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De bedrijfsleider aan het woord ...

L

ieve donateurs, vrienden
van Dierentehuis ’t Schut-

hok,

Het is bijna niet te geloven: alweer 10
jaar geleden dat ik begonnen ben bij
Dierentehuis ’t Schuthok! Op zoek naar
een hondje zag ik op de website de
vacature “Dierverzorger”. Die sollicitatie veranderde mijn leven. Ik begon op
de zondag als dierverzorger, maar al
snel werden het meer dagen in de
week. Na een half jaar werd ik assistent
bedrijfsleider en kort daarna werd ik
gevraagd als bedrijfsleider. Mijn “Ja”
was zonder twijfel, maar betekende
wel de start van een heel druk jaar. Er
moest een diploma worden gehaald,
dat samen met een nieuwe functie was
meer dan pittig maar het is gelukt,
vakbekwaamheid gehaald.
Na 10 jaar kan ik zeggen dat het en
wereldbaan is, waarvoor je stevig in je
schoenen moet staan. Je moet snel
kunnen schakelen vanuit het standpunt
dat problemen om oplossingen vragen
en dus actie. In mijn begintijd was er
nog een grote groep katten, 48 om
precies te zijn, in het asiel, die weliswaar financieel geadopteerd konden
worden maar niet plaatsbaar waren. In
een periode van 3 maanden zijn alle
katten uit die groep gevangen en onder narcose volledig medisch nagekeken. Daarna werd voor elke kat een
nieuw thuis gezocht. Al met al heeft
het 3 jaar geduurd voor iedere kat een
warm mandje vond.
Voor alle duidelijkheid: elk dier mag
net zo lang blijven als nodig is om ge-

plaatst te worden. Voor sommige dieren duurt het nu eenmaal langer dan
voor anderen die wel snel een plekje
hebben.
Door
onze
eigen
website
www.schuthok.nl en door de site
www.ikzoekbaas.nl van de Dierenbescherming zijn in de voorbije jaren
gelukkig heel veel dieren geplaatst.
Tegenwoordig speelt Facebook ook
een belangrijke rol. Het delen van gevonden en vermiste dieren zorgt er
voor dat een groot aantal dieren herenigt worden met hun baasje. Daarnaast delen we berichtjes van ‘achter
de schermen’ zodat iedereen kan meeleven met wat er in het asiel gebeurd,
de leuke dingen en de verdrietige kanten. In de loop der jaren hebben we
een groot aantal volgers gekregen, de
teller staat zelfs al op 8500! Voor sommige dieren is extra hulp nodig bijvoorbeeld als een dure operatie noodzakelijk is. Een oproep op Facebook is
nooit tevergeefs, de reacties zijn meer
dan hartverwarmend. Ook oproepjes
voor kattenvoer geven altijd een geweldig respons. Heerlijk om te merken
dat mensen meeleven, ik ben trots op
onze volgers.
In deze nieuwsbrief weer veel verhalen
met natuurlijk de asieldieren in de
hoofdrol. En we kondigen met blijdschap ons nieuwe adoptieplan aan.
Nieuwsgierig? Kijk snel op de volgende
Bladzijde!

Ik hoop dit werk nog jaren met vreugde en ja, soms ook een traan te mogen
doen, alleen mogelijk door een sterk
team van medewerkers, vrijwilligers en
bestuur.

Uw bedrijfsleider, Bianca Engels.
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U i t d e w i s t u d a t h o e k ...
Nieuw AdoptiePlan

Z

Juist voor deze dieren is er het AdoptiePlan: dieren die
langer in het asiel zijn zoeken een financieel baasje.
Na plaatsing stopt de adoptie. Hoewel, wij hopen natuurlijk dat u dan een nieuw adoptiedier uitkiest.

oals u weet vangt Stichting Dierentehuis ’t
Schuthok zwerf- en afstandsdieren op (honden, katten, konijnen en knaagdieren). De redenen voor
afstand kunnen heel uiteenlopend zijn:
door omstandigheden niet langer in
staat om voor het dier te zorgen, financiële problemen, of omdat het baasje
Mara
ziek is geworden of zelfs overleden. Het
komt ook voor dat een dier probleem
gevend gedrag laat zien, soms met medische oorzaak, soms omdat baas en
dier geen goede match zijn. Zwerfdieren kunnen dieren zijn die geen baasje
hebben, gewond geraakt zijn of de weg
kwijt. Soms is er zoveel gebeurd dat een
dier het vertrouwen in mensen kwijt is
Boris
geraakt.

Misschien is het voor u geen optie om
een dier in huis te nemen, door allergie,
te vaak van huis of om een andere persoonlijke reden. Ook dan kan het
AdoptiePlan uitkomst bieden. U stelt
zelf de hoogte van de bijdrage vast, er
is geen minimum of maximum bedrag,
alle steun is welkom.
Hoe werkt het?
Heeft u belangstelling, dan maken we
een afspraak om alles samen door te
bespreken. U krijgt alle informatie van
het dier van uw keuze en ook waarom
juist dit dier in aanmerking komt voor
ons AdoptiePlan. Als financieel adoptant ontvangt u een mooie foto van ‘uw dier’ en
zorgen we voor een maandelijkse update hoe
het met hem of haar gaat. Plus u ontvangt 2x
per jaar de nieuwsbrief van ’t Schuthok. En om
het nog persoonlijker te maken, u kunt op afspraak uw adoptiedier bezoeken (als de situatie
het toelaat).

Veel dieren vinden relatief snel een nieuw baasje,
voor anderen duurt het langer, de zogenaamde
langzitters. Gewonde dieren kunnen veel zorg
nodig hebben, denk aan medische onderzoek,
bloedonderzoek, röntgenfoto’s, een operatie
met daarna revalidatie, medicatie enz. enz. Dat
alles kost veel geld.

HELPT U ONS HELPEN? ALVAST BEDANKT!
Maupi

Enkele cijfers...

I

Daarnaast staat de
teller van onze volgers op Facebook
inmiddels op 8500!!

n het eerste kwartaal is er maar
liefst 1350 kilo aan kleding
ingezameld!! Alle inkomsten daarvan komen ten
goede aan de asieldieren.
Uiteraard blijven wij inzamelen voor de dieren.
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U i t d e k a t t e n h o e k ...
Marijn

T

stond gepland, zijn pootje werd geamputeerd. Regelmatig moest het verband verschoond worden. Gelukkig mocht hij tijdens de revalidatie naar een gastgezin.
Bij de laatste controle op 22 maart was er goed
nieuws: de dierenarts vond de wond er keurig uitzien,
de hechtingen mochten verwijderd worden.

oen Marijn, een cyperse rood-witte kater, werd gevonden, liep hij mank met
zijn achterpootje. Op 2 maart werd een röntgenfoto
gemaakt om te zien wat de reden zou zijn waarom hij
niet op dat
pootje
kon
staan.
Het
bleek te gaan
om een oude
luxatie van het
hakgewricht,
helaas scheef
aan elkaar gegroeid wat de
pijn verklaarde.
Marijn wachtend op zijn operatie...
Geen
goede
uitslag dus, onherstelbaar beschadigd, arme Marijn.
Eerst antibiotica zodat zijn wonden goed konden genezen ontstaan door het slepen van zijn pootje over
de grond. Op 8 maart was het zover, de operatie

Marijn revaliderend na zijn operatie

Marijn heeft inmiddels een liefdevol huisje gekregen
en geplaatst.

Asielwerk, het blijft verrassend.

I

n heel 2017 hooguit 25 kittens gehad en nu?
Het aanbod is enorm!! De teller staat inmiddels
op 53 kleintjes, in leeftijd variërend van 2/3 weken tot
negen weken. Liefdevol opgevangen door onze gastgezinnen. De kittens komen rond negen weken leeftijd

weer terug in het asiel, dan krijgen ze hun eerste vaccinatie en worden ze gechipt zodat ze plaatsbaar zijn.
Volgens schema zijn nu elke week kittens plaatsbaar…
Actuele informatie kunt u vinden op onze site
www.schuthok.nl of via facebook.
Groepsfoto van maar liefst 17 kleintjes…
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
Boris, een Mastino Napolitano

H

Omdat dit soort kosten uitzonderlijk zijn voor ons budget is het bericht gedeeld op facebook. Het resultaat
was geweldig!! Binnen 24 uur was er € 2300 gestort,
iedereen leefde zo ontzettend mee met Boris. Heerlijk
om zoveel dierenvrienden te hebben, we waren er stil
van…

et was hartverscheurend. Op 22 Februari 2018 stond Boris, een Mastino
Napolitano, voor afstand aan de balie. Het eerste dat
opviel waren zijn ogen, hij had bijna geen zicht meer
door de cherry eyes (de traanklieren die normaal gesproken achter het 3e ooglid bevinden zijn nu duidelijk
zichtbaar) en andere problemen. Met ontstoken, tranende ogen keek Boris ons aan. Tja wat moet je zeggen, waarom? Het enige waar wij aan dachten was:
deze hond heeft dringend hulp nodig. Een van onze
dierenartsen heeft onder narcose gekeken of de operatie in eigen beheer kon worden uitgevoerd. Helaas,
dit was te ernstig, hiervoor was 2 e lijns medische zorg
noodzakelijk. Boris kreeg een doorverwijs naar Medisch
Centrum
Amsterdam. De
eerste keer was
vooronderzoek
waarna de operatie kon worden
ingepland.
De
kosten
waren
aanzienlijk, Boris
had niet alleen
cherry eyes, ook
was er schade
door entropion
(naar
binnen
krullend ooglid)
en was lifting van
de huidplooi boBoris voor het eerste onderzoek in het
ven zijn ogen
MCA.
noodzakelijk.

Maar.. tijdens het herstelproces bleek hij een bultje te
hebben bij zijn linker achterpoot, een bult die groeide.
Boris opnieuw onder narcose, bult verwijderd en gelukkig prima genezen. Met het delen van alle berichtjes rondom deze grote grijze kanjer waren er mensen
die belangstelling voor hem hadden. Er volgde een
kennismaking, met positief resultaat: half juli gaat hij
definitief naar zijn nieuwe baasjes, hoera!

Hoewel we hadden gehoopt dat het terugplaatsen van
de traanklieren een optie was, bleek dat tijdens de
operatie niet zo te zijn. Omdat het probleem al zo lang
bestond was er teveel bindweefsel en zouden de
klachten snel terugkomen. De enige optie was om de
traanklieren die het probleem veroorzaakten te verwijderen. Er zijn gelukkig nog meerdere klieren die een
gedeelte van de traanproductie kunnen opvangen,
maar de ogen moeten wel meerdere keren per dag
gedruppeld/gezalfd worden.

Het geweldige resultaat na 8 dagen van de operatie.
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U i t d e h o n d e n h o e k ...
We gaan naar buiten!!

O

Zo af en toe hebben sommige asielhonden een bofje, zo is Jax één van
de wandelmaatjes van onze ervaren
dierverzorger. Met een beetje sturing
lukt het prima om samen te wandelen
in Quelderduin, op de fiets heen, spelen met de bal, heerlijk zwemmen,
kortom even genieten buiten het
asielterrein. En niet alleen Jax geniet
van deze momenten ☺

p 11 maart organiseerde de Helderse
Vallei samen met het Dierentehuis ’t
Schuthok de jaarlijkse hondenwandeling. Iedereen met een hond is welkom om mee te lopen, de route is in
principe voor iedereen goed te doen.
Wij van ’t Schuthok hadden ook 2
honden mee: Tess en Jax. Alles verliep in goede harmonie, de asielhondjes hebben genoten (en wij
ook).

U i t d e b i j d r a g e h o e k ...
Bij de tijd...

E

lk jaar maken de vrijwilligers leuke artikelen voor de verkoop, en de opbrengst
gaat volledig naar de asieldieren. Zo zijn er al een keer
slaapzakken gemaakt voor katten en knaagdieren, en
sleutelhangers die speciaal gehaakt werden in de vorm
van een hond, kat of uiltje. Maar dit jaar zijn de poezenklokken voor € 7,50 per stuk, in de leuke kleuren
groen, geel, rood en wit. We hebben staande modellen
en hangende modellen.
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U i t d e p l u i m v e e h o e k ...
Nog nooit zoveel achtergelaten dieren...

A

tenleven”, een landelijk gelegen boerderij waar de kippen na de verplichte 14 dagen opvang mogen blijven.
De hanen worden permanent opgevangen door Het
Ganzenparadijs in Dalen, een afstand van maar liefst
180 km. Het is een
hoge kostenpost
voor ’t Schuthok
want behalve de
transportkosten
kost het ook eenmalig 25 euro per
haan. Laten we
hopen dat het 2e
deel van 2018 minder grote aantallen hanen en kippen laat zien, in
het belang van de
dieren en in het
belang van onze begroting…

lleen al dit jaar meer dan 50 (!) hanen
en kippen gedumpt in landelijk Hollands Kroon en Den Oever bos. Vrijwilligers Astrid en
Ingrid kost het veel
tijd en energie om
de dieren te vangen.
Vrij los laten lopen is
geen optie, deze
dieren horen niet in
de vrije natuur thuis.
Hoewel ’t Schuthok
verantwoordelijk is
voor de opvang, is
het
daadwerkelijk
opvangen en verzorgen
ondergeVanger(s) in actie
bracht bij “Het Bui-

U i t d e k o n i j n e n h o e k ...
Foutje?!!

B

mochten met dierverzorger
Yvette
mee naar huis, gezellig in gastopvang.
Het resultaat was
geweldig,
prima
verzorgd en gesocialiseerd. Alle kleintjes hebben een
mooie
toekomst
gekreDrie toppers na 7 weken….
gen en
zijn inmiddels geplaatst!

ugs en Bunny kwamen voor afstand in
het asiel wegens privé omstandigheden
van de eigenaar. Ze hadden in het verleden weleens
een nestje gehad maar nee, nu echt niet meer bij elkaar. Alleen voor het vervoer naar het asiel. Maar dat
was maar een heel klein reismandje en
hooguit 10 minuten. Hmm, zullen we
toch maar voor alle zekerheid 35 dagen
aanhouden voordat we ze gaan plaatsen? Je weet maar nooit. En ja hoor, de
volgende dag bleek Bunny bevallen van
drie schattige lampreitjes, wauw. Ze
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