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De bedrijfsleider aan het woord ...

I

n tegenstelling tot voorgaande
jaren kwamen er dit jaar niet
zoveel zwangere moederpoezen binnen. Positief dankzij de sterilisatieacties van de dierenartsen, iets om
trots op te zijn. Aan de andere kant, er
worden nog wel regelmatig kittens in
de buitengebieden gevonden, soms
met maar vaak ook zonder moederpoes. Gelukkig hebben we een aantal
gastgezinnen die feeling hebben met
deze soms verwilderde kleintjes om ze
met veel liefde en geduld op weg te
helpen naar een toekomst, gewoon als
huiskatje. In deze nieuwsbrief komen
een aantal gastgezinnen aan het
woord met uiteenlopende verhalen.
Dankzij Facebook zien we nog steeds
een stijgende lijn bij dieren die herkend
worden door de eigenaar of een bekend iemand zodat het dier weer gauw
terug gaat naar zijn eigen omgeving.
Dat was zonder de inzet van social media een stuk lager, een mooi resultaat.
Natuurlijk in samenwerking met Amivedi en ook het chippen van dieren helpt
daarbij. Nu mét Facebook, Amivedi en
verplichting van chippen gaat het zo
mogelijk nog sneller.
De werkdruk is voor onze medewerkers, zowel fysiek als emotioneel, gemiddeld genomen hoog. Daarom zijn
we blij dat we twee nieuwe medewerkers hebben kunnen aantrekken die
zich graag in deze nieuwsbrief aan u
voorstellen. Maar ondanks deze versterking in het team kunnen we niet
zonder vrijwilligers!! Zij zijn onmisbaar
voor alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden en ook voor dat beetje

extra aandacht voor de dieren. Dierenzorg, het vraagt immers zeven dagen
per week onze aandacht.

Opvallend veel konijnen voor afstand
dit jaar, echt het dubbele aantal van
vorig jaar. Dat konijnen sociale dieren
zijn die echt gelukkiger zijn met een
konijnenmaatje is iets dat bij veel meer
mensen bekend is geworden, dankzij
berichtgeving in de media. Het is mogelijk om, in overleg, een datingafspraak te maken waarbij het eigen
konijn gekoppeld wordt aan een asielkonijn.
Helaas hebben we dit jaar een aantal
trieste zaken bij de dierenpolitie aangemeld. Het is goed te weten dat de
dierenpolitie zich 100% inzet voor verwaarloosde dieren. Bij vermoeden dierenmishandeling: 144!
In het kader van onderhoud en nieuwe
dierverblijven is hard gewerkt: voegwerk wat voor heel veel stof zorgde,
nieuwe daken bij de kattentuinen zodat
regen buiten de deur blijft én uitbreiding met een verblijfsruimte voor
knaagdieren zodat we voldoen aan
nieuwe wetgeving.
Plus, Jolly Christmas komt er aan, voor
de 3e keer. Dit jaar in een nieuw jasje,
maar hopelijk net zo’n groot succes als
voorgaande jaren. Helpt u mee om de
feestdagen voor de dieren in het asielextra gezellig te maken ?
Hartelijk dank voor uw trouwe steun.
Vanuit ’t Schuthok voor u allen gezellige dagen en een gezond, gelukkig
2018!!
Bianca Engels, bedrijfsleider Dierentehuis ’t Schuthok
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U i t d e w i s t u d a t h o e k ...
Jolly Christmas

J

het uitdelen gemaakt worden, zodat iedereen het kan
volgen. Helpt u mee om het ook dit jaar weer een succes te laten worden?
Dit jaar vragen we uw bijzondere aandacht voor de
volgende donatie mogelijkheid. Veel van onze asieldieren hebben medische zorg nodig. Dat kan gaan om
dieetvoeding of medicatie zoals pijnstilling, hartmedicatie enz. Deze zijn niet vrij verkrijgbaar, daarvoor hebben
we een waardebon bedacht. Deze ligt bij onze balie
gereed. U vult daar het bedrag in, naar eigen inzicht, en
wij kunnen het besteden bij de dierenartsen verbonden
aan ’t Schuthok. U kunt ook onderstaande bon uitknippen, invullen en aan de balie inleveren.

olly Christmas, een mooie manier om asieldie-

ren iets extra’s te geven. Dit jaar willen we graag
de kattenkamers, kennels en de konijnenruimte bij u
onder de aandacht brengen, zodat u weet waar behoefte aan is en meerdere dieren mogen delen in uw
gulle gaven en giften.
Nu Sinterklaas en zijn hulptroepen hun feest gevierd
hebben en inmiddels ons land hebben verlaten, zullen
we spoedig de verlanglijstjes voor Jolly Christmas op
facebook delen. Wilt u meedoen? Dan komt ook uw
pakketje onder de kerstboom in het asiel, in stille afwachting van de Kerstdagen. Met kerst zullen foto’s van

Als we Kerst niet ongemerkt voorbij laten gaan is het
ook voor de dieren in het asiel … A Merry Christmas!
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Op verjaardagsvisite
Op verjaardagsvisite

K

ook aanwezig, een mooi
weerzien! We hebben
heerlijk gesmuld van de

leintjes worden groot. Olly is daar een
prima voorbeeld van. Hij kwam op zijn
1e verjaardag speciaal naar ’t Schuthok en had zelfs
cadeautjes mee genomen. Als
klein katje is hij vorig jaar gevonden, hooguit een paar weken oud.
Het linkeroogje was te beschadigt
en moest verwijderd worden,
daarna mocht Olly naar een gastgezin om te revalideren. Bij het
bezoek van Olly was ‘gastmama’

speciale gebakjes
thanks Olly.

☺,

Even voorstellen...

G

ik al twee hele leuke kittens mogen opvangen. Het is absoluut niet saai in huis met
twee van die boefjes die rond rennen.
oedendag,

Zelf heb ik een hondje van 12 jaar oud. Als
pup is hij bij het gezin gekomen en hij is
min of meer met mij mee verhuist. Wanneer ik aan het werk ben is hij gezellig
thuis bij mijn ouders. Het is een Boomertje,
genaamd Mikey.

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is
Yvette Luiting en ik ben 22 jaar oud. Ik
kom uit een gezin van vijf en woon sinds
februari dit jaar samen met mijn vriend.
Thuis hebben wij altijd meerdere dieren
gehad. Je zou dan ook kunnen zeggen
dat de liefde voor dieren er met de pap
lepel is in gegoten. Het was dan ook niet
verrassend dat ik voor de opleiding dierverzorging koos. Deze opleiding heb ik
in 2016 met succes afgerond. Tijdens mijn opleiding
heb ik stage gelopen in ‘t Schuthok en kunnen ervaren
wat ze daar allemaal doen. Na mijn opleiding ben ik
teruggekomen als vrijwilligster en heb ik met veel plezier de honden uitgelaten. Nu ben ik hier alweer werkzaam sinds april dit jaar en dit bevalt mij erg goed. Ik
heb al veel mogen bijleren en ervaren.

Nou zo wel genoeg over mij denk ik.
Wie weet tot ziens op ’t Schuthok!
Groetjes, Yvette

Het is uitdagend werk en geen een dag is dan ook hetzelfde. Ondertussen ben ik gastgezin geworden en heb
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Jeltje, een bijzonder verhaal (hoewel Veertje is nog bijzonderder…)

J

Met 10 dagen gingen de oogjes voorzichtig open en
werd het heel belangrijk om de kleintjes dagelijks in
handen te nemen. Het was immers de bedoeling dat
het sociale katjes zouden worden. Vreemd, de achterpootjes van het grijs-witte katje leken niet in orde? De
dierenarts kon het niet helemaal verklaren, maar goed
was het niet. De röntgenfoto leek normaal, maar alles
is nog zo in ontwikkeling dat het moeilijk te beoordelen is. Zwemmerssyndroom? De dierenarts was niet
echt positief…. Op internet gelezen dat tapen van de
achterpootjes zou kunnen helpen. Onder het motto:
ieder dier verdient een kans, gingen we aan het werk.
Door het tapen kon het katje geen kant op en hoe ik
ook mijn best deed, het bleef nooit lang goed zitten.
Mama Jeltje bleef voor het katje zorgen, net zo liefdevol als voor het zwarte kitten. Vanwege uitblijvend resultaat na twee weken gestopt met tapen; de toekomst
zou het leren. Met drie, bijna vier weken stopte ze ineens met groeien. Ze dronk nog wel, maar kwam niet
aan, zelfs het blikvoer waar ze net zo dapper aan waren begonnen ging steeds slechter. Een kuurtje antibiotica en kittenmelk, dat waren de ‘wapens’ waarmee
we de strijd aangingen. Telkens als ze iets was aangekomen, was ze de volgende dag weer afgevallen?!
Twijfel, hoever moet je gaan en zou het wel goed komen? Met bijna vijf weken ging ze de goede kant op:
ze begon weer zelf te eten en kwam weer een beetje
op gewicht, hoera!

eltje een zwart halflangharig verwilderd jong
poesje werd met een vangkooi in Julianadorp
gevangen. Toen bleek ze zwanger te zijn, oeps. Gastopvang was al toegezegd, ze mocht bij mij in huis.
Hier zijn dat soort ingewikkelde katjes welkom. Jeltje
socialiseren bleek geen succes. Mede door de besloten
ruimte van de bench had ze een zeer defensieve houding en omdat je aanstaande moeders niet moet belasten met te veel stress is gekozen voor een zo goed
mogelijke verzorging en een hands off beleid. Dat was
een eenzijdig besluit, Jeltje deelde wel een ferme lel uit
als je te dichtbij kwam. Een stukje theorie: katten zijn
tot ongeveer 8 weken goed te socialiseren met mensen. Daarna zijn er nog wel mogelijkheden, maar
wordt het steeds moeilijker en vaak beperkt tot wennen aan eigen mensen en niet zozeer mensen in het
algemeen.
De bench stond de eerste weken op de slaapkamer,
daar was het rustiger dan in de woonkamer. Behalve
katten wonen hier ook honden en dat was natuurlijk
best wennen. Het voeren en de kattenbak verschonen
was een uitdaging. Langzaam zag je haar dikker worden, spannend. Op 1e pinksterdag vroeg in de morgen
klonk er een vreemd geluidje, een soort piepje? Het
duurde even voor het kwartje viel: kittens!! Een klein
humptedumptie was geboren. Niet lang daarna werd
een 2e kitten geboren en nog iets later een overleden
kitten. Heel voorzichtig het overleden kitten weggehaald, Jeltje keek er duidelijk niet naar om maar verzorgde de andere twee kittens liefdevol en zorgzaam.
De dagelijkse verzorging werd meer complex nu ze
baby’s had om te beschermen, maar het lukte.

Voor de achterpootjes een vorm van revalidatie bedacht: elke dag loopbewegingen maken met het katje
op de hand dus zonder dat het gewicht op de pootjes
rustte. Het linker achterpootje bewoog weliswaar niet
zelf, maar voelde wel normaal aan, bij het rechter achterpootje leek het dijbeentje niet in de heupkom te
zitten? Met een bepaalde beweging kon je het er in
klikken, maar het klikte er ook net zo makkelijk weer
uit. Nog een wondertje: met vijf a zes weken ging het
linker achterpootje functioneren! Het in de heupkom
klikken van het rechter achterpootje was later niet
meer mogelijk, door spieren is een soort extra kapsel
gevormd. Het pootje is duidelijk misvormd en functioneert minimaal, steekt schuin naar voren. Het zwarte
kitten ontwikkelde zich volgens het boekje en bleek al
snel een boefje van de bovenste plank. Dat laatste
mag u letterlijk nemen, binnen no-time zat ze boven in
de krabpaal.
Vervolg op bladzijde 5
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Jeltje, een bijzonder verhaal (vervolg)
ze naar de open kattenkamer, vond ook daar alles eng
en koos er voor een van de struiken te adopteren en
daar te bivakkeren. Niemand kon dichtbij komen. Net
toen we eigenlijk een noodoplossing hadden bedacht,
kwam er een telefoontje van iemand die haar wel een
kans wilde geven. Dat ze geen contact met mensen
wilde was geen probleem en hoera, geen andere katten en/of honden in huis. We kregen er kippenvel van,
maar hadden nog een projectje te gaan: Jeltje uit de
struik en in een mandje zien te krijgen. Een vangkooi
neerzetten was leuk bedacht, daar trapte ze echt never
nooit meer in. Een ruime bench in de buitenren, de
toegang tot de struiken blokkeren, Jeltje nam een
sprintje, zo de bench in, deurtje dicht, missie geslaagd!
Met bench en al naar de nieuwe eigenaar waar ze gewoon los in huis mocht. Eigenlijk gaat het best goed,
Jeltje laat zich af en toe zien en is minder angstig. Nee,
ze laat geen mensen dichtbij maar wie weet wat de
toekomst brengt. Hier doen we het voor, een happy
ending. Duimt u mee dat ook Veertje een gouden toekomst wacht?

De weken gingen voorbij en eigenlijk was Veertje zoals
ze inmiddels was gaan heten ‘gewoon’ een blij katje
dat zich best leek te redden, inclusief raar pootje. De
dierenartsen bleven bezorgd over de toekomstmogelijkheden voor Veertje. Ze is sneller moe dan een gezond katje, maar netjes zindelijk, vrolijk en speels.
Plaatsen? Een dilemma. Stel dat het toch niet goed
gaat naarmate ze ouder en dus groter wordt? Daarom
is ze nog steeds in gastopvang. De planning is dat ze
met 6 maanden gecastreerd gaat worden en met een
jaar waarschijnlijk pootamputatie. Dat klinkt heel sneu
maar katten kunnen zich prima redden op 3 pootjes,
natuurlijk wel als binnenkatje maar dat vindt Veertje
geen probleem. Haar zusje is met negen weken bij een
lief baasje geplaatst en zet daar het huishouden op de
kop, precies zoals het hoort met een gezond stout katje.

Mama Jeltje is hier nog een paar weken gebleven, gezellig samen met Veertje ‘ontzwangeren’. Daarna is ze
gecastreerd en naar het asiel gegaan. Na herstel mocht

Even voorstellen...

H

leider en daarna veel herplaatsers in huis
gehad om weer aan de maatschappij te
laten wennen.
oi Hoi,

Ik vind het werk bij 't Schuthok echt heel
erg leuk en zeker heel erg leerzaam. Elke
dag is anders en elk diertje heeft een verhaal. Prachtig om te zien dat ieder dier
z'n eigen karakter en gewoontes heeft en
dat wij ons daar gewoon maar lekker aan
moeten passen. Haha.

Ik ben Yvonne Heeregrave. Ik ben 35 jaar,
getrouwd en heb 3 kinderen.
Ik werk sinds maart jongsleden ook bij 't
Schuthok. Mijn ervaring met honden is de
reden dat ik mocht komen werken. Thuis
hebben we 3 honden, een aantal knaagdieren en een volière.

Groetjes Yvonne.

Ik heb bij Defensie gewerkt als hondenge-

W

Quizzz-vraag?
eet u hoeveel kattengrit jaarlijks op ‘t Schuthok gebruikt wordt?
Kijk voor het antwoord op de laatste bladzijde!
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Kittens groot brengen… hoe doe je dat eigenlijk?

E

maar nog erg kwetsbaar.
De oogjes van Pip en Puk waren nog dicht en dus wisten we dat het kittens jonger dan 12 dagen waren. Met
12 dagen gaan de oogjes namelijk open. Terugrekenend waren Puk en Pip toen wij ze thuis kregen nog
maar zeven dagen oud. Warm blijven en in een tochtvrije omgeving verblijven, is erg belangrijk voor dergelijke kleine kittens. Daarvoor hebben wij speciaal een
hamsterkooi. Dit is een plasticbak, die helemaal gesloten is, met een rooster aan de bovenkant. We leggen er
een kruik in en lekkere warme kleedjes. We maken op
deze manier een “kittencouveuse”.

lk jaar krijgt het Schuthok kittens binnen.
Soms is het een compleet nestje, inclusief
de moeder poes. Soms zijn het zulke jonge kittens, dat
ze nog geflest moeten worden. De laatste groep zijn de
verwilderde kittens, die al iets ouder zijn. Alle kittens
gaan eerst naar een gastgezin. Elk gastgezin heeft zijn
eigen specialisme. Er zijn gastgezinnen, die zeer goed
zijn in het socialiseren van verwilderde kittens die al wat
ouder zijn. Gastgezinnen waar zwangere poezen of
moeders met kittens naar toe kunnen om bij te komen
en te laten wennen aan mensen. En we hebben gastgezinnen die moederloze kittens groot brengen.
Wij zijn een gastgezin dat moederloze kittens groot
brengt. De foto’s die bij dit stukje zitten zijn van Pip en
Puk, de laatste twee kittens die wij in september/
oktober 2017 in huis hebben gehad. We hebben ze acht
weken in huis gehad.

Natuurlijk is het geven van melk (met juiste temperatuur en de juiste hoeveelheid) erg belangrijk. Maar ook
het stimuleren van de buik van het kitten, want kittens
kunnen de eerste vier weken nog niet zelf plassen en
poepen. De buik moet gestimuleerd worden. Dit doen
we door met een lauwe vochtige doek over de genitaliën (anus en geslachtsdeel) van het kitten te wrijven. De
kittens plassen en poepen dan.
Maar hoe werkt dat nu, gastgezin voor moederloze
kittens? Bij binnenkomst op het asiel, worden de kittens
gecontroleerd. De leeftijd wordt geschat, kittens worden gewogen en controleren we de conditie van de
kittens (vlooien, mager, temperatuur, vieze oren, ooguitvloeiingen etc.) Als er een moederpoes met even
oude kittens ergens in gastgezin zit, wordt gekeken of
de moederloze kittens hier bijgelegd kunnen worden, in
de hoop dat de kittens door haar geadopteerd worden.
Er gaat immers niets boven een “eigen” moeder. Helaas
lukt dit niet altijd en dan moeten de kittens geflest gaan
worden in een gastgezin.

De flesjes melk worden qua hoeveelheid en tijd, aangepast aan de leeftijd van het kitten. Tijdens en na het
flessen laat je kittens even boeren. Overtollig lucht kan
zo ontsnappen en dit voorkomt krampjes in de darmen.
Het zijn inderdaad net als onze eigen kinderen. Het
flessen van de kittens, gebeurd om de drie uur. En ja,
dus ook ’s nachts
. Als de kittens ouder worden,
bouwen we de tijd van het flessen uit naar om de vier
uur en vervalt de nachtvoeding. Elke dag worden de
kittens gewogen. Op deze manier kunnen we controleren of ze genoeg groeien. Een jong kitten groeit gemiddeld ongeveer 10 gram per dag.

Vaak zijn de kittens nog erg klein. Schattig om te zien,

Vervolg op bladzijde 7
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Kittens groot brengen… hoe doe je dat eigenlijk? (vervolg)
Met vier weken zetten we de kitten na het flessen op
een kattenbak. Al heel snel begrijpen ze de hint en
gaan ze zelf op de bak plassen en poepen. Dit is ook
de tijd dat ze af en toe het warme nestje uitkomen en
op onderzoek uitgaan. Dat is ook de tijd om wat zachtvoer, water en brokjes aan te bieden. Met zes weken
eten de meeste kittens al redelijk zelfstandig, gaan ze
op de kattenbak en beginnen te rennen en te spelen.
Ze krijgen dan nog drie flessen per dag, die langzaam
afgebouwd worden naar twee flessen, één fles etc.
Maar met zeven weken zijn de kittens gespeend (=
drinken geen melk meer). Met acht weken zijn Pip en
Puk terug naar het Schuthok gegaan. Iedere vrijdag
komt de dierenarts op het asiel en zijn Pip en Puk ge-

chipt en hebben ze hun
eerste enting gehad. De
dag daarop zijn ze met z’n
tweeën geplaatst bij een
heel leuk gezin, die veel
tijd voor ze heeft. Lieve kittens, leuke
mensen en een
mooie toekomst
voor Puk en Pip,
daar hebben
wij het voor
gedaan!

U i t d e k o n i j n e n h o e k ...
Noby onder het mes.
Gevonden met een behoorlijke verwonding
in haar nek, zo kwam konijntje Noby bij ons
binnen. Voor een goede genezing was een
operatie noodzakelijk, altijd extra spannend

narcose en konijnen. Gelukkig ging alles
goed. Ze mocht herstellen bij één van onze
medewerkers thuis en is daarna gelukkig
geplaatst!

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

H

et gebeurt niet vaak
maar heel af en toe komt
er een puppie in het asiel. Na een korte
opvang in het gastgezin werd ze geplaatst
en groeide, en groeide… Met dit mooie
resultaat en voor wie het zich afvraagt: Joy
is een Perro de Presa Canario.
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
De oudere hondjes kregen al snel een lief baasje!

R

bleef hij een beetje langer bij ons in
het asiel maar
daarna was het
zover: fier voorop
ging Reggie, opgewekt de toekomst tegemoet.

eggie, een oude bekende. Als jeugdig
hondje geplaatst en na 9 gelukkige jaren
terug gekomen wegens privé omstandigheden van zijn
baasjes en vooruit, ook een beetje omdat hij nog weleens moeilijk naar andere honden deed. De bofhond
heeft niet lang hoeven wachten tot nieuwe lieve baasjes
zich meldden. In verband met een geplande vakantie

R

toen één van onze
vrijwilligers
een
lieve dochter had
met ook een ouder hondje waar
ze prima bij paste.
Ze ligt nu regelmatig heerlijk op
schoot bij haar
nieuwe baasjes, te
genieten.

eina. Och wat een aandoenlijk lief
humptedumptie. Afstand wegens ernstige ziekte van eigenaar, 15 jaar oud, triest, voor mens en
dier. Na de eerste moeilijke dagen vond ze haar draai
bij ons, zag in dierverzorger Mylene haar grote liefde,
en werd zelfs ondeugend. Gezellig los mee even alle
speelweiden langs, tot de bocht naar de kennels. Reina
bedenkt zich geen seconde en floep, ze gaat lekker de
andere kant op, humor. Ze stond nog niet op de site

N

ving op fb veel reacties ontvangen en één daarvan
mocht kennis komen maken.
Nicky viel in de smaak, ook
bij het eigen hondje, een
knappe Maltezer. Daarna
nog even testen of ze ook
zou kunnen samenwonen
met katten, dat leek ook
positief, en het nieuwe
avontuur kon beginnen. Letterlijk een herkansing en met
haar bibsje in een warm
mandje terecht gekomen!

icky heeft een trieste herkomst. Dit
grappige hondje werd gevonden,
bleek letterlijk gedumpt te zijn. Kort daarvoor was ze bij
de dierenarts voor euthanasie aangeboden, gelukkig
niet gebeurd en nu als zwerf in het asiel. Melding gedaan bij de dierenpolitie want achterlaten van je huisdier is strafbaar. Voor Nicky was medische zorg noodzakelijk, in verband met een oogafwijking was dagelijks
zalven verplicht. In het begin even lastig, Nicky vond
alles eng en wilde dan wel happen. Later meer vertrouwen en ging het eigenlijk wel goed. Op de berichtge-
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U i t d e p l u i m v e e h o e k ...
Noodzaak voor tijdelijke hanen- en kippenopvang

D

oor het ruime aantal gedumpte hanen en kippen werd het voor het Vogelasiel problematisch om de dieren op te vangen. In
het asiel is niet echt een goede ruimte beschikbaar.
Gelukkig hebben we de oplossing gevonden, een veili-

len. Alles bij elkaar best
de vervoerskosten.

ge plek waar de dieren de wettelijke termijn van 14
dagen mogen blijven. Daarna kunnen de hanen naar
de permanente opvang bij het Ganzenparadijs in Da-

Klussen met kijkers….

W

at is er niet leuker dan
de nieuwe knaagdieren

‘klussen met kijkers’ aan
vleugel ☺
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kostbaar: €25,- per dier plus

U i t d e w i s t u d a t h o e k ...
Huisdieren horen niet in bossen!!

S

over wilde zwijnen.
Dieren worden achtergelaten,
wachtend op hun baasje, wat
veel stress veroorzaakt. In eerste instantie blijven de dieren
vaak eerst op de dumpplaats.
De gedumpte dieren vermageren, worden ziek en vallen ten
prooi aan de vossen. Het is
ongelooflijk dat mensen zo De tamme rode Amerikaanse
eekhoorn
hun huisdier uit de auto zetten,
weg rijden en aan hun lot overlaten. De huisdieren
zijn afhankelijk van de zorg van mensen en kunnen
niet overleven in de bossen. Helaas kunnen de vrijwilligers wel een boek schrijven over hun ervaringen
betreffende dumpingen in het Dijkgatsbos en Robbenoordbos.

inds 2004 zetten twee vrijwilligers van Dierentehuis ‘t Schuthok zich in voor de
“gedumpte” dieren in de bossen in de Wieringermeer. Hierbij hebben zij goede contacten met Staatsbosbeheer, vaste bezoekers van het bos en wandelaars. Na een tip van bovengenoemde instanties/
personen wordt direct actie ondernomen. Op zo’n
moment springen zij in de auto en gaan polshoogte
nemen. De aangetroffen dieren worden gevangen,
indien nodig worden er eventueel briefjes ophangen
en er wordt (tijdelijke) opvang voor de aangetroffen
dieren geregeld. Dit alles in goed overleg met Staatsbosbeheer, zij worden steeds op de hoogte gehouden welke dieren gedumpt en gevangen zijn.

Sinds 2014 worden de aangetroffen dieren opgevangen door Dierentehuis ’t Schuthok. In vergelijk met
een aantal jaar geleden, en misschien moeten we het
niet hardop zeggen, is het aantal honden dat gedumpt wordt minder in aantal. Waarschijnlijk door
het verplicht chippen van honden, komt het dumpen
van honden in de bossen gelukkig bijna niet meer
voor. Tegenwoordig worden veel verschillende soorten dieren in de bossen aangetroffen; katten/kittens,
konijnen, cavia’s, kippen/hanen, sierduiven, eenden
en hangbuikzwijntjes. Ook komen er meldingen binnen waarvan zij het in eerste instantie ook bijna niet
geloven en eerst even polshoogte willen gaan nemen. Zo is er ooit een melding binnengekomen over
een tamme rode Amerikaanse eekhoorn en zelfs één

Wij zijn dan ook ontzettend blij met de mensen die
zo alert zijn en ons waarschuwen, zodat er gelijk actie
ondernomen kan worden, want huisdieren horen niet
in de bossen!!

Percentages Retour Eigenaar, dankzij Amivedi Facebook en Chip
jaar

kat

hond

jaar

kat

hond

2004

11,00%

79,00%

2011

17,00%

76,00%

2005

12,00%

80,00%

2012

16,00%

86,00%

2006

15,00%

82,00%

2013

14,00%

95,00%

2007

17,00%

73,00%

2014

21,00%

91,00%

2008

15,00%

72,00%

2015

31,00%

88,00%

2009

14,00%

56,00%

2016

36,00%

98,00%

2010

12,00%

61,00%

2017

37,00%

88,00%
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U i t d e k l u s h o e k ...
Noodzakelijke klussen ook dit jaar uitgevoerd.

H

et hele pand is rondom nieuw gevoegd. Hard nodig want het heeft
heel wat te verduren door zon en zeewind.

E

n in het kader van ‘keurig & netjes’:
Vlak voor Open Dag was Greens & Garden
uit Julianadorp druk in de weer om alles weer spic en
span te maken, onkruid weg, complimenten!

V

Het resultaat na het harde werken.
an een aantal kattenverblijven zijn de
daken vernieuwd.

Quizzz-Antwoord?
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M

aar liefst 14.280 kilo!

