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De bedrijfsleider aan het woord ...

Z
W

eer gewaardeerde donateurs, vrienden van ’t Schuthok,

e merken het aan de reacties als de nieuwsbrief uitkomt, we zien het aan de volgers op facebook, u leeft
mee met ons en de dieren in het asiel! Dieren die uw steun niet kunnen missen omdat ze ziek en in slechte conditie binnen komen, moe van het zwerven. Dieren die tijd nodig hebben en medische zorg en soms ook training
om daarna een warm mandje bij lieve mensen te vinden. Dieren die bij ons
een naam hebben gekregen en mogen weten dat ze veilig zijn. Het zijn de
mooie momenten die ons werk zo de moeite waard maken en dat willen we
graag met u delen. Gewoon omdat u het verdient en om u te laten merken
dat we blij zijn met uw steun!!

D

aarom bent u van harte uitgenodigd voor de DONATEURSMIDDAG op zaterdagmiddag 12 december waar u

van 13.00 tot 16.00 uur meer dan welkom bent om alle dieren, het team van
medewerkers, bestuur en vrijwilligers te ontmoeten en te genieten van een
hapje en een drankje. Een gezellige ontmoeting om 2015 af te sluiten en
straks vol goede moed aan 2016 te beginnen. U komt toch ook?
Met vriendelijke groet,
Bianca Engels
Bedrijfsleider
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Logan
Slecht nieuws, een poesje gevonden aan de slootrand,
roerloos lag ze daar. Wat was er aan de hand? Nee, ze
had niet later gevonden
moeten worden, wat was ze
er slecht aan toe en wat zal
ze een pijn hebben gehad!

Miauwend werd iedereen gevolgd in de hoop op een
lekker hapje of gezellig aaitje. Logan is een groot liefhebber van de bourgondische levensstijl en mensen
vindt ze meer dan gezellig. Nu in de kattenkamer trekt
ze zich een beetje terug uit de drukte, ze vindt alles
prima en gaat gezellig hoog in een warm mandje slapen. Naast lekker eten is slapen ook een fijne hobby,
soms slaapt ze zo diep dat je je afvraagt of alles goed
gaat. Logan ziet geen probleem en geniet met volle
teugen. Oppakken is een beetje spannend, maar ze
komt zo ongeveer op commando.

Foto 1: Logan bij binnenkomst.

Witte katten zijn door het
ontbreken
van
pigment gevoelig voor zonnebrand, met name de
oorschelpen en/of de neus.
Foto 2: Logan na enkele dagen
medicatie.
De UV straling kan op den
duur huidkanker veroorzaken en dat was dus ook zo
met Logans oortjes. De enige kans was amputatie, en
het was op het nippertje. Als het langer had geduurd
was ook dat geen optie meer geweest. Gelukkig is alles
goed gegaan. Oké, het is even wennen, een kat zonder
oren (of eigenlijk zonder oorschelpen)…
Voor een goed herstel is Logan een poosje in gastopvang geweest waar ze heeft genoten van alle aandacht.

Foto 3: Logan na herstel van haar operatie.

Eind september werd ze in trieste conditie gevonden,
op 11 november vertrok ze naar een liefdevol thuis waar
ze meer dan welkom is.
Met recht een verhaal met een happy end.

Hoe mager kan een katje zijn...

H

was hij. Met een langdurige verkoudheid en diverse
antibiotica kuren kwam er maar geen verbetering in.
Er moest een bloedonderzoek en een kweek opgestuurd worden, en het bleek dat Henkie voor sommige
antibiotica resistent was. Met speciaal dieetvoer en de juiste antibiotica knapte hij gelukkig op. Henkie
heeft 4 maanden medische zorg
gekregen, en is op 12 september
geplaatst bij een baasje die nauwlettend zijn gezondheid in de gaten houdt. Want verkoudheid is
een aandachtspunt bij Henkie en
kan zo nu en dan weer terug keren. Henkie: stapje voor stapje op
weg naar geluk.

enkie, totaal
vermagerd,
verkouden en vervilt. Hij werd
gevonden op 23 mei in Den
Helder. Het had niet veel langer moeten duren, zo slecht
was hij er aan toe, hij moest
een paar dagen ter observatie
bij de dierenarts blijven. De
eerste handeling bij de dierenarts was het plaatsen van het
infuus, compleet uitgedroogd
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Katje Lana onder de motorkap

E

Haar staart bungelde er maar een beetje bij, gevoelloos. De dierenarts maakte röntgenfoto’s en slecht
nieuws: Lana zoals ze inmiddels was gedoopt, moest
geopereerd worden. Haar staart moest geamputeerd
indelijk maar dan ook eindelijk is deze

worden, maar daarvoor moest ze wel een paar maan-

lieverd geplaatst na een zeer lange reva-

den ouder zijn, anders zou ze de operatie niet goed

lidatie. Ze kwam binnen toen ze rond de

aan kunnen. Het gastgezin stond klaar met alle liefde,

8 weken oud was, toen wist ze nog niet wat er allemaal
te wachten stond.

aandacht en geduld en op 16 september was de operatie. Ook voor revalidatie was ze welkom in het gastgezin en na een paar weken kon ze gecastreerd worden.
Eindelijk, op 12 november was de grote dag daar, de
ontmoeting met haar toekomstige eigen baasje en

Gevonden op 4 juli onder de motorkap van een auto,

mocht ze mee naar huis!!

een klein beschadigd hummeltje. Het viel op dat als je
aan haar rug kwam ze duidelijk een pijnreactie gaf.

Steeds meer medische zorg

B

ij binnenkomst is het verhaal gedeeld op facebook en er meldden
zich lieve mensen die een financiële bijdrage
wilden geven voor de medische kosten. Snel
moest een naam verzonnen worden en zo werd
het Angel omdat het katje wel een beschermengeltje kon gebruiken. Ook voor ons als dierenasiel zijn bloedonderzoek en medicatie extra
uitgaven…
Om gezond te blijven heeft Angel blijvend twee
soorten medicatie nodig, schildkliermedicatie
en hartpilletjes. Het gaat goed met deze lieve
kater maar hij wacht nog steeds een warm mandje bij lieve mensen….
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Gedumpt, maar nooit verloren!

R

opgelucht
herenigd
met haar
broertjes
en zusjes.
Eerst een
poosje in
het gastgezin om
groot en
sterk
te
groeien.
Begin
november hebben ze allemaal een warm mandje gevonden bij lieve baasjes.

egelmatig worden dieren in het Dijkgatbos en Robbenoordbos gedumpt! In de
media werd er aandacht aan besteedt. Gelukkig zijn de katjes door
goede samenwerking met de Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon op tijd gevonden en
gevangen. Te triest voor woorden…

Ook het
zwart
smoke
-poesje
Desi werd in het bos gevonden, ernstig vermagerd. Ze
kwam op 10 augustus in het
asiel, had een tijdje nodig voor
herstel, maar kon op 12 september mee met haar nieuwe
liefdevolle baasje!

Katje (Debby) gedumpt in Dijkgatbos
Een fietser heeft het zien gebeuren, een auto die wegreed en een katje achterliet. Dagen, weken heeft het
ons bezig gehouden. Waar was ze gebleven? Tot iemand haar heel vroeg in de ochtend zag zitten. Direct
werd actie ondernomen en is door de vrijwilligers een
vangkooi neergezet, ze had zo’n honger dat ze er zo
inliep. Door dierenambulancemedewerkers met vergun-

Op 24 augustus was het
weer raak, waren het nu zusjes of gewoon erg toevallig?
Net als Desi was ook het
schildpadpoesje Caby ernstig
mager, de ribbetjes waren zo
ongeveer te tellen. Na een
ruime
aansterkperiode
mocht ze op 28 september
naar haar forever home.

ning voor TNR, is ze gelijk naar het asiel gebracht.

De Bos-Bengels!!
Zondagmiddag 27-09-2015: een melding van vijf kittens
aan de Noorderdijkweg en Robbenoordweg, tijd voor
actie. De eerste vier kleintjes konden snel gevangen
worden, hummeltjes van een week of 5. Nummer vijf
was iedereen twee lange dagen te snel af, het was donker en het katje was bang maar veel langer moest het
toch niet duren. De vangkooi bood uitkomst en ze werd
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
Werken in het asiel?
Werken in het asiel? De leukste baan van de wereld!
Natuurlijk, het gaat om de hondjes en katjes maar media aandacht betekent soms ook voor één van de medewerkers op de foto. Op facebook bij OogopDenhelder.nl én in de Helderse Courant, Petty en Kyra staan

er goed op .

Blitz voor drie weken

K

hondje. De eerste keer op het strand waren de golven
maar een paar seconden spannend. Bij de Helderse
Vallei waren meneer Ezel en mevrouw Geit volgens
Blitz grote vrienden, de eenden en de kippen werden
als prooi gezien. Zo jammer dat hij aan de riem zat,
want wat zou hij er graag achteraan zijn gegaan.
Speurspelletjes waren favoriet. Brokjes verstoppen en
dan mogen zoeken? Helemaal het einde! Ook het
bijten kwam steeds beter onder controle. Blitz begreep dat gewenst gedrag veel meer opleverde dan niet
gewenst gedrag en deed oprecht zijn
best voor een koekje, een aai of een
lief woordje. In die drie weken leerde
hij commando’s zoals “stoep”, “zit”,
“plaats”, “op de mat” en een “pootje”
geven. Dat laatste was erg handig om
zijn tuigje om te doen.

ort geleden moesten we onze eigen
hond, onze Casper, in laten slapen. Dus
nee, aan een ander hondje waren we nog niet toe.
Misschien ooit... in de toekomst... als gastgezin...
mocht het zo uitkomen…. Hm, dat had ik misschien
beter niet kunnen zeggen. De volgende dag al een telefoontje: er kwam
die middag een hondje voor afstand,
10 weken oud, en of ik misschien….?
In het kader van socialisatie is het
voor kittens en puppies heel belangrijk om in een huiselijke situatie te zijn
en niet in een kenneltje of een hokje
in het asiel. Na overleg met de overige gezinsleden naar het asiel gereden
en daar lag de kleine bruine man,
diep in slaap van alle nieuwe indrukken. Blitz is met 5 weken naar Nederland gekomen. Veel te jong natuurlijk!
Hij had nog weken bij mama en
broertjes/zusjes moeten zijn. De kinderen van zijn
nieuwe baasje gingen niet goed met het hondje om
en hij werd verkocht aan iemand anders. Inmiddels
was het een hondje zonder rust in zijn kontje en met
een voorliefde om hard in handen en kleding te bijten.
De laatste eigenaren waren wanhopig. Het werd dus
wel een projectje.

Hij was er inmiddels aan toe om zijn
definitieve thuis te vinden en na het
stukje in de krant hebben zich lieve
mensen gemeld met voldoende tijd en
ervaring met bruine Labradors. Maar
tjonge, best even slikken om hem te zien gaan…. Nu,
een paar weken verder, laten de nieuwe baasjes regelmatig weten dat het goed met hem gaat. Binnenkort
begint hij aan de puppycursus.
En voor mij en mijn gezin? Wij zijn een ervaring rijker.
Vaak heel erg leuk, soms ook best een beetje moeilijk.
Er slingeren geen puppiespeeltjes meer in huis en oef,
wat is het stil! Maar Blitz heeft zijn mandje gevonden
en daar hebben we het voor gedaan!

Gelukkig herstelde het slaap- en speelritme verrassend snel. Het bleek een slim, leergierig en stoer
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
What a Joy

N

alles best spannend, maar met hulp van onze eigen
hond, bloeide ze op tot een leuke, spontane pup, die
graag wilde spelen en van allerlei streken uithaalde.

ormaal zijn we gastgezin voor moederloze kittens, jonge konijntjes of
mogen katten die meer medische
zorg nodig hebben een tijdje bij ons logeren.

En toen brak het moment aan, dat potentiële nieuwe
eigenaren kwamen kijken bij Joy. Daar hadden we het
best even moeilijk mee. Want wij waren ons gaan
hechten aan ons logeetje! Alle informatie over Joy’s
gewoonten, over het ras etc. werd gedeeld en Joy is
met een tas vol spullen, een bench en voer de deur
uitgegaan op weg naar haar nieuwe huis.

Helaas gebeurt het wel eens dat mensen niet meer
voor hun pup kunnen zorgen. Soms is de aanleiding
voor afstand doen aan het asiel bijzonder verdrietig.
Dit gold ook voor puppy Joy. Joy is een Perro de Presa
Canario, ook wel een Dogo Canario genoemd. Ze was
negen weken oud, toen ze werd afgestaan aan het
asiel. Een klein, lief, bruin gestroomd teefje van ongeveer 10 kg. Ze moest nog van alles leren. Logisch,
want ze was pas 9 weken oud.

Inmiddels hebben we van de nieuwe eigenaren al drie
fotoseries van en verhaaltjes over Joy gehad. Het is
altijd heel fijn om te lezen en te zien hoe het met onze
asieldieren gaat. Joy is inmiddels al 22 kg zwaar en
doet het heel goed bij haar nieuwe gezin. Ze is lief en
haar nieuwe eigenaren zijn heel blij met haar.

Eerst maar even overleggen met het gezin. Onze eigen
hond had ook een belangrijke stem in het geheel. Gelukkig was er geen bezwaar tegen een (tijdelijke) logé
en hebben we Joy tijdelijk in huis genomen. Wij werden het gastgezin voor Joy. En ondanks dat we altijd
honden hebben gehad, ook van pup af aan was het
best even wennen en heel, heel veel werk. Maar heel
erg leuk om te doen!

Oh, u had het al genoteerd
in de agenda:
12 december 2015
Donateursmiddag

We zijn door gegaan met de socialisering van Joy.
Bench training, zindelijkheidstraining, autorijden ervaren, naar het strand, naar het bos, in contact brengen
met andere honden en andere mensen, ga zo maar
door. De hele dag draaide om Joy. En ook ’s nachts. Bij
toerbeurt lagen we op de bank naast Joy te slapen,
voor het geval Joy ‘uit’ moest.

op ‘t Schuthok

van 1300 - 1600 uur

In het begin was Joy een heel voorzichtige pup. Vond
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
Meike en haar nieuwe baasjes

M

soms als de spanning iets te groot wordt, een stukje
afstand nemen en zo stapje voor stapje was het oké
als de nieuw baasjes met haar liepen, een koekje gaven en zelfs een aaitje was geen probleem.

eike is een Rottweiler, een teefje
met geboortedatum: 28-08-2010
Het is een hond met een gebruiksaanwijzing, eigenlijk
heeft ze een klein hartje maar dat verschuilt zich soms
in hevig stoer gedrag waardoor ze niet makkelijk is
met onbekende mensen en
dito honden. Zo’n hond waar
je zorg om kunt hebben want
komt er een nieuw baasje die
haar goed en verstandig kan
begeleiden en ziet dat ze alle
moeite meer dan waard is?
Dan krijgen we een telefoontje
van lieve mensen met Rottweilerervaring uit Friesland. Alles
goed doorgesproken, voorzichtig werden we positief.
Alleen, ze hadden ook nog
een angstig Golden Retriever
teefje, moest dat samen met Meike?? Oeps.
Waar wij twee dagen voor nodig hadden, het opbouwen van vertrouwen, zou nu in een middag moeten
gebeuren?? Plus de match met een hondenhuisgenootje!! Maar, wie niet waagt, die niet wint, dus een
afspraak werd gemaakt. Na gezellig even bijpraten in
de keuken was de eerste taak: de potentiële nieuwe
baasjes laten kennismaken met Meike, of moeten we
zeggen: Meike laten kennismaken met haar nieuwe
baasjes?! Met aanwijzingen zoals niet direct aankijken,
niet te snel te veel willen, Meike bepaalt het tempo,

Dan stap twee, de kennismaking met Faya. Hiervoor
werd de parkeerplaats voor het asiel opgezocht. Voor
Faya iets rustiger en met genoeg ruimte om te manoeuvreren. Opnieuw niet in rechte lijnen om de kans
op confrontatie zo klein mogelijk te maken. Door in cirkels te werken konden beide
honden wel kennis van elkaar
nemen, ieder op haar eigen
tempo. Uiteindelijk ging het
samen oplopen zonder problemen, Faya met haar baasje
aan de ene kant en Meike
met haar begeleider aan de
andere kant. Tijd voor een
wandeling buiten het asiel.
Met enige spanning werden
het dubbele duo nagekeken, zou alles goed gaan of
werd het toch een fiasco? Hoera, er kwamen twee
ontspannen honden met twee heel tevreden baasjes
terug. De papieren mochten in orde worden gemaakt!! Het autootje was nog even humor maar met
passen en meten zat iedereen op zijn/haar plek en
kon de terugreis naar Friesland beginnen. Al snel kwamen de eerste positieve berichten, Meike heeft haar
gouden plekje gevonden en wij zeggen dankbaar:
WOW… 

Overzichten
Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel dieren tot
21 november jongsleden ‘t Schuthok binnen zijn geko-

2015

men en hoeveel dieren er in dezelfde periode ’t Schuthok hebben verlaten.

Zwerver in

Afstand in

Retour eigenaar

Geplaatst

Honden

60

41

53

46

Katten

193

64

58

181

Konijnen

33

13

14

27

Schildpadden

3

0

0

3

Knaagdieren

1

13

0

8
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U i t d e k l u s h o e k ...

M

M

et een pand op leeftijd is het onderhoud
een belangrijk onderdeel van
de agenda. Ook dit jaar is er
weer veel werk gedaan. Een
lekkage in een van de katten-

et al het opknapwerk kon de
inrichting natuurlijk niet achterblijven, kleurrijke buitentuinen bij

de kattenverblijven, een feestje voor het oog en hooglijk gewaardeerd door onze spinnende gasten 

kamers
is
verholpen
en
een
muur tussen
de
twee
buitengedeelten van de katten was hoognodig aan
vervanging toe. Veel is fris geschilderd, op
een van de foto’s ziet u Petty, de assistent
bedrijfsleider hard aan het werk.

N

og maar net afgerond. Door het
Clusius College in Schagen is veel

werk verricht om het parkeerterrein onkruid vrij te maken, de afwaterputten werden schoongemaakt. Twee
donderdagen met een groep leerlingen hard aan het
werk, chapeau en heel hartelijk dank!

Dierentehuis ’t Schuthok is ook op

facebook te vinden.
Met maar liefst 5646 like’s!!

8

U i t d e b i j z o n d e r e h o e k ...
Japie, de Amerikaanse Rode Eekhoorn

O

van haar. Japie bleek een vrouwtje te zijn en ze wist
precies het ritme en zat al klaar voor haar eten en het
extra nootje. Prachtig om te zien hoe zij dat tussen
haar pootjes hield en op at. Eerst zat Japie in een grote
vogelkooi, maar omdat het langer ging duren hebben
wij een ruime volière
in de tuin voor haar
gemaakt.
Voorzien
van takken waarop ze
kon klimmen en aan
kon knagen. Ook had
ze een slaaphuisje
waarin ze sliep. Zelf
bracht ze plukjes hooi
in haar huisje en
maakte ze zelf een
heerlijk zacht bedje.
Regelmatig nam ze
een stofbad in haar
zandbakje. Zondag 20
september, na 5 maanden, hebben wij Japie naar Stichting AAP gebracht. Daar moest ze eerst in quarantaine….maar het goede nieuws is dat ze inmiddels een
vriendje heeft. Het was een mooie speciale ervaring
de verzorging van een Amerikaanse Rode Eekhoorn
waar wij erg van hebben genoten !!

p 23 april
werd Japie
gevonden in een boom
langs de Hippolytushoeverweg in de Wieringermeer, bij het Robbenoordbos.
Japie bleef in dezelfde boom zitten en bleek redelijk
tam te zijn. Kwam naar beneden en durfde voorzichtig
uit de hand te eten. Het bleek helaas om een dumping
te gaan. Na overleg met Staatsbosbeheer en de Zoogdierenvereniging werd besloten dat
Japie gevangen moest worden.
Er werd een vangkooitje geplaatst in de boom met een
lekkere doppinda erin en al
snel zat Japie in het vangkooitje. Na overleg met Stichting
AAP verbleef Japie tijdelijk bij
een gastgezin van Dierentehuis ’t Schuthok tot dat er
plek zou zijn bij Stichting AAP. Regelmatig was er even
overleg met een medewerker van Stichting AAP, bijv.
over de voeding en de huisvesting. Gastgezin: Wij hebben in de tijd dat Japie bij ons verbleef erg genoten

Stichting A.A.P.

D

september was het eindelijk zover, ze mochten komen…
Bij Stichting AAP gelden strenge quarantaine eisen, een
aantal ziekten van
sommige dieren
die daar worden
opgevangen zijn
ook
overdraagbaar op mensen.
Vandaar de specifieke kleding en
transport richting
quarantaine afdeling.

e Rode Amerikaanse Eekhoorn Japie
werd opgevangen in een gastgezin,
terwijl onderstaande degoes voor
nood zijn opgevangen in ’t Schuthok.
Twee verschillende werelddieren die toch iets gemeenschappelijks hebben: omdat het
exotische
dieren
zijn moesten ze
beiden lang wachten op een plaatsje
bij Stichting AAP in
Almere. Afgelopen
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U i t d e b i j z o n d e r e h o e k ...
De uitjes

O

B

oerenlandfair Westerland 2015 drukker dan
ooit! En daar mochten
wij bij zijn. Samen met de vrijwilligers
van de Dierenambulance. Het was een gezellige dag
met leuke ontmoetingen.

p 6 oktober waren we
aanwezig bij de Vrijwil-

ligersmarkt in De Draaikolk Den Helder,

samen met 38 andere vrijwilligersorganisaties. Doelstelling: bekendheid voor de organisatie en het werven
van nieuwe vrijwilligers want zonder mensen die zich
inzetten voor de dieren redden we het niet!

Onze OPEN DAG...

E

en stralend zonnetje, speciaal voor onze OPEN
DAG op zondag 4 oktober...

Met een dogwalk werden alle asielhonden in het zonnetje gezet en konden de mensen met eigen ogen zien hoe leuk ze
zijn. Begin van de middag was er een konijnen spreekuur waar
iedereen vragen kon stellen over de verzorging en het gedrag
van konijnen. De spulletjes voor de verkoop werden beschik-

baar gesteld door Dierenspeciaalzaak Jumper in Den Helder.
Natuurlijk werden de katten niet vergeten en was ook daar de
mogelijkheid om alles te bekijken. Dankzij de grote belangstelling en het stralende zonnetje was het een succesvolle dag.
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