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Voorwoord Jaarverslag 2016
Door: John van de Werken, voorzitter
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Om te beginnen maar een onderwerp aan-
snijden wat ieder jaar weer terugkomt en 
dat is de samenstelling van ons bestuur. De 
secretaris van vorig jaar, Irene Augustijn, 
heeft moeten besluiten om haar werk voor 
het asiel neer te leggen. Voor Irene was het 
secretariswerk niet meer te combineren 
met haar werk en privésituatie. Irene, ook 
via deze weg nogmaals dank voor al je 
inzet en we zijn blij dat we nog als juridisch 
adviseur een beroep op je mogen blijven 

doen! Inmiddels heeft het bestuur ook een 
vervanger voor Irene gevonden in de per-
soon van Liesbeth Vleeskuijer. Liesbeth is 
sinds een aantal maanden volop aan de 
slag, hierbij nogmaals van harte welkom.

Een ander onderwerp wat de laatste 
jaren ook regelmatig terugkomt zijn onze 
nieuwbouwplannen. En zoals het een goed 
project betaamt duren ook deze plannen 
langer, gaat alles minder snel dan gedacht 

Voor u ligt het 
voorwoord voor 
het jaarverslag 
2016. Tijdens het 
nadenken over de 
onderwerpen die 
ik in dit voorwoord 
wilde opnemen re-
aliseerde ik me hoe 
snel een jaar voorbij 
gaat…
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en maken we kleinere stappen dan ge-
hoopt…

Maar ook kleine stappen zijn stappen 
vooruit wat betekent dat we er nog steeds 
volop mee bezig zijn. Zo is er bijvoorbeeld 
een projectgroep vormgegeven waarin al-
lerlei mensen met allerlei kennis en kunde 
zijn samengebracht. Op reguliere basis 
komt deze projectgroep bij elkaar om van 
gedachten te wisselen, ideeën uit te wer-
ken en plannen te maken hoe een dergelijk 
nieuwbouwproject verder vorm te geven. 
Kortom, de stapjes die we maken zijn mo-
gelijk niet zo groot, maar zeker weloverwo-
gen en daarnaast ook in de goede richting.

-
staande plannen de nodige uitdagingen. 
Gelukkig heb ik moeten constateren dat 
we binnen de Bommelerwaard goed op 
de zogenaamde kaart staan en bij allerlei 
campagnes en evenementen er aan ons 
gedacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan de 
Rabo Clubkas campagne, een dierentrans-

-
nanciële bijdragen van allerlei verenigingen 
en stichtingen uit de Bommelerwaard, tot 

aan het afscheidscadeau van burgemeester 
van den Bosch!

Wanneer ik onze nieuwbouwplannen even 
buiten beschouwing laat was het afgelo-

penningmeester heeft de touwtjes goed in 
handen ook al blijft het vaak wel passen en 
meten en moeten we goed op onze uitga-
ven letten. Onze jaarlijkse gesprekken met 
de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel 
zijn hierdoor altijd belangrijk en gericht op 
een goede toekomstige samenwerking 
welke we dan ook met vertrouwen tege-
moet zien. 

Als laatste wil ik afsluiten met misschien 
wel het allerbelangrijkste…Het bedanken 
van alle mensen die zich als medewerker, 
vrijwilliger of op andere wijze betrokken zijn 
bij het asiel. Dus Wilma, Monique en alle 
vrijwilligers bedankt voor jullie inzet het af-
gelopen jaar!

Namens de dieren, de vrijwilligers, de me-
dewerkers en alle dierenvrienden van ons 
asiel danken wij u als lezer van het jaarver-
slag wederom heel hartelijk voor uw steun.

Vermiste of gevonden huisdieren
Hebt u een huisdier gevonden? Zoek op www.amivedi.nl in het bestand met 

meldpunten. Lees tevens de tips die u kunnen helpen bij het vinden van de eige-
naar van het huisdier. Staat het gevonden huisdier niet in het bestand? Meld het 

-
tigingsmail met daarin het Amivedi meldingsnummer evenals de gegevens zoals u 
deze in de melding heeft doorgegeven. 
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Het is een gegeven dat er landelijk steeds 
minder dieren in de asielen komen. Er zijn 
nog steeds veel mensen die roepen dat 
de asielen vol zitten maar dat is niet zo.  
Dankzij internet en alles wat daar moge-
lijk is worden dieren die weg moeten bij 
particulieren op allerlei plaatsen te koop 
of gratis op te halen aangeboden. Als ik 
tegen mensen zeg dat er steeds minder 
dieren in onze Nederlandse asielen binnen 
komen zegt men standaard: dat is toch 
juist goed nieuws?  Ik kan u zeggen dat het 
juist geen goed nieuws is. Dieren gaan van 
hand tot hand zonder dat er enig zicht op 
is. Dit doet het dierenwelzijn absoluut geen 
goed. Men schaft een hond of kat net zo 
gemakkelijk aan als een rol wc papier. Vaak 
is het impulsief. Zonder goed na te denken 
en zonder er goed op voorbereid te zijn. 

Mensen die in de ochtend reageren op een 
advertentie van een hond die op Markt-
plaats staat en ’s avonds met die hond 
thuiskomen zonder dat ze een mand of 
voer in huis hebben. Het lijkt steeds gekker 
te worden en steeds vaker te gebeuren. 

Als er dieren via een asiel worden geplaatst 
gaat dat met een plaatsingscontract. Vaak 
is het zo, bij ons in ieder geval, dat wanneer 
het niet goed gaat na plaatsing en men het 
dier niet meer wil, het dier terug kan naar 
het asiel. Vaak wil men, als het niet goed 
gaat na plaatsing, het liefst zo snel mogelijk 
van het dier af. Dat het asiel er dan is als 
vangnet is voor deze mensen, en vooral 
voor het dier, erg prettig want men hoeft 
niet te gaan lopen “leuren”. De hond of kat 
wordt weer goed opgevangen en krijgt de 

Het jaar 
2016 en 
de toekomst
Door: Wilma de Joode 
(beheerder dierenasiel)
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zorg die nodig is. Daarnaast wordt de hond 
of kat in het asiel geobserveerd om er ver-
volgens de juiste baas bij te gaan zoeken. 
Mensen die bij asielen gaan kijken voor een 
dier zijn vaak heel bewust bezig met de 
aanschaf van hun nieuwe huisgenoot. Het 
is zelden tot nooit een impuls wat mensen 
er toe zet om naar een asiel te gaan om te 
bekijken of ze daar een dier kunnen adop-
teren. Daarnaast is het zo dat men eerst 
heel wat vragen moet beantwoorden voor 
men überhaupt een dier mag adopteren. 
Men krijgt in geen geval zomaar een hond 
of kat mee. Dit in tegenstelling tot dieren 
die particulieren aanbieden op internet en 
als er erg veel haast bij zit aan de eerste de 
beste meegeven. 

Er komen dus steeds minder honden en 
katten in onze asielen. De honden en katten 
die wél binnen komen hebben vaker een 
probleem dan voorheen. De gedragspro-
blemen zijn groter of er zijn medische pro-
blemen. De verblijfsduur is daardoor langer 
en de medische kosten zakken niet ook al 
zijn er minder dieren. Het is dus lastig als 
asiel zijnde. 

Wist u dat er jaarlijks 150.000 honden 
“nodig” zijn om alle vraag te voldoen? Dat 
er momenteel een te kort is van 50.000 
honden? Het is echt waar. Dat zou goed 
nieuws moeten zijn zeggen veel mensen. Ik 
vind dat geen goed nieuws want er wordt 
op allerlei (illegale) manieren geprobeerd 
om aan honden te komen, denk aan de 
broodfokkers. Ook worden er honden uit 
het buitenland naar ons land gehaald die 
rechtstreeks uit een buitenlands asiel op 
een parkeerplaats in Nederland over wor-
den gedragen aan mensen zonder dat er 
enig zicht is op het hele proces en zonder 
dat men goed weet hoe de hond is. Dat zijn 
slechte ontwikkelingen. Het herplaatsen 
van buitenlandse honden is een oplossing 

tegen het tekort in ons land aan honden 
maar dan moet het wel op een verant-
woorde gecontroleerde manier gebeuren. Ik 
denk persoonlijk dat de asielen hier ingezet 
kunnen worden om dat gecontroleerd en 
op de juiste manier te doen.

Veel mensen zoeken een leuke sociale 
hond om hun gezin aan te vullen. Men heeft 
al een hondje en wil er een maatje bij of 
men heeft wat grotere kinderen en willen 
voor het eerst een hondje. Dan gaan veel 
mensen kijken bij de asielen. Daar vinden 
ze alleen geen makkelijke sociale honden 
over het algemeen (en als ze er wel zijn 
dan zijn ze binnen 4 dagen weg en zijn er 
10 mensen die al op een wachtlijst staan) 
en men gaat dus verder zoeken. Een ras-
hond is vaak te duur en daarnaast heeft 
40% een erfelijke afwijking. Niet iedereen 
wil een pup. Dan zijn er de broodfokkers 
waar de meesten van u vast al eens over 
gehoord hebben. Daar komen veel zieke 
pups vandaan of honden met gedragspro-
blemen omdat ze niet gesocialiseerd zijn. 
Door deze broodfokkers worden schuren 
vol gestampt met teven en reuen (zowel in 
Nederland, België als in Oost Europa) die 
in verschrikkelijke omstandigheden moeten 
leven om maar voor pups te zorgen. Geen 
daglicht en geen enkele medische zorg. 
Dan zijn er de particulieren die de “per 
ongeluk nestjes” hebben en zijn er de stich-
tingen die honden uit het buitenland her-
plaatsen. Ondertussen zijn er al meer dan 
200 van dat soort stichtingen in Nederland 
en er is niet echt zicht op hoe het grootste 
deel van deze stichtingen werkt. De meest 
zielige hondjes, de meest bange honden 
worden door verschillende stichtingen naar 
Nederland gehaald want die honden zijn zo 
zielig. Er zijn een aantal goede stichtingen 
die werken met gastgezinnen maar die zijn 
op een paar handen te tellen. Op die ma-
nier (gastgezin) weet men wat het karakter 
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is van de hond die geplaatst moet worden. 
Er kan dan een geschikte baas bij gezocht 
worden. Van de hond die rechtstreeks uit 
een asiel komt ergens in het buitenland en 
op een parkeerplaats wordt overgedragen 
aan een nieuwe baas is niet goed bekend 
hoe het dier is in een huiselijke situatie. 
Daar gaat het dan ook regelmatig fout. 
Door internet en wat daar op kan en ge-
beurt, verandert de situatie van de asielen. 
Voor de asielen belangrijk om na te gaan 

denken hoe met deze nieuwe situatie om te 
gaan. Kunnen wij als asielen iets doen aan 
de vraag naar honden? Moet er misschien 
op een andere manier gewerkt gaan wor-
den? Wij als asiel zijn in ieder geval aan het 
nadenken over de toekomst en hoe we die 
toekomst het beste in kunnen gaan.

Wilma de Joode
beheerder St. Dierenopvangtehuis de 
Bommelerwaard

Zoals u wellicht weet zijn wij als asiel afhankelijk van donaties. 
Dankzij donaties kunnen wij als asiel blijven bestaan en zorg dragen voor de dieren die 

IBAN: NL31 RABO 0374 342 091 of u gebruikt de acceptgiro die in het jaarverslag bijge-
sloten zit. 
Ook kunt u via de QR code die hier staat gelijk via uw mobiel of Ipad naar onze donatie 
pagina gaan waar u via Ideal geld kunt doneren. 

Wij danken u alvast voor uw steun. 

Help ons met een donatie
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Als ik aanbel word ik enthousiast verwel-
komd door de drie honden van Marian, 
Ronald en Jim Zock. “Als je er bang van 
bent, moet je het zeggen want dan doe ik 
ze even in de tuin”, zegt Marian. Aangezien 
dit niet het geval is willen we gaan zitten 
met de honden op de achtergrond. Maar 
niet voordat we op deze zonovergoten 
dag eerst foto’s gemaakt hebben. En daar 
horen de honden natuurlijk bij!

Vijf jaar geleden meldde Marian zich aan 
als vrijwilliger op het asiel. Ze belde be-
heerder Wilma op met de vraag of ze nog 
vrijwilligers kon gebruiken. Dat was niet 
aan dovemansoren gericht en het antwoord 
was dan ook kort en krachtig “Ja”. Al snel 
was de afspraak voor een kennismaking 
gemaakt en Marian kon gelijk beginnen. 
De ochtenden, zeven dagen in de week. 
“Ik maakte de poezenverblijven schoon, 
de krabpalen, de vloeren binnen en buiten 
en waste de kleedjes”. Na verloop van tijd 
ging Marian ook meehelpen bij de honden. 
“Ik gaf de honden eten, die vervolgens naar 
het veld gingen waar ze uitgelaten konden 
worden. In die tussentijd ruimde ik de ken-
nels uit, verwijderde de poep en maakte de 
kennels schoon. Als de honden voldoende 
uitgelaten waren, gingen ze weer terug 
naar de kennel en ruimde ik de poep op het 
veld weer op”.

Het enthousiasme van Marian sloeg over 
op haar man Ronald en zoon Jim, die alle-
bei helemaal gek zijn van honden. Een paar 
maanden nadat Marian vrijwilliger gewor-
den was ging dit tweetal ook aan de slag 
op het asiel.

Ronald, die een drukke baan als vracht-

met het onderhoud op het asiel zoals gras-
maaien, snoeien, het repareren van de vel-
den bijvoorbeeld wanneer het gaas kapot 
gaat. Daarnaast is het gezin ook sleutel-

Even voorstellen: Familie Zock
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houder. Dat betekent dat als er problemen 
bij het asiel zijn, of het alarm afgaat, Ronald 
paraat is. “Soms gebeurt dat elke week en 
soms maanden niet”. Het werken op het 
asiel is voor Ronald een uitlaatklep. “Even 
verstand op nul, blik op oneindig. Door de 
weeks moet je. Dit is geen moeten maar 
het mag”.

Zoon Jim, in het dagelijks leven magazijn-
medewerker, is inmiddels 19 jaar en ook al 
vijf jaar werkzaam op het asiel. Dat dit geen 
onbekend terrein voor hem is, blijkt wel uit 
het feit dat hij thuis opgegroeid is met hon-
den. Maar ook het samen werken met zijn 
moeder en het hebben van een gemeen-
schappelijke hobby vindt hij leuk. Jim heeft 
een duidelijke favoriet op het asiel en dat 
is Murdock. “Murdock zit er al vanaf het 
moment dat ik er voor het eerst kwam, dus 
al jaren. Hij kan niet met andere honden 
en niet met kinderen omgaan. Als er een 
omheining is die kleiner is dan twee meter 
springt hij eroverheen. Murdock is zo’n 
beetje de mascotte van het asiel geworden. 
Als hij mij ziet reageert hij altijd blij”. 

In de loop der tijden zijn de werkzaam-
heden van Marian bij het asiel aangepast 
want zeven dagen in de week werd te 
zwaar. Maar als er mensen nodig zijn kan 
er altijd een beroep op haar worden ge-
daan. “Ik ben niet moeilijk en zeg eigenlijk 
nooit nee”.

Op dit moment werkt ze er samen met Jim 
op zaterdagmorgen en heeft ze om de vijf 
weken op zondagmiddag uitlaatdienst. 
Daarnaast is ze ook gastgezin voor hon-
den. “Als er teveel honden in het asiel zijn 
of als er moeilijke honden zijn dan gaan 
ze naar een gastgezin om te socialiseren”. 
Marian wijst op een van de drie honden 

in de kamer en vertelt dat dit hondje zijn 
intrede in huize Zock deed als gasthond. 
“Het hondje was samen met haar broertje 
in het asiel beland. Zij waren nog maar een 
paar maanden oud. Omdat het tweetal 
onafscheidelijk was en hierdoor moeilijk te 
plaatsen werd besloten ze ieder apart naar 
een gastgezin te brengen. Vanaf de eerste 
dag was het een heel aanhankelijk hondje 
waar ik geen afstand meer van kon doen. 
Daarom is ze gebleven”. Marian vertelt dat 
er heel zorgvuldig wordt omgegaan met 
het plaatsen van dieren. “Als er mensen bij 
ons thuis komen kijken naar een gasthond 
en er is een duidelijke klik tussen de twee, 
gaan wij met de hond in onze eigen auto 
naar het asiel waar Wilma of Monique de 
verdere afhandeling regelen. Als wij het niet 
vertrouwen gaat de hond niet mee. Soms 

terug bij het asiel”. 

Behalve het werk voor en met de dieren is 
er ook nog het sociale aspect. Marian: “Ik 
heb lang samengewerkt met een collega 
die inmiddels een vriendin van me gewor-
den is. Ook heb ik altijd een leuk contact 
met Tonia van ’s Heeren Loo die de kantine 
doet. Rond de Kerst wordt er een kerst-
borrel georganiseerd waar je vrijwilligers 
ontmoet die je anders niet ziet omdat ze 
verschillende diensten draaien. De gastge-
zinnen zijn er ook. We doen Oudhollandse 
spellen en hebben het heel gezellig met 
elkaar”.

Marian, Ronald en Jim doen hun werk met 
veel plezier op het asiel. Drie dierenliefheb-
bers uit één gezin. Bij het asiel hopen ze 
dan ook dat deze samenwerking nog heel 
lang zal duren.
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Welkoop is van oudsher hét adres voor alles wat met het buitenleven 
te maken heeft. Met meer dan 150 winkels in Nederland bieden wij een 
compleet assortiment kwaliteitsproducten voor tuin, dier en buitenleven! 
Denk onder andere aan planten en zaden, tuingereedschap, functionele 
recreatie- en werkkleding, diervoeding en -verzorging. Daarnaast hebben 
wij het grootste vuurwerkassortiment in de maand december. 

Wij bieden producten en diensten aan om mensen te kunnen laten genieten 
van tuin en dier, waarbij optimaal verzorgen van tuin en dier centraal staat. 
Welkoop is een onderscheidend merk door hoge kwaliteit en een goede service. 

Voor een eerlijke prijs én een uitgebreid assortiment kun je bij ons 
terecht. Voor een uitgebreid advies ben je bij ons ook aan het juiste adres. 
Bovendien kun je als klant extra voordeel krijgen met onze klantenpas. 

Tot snel in onze winkel!

Hét adres voor...
          tuin & dier

ZALTBOMMEL Van Voordenpark 3 Tel.: 0418 - 684260
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De nieuwe secretaris: Liesbeth Vleeskruijer
Liesbeth heeft al jaren een eigen praktijk 
voor Remedial Teaching en Huiswerkbe-
geleiding en zet zich daar vol enthousi-
asme voor in. Ze woont samen met haar 
man Dick en poes Noortje van 12 en kater 
Kobus van nog geen 1 jaar in Zaltbom-
mel. Hun twee kinderen en de kinderen uit 
Dick’s eerste huwelijk zijn de deur al uit, er 
zijn al acht kleinkinderen plus een bonus-
kleinkind. Toen de kinderen op zichzelf gin-
gen wonen, besloot Liesbeth haar praktijk 
te verhuizen van een kantoorpand aan de 
rand van Zaltbommel naar de bovenverdie-
ping van hun eigen huis. Ook sloot ze haar 
tweede vestiging, in Culemborg. “Nu heb 
ik weer tijd en ruimte voor bestuurswerk”, 
vertelt ze.

Haar hele leven heeft ze zich ingezet in 
diverse besturen, onder andere bij de Hart-
stichting en organisaties voor mensen met 
een beperking. Op dit moment ondersteunt 
ze ook een aantal Somalische gezinnen. 
“Eén avond in de week werk ik met ze aan 
hun taal en begrijpend lezen”, zegt Lies-
beth. 

Voordat ze als Remedial Teacher aan de 
slag ging, stond ze vijftien jaar op de basis-
school voor de klas en was ze een tijd lang 
directeur van een grote kinderopvangor-
ganisatie. Van 1996 tot 2002 woonde het 
gezin Vleeskruijer in noord-Frankrijk, waar 
Dick voor zijn werk naar toegezonden was. 
Ook daar ging Liesbeth het onderwijs in, 
ze gaf les op een internationale school. 
“Ontzettend leuk om te doen”, herinnert ze 
zich. Ze gaf kinderen Nederlandse les en 
bereidde ze onder meer voor op de Cito-
toets, zodat ze eventueel in Nederland naar 
de middelbare school zouden kunnen. 
Na hun periode in Frankrijk settelde Lies-
beth en haar gezin zich in Zaltbommel, 
haar geboorteplaats. “Ik ben geboren in 
de Hema”, lacht ze. Haar ouders woonden 
daar in bij zuster Koolwijk, toen het nog 

Liesbeth Vleeskruijer-Vermeulen is 
sinds 1 april de nieuwe secretaris 
van het bestuur van Stichting Die-
rentehuis Bommelerwaard. Wie is 
zij?
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woonhuis was. Later kregen ze hun eigen 
-

tiekwoningen die nu bijna allemaal gesloopt 
zijn. Liesbeth’s man Dick komt oorspronke-
lijk uit Amsterdam, maar ook hij voelt zich 
helemaal thuis in de Bommelerwaard. “We 
vinden het nog steeds heel leuk om in het 
weekend naar Amsterdam te rijden, lekker 
naar het Museumplein en leuke dingen te 
doen”, vertelt Liesbeth. “Maar we zijn altijd 
weer heel blij als we Zaltbommel dan weer 
inrijden.”

Toen Liesbeth de vacature voor secretaris 
van het bestuur voorbij zag komen, was 
haar keus snel gemaakt. “Het bijhouden 
van een secretariaat heb ik altijd leuk ge-
vonden, maar dieren geven mijn hart een 

huppeltje”, zegt ze. Ze heeft het nu al naar 
haar zin in het bestuur en hoopt ook de 
vrijwilligers te leren kennen, door af en toe 
even langs te komen. “Ze hebben me laatst 
heel goed geholpen”, vertelt ze. “We had-
den net onze nieuwe kat Kobus in huis. Die 
is met zijn 8 maanden nogal onstuimig, dus 
ik had besloten hem te laten castreren. Ik 
mocht van het dierenasiel een bench lenen, 
zodat hij na de operatie rustig daar in kon 
liggen om bij te komen.” Die bench heeft 
Liesbeth overigens niet hoeven gebruiken. 
Toen ze precies op afspraak bij de dieren-
arts kwam, bleek Kobus al gecastreerd….
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Doordat we eind 2015 veel honden opge-
nomen hebben,  is in 2016 de opbrengst 
voor de plaatsing van dieren  hoger dan 
begroot was. 
Ook is nog eens goed gekeken of er bezui-

nigd kon worden op de directe kosten, ook 
dit met positief resultaat. Hierdoor is er ook 
weer een voorziening voor de nieuwbouw 
gevormd.
Het bestuur is tevreden met dit resultaat.

Positief resultaat voor 2016
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Wij wensen het asiel veel succes!

Veldweg 6F, 5321 JE Hedel
Telefoon (073) 599 32 37, fax (073) 594 98 45, e-mail info@preventief.com

OOK PREVENTIEF STEUNT HET
DIERENASIEL BRUCHEM.

TONNY HOFMANS

Maasdijk 8
5321 GP  Hedel

Tel: 073 - 5991859
Fax: 073 - 5992650

Joost GSM: 06-22414361
Email adres: info@tonnyhofmans.nl

Website: www.tonnyhofmans.nl
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Nieuwbouwplannen 
Dierenopvangtehuis Bommelerwaard

De projectgroep Nieuwbouw is al 
geruime tijd bezig om plannen uit te 
werken voor een geheel nieuw ge-
bouw voor het dierenopvangtehuis. 
Het huidige gebouw voldoet al lang 
niet meer aan de wensen en eisen 
van deze tijd.

Er komt heel wat kijken bij een nieuwbouw-
project; financiering, ontwerp, geldinzame-
ling en de bouw. Vandaar dat de werkgroep 
bestaat uit 13 vrijwilligers, die ieder voor 
zich op één van die gebieden hun kennis en 
ervaring inzetten. 

Ontwerp
De architect heeft een ontwerp gemaakt 
voor het nieuwe gebouw. Met een capa-
citeit voor 40 à 50 katten, en 27 honden 
(inclusief pension). Er komt onder andere 

een (grotere) ontvangstruimte, en een 
ruimte waar mensen kennis kunnen maken 
met een bepaalde asielhond. Op de boven-
verdieping komt de kantine, de opslag, en 
ruimte voor bijeenkomsten.  

Dierenwelzijn naar een hoger level
Het welzijn van de honden en katten staat 
uiteraard voorop. Daarom is er in het ont-
werp voor gezorgd dat de dieren zo min 
mogelijk prikkels krijgen, waardoor ze min-
der stress zullen ervaren. Als het financieel 
haalbaar is, krijgen de hondenhokken zelfs 
een glazen (geluidsarme) voorzijde, en kun-
nen de honden elkaar niet zien dankzij een 
slimme indeling. De hokken zullen, dankzij 
de gekozen materialen, veel eenvoudiger 
schoon te houden zijn. 

Planning
We trekken een jaar uit om het benodigde 
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geld in te zamelen. We doen dat met allerlei 
acties, van klein tot groot, verspreid over 
de periode oktober 2017 tot oktober 2018. 
Zodra er voldoende geld is ingezameld, kan 
gestart worden met de bouw. Het huidige 
pand blijft staan, totdat het nieuwe pand 
(op hetzelfde terrein) af is. Na de verhuizing 
wordt het oude pand gesloopt, en wordt 
het buitenterrein opnieuw ingericht. 

Naar de bank
Voor de nieuwbouw is heel veel geld nodig. 
Dat geld heeft de stichting (uiteraard) niet in 
kas, vandaar dat we binnenkort in overleg 
gaan met de bank, over een hypotheek. De 
bank wil uiteraard precies weten wat onze 
plannen zijn, hoeveel financiële draagkracht 
er is en wat de risico’s zijn voor de bank. 
Om goed beslagen ten ijs te komen, heb-
ben we de afgelopen maanden tot in detail 
gewerkt aan de bouwkundige en financiële 

onderbouwing. 

“Een duurzaam dierenopvangcentra voor 
de Bommelerwaard door de Bommeler-
waard”

Hulp van de bank alleen zal niet voldoende 
zijn. We zullen zelf een paar ton moeten 
inzamelen om het nieuwe gebouw te kun-
nen verwezelijken. Onze ambitie is groot 
en ieders hulp is meer dan welkom. We 
doen een beroep op iedereen in de Bom-
melerwaard, inwoners, ondernemers en 
bestuurders, om ons te steunen met geld, 
of met hulp in praktische vorm. Houdt u de 
website en facebook pagina van het asiel 
de komende tijd goed in de gaten om te 
horen hoe u kunt helpen! 

Willemien Zwanenberg
Voorzitter Werkgroep Nieuwbouw

FIDO

FIDO
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Van Wezel 
T E G E L W E R K E N

Bedrijvenpark Ammerzoden

Bernseweg 20c 

5324 JW  Ammerzoden

Telefoon: (073) 599 61 00

www.vanwezeltegelwerken.nl

Showroom open: di t/m do 10.00 tot 18.00 uur • vrijdag tot 20.00 uur • zaterdag 10.00 tot 16.00 uur • ‘s avonds op afspraak

L E V E R E N  E N  A A N B R E N G E N  V A N  T E G E L S
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Bowien, Bobby en Bram

Op 22 april werden er drie kittens bij een 
boerenschuur in Gameren gevonden. Eerst 
ondergebracht in het asiel te Bruchem en 
door naar een opvanggezin van het asiel.

`s-Hertogenbosch, 2 februari 2016, dinsdag 
voor de Carnaval. Lapje, wonend in deze 
stad, laten inslapen in Hedel bij de dieren-
artsen vanwege nierfalen en laten cremeren 
na een mooi leven van 16 jaar. Lapje was 
een pittig katje woog maar rond de drie 
kilo en knokte met elke kat in de buurt, on-
danks dat ze gesteriliseerd was stempelde 
ze haar gebied en liet daar bij tijden maar 
3 katers toe. Een rode, een zwart met witte 

en een grijze. Ze was de beste muizenvan-
ger van Orthen.
Ja en ineens is dit weg en de vrijdag in 
dezelfde week voor carnaval stonden mijn 
man en ik in de keuken van “dit gaat het 
niet worden” Besluit genomen dat we in 
ons op zijnde nieuwe appartement twee kit-
tens zouden nemen.

In mei aan het klussen geslagen en ook het 
plannen. Zeven juli 2016 zouden we terug-
komen van vakantie dus ik bel het dierente-
huis in `s-Hertogenbosch dat ik twee kittens 
wilde. De kleur, nog het geslacht maakte 
mij niet uit, ik wilde het contract tekenen en 
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betalen maar helaas dat was niet mogelijk.

Een telefoontje gepleegd naar het dieren-
opvangtehuis in Bruchem en alle registers 
gingen open. Uiteindelijk kwam de beste 
keuze voor ons uit de bus. Bij een gastge-
zin van het asiel daar waren 3 katertjes van 
6 weken oud en als wij dan terug kwamen 
van vakantie waren zij klaar om geadop-
teerd te worden. Ik kon diezelfde middag 
al gaan kijken en een keuze maken mits wij 
goede kandidaten waren. We hebben dit 
ook meteen gedaan en zagen drie schat-
tige grijs mooi getekende kittens, waarvan 
na een bezoek aan de dierenarts bleek 
dat het om twee katertjes en een poesje 
ging, de naam van Bowy werd ook meteen 
omgedoopt in Bowien. Nou en dan het 
moeilijkste onderdeel. Kiezen uit een nestje 
van drie. Dat was “onmogelijk” dus werden 
het er drie. De verantwoording toen ik ze 
ging halen voelde net zo groot als toen mijn 
eerste kind in het ziekenhuis naast mijn bed 
werd geschoven.

Nou en dan zijn ze er. In no time 6 eetka-
merstoelen en twee leren fauteuils naar 

eraan geloven. Dan de angst, 10 hoog, 
snel de deur dicht van het balkon. Daar 
was mijn man zo klaar mee er werd een 
professioneel kattennet gespannen met om 
de 10cm een haak. De ontwikkeling en de 
groei was en is nog steeds zo leuk. Helaas 
een ongeluk door mijn slordigheid veroor-
zaakt dat Bram een naald en draad heeft 
ingeslikt. Gelukkig was ik thuis en heb ik  
hem in elk geval van de verstikking kunnen 
redden en heeft de dierenarts de naald met 
draad kunnen verwijderen. Ik heb lang een 

schuld gevoel gehad en terecht.
Ze zijn nu; Bobby 7 kg, Bram 6 kg en Bo-
wien 3 kg. Ze krijgen dagelijks met zijn 
drieën 200 gr brokjes en als ze snoep krij-
gen wordt de  tweede voeding aangepast 
om niet boven de 200 gr te komen. Elke 
avond gaan ze 5 tot 10 minuten trimmen 
in de gang van 7 meter. Dat gaat geweldig 
met een laserlampje. Tevens af en toe met 

nestgedrag nog volledig aanwezig. Ze was-
sen elkaar om beurten met ook het mooie 
bijtgedrag in de nek. Ze hebben vooral el-
kaar en spelen, rausen, springen, klauteren 
en dagen elkaar uit, geweldig om te zien. 
Ze krijgen alle drie hetzelfde, de aandacht, 

ze voor geen 10 miljoen meer wegdoen. 

Truus van Vugt-Quik
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Schilderwerken
ohn
elsing

Binnen - Buiten - Renovatie - Glas
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LANA, van zwerf- naar gelukkige, 
zelfverzekerde hond

Maart 2016 kregen we een berichtje van 
Leonie dat er een herdershond ter adoptie 
aangeboden werd op de site van het die-
renopvangtehuis De Bommelerwaard.
Samen met Leonie en Ingrid zijn we haar 
snel gaan bezoeken in het gastgezin. Daar 
werden we gastvrij ontvangen door Hetty 
en konden we rustig kennismaken met Ella 
(nu Lana). Ze kwam naar ons toe en we 
kregen een lik, een goed teken. Na uitge-
breid overleg besloten we om voor Lana te 
gaan.

Na selectie door Wilma (streng maar recht-
vaardig) kregen we haar toegewezen.
Vervolgens snel naar de dierenwinkel voor 
een bench, voer, bakken, speeltjes en een 
mand. Een hele auto vol.
5 April was het zover. We konden haar op-
halen. De dierenarts had Lana nog onder 
behandeling voor haar oorontsteking en 

oormijt. Ook was ze erg vermagerd, je kon 
haar ribben tellen. En ze was angstig. Maar 
daar gingen we aan werken met goed eten, 
een uitgebreide wasbeurt en heel veel aan-
dacht.

We zijn met heel veel vragen aan dit avon-
tuur begonnen: hoe vaak uit? Hoeveel 
brokken en vlees.? Hoe krijgen we haar 
vacht weer mooi? Wat is er met haar ge-
beurd, vroeger? We vermoeden dat ze veel 
meegemaakt heeft. Gaat het beter met haar 
oren? Enzovoort.

Langzamerhand is Lana een ontzettend 
lieve, rustige en waakse hond geworden, 
maar wel met een duidelijk eigen willetje. 
Ze is ook erg slim. Ze is lief naar mensen 
toe. Naar sommige honden kan ze best uit-
vallen. Dat is nog een verbeterpunt.
Tijdens onze vakantie gaat ze graag loge-
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ren bij Jopie, Leonie en Robert. Daar kan ze 
naar hartenlust spelen en wordt er erg goed 
voor haar gezorgd. Eigenlijk is Lana van 
ons vijven.

Er was ons geadviseerd om Lana te laten 
steriliseren en in juli was het zover. De ope-
ratie is goed verlopen. 

We wandelen veel met haar en laten haar 
dan zwemmen langs de Waal of Lek (eigen-
lijk pootje baden en veel spetteren).
Inmiddels hoort ze helemaal bij ons gezin. 
Ze krijgt op tijd haar inentingen en tabletten 
tegen de teken en wormen. Haar gewicht 
is nu 32 kg. Nu dus weer wat op haar eten 
letten, niet te veel. Lana gaat graag mee in 
de auto. Ze is zelfs al eens met ons op va-
kantie geweest.

Wij zijn superblij met Lana en denken dat 
zij een gelukkige, zelfverzekerde hond is 
geworden. Nog heel veel dank aan Hetty, 
Wilma en de rest van dierenopvangtehuis 
De Bommelerwaard.

Mei 2017, Anny en Wim
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Amivedi mag wel wat bekender worden’
Jaren geleden maakte ze het zelf 
mee. Haar toen elf jaar oude Gol-
den Retriever was op een dag 
verdwenen. “Ik was meteen in pa-
niek”, vertelt Marijke Boons (41). Ze 

naar haar te zoeken. Aanbellen bij 
mensen, zijn naam roepen. Maar 
zij bleef weg. Toen ging ze allerlei 
instanties bellen of zij soms iets ge-
zien of gehoord hadden.

Een paar uur later kwam er een verlossend 
telefoontje van Amivedi, het meldpunt voor 
verloren en gevonden huisdieren, waar ze 
toen nog nooit van gehoord had. Haar lieve 

hond was twee straten verderop en werd 
door een aardige buurman opgevangen. 

In mei 2015 zag ze op facebook een ad-
vertentie van Amivedi voorbij komen. Ze 
zochten iemand die het meldpunt Maas 
& Waal voor zijn rekening wilde nemen. 
Na wat heen en weer gebel met de coör-
dinator was de zaak snel beklonken. Dus 
nu komen alle meldingen van verloren en 
gevonden huisdieren bij Marijke terecht. 
Uit Beuningen, Druten, West Maas & Waal 
en Wijchen, en vanaf september ook uit de 
Bommelerwaard.

Gastgezin
Gemiddeld is er één melding per week. 
“Amivedi is nog niet zo heel erg bekend in 
deze regio”, vertelt Marijke in haar huis in 
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Ewijk, vlakbij Beuningen. Daar woont ze 
samen met zoon Brian van 19 jaar, zoon 
Jeroen van 18 jaar en dochter Anouk van 
16. Ze heeft haar drie kinderen alleen opge-
voed, want haar man overleed zestien jaar 
geleden bij een ongeluk op het werk. “Onze 
dochter was toen nog maar drie weken 
oud”, vertelt ze. In huis lopen kruising la-
brador Minx van 9 jaar en de kruising mal-
thezer Tara van 10 rond. En sinds half april 
is Marijke’s gezellige huishouden gastgezin 
voor honden uit het dierenasiel in Bruchem. 
Dat kan ze heel goed aan, want naast haar 
vrijwilligerswerk voor Amivedi is Marijke 
gediplomeerd hondentrainer. Ze geeft drie 
keer in de week puppy- en basistraining en 
de cursussen EG en VEG voor de mensen 
die een stapje verder willen gaan in de ge-
hoorzaamheidstrainingen.

Samenwerking met asiel
Ze heeft een speciale band met het Bom-
melerwaardse asiel. “De samenwerking 
is super”, vertelt ze. “Als er een dier bij 
hun wordt binnengebracht, bellen ze mij 
altijd even op of ik er soms al een melding 
van heb gekregen van de eigenaar. En 
andersom bel ik hun als ik een vermissing 
door krijg uit de gemeentes Zaltbommel 
of Maasdriel. Buiten de openingstijden om 
kan ik altijd appen met de beheerders.” 
Laatst nog kreeg ze een melding uit Kerk-
driel. Er was een hond aan komen lopen 
bij een verzorgingshuis en een aantal be-
woners had de hond binnen gelaten. Maar 
dat was niet de bedoeling, dus Marijke gaf 
ze het advies om de hond naar het asiel te 
brengen. Met de beheerder had ze afge-
sproken dat er iemand zou zijn om de deur 
open te doen en het dier op te vangen. 
“Toen kwam er een telefoontje van een 
vrouw die haar hond kwijt was”, vertelt ze. 
“Ik kon haar naar het asiel sturen, zodat ze 
meteen haar hond weer kon ophalen.”

De blijdschap van mensen als ze hun huis-
dier weer terugvinden is enorm en maakt 
het vrijwilligerswerk voor Marijke zo leuk. 
Zelfs als het gaat om een overleden dier, 

wat bij katten nogal eens voor komt. Een 
eigenaar vindt het toch heel belangrijk wat 
er met zijn kat of poes gebeurt is. “Papa-
gaaien, parkieten en andere vogels vinden 
we niet vaak terug”, vertelt ze. “Maar ik wel 
eens meegemaakt dat een pony ’s nachts 
uit de wei gebroken was. Hij werd door ie-
mand anders opgevangen en op stal gezet. 
De volgende ochtend kreeg ik een melding 
van de vinder en kon ik de eigenaar daar 
naar toe sturen. Die was zo blij dat de pony 
weer terecht was.”

Naamsbekendheid
Van Marijke mag haar Amivedi-werk wel 
een beetje drukker worden. “Het is jam-
mer dat de naamsbekendheid nog niet 
zo groot is”, vertelt ze. Honden, katten en 
andere huisdieren die bij Amivedi worden 
aangemeld, gevonden of verloren, worden 
met foto en een zo uitgebreid mogelijke 
beschrijving van de uiterlijke kenmerken op 
de website van Amivedi gezet. Ook gaan ze 
via Facebook het net over in de hoop om 
het dier en het baasje zo snel mogelijk te 
herenigen. Marijke gaat met elke melding 
ook zelf actief op internet zoeken of ze de 
eigenaar kan vinden. “Ik kijk natuurlijk eerst 
in mijn eigen werkgebied”, vertelt ze. “Maar 
ik kijk ook altijd een stuk daarbuiten. Vooral 

af, soms omdat ze per ongeluk in een 
vrachtwagen of busje terechtkomen.” 

schelen is als iedereen zijn huisdier laat 
chippen. “En natuurlijk goed registreren”, 

hoeveel huisdieren nog op naam van een 
dierenarts staan, omdat de eigenaar er niet 
aan gedacht heeft zijn eigen gegevens aan 
te passen.”

Mensen die meer willen weten of die zelf 
vrijwilligerswerk voor Amivedi willen doen, 
kunnen Marijke bellen of mailen voor meer 
informatie: bommel@amivedi.com of 
088-0063316
De website van Amivedi is: www.amivedi.nl
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Professionele en liefdevolle verzorging van uw kat(ten) tijdens uw afwezigheid. 

www.beautifulcats.nl of fb pagina Kattenhotel Beautiful Cats 
 Hoogveldweg 2, 5315 AG Kerkwijk. Tel 06-488 10 911. 



31Jaarverslag 2016

Pension bij Stichting 
Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard
Naast het opvangen van zwerfhonden en katten zijn wij ook pension 
voor honden. Als u op vakantie gaat of een dag uit is het mogelijk 
om uw hond bij ons in pension te brengen. Wij hebben hele ruime 
kennels en ruime speelvelden waardoor uw hond niets te kort komt 
aan beweging. Ook aan aandacht komt uw hond niets te kort want 
onze vrijwilligers gaan met uw hond wandelen en er wordt heel wat 
af geknuffeld en gespeeld. Wij kijken goed naar wat de behoefte is 
van uw hond. Wij maken het verblijf zo prettig mogelijk. 

Sinds kort hebben wij ook 24 uur cameratoezicht zodat wij uw 
hond(en) dag en nacht kunnen observeren. Op deze manier kunnen 
wij nog beter zien hoe uw hond(en) zich gedraagt en voelt tijdens het 
verblijf en mogelijk daarop inspelen. Voor de pensionhonden geldt 
dat zij de jaarlijkse cocktailenting en de kennelhoest enting moeten 
hebben gehad. Dit dient minimaal drie weken van te voren plaatsge-
vonden te hebben. Het paspoort van de hond dient meegenomen te 
worden bij het brengen en eigen voer wat voldoende is voor de tijd 
dat de hond bij ons verblijft.

Pension prijs per dag:

Kleine hond (Teckel, Jack Russel, Maltezer enz.)  € 10,00
Middel formaat hond (Fox, Border Collie, Poedel enz.)  € 11,00
Groot formaat hond (Labrador, herder, Bouvier enz.)  € 12,00
Zwaar formaat hond (Berner Sennen, St. Bernard enz.) € 13,00



Waalbandijk 50  |  5311 AH Gameren   
0418 - 562228  |  info@bsfa.nl

www.bsfa.nl

. K O P P E L A A R  &  L I N S S E N 
A D V O C A T E N  

  

 

 
 

Telefoon 0418 - 644 644 
www.koppelaarlinssen.nl  
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Financieel Advies
  Verzekeringen
  Hypotheken
  Pensioenen 
  Financieringen
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Autosnelweg 
Utrecht-Den Bosch v.v.
Restaurant De Lucht Bruchem
Telefoon 0418 - 6470 00

Autosnelweg 
Den Bosch-Nijmegen
Restaurant De Lucht Geffen/Heesch
Telefoon 073 - 532 12 81
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Afgewogen
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Groothandel in eerste en 
tweede keus isolatiepanelen

halfronde nokken, windveren en diverse hulpstukken.

Lak-coating.

 
hulpstukken en bevestigingsmaterialen.

Partijen 2e keus pir isolatieplaten in 4, 6, 8 en 10 cm dik 
geschikt voor vloer, dak en wand.

BVB Isolatiepanelen
Valeton 8 • 5301 LW Zaltbommel • Tel. 0418-840008

Voor meer informatie zie www.bvbpanelen.nl
Bert van Bruchem



Dependance:
Mgr. Zwijsenplein 7   5331 BE  Kerkdriel

Kliniek:
Mezenweg 1   5321 JR  Hedel
Telefoon: 073 - 5994001

Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij:

• inloop spreekuur 17.00 t/m 18.00 uur
Telefoon tijdens spreekuur: 0418 - 633590

Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij:

• overdag behandeling op afspraak
• afhalen medicijnen 9.00 t/m 16.00 uur
• inloopspreekuur 18.30 t/m 19.30 uur

www.dapbommelerwaard.nl

Dierenartsenpraktijk
Bommelerwaard-Zuid


