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Hendrik Jan
hulp te genezen, stonk en was zeker al een aantal
weken oud. Het arme
dier. Hendrik Jan is
verschillende keren
onder narcose geweest voor behandeling: wondschoonmaak, hechten, antibiotica. Om te voorkomen dat hij de hechtingen zelf zou verwijderen was een kap noodzakelijk.
Hoe vervelend de behandeling ook was, het humeur
van deze vriendelijke kater bleef zonnig en welgemutst. Dankzij de inzet van dierenartspraktijk Duursema kon Hendrik Jan na 6 weken gezond verklaard
worden en geplaatst bij nieuwe baasjes die heel gelukkig zijn met hem!

enzaam langs de kant van de weg liep
een roodcypers met witte kater. De automobilist die voorbij reed merkte
op dat de kat erg moeizaam liep,
stopte en ging poolshoogte nemen.
Wat was er aan de hand? Het voorpootje zat vast onder het halsbandje!
Kat mee naar huis genomen en het
asiel gebeld voor opvang. In het asiel
bleek dat het halsbandje een grote
wond had veroorzaakt. De kat had
direct medische zorg nodig. De dierenarts liet geen tijd verloren gaan.
De wond was te groot om zonder

TNR nader bekeken
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immers niemand meer die de dieren kon voeren en
de buurt had duidelijk overlast van de dieren. Een
aantal dieren wacht nog op een baasje, 1 van hen
heeft zijn bestemming al gevonden. Deze acties
kunnen alleen gedaan worden dankzij de inzet van
de TNR vangers, de mensen die het vervoer regelen
en de dierenartsen die bereid waren om in hun
drukke schema tijd vrij te maken om de gevangen
dieren te castreren. De dierenartsen die altijd snel
klaar stonden om de katten te castreren/steriliseren
en te enten.

at is TNR? Letterlijk staat
TNR voor Trap, Neuter and
Return. In goed Nederlands: vangen, castreren en
vrijlaten. Deze methode wordt toegepast voor verwilderde katten die gemiddeld voor veel overlast
zorgen en waar natuurlijk steeds meer van komen
omdat de dieren niet gecastreerd zijn (ook poezen
worden gecastreerd, bij de meeste mensen beter
bekend als sterilisatie). Een groep verwilderde katten
wegvangen heeft niet veel zin. De lege plekken worden al snel ingevuld door andere verwilderde katten
zodat het probleem blijft bestaan. Door de dieren
gecastreerd terug te zetten, blijft het territorium intact, komen er geen nieuwe katten bij en zal de
overlast afnemen.

Tevens hartelijk dank voor de TNR vangers die dit
op vrijwillige basis wilden doen.

In 2013 waren diverse vangacties, onder meer in de
Jeruzalembuurt. Van de 17 katten die gevangen zijn,
bleek een groot deel prima plaatsbaar en heeft via
het asiel een lief baasje gevonden, 3 katten zijn teruggezet omdat ze te verwilderd waren voor een
leven als huiskat.
Opnieuw een vangactie “de Loodsgracht munitie
woning”. In september kwam de woning van Johanna Krul in het nieuws, er was munitie gevonden en
uiteindelijk werd de woning onbewoonbaar verklaard door de gemeente. Maar Johanna voerde dagelijks een groep katten waarvan een deel katten uit
de buurt met een baasje en een deel ‘echte zwerfkatten’. In totaal zijn 7 katten gevangen. Deze dieren
konden natuurlijk niet teruggezet worden; er was

Foto “Loodsgracht”gevangen kater Vladimir, op weg
naar ’t Schuthok.
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In de categorie “Komt niet vaak voor…”
Eind juni kwamen we met het leuke nieuws op
de site en facebook: 6 puppy’s, 7 weken oud, 3
reutjes en 3 teefjes zochten een lief baasje. Dat
hebben we geweten: de telefoon stond roodgloeiend, de mailbox puilde uit, we hadden er
wel 30 kunnen hebben!! De hondjes zijn een
kruising van Duitse herder (vader) en Husky
(moeder). Alle puppy’s waren snel geplaatst 

Veel succes bij de honden

Uw speciale aandacht voor :

Paco, een grappig Jack Russeltje
zat al maanden in het asiel te
wachten totdat iemand hem een
kans wilde geven. Na overleg is
hij gecastreerd om zijn plaatsingskansen te vergroten. Paco
had namelijk de gewoonte om
bij voorkeur overal zijn urinevlaggetje neer te zetten, zo van: ‘ik was hier’. In een
huiselijke setting niet echt handig. Kort na de castratie
werd hij geplaatst en het gaat super!! .

Beau wacht nog steeds op een nieuw baasje. Regelmatig zet hij zijn beste pootje voor, maar tot op heden wil het nog niet erg lukken. Misschien wordt dit in
2014 werkelijkheid?!

Tyro, een stoere kruising Amerikaanse Staffordshire
Terrier heeft bijna
2 jaar op zijn
soulmate moeten
wachten. Maar
het is gelukt. Ook
hij heeft zijn gouden mandje gevonden!! Vanwege zijn leeftijd
heeft hij pijnstillers nodig. In dit
speciale geval
neemt het asiel
de kosten daarvan voor haar
rekening. Tyro
heeft het reuze
naar zijn zin bij
zijn nieuwe baasjes en daar gaat het om.

Beau is opzoek naar een baasje… en schittert ook op
de voorpagina.
Ook Sushi wacht nog
steeds op haar gouden
kans. Om medische redenen moest ze worden
gesteriliseerd, of beter
gezegd: gecastreerd,
maar Sushi kan niet zo
goed overweg met dierenartsen. Een planning
werd gemaakt en met 2
asielmedewerkers en de
geweldige inzet van
Dierenkliniek Nw. Den
Helder is de missie zonder kleerscheuren geslaagd. Op de foto hiernaast is Sushi volledig
hersteld en een vrolijke,
blije hond. Nu nog een
baasje (met ervaring)….

Na het verhaal van Tyro lijken de 9 maanden die Mika,
kruising Chow chow –
Jack Russel heeft moeten wachten bijna peanuts. Maar voor Mika
leken de maanden eindeloos. Gelukkig heeft
ook dit hondje zijn passende match gevonden.
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Welke wensen dit jaar vervuld zijn
In december 2012 is het
Junior College Julianadorp in actie gekomen
voor ’t Schuthok. Het geld,
opgehaald tijdens de kerstmarkt en sponsorloop, is
goed besteed aan een konijnenflat om de konijnen
in het asiel
een net onderkomen te bieden en aan een
speciaal verblijf voor TNR katten. Hiermee
kunnen de dieren verzorgd worden zonder
dat aanraking noodzakelijk is met als resultaat minder stress voor de dieren en een
grotere veiligheid voor de medewerkers.

Regelmatig worden we blij verrast
met voer, dekens en andere benodigdheden. Om niemand over
te slaan, daarvoor is hier de ruimte te beperkt. Een klein voorbeeldje is Pet’s Place:
De Rotary afdeling Den Helder
deed een schenking van € 1000,- , overhandigd
door middel van een symbolische cheque, gemaakt door Zichtwerk. Hartelijk dank!!
Het benefietconcert op 7 september,
het 35 jaar bestaan van dierenasiel ’t
Schuthok, was een succes dankzij de
inzet van heel veel mensen!!

Ook Beroepsonderwijs aan Zee kwam in actie. Dat geld
is toebedeeld aan de aanschaf van nieuwe afscheidingshekken op de hondenspeelvelden.
Daarbij kwam ook
de € 5000,- van de
bemanning van
Zr.Ms. Rotterdam
die op haar terugreis

geld bij elkaar gefietst
heeft voor Dierentehuis ‘t
Schuthok en Hospice
Den Helder.
Onderstaand naast elkaar de oude en de nieuwe situatie.

De speciale actie van Puur
Dunselman ter ondersteuning
van dierentehuis ’t Schuthok
heeft € 1678,15 opgeleverd. De
cheque werd door Peter Dunselman overhandigd aan Bianca
Engels. Het bedrag is de opbrengst van de in alle winkels
van Puur Dunselman gehouden
actie. Er werden aaibolletjes
(kleine krentenbollen) verkocht
en in de winkels stond een collectebus.
Op Facebook delen we lief en leed met meer dan 2500
vrienden. Het maakt dat we zichtbaar zijn voor heel veel
mensen. We waren aanwezig op verschillende markten
zoals Pleinfeest Julianadorp, Juttersmarkt binnenstad Den
Helder, Dag van de Hond KCWF, Open Dag Dierenambulance Den Helder, Open Dag Vogelasiel, vrijwilligersmarkt
in MFC ’t Wijkhuis Nw. Den Helder enz. enz. En natuurlijk
onze eigen Open Dagen in mei en oktober.

Dankzij Junior Kamer ’t Nieuwe
Diep konden de oude dwangkooitjes voor katten vervangen worden
door 3 nieuwe en een vangkooi
voor kittens: super!!
Basisschool De Vogelwei in
Julianadorp kwam langs voor een
rondleiding met 21 kinderen uit
groep 3 en 4. Voor de dieren in
het asiel namen ze een leuk cadeautje mee, zo lief.

mede dankzij de 7bijdragen van onze donateurs !

