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De bedrijfsleider aan het woord ...

H

alf december heeft
u
de
laatste
nieuwsbrief van ons ontvangen en
wat is er veel gebeurd in het afgelopen half jaar. Eigenlijk te veel om op
te noemen! Het liefst wil ik u natuurlijk alles vertellen over wat we zoal
meemaken op het asiel. Veel wordt
gedeeld op onze facebook pagina,
onder meer de vermissingen van
dieren. Gelukkig ook over de dieren
die weer terug gaan naar de eigenaar en hoe sommige dieren weer
herstellen van de verwondingen.
Dankzij oplettende facebookvolgers
vinden veel dieren hun baasje weer
terug en natuurlijk door de goede
samenwerking met Amivedi.

D

e decembermaand
was gewoon geweldig! Wat hebben wij genoten van
alle acties. Het begon met Winterdromen, vervolgens de kerstmarkt
bij Welkoop in Wieringerwerf en als
hoofdtoetje het geweldige idee van
vrijwilliger Anaïs om de asieldieren
te verwennen met de actie JOLLY
CHRISTMAS. Het nieuwe jaar begon
goed met het geweldige koppel
darttoernooi dat elk jaar voor ons
wordt georganiseerd door de familie
Tims.

W

ij blijven ons
meer dan 100%
inzetten voor de dieren en de medische zorg verlenen dat ze verdienen.
Veel dieren zullen hierdoor langere
tijd in het asiel verblijven omdat
vaak revalidatie of langdurige medicatie nodig is.

O

m ons werk zo
goed te blijven
doen is onderhoud
van het pand een belangrijk aandachtspunt. Uw steun is daarbij hard
nodig,, maar ook voor onze dieren!

W

ij wensen u
veel leesplezier
en een hele
fijne vakantieperiode.

Met vriendelijke groet,
Bianca Engels
bedrijfsleider
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U i t d e w i s t u d a t h o e k ...
Waarom innen we afstandskosten

D

lijk omdat men niet op tijd naar de dierenarts is gegaan, te triest voor woorden.
Alle nieuw binnengekomen dieren, gaan eerst in quarantaine. Daar worden ze nauwlettend in de gaten gehouden. Zo letten we goed op hoe het dier eet en
drinkt. Ook letten we op de urine en ontlasting en hoe
het dier zich gedraagt. Tijdens de wekelijkse ronde van
de dierenarts vindt de medische controle plaats, of eerder als de situatie daar om vraagt. Bij sommige dieren
komt er een vervolgafspraak omdat bijvoorbeeld het
gebit schoongemaakt moet worden, er oorontsteking is
ontdekt of bij een urinecontrole blaasgruis het probleem blijkt te zijn. Met name bij katers kan dit gevaarlijk zijn in verband met verstoppingen.

e hoofdtaak van ’t Schuthok is opvang
voor zwerfdieren. Maar ook afstandsdieren zijn welkom. Zeker als de kans aanwezig is dat
een dier van eigenaar naar eigenaar gaat zonder de
juiste medische zorg met alle vervelende gevolgen van
dien. Wij begrijpen heel goed dat levens kunnen veranderen. Waar in het begin de verzorging en de kosten
geen enkel probleem zijn, kan dat anders komen te
liggen als baasjes hun baan verliezen, er schulden ontstaan en de rekeningen zich blijven opstapelen. Dan is
een helpende hand zeer welkom, ook in het belang van
het huisdier. Bezuinigen op goede voeding en controle
bezoekjes aan de dierenarts lijkt voor het baasje een
voor de hand liggende oplossing, toch kan het op de
lange termijn de kosten hoog doen oplopen. Wacht
men (te) lang met naar de dierenarts gaan, dan kan het
langer duren voordat genezing zich aandient. Met alle
kosten van dien. En soms is genezing niet meer moge-

Alles bij elkaar gaat het om een groot kostenplaatje,
ook bij afstandsdieren. Om onze kosten beheersbaar te
houden worden in de regel afstandskosten in rekening
gebracht. Er zijn echter situaties waar de problematiek
te groot is. Het welzijn van het dier heeft daarbij prioriteit. Overleg is altijd mogelijk.

Voorlichting

R

egelmatig worden wij gevraagd door
scholen om iets te vertellen over ons
werk. Zo hield Petty een boeiend verhaal over het
asiel en het doen van vrijwilligerswerk voor leerlingen
van groep 7 en 8 bij basisschool ‘t Tuselant in Den
Helder in het bijzijn van meester Gijs en meester Sil.
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Elisa

O

p 15 mei werd een schildpadpoesje
gevonden in trieste staat, werkelijk
haar hele lichaam zat onder de wonden. Wat zou er
gebeurd zijn? Bij de dierenarts kreeg ze medicatie om
de jeuk te onderdrukken en zo de huid een kans te
geven om te genezen. Dit heeft tijd nodig en daarom
zit ze nu in een gezellig gastgezin waar ze alle rust,
ruimte en liefde krijgt om te herstellen. Op de foto’s is
het verschil duidelijk te zien. Naar verwachting zal Elisa
binnenkort plaatsbaar zijn.

Andor

had met zijn hartje. Hiervoor krijgt hij elke dag een
tabletje Fortekor. Bloedonderzoek wees uit dat zijn
nieren nog in goede vorm zijn. Tijdens zijn herstelperiode mocht hij in een gastgezin revalideren. Inmiddels
is hij plaatsbaar en ontvangt hij graag bezoek in kattenkamer 3. Andor laat het nog even zien: op de foto
links de wond aan zijn pootje, op de foto hieronder
helemaal in orde.

A

ndor werd gevonden met een behoorlijke wond aan zijn poot. De wond
werd door de dierenarts schoongemaakt en gehecht
waarna het herstel kon beginnen. Tijdens de
medische controle werd ontdekt
dat deze lieve
leuke rode kater
ook
problemen

Ze hebben een beetje hulp nodig...
De teller staat op 435 dagen, zo lang wachten chinchilla's Hen-Wen en Taran
in het asiel op een
nieuw baasje .

tisch om naar te kijken als ze in de schemeruren actief
zijn. Geen tv of computer meer nodig.
Voor meer info over verzorging en leefruimte:
http://www.licg.nl/ng/dieren/zoogdieren/
chinchilla.html of neem contact met ons op.
Misschien dat we de volgende nieuwsbrief
kunnen melden dat ze een goed thuis hebben gevonden, duimt u mee?

Geboren in november
2013 en echt een setje,
ze moeten dan ook
samen geplaatst worden. Het zijn geen knuffeldieren maar fantas3

U i t d e a c t i v i t e i t e n h o e k ...
Winterdromen in de nieuwe Stadshal

W

e schrijven 29 november 2015. Het publiek wist de 3 e editie van Winterdromen in de nieuwe
Stadshal van Schouwburg de Kampanje
massaal te vinden. Uiteraard waren er volop kerstspullen te
koop. Dankzij de inzet van onze FondsenWervingsCommissie
liep de kraam van ‘t Schuthok met allemaal zelf gemaakte artikelen STORM. Bijna alles werd verkocht. Er waren leuke spreukenbordjes,
mooie houten
broodplanken,
3-hoekluiken,
te veel om op
te
noemen.
Meer dan 20
mensen maakten van de gelegenheid gebruik om zich aan te melden als donateur, een fantastisch resultaat.

Een uniek sieraad

E

Kledingactie van Dierenlot

D

en zilveren hanger met het logo van Dierentehuis ’t Schuthok, ontworpen door
Hans Grooff en speciaal gemaakt door
Edelsmederij Engels.

e opbrengst van al uw goede, gebruikte kleding, schoenen en textiel
komt direct ten goede aan de dieren in het asiel. Het
is een blijvende actie, schroom niet om ook uw familie, vrienden en kennissen te vragen mee te doen. Alle
kleine beetjes helpen en... dit jaar is al 3585 ingezameld, we zijn er trots op!

Bent u een dierenvriend en wilt u dit voor altijd bij u
dragen, steun ons en bestel deze zilveren hanger via
info@schuthok.nl. Vergeet u niet om uw naam, adres en
telefoonnummer te vermelden?
Een Zilveren Schuthok hanger
kost € 25,00, waarvan € 7,50
naar Dierentehuis ’t Schuthok
gaat!
Zilveren Schuthok hanger inclusief donkergroen (huisstijl)
lerenveter met edelstalen bajonetsluiting kost € 27,50 ook
daarvan gaat € 7,50 naar Dierentehuis ’t Schuthok!
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U i t d e a c t i v i t e i t e n h o e k ...
Activiteiten in december

Nieuwe schuren

E

D

xtra ruimte was hard nodig bij de konijnen en na lang wikken en wegen 2 nieuwe schuren! De oorspronkelijke ruimte bij de konijnen
was te klein om op te splitsen in een quarantainedeel
en een pensiondeel. Een goede quarantaineruimte is
noodzakelijk. Vorig jaar was er een periode van Myxomatose, een zeer besmettelijk en dodelijke konijnenziekte. Gelukkig geen ernstige ziektegevallen in ’t
Schuthok dankzij een goede hygiëne en de nodige
voorzorgsmaatregelen maar toch. Het andere deel van
deze nieuwe schuur is een ruimte voor pensionkonijnen. Het kan immers gebeuren dat iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen of op vakantie gaat
en geen oppas heeft om voor het konijn te zorgen.

aarna de kerstactie “Jolly Christmas”.
Het begon allemaal met een ideetje
van onze vrijwilliger Anaïs. Zij wilde graag iets speciaals regelen voor de dieren in het asiel. Elk dier kreeg
zijn of haar eigen
specifieke wensenlijstje. Enkele
voorbeelden:
grote
kluiven
voor de Mechelse
herderdames
Daisy en Fien om
verveling te voorkomen, knabbelstaafjes of lekker
hooi voor de konijntjes en voor
de poezen een
lekker
zacht
mandje. Mensen
Anaïs, creatief organisatietalent
die wilde meeJOLLY CHRISTMAS!
doen konden een
dier uitkiezen, daar een cadeautje voor uitkiezen voor
onder de kerstboom in het asiel. Met de kerst werden
alle pakjes door ons persoonlijk aan de gekozen dieren gegeven, voor de gulle gevers werden er foto’s
gemaakt. De hele actie was te volgen op facebook, het
‘Jolly Christmas fotoalbum’. We hadden niet verwacht
dat het zo’n enorm SUCCES zou worden!

Het was even puzzelen om de juiste oplossing te vinden maar de
nieuwe konijnenflats zijn ideaal
met
voldoende
ruimte voor de
konijnen en goed
schoon te houden:.
De andere schuur
is ingericht als
opslag voor alle
vervoersmanden,
hondenmanden,
benches, draadkooien en kattenbakken.

De koffiekeuken met alle pakjes….
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U i t d e m e d e d e l i n g e n h o e k ...
Open Dag!

T

ijdens onze open dag op zaterdag 14 mei met hier en daar een regenbui en stevig windje maar
ook een heerlijk zonnetje, alle weertypen zijn voorbij gekomen. Het was niet heel erg druk, wel een
heel gezellige dag met als hoogtepunt 2 demonstraties Doggy Dance.
Vrijwilligster Martine en haar hond Daya lieten zien wat je allemaal kunt
bereiken en hoe leuk samenwerken is. Daarna was het de beurt aan
asielhondje Lady. Over de hindernissen? Geen probleem, ze had er
echt lol in. Samen met medewerker Marjan deed Mechelse herder Fien
een speurparcours, met heerlijke koekjes  Succes verzekerd.

Een dag om nooit te vergeten, 7 juni 2016!

P

De achterruit is met een
steen ingegooid. Sloten
zijn geforceerd en een
deel van de inhoud is
vernield. Aan de passagierskant is het raam
zwaar beschadigd.

oging tot inbraak Dierentehuis ‘t Schuthok.
In de avond/nacht van maandag op dinsdag is er geprobeerd in te breken in ‘t Schuthok. Gelukkig is het deze criminelen niet gelukt binnen te komen. Wel is er heel veel schade aangericht. Met betonnen tegels zijn alle ramen ingegooid.
Met een afvalcontainer is geprobeerd de voordeur
te forceren waardoor de deur beschadigd is. Ook
de dieren
transport
ambulance
van ‘t
Schuthok
heeft het
moeten
ontgelden.
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U i t d e v r i j w i l l i g e r s h o e k ...
Voorstel ronde vrijwilligers!

vindt en bij wie je iets voorzichter moet zijn.

M

Rechts op de foto: vrijwilligster Alie Biegstraaten, ruim 5
jaar geleden begonnen om alle asielkatten te verwennen en aandacht te geven gemiddeld 2 middagen per
week. Daarnaast helpt ze ons regelmatig uit de brand
bij het voeren van de katten. Met name in de vakantieperioden zijn extra handjes welkom als de meeste vrijwilligers op vakantie zijn. Net als Bets niet zo gauw
bang voor een blazende kat of een uithaal.

eer dan 60 vrijwilligers zijn in ’t
Schuthok actief, ieder op zijn of
haar manier, en daar zijn wij best
een beetje heel erg trots op. Om u een beetje een
beeld te geven een paar voorbeelden van de werkzaamheden:

Vrijwilligers-echtpaar Arthur en Elly van Zon zijn al
meer dan 8 jaar wekelijks in het asiel te vinden. In eerste instantie alleen Arthur als begeleider van een verstandelijk beperkt persoon als
aaielaar bij de katten. Na een
verhuizing van de deze cliënt
ontstond het idee om met de
asielhonden te gaan wandelen. Een win-win situatie want
zowel Arthur als Elly als de
hondjes worden blij van een
fijne wandeling buiten in de
natuur. Op de foto asielhondjes Lady en Rebbel die ieder
nog een baasje zoeken.

 Schoonmaak van de hondenkennels, kattenkamers en
quarantaineruimtes

 De aaielaars, de mensen die aandacht geven aan de
katten

 De doggywalkers, de mensen die met de asielhonden
gaan wandelen

 Klusjesmannen, klein technisch onderhoud, schilderwerk e.d.

 Gastgezinnen voor socialisatie katten/kittens
 Gastgezinnen voor moederpoezen
 Gastgezinnen voor kittens zonder moeder
 Mensen met groene vingers voor tuinonderhoud
 Vrijwilligers die meehelpen in de middag als het asiel
open is voor bezoekers

Vrijwilligers Ria en Sjaak van Soelen zijn al sinds 1999
een vertrouwd gastgezin voor moederpoezen. Ongelooflijk maar waar, ze hebben tot nu toe 44 moederpoezen met kittens opgevangen en daarbij heel wat
kleintjes geboren zien worden. In totaal 183 kittens, een
ongelooflijk aantal.

 Bestuursleden zijn ook vrijwilligers!
 Het bijhouden van de website en www.ikzoekbaas.nl
en het schrijven van alle verhaaltjes om de asieldieren
voor te stellen

Helaas kunnen we niet alle vrijwilligers in onze nieuwsbrief vermelden, maar graag willen wij een aantal mensen aan u voorstellen:

Ria deed voorheen ook de
nazorg van geplaatste asieldieren. Nu zorgt zij voor een juiste registratie van de chipgegevens als de dieren een nieuw
baasje hebben gevonden. Niet
vergeten, we kunnen ook altijd
bij haar terecht als er iets gemaakt moet worden zoals
hangmatjes of een krabpaal heeft dringend behoefte
aan een nieuw stofje. Sjaak helpt ons 2x per week bij de
honden in de dagelijkse schoonmaak. Maar ook als er
iets geschilderd moet worden, staat hij klaar om te helpen. De 2 nieuwe schuren zijn o.a. door hem in de lijnolie gezet, een pittige klus, respect.

Links op de foto:
vrijwilligster Bets
van Ormel, al
meer dan 12 jaar
actief in ’t Schuthok. Bets doet
een deel van de
nazorg van geplaatste katten en is wekelijks in de kattenkamers te
vinden om de katten aandacht te geven. Ook coördineert ze de andere aai-vrijwilligers. Zij kent de katten
bijna net zo goed als de vaste medewerkers zodat ze
mensen goed kan informeren wie aaien erg prettig
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