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Lieve donateurs, vrienden,

Behoefte aan
gezelschap
In deze crisis is er veel
behoefte naar gezelschap
van een hond of kat. Er zijn
telefoontjes of mailtjes met
het idee om een hond
tijdelijk in huis te nemen. Dat
is natuurlijk niet onze
bedoeling, het gaat om het
vinden van een definitief
nieuw thuis. Met steeds
wisselende omstandigheden
is een dier niet gebaat.
Vandaar dat wij ook nu voor
iedere plaatsing een gesprek
houden om te zien of het een
goede match is of niet.
Impulsaankopen zijn bij ons
geen optie.
Ook zien wij de financiële
gevolgen van de crisis. Dieren
komen voor afstand omdat
de eigenaar geen geld meer
heeft. Dit is nog maar het
begin, wij vrezen het ergste
als deze crisis langer
aanhoudt.

Het is een bizarre tijd met het coronavirus en alle bijbehorende maatregelen.
Voor het asiel, maar zeker ook voor het pension. Vrijwel alle pensionkennels
zijn leeg, vakanties zijn geannuleerd. Terwijl aan de asielkant het aantal
honden wisselend stijgt. Gelukkig plaatsen we ook regelmatig een hond. De
leegstand bij het pension heeft natuurlijk een direct effect op onze
inkomsten. Wat zijn we blij met alle donaties en sponsoring van zoveel lieve
dierenvrienden om ons door deze moeilijke tijd te helpen! Mensen die
diervoeding komen brengen, u als vaste donateur van ’t Schuthok met een
maandelijkse bijdrage en alle mensen die meedoen als financieel
adoptiebaasje van een asieldier. U maakt ons werk mogelijk! Want dat we
niet gemist kunnen worden in de zorg voor dieren, dat laat deze nieuwsbrief
onmiskenbaar zien.

Corona-maatregelen
Alles gaat op afspraak, niet meer dan één klant tegelijk aan de balie. De
afspraken worden verdeeld over de dag om zo min mogelijk publiek in het
asiel te hebben. Ook is er plexiglas geïnstalleerd bij de balie als veilige barrière
tussen medewerkers en klanten. De voordeur is standaard gesloten, mensen
moeten echt aanbellen. Contact vindt plaats op 1,5 meter, helaas
noodzakelijk voor u en onze veiligheid.
Het allerbelangrijkste is gezondheid voor u en ons zodat wij kunnen blijven
doen waar ons talent ligt: een goede opvang voor dieren en bijdragen aan
herplaatsing bij nieuwe baasje. Veel leesplezier en dank u wel voor uw steun!
Uw bedrijfsleider, Bianca Engels
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Sammy

Succesvolle plaatsingen
Bo

Ze heeft
er lang
op
moeten
wachten,
heel erg
lang.
Over wie we het hebben?
Sammy onze kruising herder
labrador. Bijna drie jaar in het
asiel, elke dag hetzelfde kennel
en speelweide. Haar ‘handicap’?
Ze houdt niet van soortgenoten
en andere dieren. En dat is
natuurlijk in het dagelijks leven
best een beetje lastig, dat
kunnen we niet ontkennen. Aan
de andere kant: ze is wel heel
erg lief voor mensen! Eind
december komt er een mailtje
binnen. Een uitnodiging voor
kennismaking volgt en we
blijken oude bekenden te zijn.
Jaren geleden hebben deze
mensen ook een asielhondje bij
ons geadopteerd en ze zijn op
zoek naar een wat oudere hond
(Sammy is
inmiddels
9 jaar) dat
al heel
lang op
een baasje
wacht.
Sammy is
van harte
welkom. Thuis moet er nog het
een en ander in orde gemaakt
worden, maar begin januari was
het dan zover: Sammy is
geplaatst!! Het gaat goed,
regelmatig komen er mailtjes
met leuke foto’s als bewijs dat
baasjes en hond gelukkig met
elkaar zijn.

Afscheid nemen bestaat niet? Toch wel en het is best moeilijk. Zeker na
ruim twee jaar verzorging in het asiel waar je toch een band opbouwt met
de dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Belangstelling voor Bo, het
klonk positief. Met een stappenplan en meerdere bezoeken is het onder
deskundige leiding van dierverzorger Yvette gelukt om Bo te laten wennen
aan een nieuw mens in zijn leven. Niet alleen kennismaken maar ook een
band opbouwen. Als bange jonge hond is Bo in het asiel gekomen en in de
jaren won hij een zacht plekje in het hart bij velen maar bij Yvette in het
bijzonder. Hij mocht vaak mee, lekker op stap samen met asielhond Monti.
Telkens iets minder bang, met nieuwe ervaringen in zijn rugzakje en nu
zonder Monti maar wel samen met een nieuw baasje. Daar doe je het voor.
Toch zijn er op de dag zelf de nodige traantjes gevloeid. Het goede nieuws?
Nieuw baasje en Bo zijn helemaal blij met elkaar!

Witneus en Zwartje
Het is gelukt, na 302
dagen eindelijk een
definitief plekje. De
katers Witneus en
Zwartje kwamen
beiden heel schuw in
het asiel. Ooit aan
komen lopen bij de
vinder, tot het noodlot
toesloeg en de katten
naar het asiel kwamen. Het duurde lang maar uiteindelijk vonden ze een
nieuw thuis. Dat ging een tijdje goed maar telkens in pension wegens
uithuizig zijn van de baasjes ging niet in de koude kleren zitten. Witneus en
Zwartje werden er heel onzeker van en kwamen uiteindelijk terug in het
asiel, op zoek naar een echte definitieve woonplek. In de tijd werden ze
steeds makkelijker in de omgang, lekkere hapjes hebben zeker bijgedragen
aan het resultaat. Hoogste tijd voor een beetje aandacht in de krant en een
speciaal oproepje op Facebook. Het resultaat was een telefoontje, de
belangstelling werd een positieve klik en Witneus en Zwartje werden
geplaatst bij lieve mensen waar ze alle ruimte krijgen om zichzelf te mogen
zijn en het gaat goed!

3

Hoe kun je?

Vroeg op pad, een vader en zoon uit
Amsterdam naar Den Helder voor
een wedstrijd. Wat een gezellig
toeristische route had moeten zijn,
werd een ervaring met een bittere
nasmaak. Aan de kant van de weg bij
het Amstelmeer werd een
vervoersmandje gezien. Leeg? Nee,
niet leeg, er zat een zwart wit
katertje in! Deurtje gesloten, het
katje kon geen kant op, alleen maar
hopen dat iemand het opviel om
gered te worden. Dankzij deze
oplettende mensen is het goed
gekomen en heeft het katje een
liefdevolle toekomst gekregen bij
een nieuw baasje. Je moet er toch
niet aan denken hoe het ook had
kunnen aflopen.

Bobby
Is een kruising Maltezer leeuwtje, ook wel Boomerhondje genoemd, van
8 jaar oud. Zijn komst in het asiel had alles te maken met heel verdrietige
persoonlijke omstandigheden. We kenden hem al een beetje van zijn
pensionperiode dus helemaal onbekend was Bobby niet. Nadat duidelijk
werd dat hij voor afstand zou komen, duurde het nog even voor we hem
mochten voorstellen. Dat had alles te maken met een noodzakelijk
opknapbeurtje.
Bij de dierenarts tijdens het enten werd een hartruis geconstateerd, tijd
voor actie. Met 2x daags hartmedicatie ging het eigenlijk heel erg goed, en
in een worstje gaat het tabletje moeiteloos naar binnen. Belangrijk dat zijn
hartje goed blijft functioneren, zeker omdat Bobby onder narcose moest
vanwege zijn gebit. Van een aantal tandjes en kiesjes is afscheid genomen,
wat overbleef is fris schoongemaakt. En als finishing touch volgde een
bezoekje aan de trimsalon, alle klitjes de deur uit, lekker een korte coupe.
Om zijn darmpjes in goede vorm te houden, of beter gezegd het product
van zijn darmpjes, krijgt hij speciale dieetbrokjes, namelijk Intestinal brokjes
van Royal Canin.
Een heel lief en gezellig hondje, en helemaal weg van een balletje. Hij komt
zelfs het balletje terugbrengen. Een belangrijk punt van aandacht: Bobby is
helaas niet zindelijk. Als hij moet dan moet hij, of dat nu buiten is, of in
huis. Zijn nieuwe baasjes zagen het als een uitdaging en waren enthousiast
om dit manneke een nieuw thuis aan te bieden. Bobby kreeg zelfs een lief
vriendinnetje, het was alsof hij haar al jaren kende zo leuk! Gelukkig
hebben we goede berichten van zijn nieuwe baasjes mogen ontvangen, al is
de zindelijkheid nog niet helemaal in orde, ze zijn wel blij met hem.

4

Medisch
Maudi
Poes Maudi zoals ze officieel heet is al een poosje in het asiel. Ze is op 17 januari binnengekomen, broodmager.
Opvallend detail: haar tongetje hing naar buien. Wat bleek, heel haar bekje was ontstoken terwijl de slijmvliezen juist
bleek waren. Door alle vlooien die bloedarmoede hadden veroorzaakt. Een verdrietig katje dus. De tegenactie werd
ingezet met antibiotica in meervoud en natuurlijk een behandeling tegen vlooien en wormen. Ook volgde een
gebitsbehandeling met als resultaat dat Maudi precies nog twee tandjes over heeft. Je kunt het haast niet voorstellen
maar ondanks alle ontstekingen is Maudi gek op eten: gemalen brokjes, aangemengd met wat lauw water en
zachtvoer. Langzaam ging het beter en werd het ook weer een actief katje dat zich reuze vermaakt in de kattenkamer.
Met de ontstekingen is het een wankel evenwicht, momenteel is het redelijk onder controle met om de dag een
pilletje Prednoral en 2-wekelijkse controle bij de dierenarts. Duimt u mee voor een goede toekomst voor Maudi?

Foto: Maudi na behandeling

Foto: Maudi bij binnenkomst

Medisch
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Seniorencheck
oudere kat
Katten worden steeds ouder en krijgen daardoor ook vaker
ouderdomskwaaltjes. Omdat katten pijn en ongemak nauwelijks
laten zien, kom je er pas (te) laat achter dat er iets mis is en heeft je
kat waarschijnlijk onnodig lang pijn geleden. Een jaarlijkse
‘seniorencheck’ bij de dierenarts is daarom echt belangrijk voor
katten vanaf 8 jaar. Daarnaast zijn er nog andere manieren om goed
te zorgen voor je oudere kat. foto: opa Wout

De kattenbak
•
•
•
•
•

Houd de kattenbak goed in de gaten en schep deze minstens 1 x per dag uit. Katten met diabetes,
nierfalen en/of te snel werkende schildklier drinken meer en plassen dus ook meer.
Katten met artrose hebben moeite met een hoge instap, maar ook met trappen lopen. Kies een grote,
open bak of eentje met een ruime, lage instap. Zet deze onder ‘pootbereik’ van je kat (niet op zolder).
Kies liever voor zachte kattenbakvulling. Ook al doet je kat het al jaren op houtkorrels, als hij artrose
heeft is het heel pijnlijk om op die staafjes te staan. Met name als een kat moet poepen (en hij dus meer
kracht moet zetten) kan hij pijn ervaren.
Maak de laag grint niet te dik (7-10 cm), ook dat maakt dat je kat minder stabiel staat.
Katten met dementie kunnen de kattenbak soms niet meer vinden. Voor hen is het fijn als de leefruimte
beperkt wordt, dat geeft juist een veilig gevoel.

Eten en drinken
•
•
•

Katten met artrose vinden het niet fijn als ze te veel door hun pootjes moeten zakken om te eten of te
drinken. Zet de bakjes daarom op een verhoging, zodanig dat de kat comfortabel kan blijven staan. Zo’n
verhoging kan in principe van alles zijn, als het maar de goede hoogte heeft en goed schoon te maken is.
Ook bij oudere katten moeten voer en water minimaal twee meter uit elkaar staan, zodat ze goed blijven
drinken.
Bij hele oude katten gaan de zintuigen achteruit. Een beetje warm water over het natvoer maakt dat de
geur van het eten sterker wordt en geeft de kat meteen extra vocht.

Slapen
•
•
•

Hoe ouder katten worden, hoe meer ze zullen slapen. Let er echter wel op dat de kat niet gaat slapen omdat
hij door bijvoorbeeld artrose niet meer wil bewegen!
Zorg voor comfortabele slaapplekken waar de kat goed bij kan. Maak opstapjes zodat hij niet meer op de
bank of de vensterbank hoeft te springen.
Pijnlijke poezenbotjes hebben veel profijt van warmtekussentjes, snuggle safes etc.

Spelen
Spelen? Ja, spelen! Niet iedere kat van boven de acht is ineens een krakend, broos oudje geworden. Er zijn steeds
meer katten van 16 die nog succesvol jagen en met veel plezier door het huis rennen! Kijk daarom goed naar je kat
en wat hij nog kan en wil.
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Donatiebox
Het was al langer een wens, een echte donatiebox van/voor ’t
Schuthok, maar hoe pak je dat aan, hoe ga je dat ontwerpen? Daarbij
moet je soms over de muren van het asiel heen denken.

Speurtocht

De vader van vrijwilligster Evelien wilde zich er wel aan wagen. Zijn
dochter gaf de volgende aanbeveling: “Mijn vader is heel secuur en
kan heel goed dingen maken.” Daar werden wij heel enthousiast van
dus kreeg pap een berichtje of hij voor het asiel donatieboxen wilde
maken? Vader twijfelde geen moment en reageerde met een
standvastig “Ja hoor!!”.
Zo ongeveer wekelijks werden we op de hoogte gehouden van het
zaagwerk, de scharnieren, het ronde plexiglas plaatje, de slotjes. En
wauw, wat zijn ze mooi geworden. Zo trots, eigen originele
donatiebozen! Grote dank aan de vader van Evelien want met het
geweldige aantal van 25 zijn er heel wat uurtjes in gaan zitten.
De donatiebox kan in bruikleen worden gebruikt voor verjaardagen,
jubilea, inzamelingsacties en nog veel meer. Mocht u interesse
hebben, neem gerust contact met ons op.
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Ook bij de honden zijn er bezigheidsmogelijkheden
Bij detectie zoekt de hond naar een verborgen stof of geurbron, bij speuren wordt een spoor gevolgd. Vanwege de
coronamaatregelen ligt het speuren onder leiding van Speurhonden Texel een beetje stil maar detectie kunnen we
ook in huis oefenen. De hond wordt in stapjes geleerd om zelfstandig op zoek te gaan naar waar de geur verborgen
is en wat vinden de honden het geweldig om te doen!

Naast dit serieuze werk is ook de ballenbak behoorlijk populair om de speelweiden op te vrolijken. De neusjes gaan het
aan werk, op zoek naar lekkere voertjes tussen de ballen. Oké, een enkeling vindt de ballen leuker dan het voertje ;-)
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Dierenwelzijn
Het is een feestje om te zien.
Wat je allemaal niet kunt
doen met heerlijke voertjes en
een uitdagende voerbak.

En gelukkig zijn er ook leuke bezigheden buiten het asielterrein: heerlijke wandelingen met de dierverzorgers of
een vaste vrijwilliger die een speciale band heeft met één van de honden. Naar het strand, naar het bos, even
buiten het asiel, een middagje uit. Zeker voor de langer verblijvende honden heel belangrijk, lekker even hond zijn!

