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Lieve donateurs, vrienden, 

Zo aan het eind van het jaar (en wat voor een jaar) brengen we u graag op 
de hoogte van het wel en wee in het asiel. Net als voor heel veel andere 
mensen was het voor ons ook geen eenvoudig jaar. Opvallend veel 
hulpvragen van mensen die geen andere keus hebben dan afstand te 
doen, dieren die met spoed medische zorg nodig hadden, verschillende 
operaties en dieren met de nodige medicatie. We realiseren ons dat het 
niet eenvoudig is om hulp te vragen, en zijn trots op de mensen die het 
toch doen. Mensen die het belang van het dier (uiteindelijk) zwaarder 
laten wegen dan schaamte en schuldgevoel.  
 
Bij ons krijgen de dieren de medische zorg die ze nodig hebben. Zij zijn 
immers afhankelijk van ons mensen. Om die reden zijn er ook een aantal 
keuzes gemaakt onder meer het kosteloos afstand doen van kittens. Om te 
voorkomen dat dieren op straat belanden of zomaar worden weggegeven. 
Ieder dier verdient een zorgzaam, liefdevol thuis. Om mensen met  
(financiële) problemen tegemoet te komen hebben we een speciaal 
Noodfonds Mens & Dier opgericht. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen 
wij hier meer over.  
 
Gelukkig zijn er ook veel goede dingen te melden. Heel veel dieren hebben 
een geweldig nieuw thuis gevonden waaronder ook schuwe, oudere 
katten, sommigen met medicatie en/of dieetvoeding,  en een aantal 
honden. Zulke berichten maken ons werk hoopvol en fantastisch. Voor de 
konijnen is er de mogelijkheid om in het asiel te daten, kennis te maken 
met een nieuwe liefde zodat niemand meer alleen hoeft te zijn.   
 
Door de coronamaatregelen lopen we een groot deel van de 
pensioninkomsten mis. De smalle bezetting van de pensionkennels is 
positief gebruikt om stevig in te zetten op onderhoud. In verschillende 
fases hebben een aantal kennelvloeren een nieuwe coating gekregen. 
Komend jaar hopen we de buitentuinen van de kattenkamers te doen.  
 
Wat 2021ons verder gaat brengen? We hebben geen idee. Maar wij blijven 
ons inzetten, iets wat alleen mogelijk is met uw hulp en steun. Hartelijk 
dank daarvoor. Hele fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar! 
 
Hartelijke groet,  
 
Bianca Engels  
bedrijfsleider  
 

Een doosje met  
verrassende inhoud 

 
Aan de Linieweg in Den Helder, 

gevonden door oplettende jonge 
mensen, stond dit doosje met een 

kitten er in! 
 

Ondanks diverse oproepen op 
facebook kwamen er geen meldingen 
of tips over de eigenaar. Het katje had 

een beetje hulp nodig om te 
herstellen van haar avontuur. Ze was 

verkouden en aan de diarree, 
waarschijnlijk door slechte voeding. 
Een poosje gezellig in gastgezin had 

het gewenste effect, het katje is veilig 
geplaatst bij lieve mensen.  

 
Helaas was het niet de eerste 

dumping van het jaar en we vrezen 
ook niet de laatste. We proberen aan 

iedereen duidelijk te maken: neem 
contact met ons op, er is altijd een 

oplossing. 
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Medisch 
 

Chloë 
Chloë lag al een paar dagen bij een boerderij, stilletjes in een hoekje in de 
tuin. Wat er aan de hand was werd duidelijk na het maken van röntgenfoto’s 
bij de dienstdoende dierenarts. Diagnose: bekkenbreuk, waarschijnlijk 
aangereden. Maar niet alleen haar bekken was gebroken, ze klonk ook 
zorgelijk benauwd veroorzaakt door veel vocht in de longetjes. Daarbij was 
één van haar achterpootjes gewond, gelukkig wel al aan het genezen.  
 
Een paar dagen later werden er opnieuw röntgenfoto’s gemaakt waaruit 
bleek dat er meer aan de hand was dan ‘alleen’ een bekkenbreuk. Ook haar 
heup was uit de kom (oud trauma) en alle middenvoetsbeentjes waren 
gebroken. Ontzettend sneu, het katje heeft behoorlijk veel pijn gehad. 
Helaas kon de heup niet meer gezet worden, daarvoor was de blessure al te 
lang geleden. Voor de bekkenbreuk werd verplichte hokrust 
voorgeschreven, pijnstilling en antibiotica vanwege de longontsteking. 
Ondanks alles bleef Chloë een lief, opgewekt katje.  
 
Elke ochtend werden we voorzien van knuffels en kopjes. Alles leek heel 
goed te gaan totdat ze opvallend begon te plukken aan haar vacht met kale 
flanken als gevolg. Heel goed mogelijk een teken van pijn, wat zou er aan de 
hand zijn? Voor de 3e keer werden röntgenfoto’s gemaakt en het bleek dat 
de heupkop pijnlijk schuurde tegen de heupkom. Medisch Centrum voor 
Dieren werd ingeschakeld voor advies en de heupkop moest operatief 
verwijderd worden. We zijn heel blij dat de operatie geslaagd is en dat ze na 
een langdurige revalidatie een fantastisch baasje heeft gevonden! 
 

 

Gewonnen! 

 
 
 
We hebben een geweldige prijs 
gewonnen van de firma Vitakraft 
Nederland! Maar liefst een hele 
pallet vol met kattenvoer mochten 
wij afgelopen zomer (juli) in 
ontvangst nemen. Daar kunnen heel 
wat poezenmaagjes mee gevuld 
worden.  
 

Chloë vlak na de operatie  

 

Chloë paar dagen later  
(met morfine pleister) 

En dat hebben we aan onze volgers 
te danken! Massaal werd op 
Facebook de naam van Dierentehuis 
’t Schuthok genoemd.  
 
Blij en trots zijn we op onze volgers 
die het de katjes in het asiel zo 
gunnen. Marjolein heeft de prijs in 
ontvangst genomen.  
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Noodfonds Mens & Dier 

 

  Waarom een Noodfonds voor Mens & Dier? 
Steeds meer mensen en hun huisdieren hebben het zwaar. Om 
uiteenlopende redenen kunnen zij niet (meer) voor hun huisdier zorgen 
en is er geen geld om de benodigde (medische) kosten voor hun huisdier 
te betalen. Voor deze uitzonderlijke situaties hebben wij een noodfonds 
opgericht. Dit noodfonds wordt gebruikt om de afstands- en medische 
kosten over te nemen van mensen die in financiële nood zitten. 

 

  Yara 
Yara is hét voorbeeld waarom een noodfonds zo belangrijk is. Ondanks de 
omstandigheden was het moedig dat de eigenaren uiteindelijk contact 
met ons opnamen. Geen financiële middelen om medische zorg te 
verlenen voor de hond en Yara had écht dringend hulp nodig. Ze was in 
het bezit van een enorme melkkliertumor, als het open zou gaan zou het 
leed niet te overzien zijn. Geen heel gemakkelijke operatie door alle 
bloedtoevoer en de grootte van de tumor. Ook de dierenarts schrok 
zichtbaar, het operatieschema werd omgegooid en de hond was een dag 
later welkom. Complimenten voor Sterkliniek Den Helder!  
 
De operatie is goed gegaan, de tumor werd succesvol verwijderd en Yara 
kon zich weer normaal bewegen zonder constant gehinderd te worden 
door een grote in de weg zittende massa. Natuurlijk moest de wond goed 
genezen en heeft ze een tijdje met een prachtige lampenkap 
rondgelopen. Daarna was het zover, ze is geplaatst!  
In dit soort situaties zijn de kosten volledig voor Dierentehuis ’t 
Schuthok. Het belang van het dier staat voorop maar u begrijpt dat 
het een grote aanslag is op onze reserves. 

 

 

 

 

 

Zara 
De eigenaar van Zara was wanhopig. Ernstige huidproblemen, het katje 
lag totaal open bij de wangen en de hals. In de thuissituatie lukte het niet 
om de problemen op te lossen. Bij het zien van Zara was geen twijfel 
mogelijk, hulp was dringend nodig. Met medicatie en dieetvoeding werd 
de behandeling ingezet. De eigenaar heeft afstand gedaan.  
 
Stapje voor stapje zien we verbetering, de krabplekken genezen 
langzaam. Problemen die al langer bestaan hebben over het algemeen 
ook langer nodig om te genezen. Pas als de medicatie gestopt mag, kan ze 
gecastreerd worden. Nog een beetje geduld oefenen dus. Duimt u mee 
voor dit lieve katje? 
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Barlow 
De hond Barlow, een Amerikaanse Bully van nog geen anderhalf jaar, 
kwam voor afstand. Alleen een dag daarvoor had meneer in zijn 
enthousiasme een poging gedaan om dwars door de deur naar buiten te 
komen. Dat liep wat minder goed af, zowel voor de deur als voor Barlow. 
De eigenaren zijn netjes naar de dierenarts gegaan, een gekneusde 
knie(?) of in het ergste geval gescheurde kniebanden. Na alle 
formaliteiten van afstand doen is vrijwel meteen een afspraak gemaakt 
bij de dierenarts voor een röntgenfoto. Hij kon nauwelijks op zijn poot 
staan. Eigenlijk wisten we het al een beetje, het werd het slechte nieuws: 
gescheurde kniebanden en Barlow moest met spoed geopereerd worden. 
We hebben gekozen voor Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam 
omdat zij werken met de TPLO techniek wat beloofd een beter herstel te 
geven vooral bij honden met een hoog energieniveau. Het was ook de 
duurste optie helaas, de factuur bedroeg 3000 euro. Het goede nieuws? 
De operatie is goed verlopen evenals de lange revalidatieperiode. 
Binnenkort mag hij op zoek naar een nieuw baasje. We geven hem een 
tip mee: wees voorzichtig met deuren, hij heeft immers nog een knie… 

 

 
    

 

 

Opgevangen en geplaatste dieren* 
    

Opgevangen dieren: Geplaatste dieren: Retour eigenaar: 

• Katten 

• Honden 

• Konijnen 

• Knaagdieren 

• Hanen/kippen  

294 
63 
35 
6 
66 

• Katten 

• Honden 

• Konijnen 

• Knaagdieren 

• Hanen/kippen 

219 
33 
39 
5 
46 

• Katten 

• Honden 

• Konijnen  

• Knaagdieren 

• Hanen/kippen     
 

*t/m 5 december 2020  

  

49 
27 
2 
- 
1 

Maar liefst 45 katten zijn niet geïdentificeerd door de eigenaar, helaas zijn deze katten dood gevonden en niet 
gechipt…. 
 
Het komt niet vaak voor: een overleden hond in Westerland in de berm. De hond was wel gechipt maar niet 
geregistreerd. Alles is ingezet maar nooit een eigenaar gevonden. Kennelijk was ook niemand naar de hond op 
zoek.  
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Creatieve vrijwilligers 

Onderhoud 
kattenkamer 

Verschillende vrijwilligers zetten hun creatieve 
talenten in voor de dieren! Hieronder een 
aantal van deze mooie initiatieven: 

 

 

Wat gebeurt er allemaal 
achter het zeil? Het ziet er 
indrukwekkend uit, vindt u 

ook niet? De katten zijn 
inmiddels verhuisd naar een 

ander verblijf of geplaatst, de 
volledige kattenkamer krijgt 

een metamorfose!  
 

In de buitentuin is een 
coatinglaag aangebracht, goed 

te reinigen. Heel belangrijk 
mocht er eens een spuugje of 

een per ongeluk plasje zijn. 
Ook in de kattenkamer werd 
de vloer vervangen en met 

dezelfde coating behandeld. 
 

 
Handgemaakt keramiek 

Een set van twee kattenvoer-/waterbakjes was 
te bestellen in (bijna) alle kleuren voor €10,-. 
De actie liep storm dankzij een berichtje op 
Facebook, een geweldig initiatief van Chantal. 
De opbrengst was maar liefst €450,-! 

 

 
Verkoop honing 

Voor het 2e jaar schonk een imker meer dan 50 
potten honing, verkoopprijs €6,- Echt een 
koopje. Niets bleef aan de strijkstok hangen, de 
volledige opbrengst ging naar Dierentehuis ’t 
Schuthok, een groot succes! 

 

 
Gehaakte bloemen 

Half november werd een nieuwe actie gestart 
door Ria: diverse gehaakte! bloemen in allerlei 
kleuren voor een klein bedrag te koop aan de 
balie van het asiel. Een paar voorbeelden: Eden 
Roos €3,25, Grasklokje €2,75 en de Lelie €1,75 
Vanzelfsprekend komt ook deze actie ten 
goede aan de asieldieren.    
 

 
 
 
 

 
 

Om de puntjes op de i te 
zetten gaat medewerker 

Anouk tot het uiterste. In haar 
vrije uren is ze druk met het 

maken van leuke 
wandmeubels voor het betere 

klim- en klauterwerk. Het 
eindresultaat is binnenkort te 

bewonderen. 
 

    

Monti 

Omdat het bijna kerst is 
Omdat ze al sinds 17 januari 2018 in het asiel zit 
Omdat ze met haar rugzakje ook een super hondje is 
Omdat we haar zo graag een eigen warm mandje gunnen 
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Jolly Christmas - Coronastyle 

  
Het zou het 5e jaar zijn, Jolly Christmas met een keuken vol cadeautjes. Alles voor 
de asieldieren, een feest om te zien. Spijtig genoeg is het niet te combineren met 
de geldende coronamaatregelen. Gezondheid is belangrijk, voor u en voor ons. 
Maar we hebben wel een serieus probleem. We zagen het al een beetje aan 
komen, we waren er alleen nog niet echt klaar voor.  
Onze wasmachine heeft het begeven! De reparateur heeft hem nog weten te 
reanimeren. Maar het einde nadert, dat is duidelijk. Met dagelijks heel veel was 
kunnen we gewoon niet zonder. Een nieuwe industriële wasmachine, daar hangt 
een prijskaartje aan. Schrik niet: de kosten voor vervanging zijn €8214,-… 
Uw hulp is hard nodig dus hebben we een plan bedacht: Jolly Christmas - 
Coronastyle. Momenteel wordt hard gewerkt aan een grote foto van de 
wasmachine, verdeeld in vakjes. Zie het voorbeeld hiernaast. Elk vakje staat voor 
een bepaald geldbedrag. Als een bepaald bedrag binnen is gaat er een vakje open. 
Het uiteindelijke resultaat is de nieuwe wasmachine!  
 
Wilt u ons helpen ons doel te behalen?  
U kunt via de Ideal-knop op de website uw bijdrage overmaken. Vergeet niet 
‘wasmachine’ te vermelden. De voortgang van de actie wordt gedeeld op 
Facebook, onze website en onder de kerstboom in onze keuken. De actie start 7 
december, net als de gewone Jolly Christmas.  
 
En volgend jaar… hopen we gewoon weer Jolly Christmas op de ouderwetse 
manier te vieren!  
 

  

Wat betekent het als u (of de buren) een kater 
heeft die niet gecastreerd is? 

Eigenlijk geeft het altijd problemen: de kater verdedigd met hand en tand zijn territorium. Mogelijk kan hij goed 
overweg met de kat van de buren en gaat hij door één deur/is hij dikke vriendjes met de kat van de overburen. 
Maar niet met de kater een straat verderop. Vechten geeft risico op overdracht van ziekten (denk aan FIP/Fiv 
kattenaids) en verwondingen, plus natuurlijk veel stress bij alle partijen. Ook de buren en andere mensen in de 
straat. De kater gebruikt zijn urine (sproeien) om aan andere katten duidelijk te maken dat dit zijn territorium is. 
Misschien doet hij dat niet bij u thuis maar wél in de tuin van de buren of de buren verderop. Mogelijk gaat hij zelfs 
een woning binnen om daar zijn urinesporen uit te zetten, iets wat niet door veel mensen gewaardeerd wordt.  
Ongecastreerde katers gaan bijna altijd zwerven, zijn vaak en veel van huis. Al komen ze meestal nog wel af en toe 
thuis om een hapje te eten. De territoriumgrenzen moeten bewaakt worden en grotere afstanden zijn nodig om een 
leuke krolse poes tegen te komen. Hun zwerfgedrag geeft een groter risico op verkeersongelukken welke voor de 
kat fataal kunnen zijn. Om zijn genen door te geven probeert de kater met zo veel mogelijk poezen te paren en hier 
komen dus veel ongewenste nestjes uit. Om er voor te zorgen dat er niet nog meer 'ongewenste' kittens op de 
wereld komen, is het belangrijk om de kater te laten castreren. Het is duidelijk, er zijn veel goede redenen om uw 
kat te laten castreren! 

 

 

 

https://www.schuthok.nl/giftendonaties/voor-particulieren/

