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2 014: het was (is) een zeer 
afwisselend jaar. Over 

alle renovatiewerkzaamheden praten 
we u graag bij met deze nieuwsbrief. 
Met name de kennelvloeren was een 
groot project, maar wat zijn we 
ontzettend dankbaar voor de 
subsidie van gemeente Den Helder 
zodat het gerealiseerd kon worden. 
Geen overbodige luxe maar heel erg 
hard nodig. Komt u het resultaat 
bekijken? We houden Open Huis op 
zaterdag 13 december. U bent van 
harte welkom!! 

Met donaties en giften van diverse 
mensen konden we nog een aantal 
wensen vervullen zoals een strakke 
bestrating, een nieuw en vooral 
droog afdak voor kattenkamer 5. 
Naast deze grote zaken zijn we ook 
heel erg blij dat veel mensen aan 
ons denken met voer, mandjes en 
speeltjes, hartverwarmend. Ook van 
de kant van verschil lende 
dierenspeciaalzaken is aan ons 
gedacht, vaak met voer maar kort 
geleden ook met zes mooie 
krabtonnen voor de katten.  

Naast dit alles willen we de 
dierenartsen die ons bijstaan met 
raad en daad niet vergeten. Altijd in 
de weer om de dieren zo snel 
mogelijk de beste medische zorg te 
bieden. Maar een dierenasiel kan 
niet zonder vrijwilligers, de vele 
mensen die zich dagelijks inzetten 
als gastgezin, als schoonmakers, als 
klusjesmensen, als wandelteam, in 
de nazorg enz. enz. Onmisbaar!! 

Als we de cijfers zo bekijken is het 
schrikbarend hoeveel kittens er op 
straat zijn gevonden… Werden 
voorheen ieder jaar veel poezen 
zwanger in het asiel gebracht om 
vervolgens veilig in gastopvang de 
kleintjes groot te brengen, nu was 
dat maar bij negen kittens het geval. 

Tot nu toe zijn er 91 kittens op straat 
gevonden, een triest dieptepunt.  

Het goede nieuws is dat chippen wel 
helpt (nog lang niet zo vaak als we 
zouden willen) en dat Amivedi maar 
zeker ook sociale media zoals 
facebook meehelpt in het snel 
herenigen van hond, kat of konijn 
met het baasje. Om een klein beetje 
inzicht te geven: dit jaar gingen 49 
katten retour eigenaar tegenover 
slechts 23 katten 5 jaar geleden. Dit 
houdt in dat er in 2009 13% van de 
binnen gekomen katten retour 
eigenaar gingen, en in 2014 maar 
liefst 21%  

In de eerste zes maanden van 2014 
was nog weinig te ontdekken van de 
vele kittens/katten die de tweede 
helft van het jaar binnen kwamen. 
Niet alleen kittens, maar ook veel 
andere dieren werden gedumpt in 
en bij het Robbenoordbos en 
Dijkgatbos. Kippen, of beter gezegd 
hanen, katten en konijnen, ze 
kwamen allemaal voorbij. Behalve 
daar bij Den Oever bleek ook het 
vogelasiel in Den Helder een plek 
om konijnen achter te laten. Deze 
trieste trend hopen we in 2015 niet 
meer terug te zien, misschien tegen 
beter weten in?  

Alle succesverhalen van mens en dier 
maken ons werk meer dan de moeite 
waard en daar gaan we ook het 
nieuwe jaar mee door. Veel 
leesplezier, en we hopen u te zien op 
13 december. 

Hele fijne feestdagen en vooral een 
gezond en gelukkig 2015! 
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Van de oude voorzitter 

 

 

N a 12 jaar als bestuurder aan ’t Schut-
hok verbonden te zijn geweest heb 
ik per 1 oktober de voorzittershamer 

overgedragen aan Hans Boskeljon. 

In die 12 jaar is er een hoop bereikt.  

Zo was ’t Schuthok het eerste niet dierenbescher-
mingsasiel dat in 2004 het erkenningcertificaat kreeg 
uitgereikt.  De erkenningsregeling is een normering 
waarin de eisen van dierenwelzijn voor asielen zijn 
vastgelegd. Voor mij was dat mijn eerste grote klus als 
voorzitter. Er moest een protocol worden geschreven 
waarin iedere handeling in het asiel werd vastgelegd.  
John de Klerk, Ineke ‘t Hart en ik zijn we daar bijna een 
jaar mee bezig geweest. In die periode is er ook veel 
verbouwd om te kunnen voldoen aan het honden en 
kattenbesluit en de eisen van de erkenningsregeling. 
Heel veel is door bestuursleden in eigen beheer uitge-
voerd. Dit om de kosten te drukken want, zoals nog 
steeds, kun je iedere euro maar één keer uitgeven. Zo 
zijn er buitentuinen voor de katten gerealiseerd, ken-
nels verbouwt en aangepast aan de huidige normen. 

De, op instor-
ten staande 
schuur, is ver-
vangen. Er is 
een betere 
opvang voor 
konijnen en 
knaagdieren. 

Het dak van het complex is vernieuwd.  

In mijn beginperiode ving ’t Schuthok alleen maar die-
ren op uit Den Helder en Anna Paulowna. Later is daar 
Texel aan toegevoegd. Na veel overleg was de ge-
meente Texel bereidt jaarlijks een financiële bijdrage te 
leveren ten behoeve van opvang van dieren in ’t Schut-
hok. 

Inmiddels vangt ’t Schuthok dieren op uit Den Helder, 
Texel en een groot gedeelte van Hollands Kroon. Van 
een lokale opvang zijn we nu uitgegroeid tot een regi-
onale opvang. 

In 2004 is ook de CAO dierenasielen van kracht gewor-
den. Na diverse gesprekken met de vakbond is er een 
CAO ontwikkeld waarin de rechten en plichten van de 
medewerkers zijn vastgelegd. Het bestuur vond het 
noodzakelijk de medewerkers middels een CAO zeker-
heid te geven. Helaas hebben de andere asielen zich 
daar niet bij aangesloten en is ’t Schuthok nog steeds 
het enige asiel dat met deze CAO werkt. 

In de loop van de jaren is het voorzitterschap steeds 
meer tijd in beslag gaan nemen. Weken van 40 uur was 

gedurende een langere periode meer regel dan uitzon-
dering. Gedurende die periode is er altijd een bijzonder 
goed contact geweest met wethouders en ambtenaren 
van de gemeente Den Helder en Texel.  Recentelijk 
heeft dat, wat betreft Den Helder, geresulteerd in het 
verstrekken van een subsidie voor het renoveren van 
de hondenkennels. Ook de  nieuwe gemeente Hollands 
Kroon is aan de lijst van goede contacten toegevoegd. 

Vorig jaar bestond 
’t Schuthok 35 jaar. 
Op naar de 40. 
Maar daar is uw 
hulp hard bij no-
dig. Zonder steun van al die mensen die belangeloos 
als vrijwilliger werken, donateur zijn of anderszins het 
asiel ondersteunen kan ‘t Schuthok niet voortbestaan.  

’t Schuthok was voor mij niet zo maar vrijwilligerswerk. 
Als je werkt voor het welzijn van dieren gaat dat je le-
ven bepalen. Huisdieren zijn afhankelijk van de mens 
en jammer genoeg gaat dat veel te vaak niet goed. 
Dieren die worden gedumpt, liefde en verzorging 
wordt onthouden, komt maar al te vaak voor.  Als asiel 
doen we er alles aan om deze dieren goed op te van-
gen, veel liefde te geven en te herplaatsen in een dier-
vriendelijke omgeving. Dieren, of het nu huisdieren of 
wilde dieren zijn, verdienen het om beschaafd en dier-
vriendelijk behandeld te worden. 

12 jaar is een lange periode. Tijd voor verandering.  Dit 
jaar zijn er meerdere goed gemotiveerde bestuursle-
den toegetreden. Met Hans, Iwan en Gina als dagelijks 
bestuur en Ingrid, Anja en Paul als algemeen bestuurs-
leden was voor mij duidelijk dat ik ’t Schuthok bestuur-
lijk in goede handen achter kon laten. Een gemotiveerd 
bestuur dat goed samenwerkt met een goed gemoti-
veerde beheersgroep onder leiding van bedrijfsleider 
Bianca Engels. 

 

Vriendelijke groet, 

Aad Craane 

Van een lokale opvang zijn we nu 

uitgegroeid tot een regionale opvang 

’t Schuthok was voor mij niet zo 

maar vrijwilligerswerk.  

 

Alvast voor in de agenda: 

13 december 2014 

Open Huis ‘t Schuthok 
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L angs deze weg wil ik me even voorstellen 
aan onze relaties, vrijwilligers en zeer ge-

waardeerde donateurs. Sinds 1 oktober ben ik voorzitter 
van de stichting Dierentehuis Den Helder en omstreken, 
beter bekend als 't Schuthok. Ik volg daarmee Aad 
Craane op die deze functie met enkele kleine onderbre-
kingen ongeveer 12 jaar met veel passie en betrokken-
heid heeft uitgeoefend. Door zijn gedrevenheid en ken-
nis is 't Schuthok het laatste decennium steeds verder 
uitgegroeid tot een professionele dierenwelzijnorganisa-
tie met een brede maatschappelijke inbedding met de 
vernieuwing van onze hondenkennels als prachtig slot-
nummer. Als bestuur zijn we Aad dan ook zeer erkente-
lijk voor zijn ontelbare uren vrijwillige inzet voor het 
Schuthok.   

Nadat ik een aantal jaren politiek actief geweest was, 
heeft Aad mij een jaar of vijf geleden, vanwege betoon-
de betrokkenheid bij dierenwelzijn, gevraagd om het 
algemeen bestuur van het Schuthok te komen verster-
ken. Nu ik enkele maanden in het dagelijks bestuur deel-
neem realiseer ik me eigenlijk pas hoeveel werk er al die 

jaren door Iwan, 
Gina en Aad verzet 
is. Die intensieve 
tijdsinvestering zal 
ik zelf niet kunnen 
bieden vanwege 

werk en een aantal andere drukke vrijwilligerswerkzaam-
heden.  

Eén van die werkzaamheden betreft ook de oprichting 
van DWO, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties 
Den Helder en omstreken. Namens het Schuthok hebben 
Iwan en ik hier zitting in, de andere bestuursleden wor-
den geleverd door de Dierenambulance Den Helder en 
omstreken en Vogelasiel de Paddestoel.  Hoewel het drie 
aparte organisaties blijven probeert DWO door deze or-
ganisatorische samenwerking een aantal gezamenlijke 
belangen te behartigen en problemen te slechten. Alle 
organisaties blijven autonoom het eigen specifieke werk-
gebied behartigen, maar ze kennen ook een vrijwel ge-
lijkluidende kwetsbaarheid door vrijwilligerskrapte, smal 
bezette besturen, beperkte financiële middelen en ge-
brekkige huisvesting.  

DWO probeert door de krachtenbundeling deze overlap-
pende problemen politiek bespreekbaar te maken, 
fondswerving en scholing breder aan te pakken en ook 
de PR te bundelen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt 
voor lagere overheden en andere regionale belangheb-
benden en heeft zij voor hen een adviserende rol op het 
gebied van dierenwelzijn. 

Het motto is dan ook "Samen sterk voor dierenwelzijn", 
maar daar vertel ik u de volgende keer graag meer over. 

Hans Boskeljon 
Voorzitter 
 

Van de nieuwe voorzitter 

“… een aantal gezamenlijke 

belangen te behartigen en 

problemen te slechten.” 
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D ankzij de subsi-
die van Ge-

meente Den Helder krijgen de 
hondenkennels een nieuwe 
vloer. Van deze gelegenheid is 
gebruik gemaakt om andere za-
ken ook  aan te pakken. Dat be-
tekent dat ook onze vrijwilligers keihard 

hebben ge-
werkt om 
alles te 
schuren en 
te schilderen, alle 
plafonds en muren. Best 
een grote klus… 

 

Achter en tussen de ken-
nels was herbestrating 
nodig in verband met kui-
len door verzakkingen. Na 
de herbestrating ziet het 
er niet alleen een stuk 
mooier uit, het levert ook 
minder struikel gevaar op. 
Twee vliegen in één klap 
dus. 

 
 
Met de donkere 
dagen in aan-
tocht, ging een 
andere wens in 
vervulling: verlich-
ting voor de hon-
denspeelvelden 
zodat in het don-
ker de honden 
buiten of binnen brengen geen 
duister avontuur meer is. Een 
geweldig resultaat! 

 

Uiteindelijk ging bij de ingang 
compleet het dak er af. 
Eventjes dan. Door de 
slechte staat en lekkage 
werd het echt nodig een 
nieuw afdak bij kattenka-
mer 5 te realiseren. De fot-

o’s vertellen het verhaal.  

Een prachtig resultaat waar iedereen (dier en 
mens) heel erg blij mee is. 

 

 

 

O o k de buitenverblijven van de kat-
ten worden van nieuwe golfplaten voorzien 

dankzij de hulp van vrijwilligers. 

Weliswaar oude wijn,  
maar wel in een heel nieuw jasje... 

 

 


