De konijnenhoek...
groep konijnen die bij het Vogelasiel werden achtergelaten waren een
aantal voedsters zwanger. Deze groep bleef
daar gelukkig van verschoond. Als het dumpen
van konijnen maar geen
trend gaat worden…..

Gedumpt bij het Vogelasiel
Het was al een keer eerder gebeurd. Deze keer
ging het om vijf konijnen. Opvallend dat alle konijnen half/half hangoortjes zijn. Misschien niet
goed genoeg? Natuurlijk zijn ze liefdevol opgenomen in het asiel . Voor twee van de vijf hebben
we al een goed thuis gevonden. Van de vorige

Doerak
Gevonden, mager en verzwakt gevonden, dankzij
de goede zorgen van het
gastgezin uitgegroeid tot
een gezond konijntje.

Van Dale :
doe·rak (de; m,v; meervoud: doeraks, doerakken)
1(vnl. liefkozend) deugniet
‘t Schuthok :
doe·rak (de; m,v; meervoud: doeraks, doerakken)
1(vnl. liefkozend) klein konijntje

* Omdat wij geen schildpadden plaatsen zijn deze naar het Schildpadden
Center in Alphen aan de Rijn gebracht

Overzicht
In 2014 zijn er weer heel wat dieren binnengekomen
bij het dierentehuis ’t Schuthok. Onderstaand een
overzicht tot en met november van dit jaar.
Zwerver

Afstand

Retour

binnen

binnen

eigenaar

Honden

57

45

54

49

Katten

263

79

32

303

Konijnen

34

18

6

47

Knaagdieren

1

-

-

1

Schildpadden *

7

-

-

7

Geplaatst

Kijk mensen, zonder moeder
van aandacht. Oppakken vindt zij wat minder. Hoeft
ook helemaal niet, konijntjes staan liever met vier
pootjes op de grond. Om meer plaatsingskansen te
krijgen is Stitch naar Konijnen Opvang Bunny Kaj in
Andijk verhuisd.

Slechts een week oud toen zij werd gevonden; Stitch
Overlevingskansen in % zonder moeder? Nul, nada,
niente, zero, rien… ! Maar dankzij de goede zorgen van
het gastgezin heeft Stitch het avontuur toch overleefd,
zo zonder biologische moeder. Met de fles grootgebracht en door alle aandacht is Stitch een liefhebber
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Het jaar 2014 in een (te gek (?)) gastgezin

H

sen niet te vertrouwen zijn. Gelukkig wel een positieve ervaring door het voeren, dat maakte het contact
een beetje makkelijker. Het ene katje had al snel door
dat mensen leuk zijn, de ander had een beetje meer
tijd nodig. Meestal werk ik met een stappenplan:
eerst in de bench rustig aaien, het katje moet dan
ook echt ontspannen zijn en niet vluchtklaar of van
angst verstarren. Angst blokkeert het leren, met
dwang bereik je dus niets. Hoe snel het gaat, is in
kleine poezenpootjes en niet aan mij. Ik heb weleens
lange middagen hardop voorgelezen om een bang
kitten vertrouwd te maken met mensen. Soms werkt
het om te gaan spelen, als een katje wil spelen is het
angstniveau beheersbaar, soms helpen lekkere hapjes. Ontroerend is het moment dat zo’n katje de oogjes dichtknijpt, ontspannen tegen je hand aanleunt
en zachtjes spinnend ligt te genieten. Dan weet je:

et jaar begon vroeg. Er kwamen 2
ieniemienie hondjes in slechte conditie in het asiel. Normaal gesproken ‘doe’ ik alleen
katten, om precies te zijn kittens buiten geboren,
meestal van een verwilderde moederpoes. In dit geval hadden de hondjes dringend behoefte aan een
verfrissend bad, lekker eten en een warm mandje. Het
was een beetje spannend
hoe mijn eigen honden
het zouden vinden; andere honden zijn niet altijd
favoriet. Ik had me geen
zorgen hoeven te maken,
de
ieniemienie-dames
hadden
duidelijk
de
broek aan en regelden
binnen no-time het hele
huishouden J . Het duurde een aantal weken voor ze
zover waren aangesterkt dat onder narcose de gebitjes gerenoveerd konden worden (sorry, we kunnen
het niet anders omschrijven). Daarna gingen we op
zoek naar een lief baasje/ lieve baasjes. Het liet even
op zich wachten maar beide hondjes hebben ieder
hun eigen warme mandje gevonden, een geweldig
resultaat.

“… eerst in de bench rustig aaien...”
het komt goed. Optillen en op schoot is een volgende stap. Lukt het oppakken zonder stress, dan is het
volgende avontuur aan de beurt: los in de woonkamer. Sommige hoekjes zijn vakkundig dicht gebouwd, het is niet handig om een angstig katje onder
een zware bank vandaan te krijgen en ook moet
niemand zich kunnen bezeren of verwonden. Soms
laat het kitten zich vrij makkelijk pakken, en soms ook
niet. Hier in huis moeten de kittens na speeltijd weer
in de bench vanwege 2 honden die zo’n rondspringend kitten echt niet leuk vinden. De andere honden
zijn betrouwbaar en onderdeel zijn van de socialisatie. Tip: een beetje lekkere trek vóór het spelen kan
geen kwaad, zachtvoer is een prima lokmiddel. In
ieder geval niet najagen of wilde pogingen daartoe,
als paniek de overhand heeft gaat het niet lukken.
Rustig met je hand in de buurt, kalm oppakken geeft
het beste resultaat. Deze oefening herhalen totdat
het niet meer beter kan en het kitten klaar is voor
een eigen baasje. Hoe goed het ook hier in huis gaat,
terug in het asiel is de omgeving weer nieuw en het
katje angstig. Betrokken vrijwilligers helpen mee om
de overgang zo soepel mogelijk te maken. In een
paar dagen moet er veel gedaan worden: leuke foto’s
voor de site, het kitten wordt gechipt, nagekeken en
geënt, ontwormd/ontvlooid. Tel op alle nieuwe geuren, geluiden en mensen en het is niet zo vreemd dat
een lichte terugval in gedrag te zien is. Afscheid blijft
moeilijk, maar het mooiste zijn de goede berichten
na plaatsing. Daar doe je het voor: mens en dier met
elkaar gelukkig zodat een leven op straat niet nodig
is. Op dit moment
zijn er nog 2 boefjes in opvang en
wie weet wat het
jaar nog brengt….

Een zwart poesje werd gevonden met 3 kittens van
een paar dagen oud. Moederpoes was zo erg in de
stress door alle veranderingen dat ze in de aanval
ging naar iedereen die ook maar in de buurt durfde
te komen. Kittens zo vroeg bij moeders weghalen is
zeker geen eerste keuze, de opvoedkunde van moeders is niet te kopiëren door ons mensen. Ondanks
dat poes indrukwekkend fel overkwam had ik wel
vertrouwen in een goede afloop, dus kwam de hele
familie in opvang. Alles bij elkaar heeft het een week
of 3 geduurd voor moederpoes begreep dat niemand
haar kwaad wilde doen en het echt veel gezelliger
was als ze niet zo’n heisa maakte en zich gewoon liet
aaien. Best bijzonder dat ik wel vanaf het begin de
kittens mocht oppakken. Voor de socialisatie is het
belangrijk dat de kleintjes vroeg in handen komen,
wennen aan mensen, huiselijke geluiden en alles wat
daarbij hoort. Na 8 weken ging de hele familie terug
naar het asiel om geplaatst te worden, oef wat was

“de opvoedkunde van moeders is niet te kopiëren
door ons mensen”
het stil in huis.
Dat duurde niet lang. Er werd een vangactie gehouden bij een boerderij met veel katten, waaronder ook
moederpoezen met kittens. De kleintjes waren al een
week of 8, best een beetje aan de late kant voor socialisatie. Van mamapoes hadden ze geleerd dat men6

Katten welzijn?
is dat zijn verwondingen verzorging krijgen. En het
resultaat van één week TLC (tender, love and care)
spreekt boekdelen.

Achtergelaten in het bos
Met het nieuwe werkgebied kregen we ook het Robbenoordbos en het Dijkgatbos erbij. Dat hebben we
geweten: veel konijnen, hanen, kippen en ook katten
extra in opvang.

D

Op de foto
links: Annabel,
een schildpad
met wit poesje. Met de
vangkooi snel
gevangen.

eze prachtige
kater,
Wibo,
werd zwaar verkouden, oogjes dicht van ellende, gevonden langs de kant van
de weg ten hoogte van Den Oever. Gelukkig, na 10
dagen medicatie zag je hem opknappen en Wibo
heeft bij lieve mensen een warm mandje gevonden.

V

Op de foto rechts:
Kater Finn, ook aan
zijn lot overgelaten.

ier kittens, gevonden op een zolder
van een boerderij, compleet met
oogontsteking en heftig verkouden.
De foto’s vertellen het verhaal
van triest naar een positief resultaat. Na een paar dagen, de
oogjes open en op weg naar

Oplappen; zorg “to the max”

Z

ie hier een
foto van kater Jens, nadat hij een
week door ons team is
verzorgt en voorzien van
medicatie. Een vrolijk gezicht, zeker als u hieronder
ziet hoe Jens bij ons binnen werd gebracht. Hoe Jens

een goede gezondheid.

Onze
zorg!
aan al deze verwondingen is gekomen is niet zo belangrijk… Wat wel belangrijk is,
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In de categorie “Komt niet vaak voor…”

H

onze verrassing bleek het al twee
maanden vermist te zijn, van
Texel?! De enige verklaring is dat
iemand het katje bewust heeft
meegenomen, een penning omgedaan om uiteindelijk zoek te
raken in Den Helder. Heel
vreemd, maar gelukkig weer herenigd met zijn baasjes.

et katje was een
aantal
dagen
gesignaleerd in Den Helder centrum. Opvallend was de rabiëspenning aan het halsbandje met nummer. Je zou toch denken dat het
vriendelijke katje een eigenaar zou hebben. Er was
een bijna aanrijding met een scooter voor nodig.. De
politie kwam in actie, de dierenambulance werd gebeld en het katje kwam veilig in opvang. Na binnenkomst werd het katje gelijk op facebook gedeeld. Tot

Reddingsactie
Het is al laat op de avond als de dierenambulance en
een vrijwilliger met vang-vergunning een vangkooi
plaatsen om een moederpoes met haar kittens te vangen, klem tussen 2 schuttingdelen. Best een bijzonder
klusje maar het lukte. Na een dagje opvang in het asiel
ging de familie naar een gastgezin om tot rust te komen
van het avontuur en veilig groot te groeien. Zowel kittens als moederpoes hebben een nieuw baasje gevonden.

Zomaar in een opslagruimte gevonden of van straat geplukt...

D

inmiddels gaat het
goed met Dirk.
Om hem in goede
conditie te houden is de rest van
zijn leven hartmedicatie noodzakelijk. Nu nog een
lief baasje.

eze twee kittens worden gevonden in
een opslagruimte in de binnenstad
van Den Helder. Aan de bewijsstukken te zien had
moederpoes
voldoende vogeltjes gevangen om
iedereen in
leven
te
houden.
Nee, de kittens waren
geen mensen gewend en gingen naar een gastgezin. Na een
paar weken was het kwartje gevallen: mensen waren
oké, sterker nog, mensen zijn leuk. Het zal u niet verbazen, ook deze 2 kanjers hebben hun warme mandje
gevonden.

Veel te klein om op eigen pootjes te overleven. Gelukkig bijtijds gevangen
en na opvang in het
asiel naar een gastgezin. De katjes waren
uitgehongerd,
mager en vooral
geen mensen gewend. Ze hadden dus enige bijscholing nodig op het
gebied van sociale vaardigheden om een paar weken
later lieve baasjes te
vinden.

Benauwd en hoestend werd hij van straat gered deze
leuke cypers met witte kater. De medische controle
leerde dat er vocht achter de longen zat en dat een
hartruis te horen was. Revalidatie duurde lang maar
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