
Nieuwsbrief december ‘22     

 
 

In deze 
nieuwsbrief: 

 
Lieve donateurs, vrienden en iedereen die ons en de asieldieren een warm hart 
toedraagt, 

Het is al weer december! Wat is het jaar toch snel gegaan (of worden wij gewoon 
oud?) Inmiddels zijn we al weer druk bezig met Jolly Christmas, de jaarlijkse afsluiter 
van het jaar. Om alle aanwezige asieldieren een mooie kerst te geven en heerlijk te 
verwennen met alle cadeautjes. We kijken er naar uit, even positief na het hectische 
jaar dat achter ons ligt. Door de opvang van veel dieren met ieder een eigen verhaal 
kunnen we toch wel zeggen dat de werkdruk hoog is, fysiek maar zeker ook 
emotioneel. Wat zijn we dankbaar met alle inzet van het vaste team en de vele 
onmisbare vrijwilligers! 
De maanden juli en augustus blijven de drukste maanden. Vooral in juli kwamen veel 
dieren op verschillende manieren binnen: gevonden kittens en gewonde katten, maar 
ook veel afstandsdieren. Er is niet één oorzaak aan te wijzen al speelt corona daar 
zeker een rol in. Vaak ook verdrietige omstandigheden, zoals ziekte of overlijden van 
het baasje. En ja, soms maken mensen met de beste bedoelingen minder verstandige 
keuzes. Waarna de verzorging te moeilijk is of het gedrag voor problemen zorgt. Ook 
dan bieden we hulp, soms met advies, vaak met herplaatsing. Opvallend is het grote 
aantal afstandsdieren dat al tijden geen dierenarts heeft gezien. Medische controle bij 
één van onze dierenartsen laat dan de noodzaak zien van behandeling, denk aan 
gebitsbehandeling, tumoren die verwijderd moeten worden of honden die niet goed 
lopen zonder pijnstilling. Alles bij elkaar een enorme kostenpost. Waardoor soms het 
baasje de rekening niet kan betalen en het dier uit wanhoop bij de dierenarts wil 
achterlaten. Ook dan biedt het dierenasiel opvang, het belang van het dier staat 
immers voorop. Veel dieren hebben speciaal dieetvoeding nodig. Denk aan nierdieet, 
blaasgruisdieet, hypoallergeenvoer, speciaal voer voor een goede spijsvertering. 
Gelukkig zijn er regelmatig donaties van mensen met een warm hart voor de 
asieldieren, ook van dierenartsen.  
Na al die zorgen is dan de grootste beloning een lief baasje en een nieuw thuis. Want 
daar doen we het voor! Dit kunnen we niet alleen, dat doen we samen met de 
dierenartsen, alle medewerkers en vrijwilligers, de dierenpolitie en gemeenten. In 
november namen we afscheid van Petty, een collega die al bijna 12 jaar bij ’t Schuthok 
in dienst was. We zijn dankbaar voor alle inzet, kennis en kunde en wensen haar alle 
geluk voor de toekomst. Gelukkig is afscheid niet helemaal van toepassing, ze blijft 
zich inzetten als gastgezin.   
Het zal u niet verbazen dat ook bij ons de kosten oplopen. Inflatie, de energiecrisis, 
het zijn termen die u ongetwijfeld bekend voorkomen. Hoe de toekomst ook gaat 
lopen, we kunnen u garanderen: we blijven ons voor 100% inzetten voor de dieren! 
Dankzij uw hulp en daar zijn we heel erg blij en dankbaar voor.  
 
Hele fijne feestdagen toegewenst, en een gezond en gelukkig 2023. 
 
Bianca Engels  
bedrijfsleider  
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Succesverhaal 

Pupperdepup 
Een Golden Retriever pup en 
al 4 maanden in het asiel? Ja, 
echt waar. Al heeft het wel 
een reden. Hoewel de pups 
nog niet veel gewend waren 
kwamen ze fier met staartje 
in de lucht het asiel 
binnenwandelen. Eerst de 
entingen op orde, de parvo 
enting en 3 weken later de 
grote enting. De eerste 
maand was voorbij. Zusje 

was een lief blond draakje, sloopte zo ongeveer de veters uit je schoenen en 
durfde te blaffen als ze haar zin niet kreeg. Broertje was ook een blij hondje, 
maar opvallend veel rustiger. Ging sneller liggen en leek wat filosofisch in het 
leven te staan. Ergens ging een alarmbelletje rinkelen wat bevestigd werd bij de 
laatste enting: er was een hartruis te horen. Een doorverwijzing naar een 
specialistische dierenarts volgde. Helaas stonden de pups nét op de site en 
werden we bedolven onder mailtjes en telefoontjes. Voor zusje positief, zij vond 

snel lieve baasjes. Best sneu, nu bleef het reutje eenzaam achter. Maar dat bleek 
juist heel verstandig. Echoscopisch onderzoek liet zien dat pup een gaatje in de 
hartwand had. Dat kan gevolgen geven in de toekomst, maar was niet de reden 
voor de mindere conditie. Het advies was om bloedonderzoek te laten doen. In 
twee andere casussen met vergelijkbare problematiek waren ook nierproblemen 
te zien. Indrukwekkend, want de dierenarts had helemaal gelijk. Pup was ook 
cryptorchide, maar het vermiste balletje is bijna op de goede plek gearriveerd. 
Ondanks een meer dan goede eetlust liet hij een achterstand in de groei zien, 
maar langzaam ging het steeds beter. Alle belangstellenden zijn geïnformeerd 
over de medische kant van zaken. Want we weten ook niet wat de toekomst 
brengt maar of hij oud gaat worden is zeer de vraag en we begrijpen dat mensen 
dat moeilijk vinden. De pup ging weer op de site met alle informatie en er kwam 
een telefoontje. We waren er stil van! Er kwam een kennismaking met de nieuwe 
eigenaren en het pupje kreeg een fantastisch huisje! 

Pumpkin 

 
 
In de dagen rondom Halloween 
werd dit kleine kereltje 
gevonden. De vinder zag dat het 
niet goed was en bracht hem bij 
de dierenarts. Precies de juiste 
locatie want duidelijk zichtbaar 
op de röntgenfoto: een 
gebroken linker voorpootje! 
Met een breuk precies boven de 
elleboog. Ook had hij last van 
een dik en ontstoken oogje. Om 
zo’n jong katje te opereren was 
geen goed idee vond de 
dierenarts dus werd het 6 
weken hokrust. Niet leuk, op die 
leeftijd hoor je woest te spelen 
en in de gordijnen te klimmen. 
De eerste dagen waren geen 
probleem, hij had duidelijk pijn 
maar naarmate de tijd vorderde 
en hij zich beter begon te 
voelen werd het steeds lastiger 
om hem niet de vrijheid te 
gunnen. Volhouden, het grote 
doel was te belangrijk. Met een 
zalfje ging zijn oogje steeds 
beter en herstelde goed. Begin 
december was het tijd voor een 
nieuwe röntgenfoto om te zien 
of de breuk was hersteld. Goed 
nieuws, hij mag geplaatst 
worden! Het enige wat 
herinnert aan deze moeilijke 
periode is een iets korter 
voorpootje, maar daar heeft hij 
zelf geen last van.   

 

Sita 
Niet 1 operatie, niet 2 operaties, maar 3 operaties waren 
er nodig voor Sita. Met het afstand doen werd verteld over 
een bultje bij de tepel en ook nog iets daar onder. Reden 
genoeg om onze dierenarts even te laten kijken en ons 
vermoeden werd bevestigd: mamatumoren beiderzijds, er 
moest geopereerd worden. Eerst de ene kant, 8 weken 
herstel en dan de andere kant, weer 8 weken herstel. Om 
problemen in de toekomst te voorkomen was het 
belangrijk dat ze gecastreerd werd en ook haar gebit is gedaan. Dat was operatie 
3. Nu eindelijk, na al die weken alles geduldig te ondergaan was het zover. Ze 
mocht geplaatst worden! Het duurde niet lang, want Sita en huidige baasje 
waren liefde op eerste gezicht. 
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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. 

 

 

 

Naomie 
Niet veel huizen in de buurt en een katje dat liep te zwerven. De vinder vond 
het verdacht en besloot hulp te zoeken. Natuurlijk was het katje welkom in 
het asiel, waar ze de naam Naomie kreeg. Opvallend was een raar oogje waar 
het katje duidelijk last van had. Een witte verkleuring gaf aan dat er ook geen 
zicht meer aanwezig was. Het advies van de dierenarts was duidelijk: 
verwijderen. Een behoorlijk ingrijpende operatie. Het herstel verliep wat 
hobbelig door een infectie, maar gelukkig deed antibiotica en goede 
pijnstilling wonderen. De hechtingen zijn inmiddels verwijderd en dat 
vervelende kapje hoeft ook niet meer. In het gedrag merken we positief 
verschil, ze heeft ongetwijfeld behoorlijk last gehad van het oogje. Binnenkort 
mag ze op de site want Naomie zoekt nog een warm huisje.  

 

 

 
 

Erny 

Hij werd gevonden in Anna Paulowna, 22 september dit jaar. Ook hier 
trokken buurtbewoners aan de bel (gelukkig). Moeizaam lopend en duidelijk 
niet lekker kwam deze zwart-witte kater in het asiel. De dierenarts zag bij de 
medische controle een zeer slecht gebit, actie was zonder twijfel 
noodzakelijk. Sterker nog, er was 2 keer onder narcose voor nodig, ieder met 
6 weken hersteltijd, pijnstilling en antibiotica. Op röntgenfoto’s was duidelijk 
dat serieuze artrose van de linkerheup het moeizaam bewegen veroorzaakte. 
Gelukkig reageert hij goed op de pijnstilling en is Erny weer een vrolijke kater. 
Daar doen we het voor. Binnenkort is hij zover hersteld dat hij een plekje 
krijgt op de site en geplaatst mag worden. 

 

 

 

Mimi 

Soms kiezen mensen ervoor om hun gewonde huisdier achter te laten bij de 
dierenarts. Dit overkwam Mimi, een paar maanden oud poesje met een 
gecompliceerde botbreuk. Er was geen andere optie dan amputatie van het 
pootje. Voor de nazorg werd onze hulp gevraagd. Bij één van onze 
gastgezinnen mocht ze in een rustig tempo hiermee leren omgaan. Als ware 
levenskunstenaar paste Mimi zich snel aan en na akkoord van de dierenarts 
werd al snel een nieuw thuis gevonden. Behalve een lief baasje heeft ze ook 
een veilig afgeschermde tuin tot haar beschikking zodat ze daar haar energie 
kwijt kan (en volgens de berichten de nieuwe meubels in originele staat 
blijven).  

 

    

 

  



4              
 

    
  Danny 

Het was buurtbewoners al langer opgevallen dat de vacht van Danny in zeer 
slechte conditie was. Open plekken, jeuk, een trieste situatie. Ze namen 
contact op met de eigenaar en het katje mocht naar het asiel. Hij zag er 
inderdaad erg slecht uit en werd gelijk in isolatie geplaatst. En terecht want 
Danny bleek last te hebben van een voerallergie en een schimmelinfectie. 
Zo’n schimmelinfectie is besmettelijk voor dier en mens dus dat betekende 
ook voor de dierverzorgers de juiste voorzorgsmaatregelen. Beschermende 
kleding, handschoenen en een speciaal protocol. De behandeling bestond uit 
een week medicatie, een week rust en dat in totaal 6 weken. Totdat hij  
schimmelvrij was. Danny heeft op dit moment nog een wond op de hak. 
Gelukkig lijdt zijn humeur niet onder de situatie, hij blijft vrolijk en knuffelig. 
We hopen dat zijn pootje snel geneest zodat hij geplaatst kan worden.  

 

    
 

Sterilisatie en castratie bij de kat 
Via de mail, website of via facebook krijgen wij vaak de vraag of het wel goed is: er staat gecastreerd bij een poes 
maar dat is toch bij een kater? Heel begrijpelijk. Toch klopt het wel, we leggen het graag uit.   

Verschil castratie en sterilisatie 
Het verschil tussen castratie en sterilisatie is in het kort: 

• Castratie: bij castratie worden de geslachtshormoon producerende organen verwijderd, bij mannetjes zijn 
dit de zaadballen en bij vrouwtjes de eierstokken 

• Sterilisatie: bij sterilisatie worden de eileiders of de zaadleiders onderbroken 
 
Verschil in effect 
Het effect bij sterilisatie is heel anders dan bij castratie. Bij sterilisatie blijven de geslachtshormonen gewoon 
geproduceerd worden en het effect van deze hormonen op het lichaam en het gedrag van het dier blijft ook 
aanwezig. Om die reden wordt sterilisatie bij dieren eigenlijk nooit toegepast. 
Wij kiezen we ervoor om op onze website en in Facebookberichten de juiste term te gebruiken. Dus castratie bij 
poes en kater en in voorkomende gevallen ook bij teef en reu. In de wandelgangen wordt vaak de term sterilisatie 
voor vrouwelijke dieren gebruikt en castratie bij mannelijke dieren, dus we kunnen de verwarring best wel 
voorstellen.  

 

Boerenlandfair 
 
Wat was het lang geleden, in 2019 om precies te zijn. Iets met corona. Maar dit 
jaar was het weer zover, we konden de traditie oppakken: de Boerenlandfair in 
Westerland! Het is altijd een gezellige, druk bezochte markt en wat hadden we 
een ongelofelijk mooie kraam. Aan het eind van de dag konden we het geweldige 
bedrag van ruim 500 euro mee terug nemen, dat komt natuurlijk ten goede aan 
de dieren in het asiel. Volgend jaar zijn we er weer, dat staat vast. 
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Katten op reis 
Waarom chippen (en registreren) zo belangrijk is! En de kracht van Facebook ook wonderen doet.  
In de afgelopen maanden zijn maar liefst 4 katjes weer terug bij de eigenaar gekomen. En niet zomaar terug! Nee, 
de katten waren ver uit de buurt gevonden. Sommige niet gechipt, of wel gechipt maar niet geregistreerd. Je zou ze 
‘reizende katten’ kunnen noemen. Waarschijnlijk omdat het kouder is, wordt er een warm plekje gezocht of de 
nieuwsgierigheid overwon de schroom. Het veilige plekje bleek een vervoersmiddel te zijn naar uiteenlopende 
locaties. Gelukkig mochten alle avonturiers weer snel naar huis waar ze waarschijnlijk wel een poosje huisarrest 

hebben gekregen 😉. 

  
 

 

 

Van Alkmaar naar Den 
Helder 

Van Schagerbrug naar 
Julianadorp 

Van Heiloo naar 
Julianadorp 

Van Friesland naar 
Wieringerwerf 

 

Speuren 

 

 
 

29 November, een heerlijke dag voor een aantal van de honden in het asiel.  
Het was al weer een tijd geleden dat de neusjes van de honden aan het werk 
mochten in het bos. Deze keer gingen Vajen, Luna, Wolfje en Kali met de 
dierverzorgers op pad. Petra van Speurhonden Texel zorgt voor deskundige 
begeleiding. Wat deden ze het goed en wat een plezier hadden de honden. 
Uiteraard werden ze goed beloond voor het werk wat ze verrichten.  
Vajen liet een goede concentratie zien en werkte netjes het spoor uit. Voor Wolfje 
was alles best wel spannend, maar ze deed het geweldig. Kali had wat moeite met 
focus, alles rook zo lekker! Daarna besloot hij toch maar een stukje te speuren. En 
Luna, ze deed het geweldig. Uitleg was niet nodig, ze wist wat gedaan moest 
worden en deed het gewoon. Voeg aan dit alles een zonnetje en prima 
temperatuur en u begrijpt, niet alleen de honden hebben genoten.   
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Letterlijk gedumpt 
We zijn al een tijd gestopt met het aanbieden van pension voor konijnen. We hebben de verblijven namelijk heel 
hard nodig om alle konijnen aan de asielkant op te vangen. Een aantal dieren worden afgestaan, soms zelfs hele 
gezinnen. Maar het komt ook geregeld voor dat konijnen worden gevonden waar nooit meer een eigenaar zich voor 
meldt. Zoals in het Robbenoordbos, maar ook met hok en al voor het hek van het asiel. De dumping in november 
was ook wel grof. Een auto op het Kooypunt en niet veel later 7 konijnen nieuw in het asiel. En met mannetjes en 
vrouwtjes door elkaar blijft het niet bij 7 dieren. Inmiddels zijn de eerste 2 konijntjes geboren.   

   
 

Bijzondere plaatsing 
Eén boerderij met 5 katten voor afstand in verband met overlijden van de eigenaar. Geen 
van de katten was de afgelopen jaren bij een dierenarts geweest. Tijd om het een en ander 
in orde te maken. Bij een aantal katten moest het gebit nodig gedaan worden en natuurlijk 
werden alle entingen op orde gebracht. Niet lang daarna werden 2 van de 5 katten 
geplaatst maar Danny, Kay en Streepje bleven maar wachten. Danny en Kay waren zeer aan 
elkaar gehecht, ze sliepen ook samen. Wel wat verschillend in karakter. Naar mensen zijn 
de katten wat angstig. In de loop van de tijd zocht Streepje steeds meer contact met Danny 
en Kay en werd het meer een trio, geen duo meer. Het duurde maanden want meerdere 
katten samen plaatsen valt niet mee. Maar wonder, er kwam een mailtje met serieuze 
belangstelling en vanzelfsprekend waren alle 3 katten welkom. Wauw! Regelmatig krijgen 
we de leukste foto’s, het gaat goed met de katten.   

 

Veranderingen werkgebied 
Vanaf 1 januari 2023 valt het gebied van Hollands Kroon-Noord niet meer onder ons werkgebied. Dit is helaas het 
gevolg van een gemeentelijke aanbesteding die (na een rechtszaak) gewonnen is door de Dierenbescherming. In 
eerste instantie was het werkgebied namelijk wel aan ons toegewezen. De dichtstbijzijnde opvanglocatie van de 
Dierenbescherming ligt in Purmerend, vandaar wij grote zorgen hebben over het welzijn van de dieren. Hoe een en 
ander nu vorm gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. We hopen dat het belang van de zwerfdieren 
gewaarborgd blijft en voorop mag staan. Voor alle duidelijkheid, dit geldt voor zwerfdieren. Voor afstand mag u 
altijd contact opnemen. Mocht u problemen ervaren in de opvang van zwerfdieren staan wij u graag met raad en 
daad terzijde. Wij betreuren de situatie zeer.  
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Wanneer is gedrag abnormaal? 

Mijn naam is Fieke Halberstadt en ik ben kattengedragstherapeut in mijn eigen gedragspraktijk Kat&Mens.  
Ik help mensen die een kat hebben die probleem gevend gedrag toont. Je vindt dit gedrag storend of ongewenst.  
Of je ziet dat je kat zich helemaal niet fijn voelt en wilt hem graag helpen! 
Ik doe een huisbezoek en voer een uitgebreid vraaggesprek met jou. Ook observeer ik de kat in zijn omgeving. 
Ik geef een behandelplan met gerichte adviezen, waarmee je onder mijn begeleiding aan het werk gaat. Zo wordt 
het probleemgedrag afgebogen of gestopt. 
 
Maar wanneer is gedrag nu eigenlijk een probleem? Katten laten allerlei soorten gedragingen zien.  
Maar wanneer is gedrag nu eigenlijk abnormaal? 
Er zijn grofweg 4 categorieën: 
 
1. Gedrag dat tot het normale gedragsrepertoire van de kat behoort en waar niemand “last” van heeft. 
Eten, drinken, slapen, jagen/spelen en lekker nagels scherpen zijn helemaal oké.  
  
2. Gedragingen die normaal zijn voor de kat, maar waar de eigenaar niet blij mee is. 
Krabben aan voorwerpen is absoluut noodzakelijk en perfect normaal voor de kat. Maar als hij je meubels kapot 
krabt, vind je dat doorgaans geen goed idee. Dan moet er gekeken worden: wat mist deze kat in zijn 
basisbehoeften? 
  
3. Gedragingen die een symptoom zijn van ernstige problemen bij de kat, maar waarvan de eigenaar niet in de gaten 
heeft dat de kat zich ellendig voelt. 
Vaak vechten met de andere kat in huis bijvoorbeeld, wordt door eigenaren heel vaak niet als groot probleem 
gezien. Velen denken dat dat nou eenmaal bij het “kat-zijn” hoort. Of dat de katten er na verloop van tijd zelf wel uit 
komen (NEE DUS!). Maar voor de kat(ten) is het enorm stressvol. Het tast het welzijn ernstig aan als ze vaak harde 
conflicten met elkaar hebben (een mens zou er bij wijze van spreken voor naar een blijf-van-mijn-lijf-huis gaan!). 
Vaak gaat daar ook veel verborgen stress aan vooraf. 
  
4. Gedragingen waarvan zowel de kat als de eigenaar er last van hebben. 
Dat kunnen allerlei soorten problemen zijn. Dit kan zich in verschillende vormen uiten. Het kan duiden op ernstige 
problemen waar hulp bij nodig is. Kijk niet alleen naar gedrag wat erbij gekomen is, maar ook naar gedrag wat er 
niet meer is. Probleemgedrag heeft ook vaak een medische oorzaak! 
  
Maak je je zorgen over het gedrag van je kat? Zie je dat hij niet lekker in zijn vel zit, maar kun je de vinger er niet op 
leggen? Wil jij je kat graag helpen zich weer heerlijk relaxed te voelen? 
Blijf geen dag langer in deze situatie zitten!  
 
Neem contact met mij op via: 
 info@katenmens.nl 
 www.katenmens.nl  
 06-22292882 

 
 

 

12.000 volgers!!! 
Wat een mijlpaal! Al meer dan 12.000 mensen volgen onze facebookpagina.  
 

 

mailto:info@katenmens.nl
http://www.katenmens.nl/

