder cen-
trum. Dankzij 
de goede zor-
gen van onze 
ervaren gast-

moeder, het gastgezin dat de handen vol heeft 
gehad met het ruime aanbod dit jaar, groeide het 
3-tal als kool. Op deze foto zijn ze 9 weken en is 
het koffertje gepakt, klaar voor de toekomst bij 
lieve baasjes.   

 

En zo zijn er nog vele verhalen te vertellen. Dankzij 
de inzet van de gastgezinnen krijgen kittens zon-
der moeder, moederpoezen met kittens en verwil-
derde kittens de kans om gezond en veilig op te 
groeien. Dat het veel tijd en energie kost kunt u 
zich vast wel voorstellen. Dat het soms moeilijk is 
om afscheid te nemen als je er zo intensief voor 
hebt gezorgd is onmiskenbaar waar. Aan de ande-
re kant weten de gastgezinnen dat ze een steentje 
hebben bijgedragen aan de toekomst en dat zon-
der hun hulp de situatie heel anders zou zijn. 
Daarom is een klein bedankje voor deze groep 
vrijwilligers wel op zijn plaats:  
 
DANK JULLIE WEL, LIEVE PLEEGZORGERS!!  
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B est bijzonder… zie hier de foto van 
kater Bomba. 4 maanden geleden liep 

deze cremerode kat, eenzaam, verkouden, met 
koorts over straat. Niemand die hem leek te missen. 

In het asiel behan-
deld en gereed ge-
maakt voor plaat-
sing. Tijdens de 
Open Dag in okto-
ber herkende de 
zoon van de familie 
de eigen kat in het 

asiel, informeerde zijn ou-
ders waarna Monthy, zoals 
de kater eigenlijk heet, de 
dag daarna naar huis kon! 

Ook kater Floris viel dat ge-
luk ten deel. Notabene na-
dat hij na plaatsing door 
omstandigheden terugkwam 
in het asiel, werd hij herkend 
door zijn baasjes die hem al 
maanden kwijt waren…  

Dit soort situaties zijn mooi, maar te voorkomen 
door uw dier te laten chippen, te laten registre-
ren en de gegevens up to date te houden!! 

Puur toeval of niet... 

 

 

Graag uw speciale aandacht voor : 

Hoewel de namen wellicht anders doen vermoeden, 
willen deze twee oudere dames graag samen blijven. 

Casper is een zwart met witte 

poes, geboortedatum: 

08-06-2001.  

  Kenny is een 

wit met zwart poesje 

met geboortedatum: 

14-04-2000.   

 

De dames zijn samen in het 

asiel gekomen omdat het baasje ging verhuizen naar 

een flat waardoor ze niet naar buiten konden en laat 

dat nou uitgerekend een van hun grootste wensen 

zijn?! De dames, zowel Casper als Kenny zijn erg aan 

elkaar gehecht, vandaar de samenplaatsing. 

 

Casper is niet zo moeilijk in de omgang. Het gezins-

leven zou voor haar geen issue zijn, maar om Kenny 

gelukkig te maken is dat dus geen optie. Het feno-

meen ‘hond als huisdier’ is de dames onbekend, zal  

wel geaccepteerd worden misschien maar vast niet 

enthousiast omarmd.  

Kenny is een persoonlijkheid, ze geeft haar hart 

en vertrouwen bij voorkeur aan een mens waar 

ze zielsveel van gaat houden. Bij ware liefde is 

Kenny een schootkat, zoals het een echte poes 

betaamt is dat op haar tijd en op haar voorwaar-

den. Met zo’n omschrijving voelt u vast al aan dat 

het niet direct een eerste keus is met een druk ge-

zin, jonge kinderen.  

Voor mensen die toch al niet van het gedoe met blik-

jes, zakjes en kuipjes zachtvoer houden, zijn Casper 

en Kenny ideale huisgenoten. Gewoon een bakje 

brokjes en de dames zijn dik tevreden. Gezien hun-

leeftijd is seniorenvoer een goede keuze. Geen nood-

zaak voor dieetvoeding en of andere medische zor-

gen. 

 

In 2013 zijn er weer heel wat dieren binnengekomen bij het dierentehuis ’t Schuthok. Onderstaand een overzicht 

tot en met november van dit jaar.

 

* Omdat wij geen schildpadden plaatsen zijn deze naar het Schildpadden Center in Alphen aan de Rijn gebracht 

 Zwerver 
binnen 

Afstand 
binnen 

 Retour 
eigenaar 

Geplaatst 

Honden 57 45 54 49 

Katten 263 79 32 303 

Konijnen 34 18 6 47 

Knaagdieren 1 - - 1 

Schildpadden * 7 - - 7 

Overzicht 2013 


