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In deze 
nieuwsbrief: 

 
Lieve donateurs, vrienden, 

Het is al weer december, nog een aantal dagen en dan start er een heel nieuw jaar. In 
2021 was corona nog behoorlijk aanwezig. Soms op de voorgrond, soms in de 
schaduw. Maar altijd een factor om rekening mee te houden. In 2021 zagen we een 
duidelijke toename van afstandsdieren. Niet vanwege ondoordachte ‘lock down 
aanschaf’ maar door financiële problemen, of ziekte/overlijden van het baasje. In een 
groot aantal gevallen was duidelijk merkbaar dat medische zorg niet op de voorgrond 
had gestaan. Je zou het achterstallig onderhoud kunnen noemen, denk aan 
huidproblemen, problemen met het gebit, diverse dieren met blaasontsteking en ook 
chronisch verkoudheden. Vanzelfsprekend is aan ieder dier de juiste zorg verleend, 
mede dankzij ons geweldig team van medewerkers, vrijwilligers en de dierenartsen.  
Aan de balie een aantal opvallende verhalen, mensen die niet eerlijk het verhaal 
durven te vertellen. Uit schaamte? Of angst voor hoge kosten? Het blijft koffiedik 
kijken. Natuurlijk zijn de dieren opgevangen en hebben ze alle zorg gekregen, sterker 
nog, ze zijn inmiddels ook geplaatst, toch is het een akelige situatie als mensen niet 
eerlijk zijn. Een voorbeeld dat we u niet willen onthouden is het verhaal van 2 
gevonden katjes. Midden op straat, in een vervoersmandje. Best bijzonder vindt u ook 
niet? De dierenpolitie deed onderzoek en helaas, onze vermoedens waren terecht: de 
‘vinder’ was ook de eigenaar van de katjes. Zo niet nodig, er valt altijd met ons te 
praten. Over eerlijkheid gesproken, weet u dat we echt heel erg blij zijn met u als 
donateur! U maakt het mogelijk om dieren de juiste medische zorg te geven en 
opvang te bieden zolang het nodig is. In het adoptieplan hebben we een nieuwe optie 
toegevoegd, namelijk om te kiezen voor een kattenkamer. Waarbij de donateur 
maandelijks een update ontvangt van alle kattige kamerbewoners. Welke katten zijn 
er geplaatst, of er juist bij gekomen, de zorgen over gezondheid en bezoekjes aan de 
dierenarts. Heeft u interesse of kent u mensen die ons zouden willen ondersteunen? 
Laat het ons weten, we kunnen altijd uitbreiding gebruiken. Hoogste tijd voor het 
laatste nieuws van een aantal dieren in het asiel, alle wel en wee en een kijkje achter 
de schermen. Veel leesplezier.   
 
Wij wensen u allen fijne feestdagen en vooral een gezond en liefdevol 2022!  
 

Hartelijke groet,  
 
Bianca Engels  
bedrijfsleider  
 
 

 
 

• Succesverhalen 
 

• Noodfonds 
Mens & Dier 
 

• Gebitsproblemen 
 

• Opgevangen dieren 
 

• Op zoek naar 
 

• Dierendag 
 

• Dumpingen 
 

• Onderhoud 
 

• Sponsorloop 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2              
 

Succesverhaal 

Douchet en Chocolate 
Wij blijven samen! Douchet en Chocolate, 2 broertjes van 11 jaar oud. 
Afstand wegens verdrietige persoonlijke omstandigheden. Bij de dierenarts 
werden een aantal problemen ontdekt. Douchet zijn gebit was hoognodig 
aan een opfrisbeurt toe en ook een kies moest verwijderd worden. Chocolat 
had een erg geïrriteerde huid met veel schilfers. Daarvoor werd 2x per week 
wassen met speciale shampoo en dieetvoeding ingezet. Zindelijk? Hm, daar 
kun je over discussiëren. Maar met de regelmaat van op tijd naar buiten 
ging het redelijk goed. En ach, zo’n kennel is zo weer schoon. Stapje voor 
stapje ging het steeds beter, maar het vergde een lange adem. Na 4 
maanden zijn ze samen naar een liefdevol huisje gegaan!  

 
 

Pyortr 

 
 
Kleine Pyortr, nog maar 4 weken 
oud. Moederpoes, een schuwe kat, 
zag al die verzorging helemaal niet 
zitten en had het kleintje in de steek 
gelaten.  In het asiel zagen we vooral 
een katje met heel veel vlooien met 
als gevolg ernstige bloedarmoede. 
Natuurlijk werd vlooienbestrijding 
ingezet maar het ging helemaal niet 
goed met Pyortr. Bij de dierenarts 
kreeg hij gelijk een infuus. Hij was 
helemaal uitgedroogd en verzwakt. 
In het gastgezin volgden nog vele 
acties om de vlooien definitief weg te 
krijgen. Waarna hij kon gaan groeien, 
veilig bij het gastgezin. Het manneke 
genoot zichtbaar van alle liefde om 
hem heen. Pyortr verkocht zichzelf, 
iedereen was op slag verliefd en toen 
het mocht, kreeg hij al snel een 
definitief huisje.  
 
 
 
 

 Banjer 
Onze oude man Banjer, 14 jaar oud, ook hij kwam 
in het asiel wegens afstand door verdrietige 
persoonlijke omstandigheden. Voor zijn leeftijd 
een kwiek hondje, oké redelijk doof en ook wat 
minder goedziend. Zorgelijker was een 
behoorlijke hartruis en een gebit met enorm veel 
tandsteen. En dit was nog niet alles, zijn linker 
testikel was duidelijk vergroot, een indicatie voor 
teelbaltumor. Geluk bij een ongeluk, behandeling 
is relatief eenvoudig namelijk castratie. Maar ja, 
die hartruis… Eerst maar eens observeren of hij 
benauwd was of last had van hoesten. Nee, dat 
viel wel mee. De dierenarts nog eens laten 
luisteren en oké, we nemen het risico. Met zijn 14 
jaar toch een behoorlijke operatie maar wat heeft 
hij het goed gedaan! Na zijn herstelperiode is hij 
liefdevol geplaatst en heeft hij nog een toekomst 
voor zich! 
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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. 

 

 

 

Grijsje 
Grijsje kwam in het asiel, haar baasje was overleden. Prompt werd het 
katje verkouden, zelfs met antibiotica en pijnstilling liet herstel lang op 
zich wachten, te lang. Zou er meer aan de hand zijn? Op advies van de 
dierenarts werd een röntgenfoto gemaakt van de neusholte. De 
oorzaak van alle klachten: een harde prop ontstekingsrommel in het 
neusgat. Gelukkig kon het onder narcose verwijderd worden. Maar ook 
haar gebit moest dringend behandeld worden: 2 hoektanden werden 
verwijderd en diverse wortelpunten. Natuurlijk waren de eerste dagen 
pittig maar wat knapte Grijsje op van de behandeling! Ze vond dan ook 
al snel een liefdevol huisje. 

 

 

 
 

Motje 

Motje, ook zij kwam binnen omdat haar baasje was overleden. Er werd 
met enige spoed een afspraak gemaakt bij de dierenarts voor haar 
gebit. Eerst op antibiotica en natuurlijk pijnstilling om het eten iets 
gemakkelijker te maken. Er werden 5 kiezen verwijderd en verreweg 
alle tandjes. Met het bezoek is gelijk ook de pedicure ingezet, alle 
nageltjes werden keurig geknipt. Iets wat ze bij bewustzijn echt niet 
toelaat. Regelmatig heeft ze last van verkoudheid wat veel te maken 
heeft met stress. Ter ondersteuning naast goede voeding krijgt Motje 
elke dag extra f-lysine voor haar weerstand. Ze wacht nog op plaatsing. 

 

  Sera 
Sera liep samen met 2 andere katten al een aantal dagen thuisloos 
rond. Heel erg mager, niezen en bloed, en heel erg benauwd. Gelijk 
werd actie ondernomen, ze kreeg antibiotica en pijnstilling. Soms 
kunnen onderliggende problemen de oorzaak zijn van verkoudheden en 
falend weerstand. Maar bij algemeen bloedonderzoek werden gelukkig 
geen schokkende dingen gevonden. Tijdens de sterilisatie werden grote 
cystes in de baarmoeder gevonden, om die reden is alles verwijderd 
(eierstokken en baarmoeder). Verschillende medicatie werd gegeven 
maar Sera bleef verkouden. Voor alle zekerheid werd een biopt 
genomen van de binnenkant van haar neus, 7 spannende dagen 
volgden. Gelukkig, geen tumor! Tijd om iets nieuws te proberen, ze 
mocht een poosje in gastgezin. Samen met prednoral als medicatie en 
eindelijk ging het stapje voor stapje beter. Na een poosje kwamen lieve 
mensen kennismaken en is Sera geplaatst!  
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  Silja  
Bij binnenkomst geen knappe Bengaal, haar vacht heel dun behaard, 
achterkant helemaal kaal. Meer zorgwekkend was heel veel bloed in de 
urine. Eerst maar eens medicatie om de pijn te verzachten en 
urineonderzoek. Meerdere urineonderzoeken volgde want ondanks 
dieetvoeding en medicatie bleven de klachten hardnekkig. Tegelijk met 
de sterilisatie werd een echo gemaakt van de urineblaas om te zien of 
een blaassteen de boosdoener was van alle klachten. Geen blaassteen 
(gelukkig), pijnstilling langer volhouden. Met tijd en geduld werd dan 
toch een goed resultaat bereikt, dieetvoeding was blijvend maar verder 
zonder medicatie en met goede urine werd Silja uiteindelijk geplaatst. 

 

 

 

Faye 
Het zal je maar gebeuren. Eerst wordt je aangereden. Dan blijkt je 
achterpootje gebroken. Je baasjes horen de boodschap geschrokken 
aan en besluiten om afstand te doen van de kat. Om de gecompliceerde 
breuk te herstellen was specifieke zorg nodig met een bijbehorend 
kostenplaatje. De andere oplossing was het pootje amputeren. Een kat 
kan na enige oefening prima leven op 3 pootjes. Besloten werd voor 
deze optie. De operatie werd ingepland en wij kregen een belletje. Of 
we konden helpen om een nieuw baasje voor Faye te zoeken. Geen 
probleem, dat doen wij. Een van de medewerkers sprong in de auto en 
bood het een warm tijdelijk verblijf als gastgezin. Daar zette Faye voor 
het eerst nieuwe stapjes al was het flink wennen. Ze gaat zelfs achter 
een balletje aan. Tijd voor een eigen plekje, ze mocht op de site. En het 
is helemaal goed gekomen. Faye heeft een warm mandje gevonden en 
heeft zelfs een huisgenoot.  
 

 

    
 

 

Hoe herken je gebitsproblemen bij katten? 

Dit jaar hadden veel katten gebitsproblemen. De onderstaande punten 
helpen bij het herkennen van gebitsproblemen: 

• Verkleurde aanslag op tanden en kiezen 

• Pijn of agressie bij het aanraken van de bek 

• Aan één kant kauwen 

• Moeizamer of langzamer eten 

• Rood en/of gezwollen tandvlees 

• Met de pootjes aan de bek zitten 

• Speeksel of slijm 

• Stinkende adem 
 

Opgevangen dieren (1 januari t/m 1 december) Aantal 
• Katten  

• Honden  

• Konijnen  

• Knaagdieren  

• Hanen/kippen  

• Schildpadden  

245 
43 
41 
9 
83 
6 
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Op zoek naar een warme mand 

 

Danny en Kay 

Twee rode broertjes samen voor afstand in verband met verdrietige 
omstandigheden van hun baasjes. We mogen ze senior noemen want ze hebben 
inmiddels hun 10e verjaardag gevierd. Het was wel een overgang, altijd op een 
boerderij geleefd waar ze heerlijk de vrijheid hadden. Dan valt zo’n asiel echt niet 
mee. We kunnen het niet leuker maken, al doen we nog zo ons best. Ook hier weer 
een stevige gebitsbehandeling noodzakelijk, bij beide katten. Na de verwerking van 
verkoudheidsklachten en de diagnose blaasgruis in de urine mochten ze dan toch 
eindelijk naar de open kattenkamer en zijn ze weer samen. Zo schattig, waar 
Danny ligt, komt Kay er gezellig bij.  

 

Wesley 
In augustus van dit jaar kwam kater Wesley in het asiel. Zijn baasje moest 
noodgedwongen verhuizen en de katten konden echt niet mee. Nu is het een oude 
bekende van ons, ooit werd hij afgestaan wegens teveel katten in huis. Niet veel in 
handen geweest en zeker niet geoefend met kammen en borstelen. Op zich 
kunnen we daar prima mee leven, het is alleen niet zo’n handige eigenschap als je 
langharig bent en eigenlijk wel vachtverzorging nodig hebt. Het is een repeterend 
verhaal, ook nu is hij onder narcose gegaan om op een veilige manier zijn vacht te 
verzorgen. Het resultaat is overweldigend.  

 

Dierendag 

 

 
 

We mochten speuren op Dierendag!! Speuren met de asielhonden om precies te 
zijn. Onder deskundige leiding van Petra van Speurhonden Texel. Speuren is het 
volgen van een spoor. Als het spoor naar een persoon leidt, wordt het ook wel 
mantrailing of praktijkspeuren genoemd. Omdat elk mens een hele eigen geur 
heeft laat deze ook een heel specifiek spoor achter als hij ergens heeft gelopen. 
Doordat de hond van nature fantastisch kan ruiken is hij in staat dit spoor te 
volgen. De uitdaging is om de hond te leren om de geur van de spoorloper te 
volgen, voor bijna alle asielhonden een heel nieuwe ervaring. Aan de begeleider 
van de hond de taak om ‘de hond te lezen’ dat wil zeggen bepaald gedrag 
herkennen en begeleiden. Samenwerken dus en de asielhonden vonden het 
fantastisch. Geflankeerd door prachtig weer heeft iedereen meer dan genoten.  

 

Monti 
Is onze top-speurhond. Een beetje gespannen maar speuren was geen probleem! 
Als langst zittende asielhond is ze al vaker mee geweest en ze kan al aardig een 
afstandje maken, een kruising nemen. Het voertje als beloning blijft een spannend 
momentje want natuurlijk wil ze heel graag het voertje maar zo dichtbij de 
spoorloper is ook wel spannend waardoor ze onaardig kan reageren. Gelukkig is 
alles goed gegaan zodat het voor iedereen een  positieve ochtend is geworden. 
Wat zou het mooi zijn als ze de volgende keer er niet meer bij is omdat ze een 
eigen warm mandje heeft gevonden.  
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Dumpingen 
Het is dit jaar niet bij de konijnen af maar bij de hanen en kippen… De dumpingen blijven maar doorgaan, inmiddels 
zijn er al meer dan 70 hanen en kippen opgevangen! Het Robbenoordbos en Dijkgatsbos zijn beruchte locaties maar 
ook bij de Kinderboerderij Noorderhaven ’s Heeren Loo worden vaak ongevraagd dieren neergezet. En dan hebben 
we het nog niet eens over de dieren die niet op tijd gevonden worden.  

 

 
Spoedhokken Het Bonte Buitenleven 
De kippen en hanen worden tijdelijk opgevangen bij Het Bonte Buitenleven. 
Door de enorme hoeveelheid dieren moesten er met spoed hokken besteld 
worden door Dierentehuis ’t Schuthok, noodzakelijk om alle hanen en kippen te 
huisvesten. De vrijwilligers van Het Bonte Buitenleven waren er heel druk mee 
want alles moest een plekje krijgen en in elkaar gezet worden. 
 

➢ Laatste nieuws: 2 haantjes gedumpt op het parkeerterrein van het 
Robbenoordbos. 

 
Ook in de zomermaanden was het raak. Twee grote 
konijnen in het Robbenoordbos. Gelukkig werden ze vrij 
snel gevangen, één van de konijnen had een enorme 
ophoping van ontlasting bij zijn staart. Met liefde en zorg 
is dat voorzichtig schoongemaakt en genezen. De 
mannen kregen de namen Eduard en André. Het duurde 
niet lang of beide konijnen werden voorgesteld aan een 
knap vriendinnetje en ze konden verhuizen naar een 
nieuw thuis met alle ruimte.  

 
 

Onderhoud 

 

Vlak voor de bouwvakantie is het gelukt om de twee buitentuinen van de 
kattenkamers te voorzien van een nieuwe coating. Hiermee is het ruw beton 
verleden tijd. De coating heeft als groot voordeel dat het veel makkelijker schoon 
te houden is, en dus hygiënischer. De katten in verblijf 1 en in pension 4 genieten 
alvast van hun knappe buitentuin. De andere buitenrennen staan voor volgend jaar 
gepland, als weer wat warmer is (en minder nat).  
 

 

 

Sponsorloop 
De Sint Jan school in Breezand heeft op Dierendag een sponsorloop gehouden en 
Dierentehuis ’t Schuthok was één van de goede doelen. Vakkundig aangemoedigd 
door onze medewerker Anouk en wat hebben de kinderen hun best gedaan! 
Voorafgaand aan de sponsorloop heeft medewerker Yvette uitleg gegeven aan een 
deel van de leerlingen. Medewerker Petty mocht bij de prijsuitreiking het 
fantastische bedrag van € 1.414,- in ontvangst nemen!!   
 

 


