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L ieve donateurs, vrienden en 
belangstellenden,  

De eerste maanden van 2015 zijn al weer 
voorbij. Het nieuwe jaar ging positief van 
start door een aantal plaatsingen van 
dieren die al lange tijd op een baasje 
wachtten. Maar er kwamen ook veel 
zwerfkatten in slechte conditie binnen, 
dieren die duidelijk al langere tijd geen 
zorg hadden gehad, ernstig verzwakt of 
met verwondingen, om triest van te 
worden. Het verhaal van poes Dyna leest 
u in de nieuwsbrief, maar er zijn nog veel 
meer verhalen te vertellen. Opvallend 
veel katten, zwerf én afstand, blijken in 
de opvang blaasontsteking of blaasgruis 
te hebben. Ook dat is vaak een 
voorbeeld van problematiek al langer 
aanwezig. Het betekent meestal 
levenslang dieetvoeding en in ieder 
geval een kuurtje antibiotica. We 
overdrijven niet als we zeggen dat we 
expert zijn geworden in het opvangen 
van urine. Een rondje langs de 
kattenkamers maakt duidelijk dat we alle 
soorten en maten in huis hebben, 
oudere katjes met nierdieet, katten met 
blaasdieet, katten met hartmedicatie, 
katten met een bijzonder karakter en ja, 
gelukkig ook gewone katten met ieder 
hun eigen levensinstelling en wensen .  

Beetje bijzonder in het asiel zijn de 
honden en katten waarvan de eigenaar is 
overleden. Bij alle dieren was er sprake 
van ‘achterstallig onderhoud’, denk aan 
vachtverzorging, gebitssanering en bij de 
katten baarmoederontsteking enz.. 
Concreet betekent het hoge kosten en 
een langer verblijf in het asiel. Inmiddels 
hebben een aantal dieren hun warme 
mandje gevonden, maar er wachten nog 
3 blinde hondjes op hun kans op geluk. 
Sommige dieren stellen ons voor een 
dilemma: verwilderde katten kunnen veel 
overlast geven bijvoorbeeld  omdat ze 
niet gecastreerd zijn en/of medische 
hulp nodig hebben. Vangen, behandelen 
en weer uitzetten is dan een optie, maar 
wat is wijsheid als een kat door medische 
problemen niet meer in vrijheid kan 
leven en ook niet of moeizaam te 
hersocialiseren is? Pasklare antwoorden 
hebben we nog niet gevonden, maar het 

belang van het dier is ons uitgangspunt. 
Heeft u, of weet u, een veilig plekje waar 
zonder verwachtingen voor een knuffel 
of een aaitje het voerbakje klaar staat? 
We horen het graag!  

We horen u denken: zijn er geen kittens 
dit jaar? Ja hoor, tot dusver 2 
moederpoezen met ieder 4 kittens, één 
van hen was in een doos met haar 
kleintjes voor de deur gezet! Weliswaar 
zorgzaam met een warm kleedje, je 
vraagt je dan toch af wat de 
beweegredenen zijn geweest om zo te 
handelen… Moederpoes is veilig naar 
een gastgezin gegaan waar haar kittens 
in alle rust konden opgroeien. Vorig jaar 
stond de teller op meer dan 100 kittens. 
In de nieuwsbrief van november vertellen 
we hoe het dit jaar is gegaan. Met de 
hulp van Amivedi en Facebook worden 
veel zwerfdieren gelukkig snel herenigd 
met de eigenaar. Soms zelfs letterlijk na 
jaren. Een chip met geldige registratie is 
een geweldig hulpmiddel, dus laat uw 
huisdier chippen als dat nog niet 
gebeurt is en zorg dat de gegevens zoals 
adres en telefoonnummer correct zijn. 
Het kan zo veel zoekwerk schelen. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u een 
beeld geven van wat er allemaal in het 
asiel gebeurt,  de dieren die 
binnenkomen en geplaatst worden en 
alles achter de schermen zoals 
noodzakelijk onderhoud, aanpassingen 
voor de veiligheid. Oja, weet u dat we 
ook heel erg blij zijn met kleding, 
schoenen en textiel?? U leest er alles 
over. Dank voor uw steun!! 

 

Hartelijke groet, Bianca Engels 
(bedrijfsleider) en team.  
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Zien we u op de 

OPEN DAG ‘t Schuthok 

op zondag 28 juni 

van 13.00 tot 16.00 uur? 

U bent van harte welkom! 

De bedrijfsleider aan het woord ... 
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Uit de kattenhoek... 

F abian zo hebben wij hem genoemd. Deze 

pastelrode kater liep al een tijdje rond bij 

een manége op Texel.  

Het vreemde was toen hij binnen kwam, dat wij allerlei 

harde stukjes onder zijn vacht voelde. Tijdens de cas-

tratie heeft de dierenarts gelijk een röntgenfoto ge-

maakt. en vol verbijstering werd gezien dat de kat on-

der de metaalsplinters zat. Wat heeft dit katje meege-

maakt?! Het deed denken aan een soort explosie, 

schothagel was het niet. We zullen er nooit achter ko-

men wat het is geweest, maar het belangrijkste is dat 

deze mooie kater een liefdevol baasje heeft gekregen. 

En hij hoeft gelukkig niet door een metaaldector ;-) 

O p 16 januari  werd hij gevonden, na een 
half jaar vermist te zijn. Nu is hij weer 

terug bij zijn eigen baasje.  
 
Al weken 
loopt een 
stoere kater 
de boerde-
rijen langs 
in Sloot-
dorp, zodra 
de vang-
kooi werd 

neergezet liep hij 
verder naar de vol-
gende boerderij. Tot 
het moment dat hij 
eindelijk gevangen 
kon worden. Dankzij 
het goede speurwerk 
van Amivedi is de kat 
weer terug naar de 
eigenaar. Balou zoals 
hij bleek te heten, is 
van Den Helder, naar 
Anna Paulowna ge-
gaan, en daarvan uit 
naar Slootdorp. De 
eigenaar kon gecon-
tact worden en na 6 maanden kon Baloe herenigd 
worden met zijn baasjes, een ongelooflijk mooi weer-
zien, hij herkende zijn baasjes meteen.   
            

Terug van weggeweest 

Einde “aantrekkingskracht”… 

 

Maar het kan nog gekker... 

 

O p 18 mei 2015, na 6 jaar vermist te zijn 
geweest, is Dirk weer terug bij zijn 

baasjes!! Dit katje werd november 2006 als kitten ge-
plaatst in Julianadorp, ontsnapte in mei 2009 bij die-
renartsenpraktijk van Essen. Weken maar dan ook 
echt wekenlang heeft iedereen zijn uiterste best ge-
daan om hem terug te vinden. Er werd zelfs een ad-
vertentie in de krant gezet, maar geen reactie.  

Altijd die vraag: waar zou Dirk gebleven zijn. Nu na 6 
jaar in het asiel gekomen als zwerfkat en via de chip 
weer bij de eigenaar, een fotomomentje. Het bewijs 
dat chippen en goed registreren belangrijk is! 
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Top muizenvanger zoekt werk 

G evonden bij de A7 tankstation, Teunis de 
topper in muizenvangen. Nog steeds op 
zoek naar een baasje! Heeft een beetje 

ruimte nodig en gaat graag voor u aan het werk, geen 
muis in velden of wegen te zien.  

Zo kwam hij binnen: 

 

Zo is hij nu, het resultaat van het goede leven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nog altijd in training: 

N ormaal gesproken vang ik verwil-

derde kittens op om te socialiseren 

maar er zijn uitzonderingen. Deze stevige cyperse 

poes werd gevonden in Anna Paulowna, zeer in de 

stress en zo te zien was het niet goed met haar ach-

terpootje. In haar angst en paniek reageerde ze 

agressief op elke benadering dus voorzichtigheid 

was vereist. Met pijnstilling als eerste hulp lukte het 

bij de dierenarts onder narcose röntgenfoto's te 

laten maken. De diagnose: heup uit de kom, zes we-

ken benchrust. Dat kan in het asiel maar het werd 

mijn slaapkamer als gastgezin. De eerste vier weken 

kreeg ze dagelijks pijnstilling en na een weekje 

mocht ik haar voorzichtig een aaitje geven. Aange-

zien ze heel erg hard kon lellen, moest het vertrou-

wen aan beide kanten groeien. Zij leerde dat ik geen 

bedreiging was en liet me steeds meer dichterbij, ik 

leerde dat Dyna achter die façade gewoon erg leuk 

is. De pijnstilling mocht afgebouwd worden en ook 

dat ging goed. De heupkop is niet terug in de heup-

kom, maar er heeft zich een spierkapsel ontwikkeld 

waarmee ze zich prima kan redden. Ze loopt nog 

wel een beetje kreupel. Dyna op haar gemak is heel 

gezellig, ze geeft kopjes en laat zich aaien. Heeft ze 

dat vertrouwen (nog) niet, dan is ze wantrouwig en 

kan ze fel reageren. Naar soortgenoten is ze zelfver-

zekerd, met gevoelige kwetsbare katten niet zo’n 

goede combinatie. Inmiddels is ze weer terug in het 

asiel en wacht daar op een definitief warm mandje. 

Met dit alles heeft ze ook nog eens blaasgruis, ont-

dekt door een oplettende dierverzorger die zag dat 

de urine erg troebel was. Daarom krijgt ze blijvend(!) 

blaasgruisdieet (Royal Canin S/O)…   

Dyna had hulp nodig... 
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S pannend, zaterdag 7 februari is Beagle ver-
huisd naar Dierenthuis in Almere, een per-

manente opvang voor asieldieren die moeilijk plaats-
baar zijn.  

Niet meer wachten op wat niet komen gaat 

Niet meer hopeloos hopen 

Niet meer achterblijven als anderen gaan 

Niet meer niets...... 

 

7 Februari jl. hebben wij Beagle overgedragen aan de 

goede zorg van Dierenthuis in Almere, hier kan Beag-

le lekker samen met soortgenoten in een liefdevolle 

en huiselijke omgeving genieten van zijn oude dag. 

 

D at overkwam de jonge Beagle, in het 
asiel gedoopt tot ‘Tommy’. Op een 

zonnige dag werd hij gevonden, we dachten nog: zijn 
baasje kwijt. In de kennel vond hij alles reuze span-
nend, en dat is logisch. Maar als je geduldig bleef 
wachten, werd je toch wel beloond met knuffeltjes en 
al vrij snel deelde Tommy kusjes uit. Stiekem was het 
een knuffelkont! 
Met voldoende kandidaten om te knuffelen, ontdooi-

de Tommy al snel. Zijn bericht werd ontelbare keren 

gedeeld, de telefoon stond roodgloeiend en de email 

s t r o o m d e 

over. Het 

hondje trok 

veel belang-

stelling en 

gelukkig was 

het asiel avon-

tuur van korte 

duur. Na de verplichte quarantaineperiode van 14 

dagen ging Tommy de wijde wereld in om zijn leven-

tje door te brengen bij lieve mensen en met een ge-

zellig hondenmaatje! 

MEER DAN 5000 "VIND IK LEUKS"... 

...dat vinden wij leuk!! 

Een mijlpaal in onze Facebook historie. 

De hondenhoek... 

Van zwerfhond naar 

gelukkige huisgenoot... 
BEAGLE IS THUIS!! 

https://www.facebook.com/Dierenthuis
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E ven leek het alsof er geen honden meer in 
het asiel waren, maar de werkelijkheid lag 

anders. Kazan kwam voor afstand, een Mechelse her-
der reu van 8 maanden. 
Zijn energieniveau en 
noodzaak om te werken 
groeide de eigenaren flink 
boven het hoofd. Werkelijk 
alles nam hij in zijn bek, 
loslaten ho maar. Hij 
schroomde niet om in kle-
ding en handen te happen 
en had met alles zo’n 
‘succes’ dat hij supergoed 
was geworden. Navraag 
leerde dat Kazan een hond 
uit werklijnen is. Dat stelde 
ons voor een uitdaging 
want was deze hond wel te 
plaatsen bij ‘gewone hon-
denbaasjes’? Actief bezig 
zijn is één, maar het kon 
weleens zo zijn dat Kazan meer nodig had. Na een 
paar dagen observatie zochten we contact met 
D.A.C.H. Hondenadviescentrum in Best om te zien of 
hij goed genoeg was voor een carrière als werkhond. 
In de tussentijd was het zaak verveling te voorko-
men. Met een aantal collega’s stelden we een rooster 
samen om ook op vrije dagen met Kazan op pad te 
gaan, de speelweide werd opgeleukt met reuzenkluif 
en een jolly egg en hij mocht los mee eind van de 
dag rondje poepscheppen. Toen kwam het verzoek 
om filmpjes zodat ingeschat kon worden of de reis 
naar Den Helder zinvol was of niet. De voorwaarde: 
Kazan moest gek van een balletje zijn. Dat balletje 
zat wel goed,  maar loslaten was nog steeds een din-
getje. Gewapend met 2 stevige ballen, een voerbak 
met zachtvoer en lange lijn gingen we aan de slag: 
super! Hij dook onder de vuilcontainers, ging zonder 
schroom op zoek bij een stapel pallets. Op vrijdag 27 
maart was het zover: Marco van Hooff kwam, zag en 
nam hem mee. De proefperiode is goed doorstaan, 
Kazan is medisch goedgekeurd en hij mag in oplei-
ding tot narcotica- of explosievenhond!!  

 

Het laatste nieuws: Kazan bleek een van de groot-

ste toppers in het opleidingscentrum en is naar Ame-

rika om daar aan de slag te gaan als explosieven op-

sporingshond!! 

D e afgelopen maanden zijn Bianca en 

Marjan op bezoek geweest bij ver-

schillende  basisscholen in Den Helder en Hollands 

Kroon om aan groep 1 en 2 voorlichting te geven. 

Aan de hand 

van diverse 

foto’s kon-

den kin-

deren zien 

wat er alle-

maal ge-

beurt in een 

dierenasiel. 

Met de CD-

ROM van 

“De Blauwe 

Hond” werd 

uitgelegd 

hoe kin-

deren het 

beste kunnen omgaan met honden. Heel belangrijk 

omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen het vaakst 

gebeten worden in hun eigen thuisomgeving, in alle-

daagse situaties en door honden die ze kennen. 

Door voorlichting willen we een steentje bijdragen 

kinderen te leren hoe zij in het leven van alledag op 

een veilige en vriendelijke manier kunnen omgaan 

met honden. 

Kazan Voorlichting op basis-

scholen 
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Uit de klushoek... 

D aar ging onze cabine, oud en versle-

ten. Echt aan vervanging toe. We kre-

gen er iets moois voor terug, moge-

lijk gemaakt door donaties en giften, perfect voor de 

opslag van diervoeding en alle benodigdheden.  

 

 

E r zijn van die honden die hebben aan 

een gewoon hekwerk niet voldoende. 

Voor de categorie zogenaamde klimhonden werden 

de omheiningen bij de hondenvelden verhoogd! Nu 

zijn de hekwerken verhoogd tot een hoogte van 2.40 

m en iedereen staat weer veilig op de grasvelden te 

genieten van het zonnetje en af en toe een kuiltje 

graven.  

O p 07 februari mochten Petty en Bian-

ca een cheque in ontvangst nemen 

bij het jaarlijks evenement "Schuthok Koppel Toer-

nooi" (darten) in Buurthuis De Beuk (Den Helder). De 

opbrengst? Maar liefst € 920, alles ten goede van on-

ze asieldieren. Een fantastisch resultaat!! 

Op 11 April 2015 waren we  aanwezig bij de Evene-
mentenmarkt in de Kampanje. 

Een nieuwe cabine 

Soms moet het hoger... 

Uit de evenementenhoek... 
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Uit de actiehoek... 

D oet u mee met de kleding- en textielactie van Stichting Dierenlot? We zijn een blijvend inzame-

lingspunt voor kleding, schoenen en textiel. De opbrengst komt direct ten goede aan de dieren in 

het asiel. Zeg het voort en lever het in!! 

N evenstaand overzicht geeft 
weer hoeveel dieren tot 5 
juni jongstleden ‘t Schut-

hok binnen zijn gekomen en hoeveel die-
ren er in dezelfde periode ‘t Schuthok 
hebben verlaten.  

 

Hiernaast ziet u 
een overzicht van 
hoeveel dieren op  
‘t Schuthok zijn. 

Overzichten 

     2015 
In Uit 

1/1 tm 5/6 1/1 tm 25/6 

Honden (zwerf + afstand) 55 52 

Katten (zwerf + afstand) 118 101 

Knaagdieren (zwerf + afstand) 12 4 

Konijnen (zwerf + afstand) 24 22 

  honden katten knaagdieren konijnen 

Op 1 januari 2015 aanwezig 6 24 - 4 

Op 10 juni 2015 aanwezig 9 41 8 6 

 

 


