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In deze 
nieuwsbrief: 

 
Lieve donateurs, vrienden, 

Het jaar 2022 is al weer een aantal maanden oud en roept om een nieuwsbrief om u 
op de hoogte te brengen van alles wat is gebeurd. In de eerste maanden werd ons 
vaak de vraag gesteld door diverse media of we al vol zaten met ‘coronadieren’. Dat 
was bij ons nog niet het geval en dat betekende dat we een aantal dieren hebben 
kunnen opnemen die anders tussen wal en schip zouden komen. Maar naarmate de 
maanden vorderden kregen ook wij het druk met telefoontjes voor afstand van (met 
name) honden. Een opvallend groot aantal honden is met de beste bedoelingen door 
stichtingen of particulieren naar Nederland gehaald. Soms blijkt dat een heel 
verkeerde keus qua type hond of wegens angstgedrag. Ook komt het voor dat met de 
corona-versoepelingen mensen toch weer fulltime gaan werken, waardoor de hond te 
lang alleen thuis moet zijn. Verlatingsangst, blaffen, maar ook huisuitzetting, we zien 
alles voorbij komen. Naast veel honden hebben we ook te maken met een toename 
van zowel zwerf- als afstandskonijnen. Bij de kippen en hanen het bekende verhaal 
van regelmatig gedumpte dieren. Twee toch wel bijzondere verhalen zijn een groep 
witte muizen in het bos, de meeste dieren zijn gevangen. Juist in die periode waren er 
ook veel konijnen in het asiel,  dus is de hulp van een andere opvang gevraagd. Groot 
was onze verbazing dat nog niet zo lang geleden in hetzelfde bos een groep van witte 
ratten werd gevonden, de kooitjes stonden er nog bij! Ook deze dieren zijn gevangen 
en kwamen bij ons in opvang. Het enige vrouwtje in de groep wordt verdacht dik, dus 
we zijn bang dat we binnenkort gezinsuitbreiding hebben. We hopen volgens planning 
dit jaar ook het nodige aan onderhoud te kunnen doen. Er zijn meerdere 
kattenbuitentuinen die nog op een nieuwe coatingvloer wachten en ook bij de 
hondenkennels is nog wel wat werk te doen. Daarnaast is er veel schilderwerk dat 
aandacht vraagt. Dat mensen weer op vakantie willen is duidelijk merkbaar in het 
pensiondeel van ons asiel. In de zomermaanden zijn bijna geen plekjes meer 
beschikbaar, zowel bij de honden als bij de katten. Fijn voor de extra inkomsten want 
ook voor ’t Schuthok zijn veel prijzen behoorlijk gestegen, denk aan gas, 
voedingskosten, kosten voor dierenarts en medicatie enz. Blijft u ons werk steunen? U 
bent als donateur ontzettend waardevol. In het donateursprogramma hebben we een 
brede range aan opties, zo is er het algemeen donateurschap, financieel adoptieouder 
van een asieldier of donateur van een kattenkamer/hondenkennel. En natuurlijk is er 
ook het noodfonds. Alle donateurs ontvangen 2x per jaar de nieuwsbrief, maar dat 
hoeven we u niet meer te vertellen want u ziet de nieuwsbrief letterlijk voor u, 
boordevol leuke, verdrietige en grappige voorvallen. 
 
Rest ons nog u een mooie en gezonde zomer toe te 
wensen!  
 
Hartelijke groet,  
 
Bianca Engels  
bedrijfsleider  
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Bijzondere verhalen 

Nino 

Gelukkig weten mensen ons te vinden. Zo 
ook het baasje van kater Nino. Al lange 
tijd had hij veel last van diarree. Een heel 
vervelende situatie voor het baasje en de 
andere katten, maar zeker ook voor Nino. 
Uiteindelijk werd er afstand van Nino 
gedaan. Niet vanwege onwil, maar soms 
lukt het gewoon niet meer. In het asiel 
volgde verschillende onderzoeken, maar 
daar kwamen geen bijzonderheden uit. In 
overleg met de dierenarts is een echo 
gemaakt van de darmen. Daar werden 
geen grote bijzonderheden gevonden, 
eigenlijk alleen egaal verdikte darmen, 

wat wees op een chronisch darmontsteking. Er werd gekozen voor 
Prednoral, eerst elke dag een tablet, daarna rustig afbouwen. Met 
hypoallergeen kattenvoer en elke dag een half tabletje Prednoral gaat het 
nu goed. Lieve mensen die eigenlijk alleen maar oude kleding kwamen 
brengen zagen Nino in de kattenkamer en werden spontaan verliefd. 
Dieetvoeding en medicatie was geen bezwaar en zo is Nino kort geleden 
dan toch eindelijk geplaatst!!  
 

Simone 

 
Steeds vaker gebeurt het dat een 
huisdier ter euthanasie wordt 
aangeboden bij de dierenarts. Terwijl 
met zorg en aandacht hulp geboden 
kan worden. Simone is zo’n voorbeeld. 
Als poes van 13 jaar bleek ze 
problemen te hebben met haar gebit. 
De oorzaak lag in een ontsteking bij de 
kiezen. De dierenarts heeft diverse 
gebitselementen verwijderd en de 
ingegroeide nagel geknipt. Daarna 
werden wij gebeld met de vraag om de 
zorg voor het katje over te nemen.  
Met fijngemaakte lekkere hapjes werd 
het eten zo makkelijk mogelijk 
aangeboden. Na 2 weken ging het eten 
ging nog steeds moeizaam, haar bekje 
bleef zeer doen. Bij controle bleken er 
nog wat wortelrestjes in de kaak te 
zitten, ook deze zijn verwijderd. Ook 
werd er bloedonderzoek gedaan. De 
rechter nier was groter dan de linker 
nier en de leverwaarde was veel te 
hoog. Met een levenslang nierdieet en 
revalidatie is Simone nog niet 
plaatsbaar. Maar er wordt hard 
gewerkt aan herstel zodat ze hopelijk 
binnenkort mag verhuizen naar een 
liefdevol huisje. 

Kito 
Wie via Markplaats een pup 
koopt, die ook nog eens thuis 
wordt bezorgd is natuurlijk niet 
verstandig bezig. Helaas komt 
het nog steeds vaak voor. 
Hoewel er een teefje was 
besteld, kreeg men een reutje. 
Met de handelaar was niet te 
praten, er werd geld geëist en 
de pup werd achtergelaten. De 
eigenaar wilde de pup niet en 
deed aangifte bij de politie en 
diverse instanties. In het asiel 
verscheen een schattig hondje 
met krullen, in slechte conditie. 
Pup mocht met één van onze dierverzorgers mee naar huis, om te 
herstellen. Zoals we al vermoeden bleek het hondje een vaak 
voorkomende parasitaire besmetting (Giardia) te hebben. Voorlopig is de 
pup nog in het gastgezin waar duidelijke vorderingen worden gemaakt. 
De ontlasting is netjes en de zindelijkheid gaat ook steeds beter. Het 
vaccinatieschema is opgepakt, inclusief de rabiësenting voor alle 
zekerheid. Wilt u weten waar u op moet letten als u een pup wilt 
aanschaffen? Neem dan eens kijkje bij de LICG voor meer informatie: 
https://www.licg.nl/honden/de-puppy-checklist/ 

 

https://www.licg.nl/honden/de-puppy-checklist/
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Noodfonds  

 

 Waarom een Noodfonds?  
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. 

 

 Bailey 
Er zijn van die verhalen die ook ons diep raken. Dit is 
het verhaal van Bailey, of eigenlijk het baasje van 
Bailey. Want door moeilijke privé omstandigheden 
was er geen andere keuze dan de hond naar het 
asiel te brengen. En daar zit je dan als 12-jarige 
viervoeter. Bailey heeft letterlijk 2 dagen vertwijfeld 
naar de kenneldeur gekeken. Daarna besloot hij ook 
van ons te houden, en maakt hij er het beste van. 
Tijdens de medische controle kwam het dringende 
advies van de dierenarts om de urine na te laten 
kijken, mede omdat hij zo mager was geworden. 
Gelukkig geen suikerziekte, maar wel veel 
ontstekingscellen. Eerst maar eens een antibioticakuur en pijnstilling. De controle na 2 weken leverde helaas 
geen beter beeld, zodat nader onderzoek op de praktijk ingepland moest worden. Er volgde algemeen 
bloedonderzoek, een echo van de blaas en prostaat en de urine werd op kweek gezet. Tegelijk werd zijn 
oorontsteking behandeld, hij lag nu toch braaf te slapen. Bloedonderzoek was goed, bij de urinekweek geen 
bacteriën aantoonbaar, maar de echo liet een duidelijke vergroting van de prostaat zien. Om de vergrote 
prostaat te verhelpen zouden we Bailey moeten laten castreren, maar om op die leeftijd nog zo’n ingreep te 
ondergaan? Dat is een behoorlijk risico. Er is gekozen om elke 6 maanden een kuur medicijnen te geven 
waarmee de prostaat binnen de grenzen blijft. Inmiddels staat de oude man op de site, stevig op zoek naar 
een lief baasje waar hij nog een poosje van het leven mag genieten. Als er wondertjes bestaan hopen we dat 
het deze hond gegund is, de arme oude man.   

 

 Philip 

Dat er ergens een konijntje wordt gevonden komt helaas vaker 
voor. Maar met blinde oogjes is toch wel erg bijzonder. 
Daarnaast zat Philip ook nog eens onder de vlooien, was hij 
broodmager met een totaal vervilte vacht. Hij blijkt last te 
hebben van e. cuniculi. We zijn gestart met een vlooien-
behandeling en voor zijn oogjes pijnstilling en oogzalf. De schade 
is helaas onomkeerbaar. Het oogje wat beschadigd is zal op een 
later moment verwijderd moeten worden. We zullen u de foto’s 
van het kammen, knippen en wassen besparen, laten we 
volstaan door te zeggen dat zelfs onze ervaren konijnenkamster 
geschokt was. En wat gedroeg Philip zich voorbeeldig! Alleen het 

wassen, noodzakelijk om alle vlooienpoepjes kwijt te raken, vond hij wel erg spannend. Inmiddels zijn we een 
aardig eindje op weg: klitvrij, vlovrij!, weer een beetje op gewicht, hij zit stiekem te stralen in zijn verblijf. Of 
we hem een prettig konijnenleven kunnen bieden is nog even spannend maar zonder twijfel verdient hij onze 
goede zorg en inzet na alles wat hij heeft moeten doorstaan. 
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Samen eten of liever niet? 

Katten zijn solitaire jagers. Zij leven alleen en hebben een ander eigenlijk niet nodig. Zij kunnen overleven op een 
bepaald oppervlak territorium omdat daar genoeg voedsel en andere voorzieningen voor handen zijn. Maar als er 
een soortgenoot op hun territorium komt, is dat een potentiële concurrent die aanspraak kan maken op voedsel. 
 
Eten is voor mensen niet alleen zorgen dat je de nodige calorieën binnenkrijgt, maar het heeft ook een sociale 
functie. We eten samen en bespreken de dag. We gaan uit eten of we koken voor vrienden en familie. 
Vanuit dit oogpunt wordt het voer van katten die met meerdere in een huishouden leven, bij elkaar gezet. Dit met 
de gedachte dat samen eten voor katten ook heel gezellig is. Maar als we kijken naar de oorsprong van de kat, dan is 
eten naast een soortgenoot heel tegennatuurlijk. Katten zien elkaar heel diep van binnen nog steeds als mogelijke 
concurrent die zijn voedsel komt opeten. Dit kan veel stress veroorzaken. Het kan ervoor zorgen dat een onzekere 
kat niet meer naar zijn etensbak durft omdat een meer zelfzekere kat hem daar niet toelaat. En hoe komt de 
onzekere kat dan aan zijn voedsel? Ook kan het er voor zorgen dat katten gaan schrokken: pakken wat je pakken 
kan! 

 
Een makkelijke manier om dit soort stress te voorkomen is om de katten allemaal een eigen plek te geven, uit 
elkaars zicht, zo ver mogelijk bij elkaar vandaan en op een rustige plaats. Zo kan de kat ontspannen en stressvrij 
eten. Nu wil ik niet zeggen dat katten nooit samen mogen eten. Er zullen er zijn die dat helemaal prima vinden. 
Maar geef je kat de keuze of hij rustig alleen eet of niet. 

 
Fieke  
KAT EN MENS, GEDRAGSBEGELEIDING VOOR DE KAT  

E-mail: info.katenmens.nl 
Website: www.katenmens.nl 
 

 

 

http://www.katenmens.nl/
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Activiteiten 
Nike 

Onze allergrootste hond in het asiel is Nike en hij heeft 
een beetje veel pech. Het was ons al eerder opgevallen 
dat hij niet zo lekker liep. Maar het is nog een jonge 
hond (1,5 jaar) misschien had het een beetje tijd nodig. 
Toch maar röntgenfoto’s laten maken. Helaas behoorlijk 
HD, rechts erger dan links. Opereren is niet echt een 
optie vanwege zijn formaat en de kans op complicaties. 
Spieropbouw en zo goed mogelijk in conditie brengen 
door een verwijzing naar de 
fysiotherapeut/hydrotherapie (in gewoon Nederlands 
gecontroleerd zwemmen). Dat moesten we even 
overleggen met bestuur, want dat zijn toch wel 

bijzondere kosten. Gelukkig akkoord, dus we konden een afspraak maken. Altijd spannend, zo’n 1e en 2e keer. 
Zoveel water, Nike vond het erg wennen. Pootje baden was eigenlijk wel genoeg vond hij zelf, maar onder 
deskundige begeleiding van de hydrotherapeute heeft hij zowaar echt gezwommen! Ook in het asiel hebben we 
huiswerk (oefeningen) te doen. Het doel is om de spieren zo sterk te maken dat het heupgewricht zo goed mogelijk 
wordt ondersteund. Voorlopig zijn we nog wel even bezig. En Nike? Die geniet van alle aandacht. Hij is nog op zoek 
naar een nieuw baasje.   

Danger 
Danger is een kruising Hollandse herder met een grote 
antipathie tegen andere honden. Helemaal niet handig in 
een omgeving waar soortgenoten letterlijk om de hoek zijn. 
Maar ook niet handig in een maatschappij met veel mensen 
en andere honden. Veel herders doen het niet zo goed in 
het asiel en Danger is daarop geen uitzondering. Eigenlijk 
konden we best een beetje hulp gebruiken. En wat begon 
met een email om haar onder de aandacht te brengen werd 
een hartelijk welkom om te komen te trainen en te werken 
aan haar gedrag, zodat ze meer kans op plaatsing heeft. 
Behalve de training gingen we ook nog eens met een hele 
box vol hondenspeelgoed en lekker voer naar huis. Hiermee 
houden we Danger zo goed mogelijk bezig (of zij ons, het is maar net hoe je het bekijkt). De keer daarna mochten 
we zelfs met twee honden komen en mocht Wolfje mee.  

 

Wolfje 

Net als Danger valt ook Wolfje uit naar andere honden, maar in haar geval ook naar 
mensen. Niet wat je wilt en ook niet wat de hond graag wil. Met de training wordt 
geleerd dat je een andere keus kunt maken. Eigenlijk tot onze verbazing deed Wolfje het 
verrassend goed, ze durfde zelfs te snuffelen in de buurt van Melanie! We zijn er nog 
niet maar we doen ons best voor een betere toekomst.  
 
Wat zijn we blij met hondenschool SamenWelzijn van Melanie Piek en haar team! 
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Donateursprogramma 

 
Behalve de website en de site www.ikzoekbaas.nl plaatsen wij ook veel nieuws en berichten op onze 
Facebookpagina. Weet u dat we inmiddels al 11.500 volgers hebben? Zijn we best een beetje trots op. In het 
afgelopen jaar zijn er enkele nieuwe vormen in ons donateursprogramma opgenomen. We zetten het hieronder nog 
even op een rijtje, zodat iedereen kan kiezen wat het beste past. We zijn blij met u! 
 
Voor het opvangen, verzorgen en plaatsen van dieren zijn wij afhankelijk van gemeentelijke vergoeding, donaties en 
giften. Om dit nog vele jaren te blijven doen zijn (financiële) bijdragen van mensen en bedrijven die onze inzet 
belangrijk vinden en ons een warm hart toedragen essentieel. Een steentje bijdragen aan onze organisatie kan op 
verschillende manieren: 
Noodfonds:  

Help ons helpen. Waarvoor gebruiken wij het noodfonds? Enkele voorbeelden. 

a. Soms worden dieren achterlaten bij de dierenarts en ter euthanasie aangeboden, dieren die nog een 

toekomst voor zich hebben. De zorg en kosten voor medische behandeling nemen wij op ons. Wanneer 

de gezondheid het toelaat wordt het dier herplaatst. 

b. De eigenaar van het dier is overleden en het dier wordt aan zijn lot overgelaten. Ook dan komt de zorg 

en de kosten voor rekening van ons.  

c. De eigenaar komt door financiële problemen in een situatie dat hij/zij niet meer voor het dier kan 

zorgen en de medische zorg niet meer kan betalen. De kosten van afstand, entingen enzovoorts worden 

door ons betaald.   

d. Soms moet een eigenaar langdurig worden opgenomen. Dan kunnen wij pensionverblijf aanbieden en 

wordt besproken welke kosten haalbaar zijn voor de eigenaar met als doel dat het dier weer wordt 

herenigd met de baas.  

e. Als een dier een dure operatie nodig heeft, denk aan kniebandblessure, HD problematiek, botbreuken, 

wordt in de media soms een noodoproep gedaan. Bijdragen uit het noodfonds kunnen helpen om de 

rekening te voldoen zodat het dier alle kans heeft op een dierwaardige toekomst zonder pijn.  

AdoptiePlan:  

Een aantal asieldieren zijn langer in het asiel, omdat er medische zorgen zijn of omdat er gerevalideerd moet 

worden. Sommige dieren zijn moeilijker te plaatsen i.v.m. gedrag waar aan gewerkt moet worden. U kunt op afstand 

een speciaal asieldier financieel ondersteunen zodat wij alle zorg kunnen bieden dat nodig is. U wordt regelmatig op 

de hoogte gehouden van uw gekozen adoptiedier.  

Adoptie kattenkamer:  

Voor de katten hebben we kattenkamers met een binnen- en een buitenverblijf. U wordt op de hoogte gehouden 

van alle gebeurtenissen, denk aan de nieuwkomers, de zwervers, de katten waar afstand van gedaan wordt. Maar 

ook de katten die een nieuwe baas vinden. Gemiddeld 1x per 2 maanden wordt u op de hoogte gehouden van alle 

gebeurtenissen.  

Adoptie Hondenkennels:  

Elke 2 maanden wordt u d.m.v. een kleine nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de 

asielhonden. Denk daarbij aan de nieuwkomers en de wandelingen, maar ook de honden die een nieuw baasje 

vinden.   

Algemeen donateur: 
Wilt u niet kiezen? Dan is algemeen donateur ook een optie. U wordt 2x per jaar op de hoogte gehouden d.m.v. een 
nieuwsbrief over alles wat er zoal gebeurd in en om het asiel. 
 

 

http://www.ikzoekbaas.nl/
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Dumpingen 
Dieren aan hun lot overlaten, het gebeurd nog steeds regelmatig en vaak op ‘bekende’ locaties die min of meer 
‘favoriet zijn’ om dieren achter te laten. Die locaties zijn ook bekend bij de vrijwilligers, de mensen van de 
Dierenambulance en wandelaars zodat menigeen de ogen en oren open houdt en aan de bel trekt als het nodig is.  

Tamme muizen 
Een bijzondere melding waren de vele witte tamme muizen die bij het 
parkeerterrein van Duinoord werden gevonden. Met man en macht 
werden er 7 muizen gevangen. Gelijk werden de vrouwtjes van de 
mannetjes gescheiden; op nog meer muizen zaten we niet te 
wachten. Dat waren 2 hokken. Vervolgens kregen de muizen 
onderling ruzie, waardoor uiteindelijk de opvangruimte vol stond met 
allemaal muizenverblijven! Gelukkig konden we de hulp inschakelen 
van een andere opvang die met liefde onze muizen over wilden 
nemen. 

 

Tip: Collectebus 

 
Naast de verdrietige dingen die ons werk met zich meebrengt is het 
werkelijk hartverwarmend om te zien hoeveel dierenvrienden er zijn en 
hoeveel mensen met ons meeleven en ons helpen! Mensen komen aan de 
balie in het asiel om spulletjes te brengen: voeding, riemen, mandjes of 
speeltjes. Ook wordt er met enige regelmaat een donatie in de collectebus 
gedaan. Er zijn mensen die ons op regelmatige basis steunen, denk aan 
mensen die kleding en textiel doneren voor de kledingactie van Stichting 
DierenLot, tuincentra en verschillende dierenwinkels onder meer op Texel, 
in Den Helder, Julianadorp, Breezand, Wieringerwerf, Middenmeer, Anna 
Paulowna, Hippolytushoef, Heerhugowaard en Schagen. Bij verschillende 
ondernemers staat een collectebus voor donaties. Relatief nieuw in het 
keuzepakket zijn de kleine collecteboxen speciaal gemaakt voor ons. Deze 
kunnen uitgeleend worden als u een bruiloft te vieren heeft of een 
verjaardag.  
 

 

Stichting Dierenlot 

 
We noemden al even de kledingactie van Stichting DierenLot waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan de 
dieren maar we ontvangen ook financiële steun voor de hoge brandstofprijzen en de hoge gasprijzen. Plus we rijden 
in de stoere en veilige dierentransportambulance van DierenLot. Op ons beurt zamelen we oude mobieltjes en lege 
cartridges in, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Stichting DierenLot. U kunt ons daarbij helpen. 
 

 

 


