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In deze 
nieuwsbrief: 

 
Lieve donateurs, vrienden, 

Na een voor iedereen moeilijk coronajaar gaan de besmettingscijfers gelukkig naar 
beneden en komt er een beetje ontspanning. Natuurlijk worden alle basisregels 
secuur gevolgd maar dat mensen weer op vakantie willen merken we duidelijk aan 
het aantal reserveringen voor ons pension. Goed nieuws, want dat betekent toch wat 
meer inkomsten na wel heel stille maanden. Ook aan de asielkant is goed te merken 
dat we richting de drukke zomermaanden gaan, meer kattenopnames en sinds een 
aantal weken ook een aantal aanvragen voor de afstand van honden. Vaak gaan daar 
verdrietige en moeilijke situaties achter schuil; iedere mens en dier heeft een verhaal.  
 
In de media wordt al door een aantal asielen aandacht gevraagd voor de zogenoemde 
‘coronahonden’, honden die aangeschaft zijn in de periode van lockdown. Handig 
want mensen waren toch thuis en dan is zo’n pup erg leuk en gezellig. Ongetwijfeld 
hebben niet alle pups een geweldige afkomst. Er is veel hondenhandel en of bij 
iedereen de opvoeding (zonder hondentraining) is gelukt blijft een vraag. Of het ook 
bij ons voor extra drukte gaat leiden als iedereen weer voor een deel (of helemaal) 
naar kantoor gaat, is nu nog niet te zeggen. We houden er zeker wel rekening mee, al 
hopen we natuurlijk dat ieder dier weldoordacht en met goede herkomst en 
informatie is aangeschaft. 
 
De afgelopen periode hebben we veel dieren opgevangen die extra medische zorg 
nodig hadden. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Dit doen wij met liefde, de 
beloning als zo’n dier opknapt is heel erg groot, maar er zit natuurlijk ook een 
prijskaartje aan. Gelukkig kunnen we rekenen op de fantastische inzet van onze 
dierenartsen. Wij wensen u allemaal een fijne zomer! 
 

Hartelijke groet,  
 
Bianca Engels  
bedrijfsleider  
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Succesverhaal 

Bo 
Weet u Bo nog, een angstig zwart wit hondje dat heel lang in het asiel heeft 
moeten wachten op een nieuw baasje? Zijn nieuwe baasje kwam meerdere 
keren kennismaken en won op die manier telkens een stapje meer 
vertrouwen. Dit alles onder deskundige leiding van dierverzorger Yvette. Niet 
zo lang geleden kregen we een lief mailtje met foto’s. Het is al weer ruim een 
jaar geleden dat Bo geplaatst is en het gaat goed met hem! Leest u mee? 
‘Het eerste weekend van Bo in zijn nieuwe omgeving stond in het teken van 
aftasten. Alles was onbekend en dat was ook duidelijk. Na slechts enkele 
dagen kroop hij uit zijn schulp en begon hij mij, zijn nieuwe baasje, rustig te 
vertrouwen. Omdat we op dat moment in een stevige lockdown zaten, waren 
we als maatschappij verplicht om thuis te blijven wat voor Bo helemaal geen 
slecht begin was. Wandelen was zo'n beetje het enige wat men kon en mocht 
doen, dus daar maakten we gretig gebruik van. Al vanaf het begin lopen Bo 
en ik zo'n 10 km per dag, soms zelfs meer. De eerste paar maanden heb ik 
hem keurig aangelijnd gehouden, maar gezien zijn fysiek wilde ik toch 
proberen hem los te laten, zeker omdat de Amsterdamse parken goed 
afgesloten zijn. Beetje bij beetje oefenden we hier op, tot in de zomer hij zo 
goed luisterde dat hij de riem bijna niet meer nodig heeft. Sindsdien is rennen 
zijn favoriete hobby, vooral met andere honden samen.  
 
Bo is sowieso een zeer sociaal dier, hij is bevriend met bijna elke andere hond 
binnen mijn netwerk en ook in de parken begroet hij zowat elke viervoeter 
vol enthousiasme. Enkel pups en te kleine honden vallen buiten zijn 
interessegebied, maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb Bo vanaf het 
begin meegenomen naar andere huishoudens met honden zodat hij er 
gewend aan zou raken en inmiddels kan hij ook katten waarderen, de 
wonderen zijn de wereld nog niet uit. Met andere mensen wist ik dat het 
lastiger zou worden, maar niet onmogelijk. Na een jaar zijn er zeker vijftien 
andere mensen die hij vertrouwt en bij hem in de buurt laat en die lijst wordt 
enkel langer. Zijn angst voor mensen is langzaam aan het veranderen naar 
nieuwsgierigheid. Ik heb er vertrouwen in dat Bo uiteindelijk de vrolijke, 
sociale hond gaat zijn die hij ooit was. 

Cara 

 
Cara werd zwervend aangetroffen, 
haar vachtje compleet vervilt tot op 
haar huid. Kammen was geen optie, 
de huid scheurde letterlijk. Met heel 
veel geduld telkens een klein stukje 
scheren, om de huid niet te 
beschadigen. Het heeft een paar 
weken geduurd, maar dankzij de extra 
inzet van onze medewerkers en 
vrijwilligers is ze uiteindelijk klitvrij!  
Bloedonderzoek wees uit dat ze 
diabetes heeft, suikerziekte. Maar 
met speciaal voer en 2x per dag 
insuline spuiten zagen we langzaam 
resultaat. Van een schamele 1600 
gram weegt ze nu ruim 3200 gram. 
Cara begint zelfs een buikje te krijgen. 
De conditie van haar huid is ook veel 
beter en langzaam groeit haar vachtje 
ook weer aan. We zijn er nog lang 
niet, maar de toekomst ziet er goed 
uit voor deze lieve, wat eenkennige 
witte schoonheid.  
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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. 

 

  

 
 

Floortje 
Floortje is een eigenwijs poesje van bijna 16 jaar. Ze werd achtergelaten 
bij de dierenarts, de eigenaar vond medische behandeling te veel moeite. 
De dierenarts vond het katje nog te goed voor euthanasie en zocht hulp 
bij ons. Hoe verdrietig ook, we zijn blij met de samenwerking. Het welzijn 
van het dier is belangrijk. De dierenarts bood eerste hulp en daarna 
namen wij de zorg over. Bloedonderzoek wees uit dat Floortjes schildklier 
veel te snel aan het werk was, iets dat vaker voorkomt bij oudere katten. 
Gelukkig bestaat er medicatie, 2x per dag een tabletje. Ook de nierfunctie 
was niet optimaal, op dieet dus. In de open kattenkamer zagen we 
moeizame bewegingen en bij voorkeur niet springen. De oorzaak? 
Artrose. Hiervoor werd pijnstilling voorgeschreven. Een mandje vol met 
medicijnen en dieetvoer, maar Floortje knapte zienderogen op en zat 
beduidend beter in haar vel. En wat nog fantastischer is: na een aantal 
maanden van herstel in het asiel heeft ze een geweldig baasje gevonden! 

 

 

  
 

  

 
 

 
 

 

Lila 
April van dit jaar werd Lila gevonden. In conflict gekomen met een auto, 
met als resultaat diverse breuken en heel veel pijn. Op de röntgenfoto’s 
was goed te zien dat het niet om een eenvoudige breuk ging. Na een paar 
dagen zware pijnstilling werd ze opgenomen in Medisch Centrum voor 
Dieren in Amsterdam. Dankzij berichten op Facebook had de eigenaar 
zich gemeld. De kosten voor de operatie en de hoeveelheid zorg 
noodzakelijk voor herstel bleek helaas niet haalbaar. In goed overleg 
werd besloten om afstand te doen. Hiermee nemen wij alle 
operatiekosten en de nazorg over. Een duur kostenplaatje, maar Lila is 
nog maar 5 jaar. De operatie was niet eenvoudig, maar verliep gelukkig 
goed. Door middel van plaatjes en schroefjes zijn de gebroken botdelen 
weer aan elkaar gezet. Wat volgde was verplichte benchrust. Na 14 dagen 
werden de hechtingen verwijderd. Na 6 weken zijn er foto’s gemaakt, 
waaruit bleek dat het nog niet voldoende geheeld was. Dus 4 extra weken 
benchrust. Na deze 4 weken was het toegestaan om 2 weken voorzichtig 
te bewegen (niet springen). Bij de laatste controle op 25 mei kwam goed 
nieuws: ze hoeft niet meer in de bench, alleen nog niet springen en geen 
rare dingen doen. In principe kan ze naar een nieuw baasje maar laten we 
eerst even zien hoe het gaat. Dankzij de inzet van het gastgezin heeft dit 
katje weer een kans op een toekomst.  
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  Puk 

Door moeilijke omstandigheden zat Puk al langere tijd bij ons in het 
pension, onduidelijk hoe nu verder. Uiteindelijk is het toch afstand 
geworden, een verdrietige keuze in het belang van baas en hond. Nee, hij 
kon niet gelijk geplaatst worden. Puk had namelijk een grote vetbult en 
dat moest ‘nog even’ weggehaald worden. Het stond al op de planning bij 
zijn baasje maar dat liep dus even anders. Hij is op 11 mei geopereerd. 
Een grote ingreep mede door de omvang van de verdikking. Gelukkig 
verliep de operatie naar wens. Gelijk werd ook wat tandsteen 
weggehaald. Met 7 dagen pijnstilling, antibiotica en een prachtig medisch 
rompertje kwam hij terug in het asiel.  
 
Nu is Puk een zeer behendig hondje. Hij weet bijvoorbeeld ook zijn kennel 
open te krijgen. De eerste dag was hij ontzettend braaf (door de narcose), 
maar dat veranderde snel. De romper kon echt wel uit, en een kap had 
beperkte toegevoegde waarde. Want met je achterpoten kun je nog best 
veel. Dan maar een schoentje aan, de hechtingen moeten er wel in 
blijven. Helaas, precies op Hemelvaartsdag lagen er een aantal 
hechtingen uit. Er zat niets anders op, dat werd een ritje naar Stad en 
Land dierenartsen in Alkmaar met de DierenLot transportauto. Keurig 
gehecht kwam Puk weer in het asiel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Daar 
bleef het niet bij, op 17 mei presteerde Puk het nogmaals. Nu kon hij naar 
Dierenkliniek Pasteurstraat waar hij ook geopereerd is. Er werden nog 
een aantal krammen bijgezet om de wond dicht te houden en met mooie 
pleisters kwam hij weer terug in het asiel. Oké dacht Puk, laat ik me nu 
maar gedragen, dit is toch ook wel een gedoe. En ja, alles is blijven zitten 
tot 25 mei de hechtingen en de krammen er echt officieel uit mochten. 
Een feestje voor Puk en voor ons! Vervolgens mochten na een paar dagen 
ook het schoentje en de kap af. De afgelopen weken is Puk apart aan de 
riem uitgelaten, noodzakelijk voor herstel van de wond én om jolige Puk 
rustig te houden. Dat laatste is best een opgave!  

 

 

    
 

Wegen is meten 
Of was het nou andersom? Meten is wegen? Hoe dan ook, in het asiel zijn er regelmatig weegmomentjes. Met name 
de kwetsbare katjes gaan elke week op de weegschaal zodat goed in de gaten gehouden kan worden of we op de 
goede weg zijn of niet.  

   
Macy Prince Cara 
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Medisch 

 Macy 
 

 
 

 

Inmiddels heeft ze al een heel medisch dossier: zwervend gevonden in 
Hippolytushoef met een gewicht van nog maar een schamele 2490 gram, 
uitgedroogd. Prioriteiten stellen, eerst infuus en onderhuids vochttoediening bij de 
dierenarts. Daarna mocht ze in het asiel bijkomen van alles en verwend worden 
met lekkere hapjes, verdeeld over de dag. Enkele dagen later werd er een 
blaasontsteking geconstateerd waarvoor ze pijnstilling en antibiotica kreeg. Dit gaf 
gelukkig snel verlichting van de klachten en controle urineonderzoek liet een 
keurig beeld zien. Wat opviel was dat ze het eten letterlijk aanviel, honger, honger! 
Een ander signaal was het telkens op koude oppervlakten liggen in plaats van 
lekker warm in het mandje. Het zijn kenmerkende symptomen, hoogste tijd voor 
een bloedonderzoek en inderdaad, Macy’s schildklier was veel te hard aan het 
werk wat de klachten veroorzaakte. Nu krijgt ze 2x daags medicatie. Voor haar 
stram bewegen (Artrose), krijgt ze pijnstilling en we merken duidelijk dat het haar 
goed doet. Stapje voor stapje gaat het steeds iets beter. Ze geniet met volle teugen 
van alle knuffels van ‘haar personeel’! Macy maakt deel uit van het financieel 
adoptieplan.  

 

Prince 

Bleek veel last te hebben van onstoken tandvlees. Bij zijn vorige eigenaar had hij al 
diverse gebitsbehandelingen ondergaan maar nu was het toch weer mis. Zo kon hij 
niet geplaatst worden. Er werd een afspraak ingepland bij Stad & Land 
dierenklinieken in Alkmaar met het doel om de wortelpunten te laten verwijderen. 
Met een paar dagen pijnstilling en voorzichtig gemalen brokjes en wat natvoer ging 
het al snel weer goed met Prince. Alleen de zorgzame papjes die we maakten 
werden niet echt gewaardeerd. Als blikken konden doden…   
Helaas heeft Prince nu toch weer een ontsteking waarvoor hij behandeld moet 
worden. Duimt u mee dat het daarna goed met hem gaat? 

 

Faya 
Vorig jaar had ze al last van een niet normaal verlopende loopsheid. Een echo wees 
uit dat ze een verdikte baarmoeder had. Nu ze weer terug is in het asiel bleek ze 
behoorlijk last te hebben van schijnzwangerschap, grote schommelingen in de 
hormoonhuishouding. Bij dit soort klachten ligt een baarmoederontsteking op de 
loer en dat kan het een gevaarlijke ingreep zijn. Op advies van de dierenarts wordt 
ze gecastreerd zodat ze na de ingreep straks blijmoedig op zoek mag naar een 
definitief warm mandje.  

  

 

Feestvarken 
  

 
Waar is het feestje? Hier is het feestje!   
Eh, Vajen heeft zich vermaakt geloof ik…    
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Fysiotherapie 

 

Monti 

Al langere tijd geeft Monti kleine signalen dat het niet helemaal lekker zit in haar 
lijf. Denk hierbij aan niet lekker lopen, ze loopt dan stijver en korter in haar passen. 
Ze heeft een tijdje last van haar nek gehad en ze kan soms ineens chagrijniger zijn. 
Met wandelen komt ze halverwege de wandeling steeds bij je hangen in plaats van 
lekker rennen en rondstruinen. En zo zijn er nog een paar kleine dingetjes. 
Vorig jaar hebben wij al röntgenfoto’s laten maken van haar nek en heupen/rug. 
Op de foto’s was echter niks bijzonders te zien, maar toch bleef het gevoel dat er 
iets mis is. Nu kan een fysiotherapeut soms ook veel betekenen. Dus Margriet van 
SAM dierfysiotherapie en chiropractie gebeld en uitgelegd wat we zien bij Monti. 
Wat we opnoemde vond zij heel herkenbaar klinken en ze wilde Monti graag een 
keer zien. Wel spannend, want Monti heeft 1 hele duidelijke regel; een vreemde 
komt niet aan haar lijf! En dat is precies wat wij gingen doen… Gewapend met een 
muilkorf gingen we heen, want we willen het wel voor iedereen veilig houden. 
Monti mocht eerst even rustig de kamer verkennen en geuren opdoen, voordat 
het spannende deel kwam. De eerste aanrakingen van Margriet waren voor Monti 
meteen al een duidelijke No-Go. Nadat ze weer iets rustiger was hebben we het 
opnieuw geprobeerd en het is gelukt. Wij zaten bij haar hoofd, zodat ze zich op ons 
kon concentreren en hield haar goed vast. Margriet zat bij de achterkant, uit Monti 
haar zicht. De eerste keer is het vooral onderzoeken waar de problemen zitten. 
Bepaalde plekken vond ze duidelijk niet fijn en dat merkte je dan ook goed. Er 
zaten ook stukjes tussen dat ze wat meer ontspande en het keurig toeliet. De 
uiteindelijke conclusie was wel duidelijk, het zit op meerdere plekken in haar lijf 
niet lekker. Ze geeft pijn aan en heeft blokkades in haar lage nekregio, onderrug 
regio en de bekkens. Ze heeft al wat in de nek los kunnen maken en een stukje in 
de onderrug, maar zo’n sessie geeft voor een hond als Monti veel stress en 
spanningen en is ook erg vermoeiend. Ze was dan ook kapot daarna. Over 2 weken 
mogen we weer en hopelijk kan Margriet dan de rest van de blokkades weg 
krijgen. Ze gaat dan ook de voor en achterpoten onderzoeken, dat werd nu even 
teveel voor Monti.  

  

 

Kledinginzameling 
Met de lockdown in maart 2020 waarbij kledinginzameling een poosje stil heeft 
gelegen is er toch in het 1e kwartaal maar liefst 1120 kg kleding ingezameld. En u 
weet, de opbrengst komt ten goede aan de asieldieren! Dus mocht u nog kleding 
en schoenen hebben liggen, draagbaar maar niet meer uw smaak, maat of 
anderszins? Het is welkom in ’t Schuthok.  
 

 Inzamelpunt 
Stichting Dierenlot doet heel veel goed werk, voor ons maar  
ook voor andere dierenorganisaties in het land. Daarom doen  
we graag iets terug: we zijn inzamelpunt voor cartridges en  
mobiele telefoons. Met de opbrengst worden heel veel 
projecten gesteund, en het is goed nieuws voor het milieu.  
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Na de vakantie, is mijn kat boos? 
 
U bent heerlijk even op vakantie geweest. Maar het is ook weer goed om thuis te komen, want daar wacht uw kat 
op u. U heeft hem gemist. Vol verwachting over het weerzien gaat u bij thuiskomst eerst naar hem op zoek om hem 
te begroeten. Hij ziet u en… keurt u vervolgens geen blik waardig! Dat eigenwijze dier neemt bij de eerste poging tot 
contact de benen! O jee, is hij boos op u omdat u hem heeft achtergelaten…Voor veel eigenaren is dit een 
herkenbare situatie. Waar komt dit gedrag vandaan? 
 
Geurwereld 
Katten hebben een subliem reukvermogen. Zij zijn er, anders dan mensen, veel meer van afhankelijk. Geuren spelen 
een enorm grote rol in hun leven. Bekende geuren, zoals die van de kat zelf of groepsgenoten of van u, maken dat 
de kat zich veilig voelt. Hij weet: dit is mijn terrein, alles ruikt bekend, alles is in orde. Onbekende geuren worden 
door de kat uitgebreid geïnspecteerd en beoordeeld: is het oké? 
 
Verwarrend 
Laten we ons eens in de belevingswereld van de kat verplaatsen. Uw kat heeft u een tijdje gemist. Zijn ritme is 
veranderd, want hij kreeg één of twee keer per dag van de buren eten op andere tijden dan hij gewend was. Zijn bak 
werd mogelijk iets minder vaak verschoond. Hij was het grootste deel van de dag alleen thuis. Best veel verandering 
voor een dier dat daar niet zo goed mee om kan gaan. Dan zwaait op een dag de deur open en alle gezinsleden zijn 
weer thuis! Ze brengen van alles mee: geluiden, leven in de brouwerij en…. heel veel onbekende geuren. U hebt ver 
buiten het territorium van uw kat allerlei onbekende luchtjes opgepikt, de spullen die u het huis in draagt ruiken 
anders en zelfs de auto op de oprit lijkt niet meer dezelfde. Uw kat ziet wel dat u het bent en hij herkent uw stem, 
maar die geur! Dat puzzeltje kan hij even niet in elkaar krijgen, het plaatje klopt niet. 
 
Herstellen 
Een kat die zich na een vakantie van zijn eigenaar afkeert is niet boos. Hij is totaal in verwarring! Die hele geuren-
overload kan hij simpelweg niet aan. De kans bestaat dat uw kat een aantal dagen nodig heeft om hier even van te 
herstellen. De gezinsleden raken vanzelf alle vakantieluchtjes weer kwijt en ook de spullen nemen langzaam weer 
de geur van het huis en het territorium aan. In de tussentijd trekt de kat zich even terug tot alles weer bij het oude 
is. Uw kat zal dan vanzelf weer contact met u zoeken. Neem het hem niet kwalijk. Geef hem even de tijd om zijn 
geuratlas te laten herstellen. 
 
Geschreven door Kattengedragsdeskundige Fieke Halberstadt. 
 

 

 


