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Voorwoord Jaarverslag 2015
Door: John van de Werken, voorzitter
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Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar 
zijn onze nieuwbouwplannen nog steeds 
volop in ontwikkeling en maken we kleine 
maar gestage stapjes vooruit. 2015 heeft 
vooral in het teken gestaan van het slaan 
van de zogenaamde eerste piketpaaltjes 
met het afronden van een extern markt-
onderzoek en het laten uitvoeren van een 
afstudeeropdracht door een bouwkunde 
student. Beide om ons concrete handvat-
ten te geven om in het kader van de nieuw-
bouwplannen de juiste keuzes te kunnen 
maken.

Een belangrijke stap hebben we het laatste 

aantal mensen de zogenaamde koppen bij 
elkaar te steken en concreet aan de slag te 
gaan. Zo zijn er verschillende werkgroepen 
geformeerd, is er een kernteam opgezet en 
zijn verschillende partijen gevraagd om een 
eerste aanbieding op papier te zetten. Deze 
aanbieding hebben we straks nodig om in 
een volgende stap met de benodigde geld-
schieters om te tafel te gaan. Kortom, we 
gaan vooruit maar maken kleine pasjes.

Vanuit de geldschieters wil ik dan maar 
meteen het bruggetje maken naar de alinea 

wederom een stabiel jaar. We hebben een 
goed beeld van de inkomsten en uitgaven 
wat betekent dat we niet voor onverwachte 
verrassingen zijn komen te staan. Wel moe-
ten we goed blijven letten op hoe- en waar 
we ons geld aan uitgeven. Een belangrijke 
rol hierin spelen de gemeenten in de Bom-

-
sprekken met de gemeenten Zaltbommel 
en Maasdriel altijd constructief en opbou-
wend van aard zijn. We zien de verdere sa-
menwerking met beiden dan ook met veel 
vertrouwen tegemoet. Onze penningmees-

verder toelichten.

Op bestuurlijk vlak hebben we in 2015 een 
nieuwe penningmeester toe mogen voegen 
aan het bestuur als opvolger van Marcel 

zal zich verderop in dit jaarverslag wat uit-

Voor u ligt het voorwoord voor het jaarverslag 2015. Bij het doorlezen van 
het voorwoord van vorig jaar realiseerde ik me hoe snel een jaar voorbij 
gaat en zaken soms langer duren dan je hoopt…
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hiermee weer op volle sterkte, 5 personen, 
om de uitdagingen die voor ons liggen 
samen met de medewerkers en vrijwilligers 
op te gaan pakken. We hebben er allemaal 
erg veel zin in.

Als laatste wil ik wederom afsluiten met 
misschien wel het allerbelangrijkste.

afgelopen jaar als medewerker, vrijwilliger 
of op andere wijze betrokken waren bij het 
asiel. Dus Wilma, Monique, Ellen, Marjan en 
alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet het 
afgelopen 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.

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

tevens de tips die u kunnen helpen bij het vinden van de eigenaar van het huisdier. 
Staat het gevonden huisdier niet in het bestand? Meld het huisdier dan aan via het on-

meldingsnummer evenals de gegevens zoals u deze in de melding heeft doorgegeven. 
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Afgelopen jaar is er heel veel gebeurd
Door: Wilma de Joode (beheerder dierenasiel)

Dit afgelopen jaar stond veelal in het teken 
van broodfokhonden en de ellende die het 
met zich meebrengt. In juli afgelopen jaar 
heb ik samen met mijn collega Monique 3 
zwaar verwaarloosde honden opgehaald op 
een adres in onze gemeente. Dit bleek na-
derhand een broodfokker te zijn geweest. 
De honden waren er zo vreselijk slecht 
aan toe dat zelfs onze dierenartsen zoiets 
nooit eerder hadden gezien. De honden, 
Do, Faby en Bumper waren zeer onder-
voed, hadden de Sarcoptes mijt waardoor 
ze bijna kaal waren en  ze hadden overal 
wondjes zitten. Ondanks dat ze er zeer 
slecht aan toe waren hadden ze een super 
lief karakter. We hebben onze handen vol 
gehad om deze drie weer helemaal op 
de rit te krijgen en ook de baasjes die ze 
geadopteerd hebben zijn nog lang bezig 
geweest met de medische zorg. Gelukkig 
zijn deze drie lieverds door hele bijzondere 
mensen geadopteerd en maken ze het nu 
allemaal goed.  
Aan het einde van het jaar hebben we 21 

waren er in eerste instantie 30 maar er zijn 
er 9 overgenomen door asiel Zwolle. Alle 
hondjes hadden medische zorg nodig. Er 
was geen gebitje wat goed was. Er zat een 
hondje bij die geen voetjes aan zijn ach-
terpoten had, er waren  honden met een 
cherry eye en er zat een hondje zonder oog 
bij. Ze waren geen van allen goed gevac-
cineerd dus onze medische kosten stegen 
de pan uit. Gelukkig hebben we voor alle 
hondjes een nieuw baasje gevonden en 
maken ze het allemaal goed. 

-
lende oudere honden binnen gekregen voor 
afstand. O.a. Loet en Bommel van 12 en 
9 jaar die we samen wilde plaatsen omdat 
ze altijd al samen waren geweest. Max van 
15 en ook Beagle Shailo van 12 en Kooi-
ker teefje Tessa van 10.  Of Josy die als 
zwerver binnen kwam en nooit meer werd 
opgehaald door zijn oorspronkelijke baasje. 
Josy bleek al 11 te zijn. Gelukkig hebben 
we voor allemaal nieuwe baasjes gevon-

er mensen zijn die een ouder dier uit het 

gebeurd. Er gebeurt ieder jaar wel 
veel op het asiel maar 2015 spant 
de kroon in mijn 7 jaar functio-
neren als beheerder. We hebben 
in 2015 150 dieren meer binnen 

honden wat binnen is gekomen in 
2015 is 218. Dat zijn 64 honden 
meer dan het jaar ervoor. Qua kat-
ten zijn er in 2015 306 binnen ge-
komen en dat zijn er 96 meer dan 
het jaar ervoor. 
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asiel adopteren. Dat maakt ons werk meer 
dan de moeite waard. 
Ook hebben we weer veel katten binnen 
gekregen. Ruim 300 die wij in ons asiel 
voorbij hebben zien komen. Ook hier zaten 
katten tussen die ouder waren en waar een 
nieuw baasje voor is gevonden. Gelukkig 
zijn er ook een paar langzitters geplaatst in 
2015. Gordon en Rossi die al meer dan een 
jaar bij ons zaten hebben nu ook top baas-
jes gekregen.  
Naast de vele honderden dieren die wij in 
2015 hebben opgevangen zijn er het af-

-
maakt over ons asiel. Daar is in te zien wat 

op onze website. 

van mij omdat daar verder niets over te 
vinden was op internet.  Ik wilde heel graag 

bij kittens. Ons asiel doet al ruim 5 jaar aan 
vroegcastratie van kittens. Dat betekent 
dat onze kittens als zij 10 weken oud zijn 
gecastreerd of gesteriliseerd worden. Er 
zijn nog steeds heel veel berichten dat dit 
niet zou kunnen en niet goed zou zijn voor 
de kittens maar wij hebben uit de praktijk 
ervaren dat dat absoluut niet het geval is. 

meer duidelijkheid te geven over vroegcas-

oplossingen, naast verantwoord huisdier-

staat ook op You Tube onder ´vroegcastra-
tie kittens’. 
Ron Slot van Slotview bedankt voor je hulp 

In 2015 hebben we met ons asiel heel 
vaak in kranten gestaan. De artikelen 
waren divers. In het Brabants Dagblad 
heeft een heel groot interview gestaan 
over ons social media gebruik en dat wij 
daar zeer actief in zijn. Ook hebben we 

afgelopen zomer in de krant gestaan nadat 
de brandweer was gekomen om ons asiel 
nat te spuiten want het was ZO vreselijk 
warm binnen. Of de artikelen over onze 
eerste prijs betreft de Clubkasactie van de 
Rabobank. Vele leuke artikelen hebben in 
de plaatselijke kranten gestaan en wij zijn 
steeds weer blij met deze aandacht.
In 2015 hebben we veel donaties gekregen. 
Dat is helemaal geweldig want daar zijn 
wij als asiel afhankelijk van.  Wij zijn ieder-
een heel dankbaar voor deze donaties. 
Donaties in geld maar ook in spullen. Van 
bedrijven maar ook van particulieren. Van 
brokken tot dekens, van kattenspeeltjes tot 
anti vlooienmiddelen. Dank aan iedereen 
namens alle dieren !! 
Eind van het jaar 2015 is mijn nieuwe col-
lega Marjan begonnen. Marjan neemt 
de taken van Ellen over als assistent be-
heerder.  Marjan stelt zich verderop in dit 
jaarverslag voor. Ik hoop op een lange sa-
menwerking met Marjan in ons team. 
We hebben het jaar 2015 afgesloten met 
de jaarlijkse kerstborrel voor onze vrijwil-
ligers. Er was lekker eten en er werden oud 

zeer geslaagde en leuke afsluiting van een 
zeer druk emotioneel  jaar. Toen wisten we 
nog niet dat het nieuwe jaar zeer verdrietig 
zou gaan beginnen.  Begin februari 2016 is 

-
verwachts overleden. Wij waren allemaal in 
shock en zeer verdrietig. “Onze” Alette die 
bij iedereen geliefd was en die in 2016 15 
jaar vrijwilligster zou zijn geweest op ons 
asiel is er niet meer. Wij zullen Alette nooit 
vergeten. Lieve Alette je wordt gemist !!  
Een nieuw jaar is begonnen. Wat dit nieuwe 
jaar ons weer voor dieren en ervaringen zal 
brengen weet niemand. Ik zal hoe dan ook 
mijn best blijven doen om mijn 8e beheer-
dersjaar een goede te laten worden en ik 
blijf mij inzetten voor het  asiel, het welzijn 
van de dieren in ons asiel en daarbuiten.

Wilma de Joode, Beheerder
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Ik wil mezelf graag even voorstellen. Ik ben 
Marjan Boomaars, 38 jaar oud en ik ben al 
sinds 2010 werkzaam op het asiel. Eerst 
als vrijwilligster en sinds eind 2015 ben ik 
in dienst getreden als assistent beheerder. 
Al sinds dat ik een klein meisje ben hou ik 
van dieren. Ik was als kind altijd buiten in 
de natuur te vinden en ik ving dan bijvoor-
beeld kikkervisjes in de sloot om ze uit te 
laten groeien tot kikkertjes, gaf alle poes-
jes uit de buurt melk ( tot ergernis van de 
baasjes, omdat ze diarree kregen ) en hield 
het nestje pimpelmeesjes uit het nestkastje 
goed in de gaten als ze uitvlogen. Zelfs 
wormen, pissebedden, langpootmuggen en 
spinnen waren niet veilig voor mij. Ik heb 
vogels, cavia’s, konijnen, een kat en een 
hond gehad. Mijn hond is in 2015 overle-
den en ik heb op dit moment geen huis-
dieren meer. Des te meer geniet ik van de 
dieren die op het asiel aanwezig zijn. En ik 
pas regelmatig met veel liefde op de hond 

van mijn buurman en we gaan dan samen 
heerlijk wandelen. Ik ben ook helemaal 
verliefd op de 2 katten van mijn zus en 
haar vriend, daar ben ik ook regelmatig te 
vinden. Mijn allergrootste hobby is reizen. 
Daar geniet ik elke keer intens van en ook 
tijdens mijn reizen komt mijn liefde voor 
dieren en de natuur weer naar voren toe. Ik 
zoek landen uit waar ik bijzondere dieren 
kan gaan bekijken en waar de natuur over-
weldigend mooi is. Mijn mooiste reizen heb 

(Amerika) en het Caribisch gebied. Lekker 
wandelen en fotograferen vind ik ook erg 
leuk om te doen. Ik ervaar het werk op het 
asiel als dynamisch en zeer afwisselend. 

-
ken als met alle vrijwilligers en stagiaires. 
Maar ik vind het natuurlijk het aller-aller-
leukste als een hond of kat zijn gouden 
mandje heeft gevonden en ik het dier mag 
uitzwaaien!

Even voorstellen: Marjan Boomaars
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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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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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Leidinggevend dierverzorger Monique Veldstra:
‘Ik kan niet stil zitten’

Al zestien jaar is ze regelmatig te vinden in 
het asiel, eerst als vrijwilligster en de laatste 
jaren in loondienst. “Ik haalde in 2000 een 
kat en ben nooit meer weggegaan”, lacht 
ze. In de loop der jaren heeft Monique heel 
wat katten in haar eigen huis opgevangen. 
Op het hoogtepunt had ze er negen rond-
lopen. Dat vindt ze nu wel een beetje veel. 
Tegenwoordig houdt ze het bij haar vier 
favorieten: de mooie rode kater Nino van 3 

jaar, de iets te dikke maar oh zo lieve Daan-
tje van 3 jaar en de twee ouwetjes Rocky 
van 10 en Jasmien van 13. Daarnaast heeft 
Monique altijd ruimte voor een tijdelijke op-
vangkat. “Als we in het asiel een oude kat 
hebben zitten, van bijvoorbeeld vijftien jaar, 
dan neem ik hem mee naar huis totdat er 
een nieuw baasje gevonden is”, vertelt ze. 

heel gevarieerd uit. “Ik doe alles”, bena-
drukt ze. “Schoonmaken, leiding geven aan 
stagiaires en vrijwilligers, honden uitlaten, 
ik vind het allemaal leuk. Ik kan echt niet stil 
zitten. Alleen het werken met de computer 
vind ik helemaal niks. Maar dat heb ik wel 
moeten leren, want als de beheerder en as-
sistent-beheerder er niet zijn moet ook hun 
werk gewoon doorgaan. Ik vind het minder 
leuk, maar het hoort er natuurlijk wel bij.”
Naast haar werk binnen de muren van het 
dierenopvangtehuis is Monique ook actief 
als ‘kattenvanger’. Zodra er een melding 
binnenkomt over verwilderde katten, vaak 
met een nestje, springt zij in haar autootje 
met in de achterbak vangkooien en ken-
nels. “We vangen de wilde katten en de 
kittens en laten ze daarna steriliseren”, licht 
ze toe. “We bekijken hoe verwilderd ze 
zijn. Soms kunnen ze tijdelijk terecht in een 
gastgezin. Als het mogelijk is, zoeken we 
een baasje voor ze en  zo niet, dan zetten 
we ze terug op de plek waar ze gevonden 
zijn.”
Als het aan Monique ligt, laat iedereen zijn 
of haar kat steriliseren. Dat scheelt een 
hoop ongewenste kittens. “En je moet ze 
altijd laten chippen natuurlijk”, zegt ze. “En 
niet vergeten om de chip te registreren.” 

hebben doorgegeven dat ze verhuisd zijn. 
“Dan wordt het heel lastig om een baasje 
terug te vinden.”

Naast haar werk in het dierentehuis heeft 
Monique ook een baan van acht uur in een 
verzorgingstehuis in Zaltbommel. 

Sinds een jaar of drie werkt Mo-
nique Veldstra (46) twintig uur per 
week als ‘leidinggevend dierver-

mij niet zoveel uit hoe de functie 
heet”, zegt ze. “Ik vind alles leuk 
om te doen.”
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Het jaar 2015 is een druk jaar geweest voor 
het dierenopvangtehuis. Er zijn veel meer  
honden en katten opgevangen dan het jaar 
ervoor. Vooral was er een toename bij de 
zwerfkatten die binnen kwamen. 
Ook zijn er in 2015 drie ernstig zwaar 
verwaarloosde honden en eenentwintig 
broodfokhondjes opgevangen. Hierdoor 

zijn de inkomsten door donaties, plaatsing 
en afstand gestegen, maar daarnaast zijn 
ook de verzorgingskosten enorm toegeno-
men. Toch is het dierenopvangtehuis met 
een positief resultaat geëindigd. 
Wij willen iedereen enorm bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd aan het heftige 
jaar 2015.

Het gaat financieel weer wat beter met het asiel



17Jaarverslag 2015



18

Ik ben Murdock
Aangezien ik alweer bijna 5 jaar in het asiel 
verblijf mag ik weer met een stukje in het 
jaarverslag. Op die manier hopen ze op het 
asiel dat er toch een baas voor mij gevon-
den kan worden. Iedereen kent mij onder-
tussen wel maar ik ga mij toch nog eens 
voorstellen. Mijn naam is Murdock. Ik ben 
in 2011 in het asiel terecht gekomen nadat 
ik met nog een aantal andere honden in be-
slag ben genomen. In beslag nemen doet 
men niet zomaar dus u kunt er van uitgaan 
dat wij echt niet goed verzorgd werden. Ik 
zat dan ook onder de littekens. Gelukkig 
word ik al 5 jaar zeer goed verzorgd in het 
asiel in Bruchem  maar ik zou toch ook wel 
graag gewoon een eigen, goede baas heb-
ben. 
Ik ben in de vijf jaar op het asiel twee keer 
geplaatst. De eerste keer bij mensen waar 
het op zich heel goed ging. In huis was 
het geen probleem en ik gedroeg mij heel 
goed. Er was echter één probleempje. Er 
was ze verteld mij buiten niet los te laten 
lopen, maar dat deden ze wel. Toen ik een 
kip zag ben ik daar achteraan gegaan en 
luisterde niet meer. Stom van me. Mijn 
baasjes waren daar zo van geschrokken 
dat ik jammer genoeg terug naar het asiel 
werd gebracht. 
De tweede keer werd ik geadopteerd door 
een gezin met een zoontje. Dat was niet 
zo’n succes. Het bazinnetje vond ik erg 
lief maar de man en zoon in huis niet en 
daar heb ik toen een keer naar gegromd. 
Ook was ik door de bazin niet goed uit te 
laten omdat ik toen nogal fel reageerde op 
andere honden aan de riem. Ze kon mij 
dan maar met moeite vasthouden. Ook zij 
brachten mij terug naar het asiel. 
Sindsdien hebben er wel mensen voor mij 
gebeld die interesse hadden, maar die had-
den geen geschikte plek voor mij. Mensen 
met kinderen, andere dieren, of waar het 
druk is in huis, dat is gewoon niet geschikt 
voor mij. Zo lijkt het of ik moeilijk ben maar 

als je weet hoe je met mij om moet gaan 
ben ik helemaal niet moeilijk. 
Vaak zeggen mensen dat ze het zielig vin-
den dat ik al zo lang in het asiel zit. Ik kan 
u vertellen dat ik het in het asiel beter heb 
dan menige huishond. Ik ken de routine van 
de dag. Iedereen komt bij mij knuffelen, ze 
nemen mij mee uit wandelen of spelen met 
mij op het grote veld. Ik heb geen stress in 
mijn kennel en ook buiten op het speelveld 
voel ik mij prima. Ik ben dus niet zielig. Ik 
zie vaak honden voorbij komen die wel heel 
veel stress hebben omdat ze in het asiel 
verblijven en dat vind ik zielig. 
Ook al heb ik het heel goed in het asiel toch 
zou ik natuurlijk ook best graag een eigen 
baas willen. Een baas die mij mee uit wan-
delen neemt op rustige plekken waar niet 
veel andere honden zijn. Een baas waar het 
rustig is in huis en als er bezoek komt dat 
mijn baas weet hoe daar mee om te gaan, 
mocht ik het bezoek spannend vinden. 
Geen andere dieren, want daar kan ik niet 
mee. 
Op het asiel vind ik het heerlijk om te 
wandelen en ik loop dan ook perfect mee. 
Maakt niet uit of ik fietsers of auto’s tegen 
kom. Op sommige honden reageer ik wel 
maar meestal blijf ik rustig als ik tijdens het 
lopen wel eens een andere hond zie. Ik vind 
het heerlijk om bij mijn baas te liggen en 
te kroelen. Ook als de dierenarts iets moet 
doen maak ik daar geen enkel probleem 
van. Zoals u kunt lezen ben ik dus echt niet 
zo moeilijk. Hopelijk helpt dit stukje mij aan 
een nieuwe baas want dat gunnen ze mij 
op het asiel en ik vind het zelf ook stiekem 
wel erg fijn ook al wordt er heel goed voor 
mij gezorgd op het asiel. 
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Schilderwerken
ohn
elsing

Binnen - Buiten - Renovatie - Glas
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Update Bommel en Loet

In December 2015 kregen wij via Facebook 
een bericht van dierasiel de Bommeler-
waard. Bijna een jaar na het overlijden van 
onze lieve Golden Retriever, Brenda kwa-
men daar Bommel en Loet voorbij in het 
bericht. De post op Facebook sprake ons 
zo erg aan dat we de volgende dag gebeld 
hebben of we mochten komen kijken in het 
asiel.  We waren  niet echt op zoek maar 
ze leken ons zo leuk en ook passend qua 
karakter bij ons. Op zaterdag zijn we gaan 
kijken en ‘voelen’ of er een match zou zijn. 
Stukje lopen aan de riem buiten, hoe rea-
geren de honden op ons? We vonden ze 
geweldig en hebben Bommel en Loet de 
dinsdag erna opgehaald. Al vrij snel waren 

nog even kijken of het zou lukken met de 
katten, Bommel is heel erg enthousiast en 
nieuwsgierig een beetje te voor de katten. 
De oudste kat was al heel snel gewend 
en de jongere kat had wat meer tijd nodig 
maar het gaat allemaal goed. Loslopen 
op veilige plekken ging al snel goed, ze 
houden ons goed in de gaten. In huis zijn 
het ook prima honden vinden alles leuk en 
gezellig. Van Wilma wisten een klein beetje 
de achtergrond van Bommel en Loet. Ze 

blijken prima opgevoed te zijn , luisteren 
goed en zijn eigenlijk heel voorbeeldig. 
Wanneer we ergens wat gaan drinken na 
een lekkere wandeling gaan zij heel rustig 
onder de tafel liggen. Ze zijn goed met 
andere honden en ook voor (kleine) zijn ze 
super lief. Wij vinden dat we heel erg ge-
boft hebben met deze 2 lieve honden. Wij 
waren die 2 nooit tegen gekomen zonder 
Facebook. Leuk is ook dat Bommel en Loet 
door andere mensen herkend werden van 
Facebook toe we Schiedam boodschappen 
gingen doen, zelf wonen we in Krimpen 
aan den IJssel. Super dat het dierenasiel 
gebruik maakt van Facebook, zo krijg je 
immers een heel groot bereik. Bommel en 
Loet zijn al wat oudere honden, zijn heerlijk 
vitaal en  goed gezelschap!
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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

Tel: 073 - 5991859
Fax: 073 - 5992650

Tonny GSM: 06-5320 2372
Joost GSM: 06-22414361

Email adres: info@tonnyhofmans.nl
Website: www.tonnyhofmans.nl
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Op 18 maart kwam er ineens bezoek naar 
het asiel, een moeder met 2 kinderen, 
speciaal voor mij. Dat was nogal wat want 
ik heb zat al ruim een jaar in het asiel. Ik 
heb me meteen van mijn beste kant laten 
zien en dat heeft gewerkt want de kinderen 
die normaal een beetje bang waren voor 
dieren, durfden mij zelfs te aaien. Ik mocht 
meteen mee naar mijn nieuwe huis. In het 
begin vond het ik het wel eng om alleen, 
zonder mijn grote vriend Gordon, weg te 
gaan. 
Maar eenmaal thuis aangekomen had ik vrij 
snel mijn draai gevonden. Mijn baasjes vin-
den mij wel een luiwammes, daarom heb-
ben ze denk ik ook mijn naam veranderd in 
Wammes. 
Na twee maanden verplicht binnen zitten, 
mocht ik eindelijk de buitenboel gaan in-
specteren. Tjonge wat een feest was dat. 
Mijn baasjes vonden het wel eng. Ze waren 

denk ik bang dat ik weg zou lopen. Maar 
dat gebeurt niet en zeker niet als ik iedere 
avond een lekker hapje krijg naast mijn 
brokjes. Verder hebben ze ook een achter-
deurtje gemaakt, speciaal voor mij. Daar 
kan alleen ik door naar binnen en geen en-
kele andere kat. 
Aan aandacht heb ik geen gebrek. Maar het 
liefst wordt ik gekroeld als ik lekker op de 
bank of op schoot lig. Oh ja wat ik ook leuk 
vind is om als de laptop of tablet tevoor-
schijn komt, hier op of voor te gaan liggen 
zodat ze alleen nog maar aandacht aan mij 
kunnen geven en niet meer kunnen werken  
of gamen.
Dat was het eigenlijk wel, ik geef jullie een 
kopje en een pootje ook namens mijn per-
soneel!
Wammes (Rossi) 

Update van Rossi (Wammes)
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is er voor elke asielhond een nieuwe baas. 
“Zelfs voor Murdock, de zeven jaar oude 
kruising Sharpei die al jaren bij ons woont”, 

Regina kan lezen en schrijven met Mur-
dock, hij is echt haar maatje, ze heeft een 

niet overweg met andere honden, want 
anders had ze hem al lang zelf mee naar 
huis genomen. Maar daar wonen ook Kaya 
(een kruising windhond uit een Spaans 
asiel) en Banjer (een kruising Golden Retrie-
ver, wiens moeder gebruikt werd voor de 
broodfok).
De 26-jarige Regina is helemaal gek van 
dieren en vooral van honden. Ze volgde 
de MBO2-opleiding Dierverzorging in Gel-
dermalsen en haalde daarna de papieren 

liefst haar eigen dierenopvang beginnen, 
maar daar is startkapitaal voor nodig en zo-
lang ze dat nog niet heeft, houdt ze het bij 
vrijwilligerswerk. Ondertussen zoekt ze naar 
betaald werk in de honden opvang. Dat is 
in haar geval best lastig; een paar jaar ge-
leden kreeg ze een akelig scooterongeluk 
waar ze een chronische whiplash aan heeft 

overgehouden. Vijf dagen per week werken 
zit er helaas niet in vanwege de pijnen.
Elke donderdag en om de week op vrijdag 
is Regina in het asiel om zich met name 
bezig te houden met de honden. Op de an-
dere vrijdagen gaat ze naar het dierenasiel 

met de ‘moeilijker’ hondenrassen zoals 

In het dierentehuis in Bruchem traint ze het 
liefst met de honden. “Alle honden verdie-
nen een toekomst”, is haar overtuiging. “En 
voor elke hond is er een plekje te vinden, 
al duurt het nog zo lang. Zelfs als een hond 
gedragsproblemen heeft, wat gelukkig niet 
zo vaak voorkomt, kan iemand er een ge-
weldig huisdier aan hebben. Met de juiste 
begeleiding komt het meestal goed.”
Naast het werken met de honden, helpt 
ze Monique Veldstra als er wilde katten 
gevangen moeten worden. En ook is de 
in Opijnen geboren en getogen Regina 
degene die alle foto’s van de dieren in Bru-
chem maakt, zodat ze er mooi opstaan op 
de website en Facebook. Fotograferen is 
haar grote hobby. Ze kan er uren voor gaan 
zitten om de mooiste foto van dier of mens 
te maken. Dat zie je ook terug in haar huis 
in Opijnen, waar ze samen met haar broer 

-
kamer hangen en staan overal foto’s. Van 
haar vader Mari, die in november op nog 
maar 62-jarige leeftijd is overleden, van kat 
Zippy, een paar jaar geleden overleden aan 
de vreselijke kattenziekte Fip. En van haar 
zus Lisette, haar man en zoontje Damian 
van 2 jaar.
“Ik kan me ook niet voorstellen dat ik ooit 
een hond weg zou doen”, zegt Regina. 

‘aai-project’ hebben. De medewerkers en 
asielhonden gaan in verzorgingstehuis op 
bezoek, waar de ouderen de dieren mogen 

-
ren, dat is heel mooi om te zien.”

‘Voor elke hond is er een goede baas’
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Van Wezel 
T E G E L W E R K E NT E

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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Elke zaterdag staat onze jeugdige groep 
vrijwilligers klaar om het dierenasiel te hel-
pen. Jim, Marina (ik), Anemoon en Jan zijn 
’s ochtends aanwezig. ’s Middags zijn Ce-
line en Jan op het asiel om ervoor te zorgen 
dat alles op orde is. In dit artikel zullen wij 
onze ervaringen op het asiel delen en we 
hopen zo een mooi beeld te schetsen van 
hoe het is om vrijwilliger te zijn. 
De nieuwste vrijwilliger van de groep is Jan. 
Hij is 16 jaar oud en werkt bij het asiel sinds 
de zomer van 2015. Hij houdt erg van hon-
den en besloot om vrijwilliger te worden. “Ik 
heb een Yorkshire Terriër, waar ik erg dol 
op ben. Omdat ik erg gepassioneerd ben 
door hondengedrag, leek het mij leuk om 
met dieren te gaan werken. Het was de be-
doeling dat ik alleen tijdens mijn zomerva-
kantie in het asiel zou komen helpen, maar 
ik vond het zo leuk, dat ik er ben gebleven.” 
Jan is een echt hondenmens, maar hij vindt 

katten ook erg leuk. “Als ik op zaterdag-
ochtend op het asiel ben, maak ik het liefst 
het kattenverblijf schoon. Daar stinkt het 
niet zo erg naar poep als bij de honden,” 
zegt hij. “Wanneer wij alles hebben schoon-
gemaakt, ga ik het liefst met de honden 
spelen en knuffelen.” Zijn leukste herinne-
ring aan het asiel is toen er veel puppy’s uit 
Bosnië naar het asiel kwamen. “Ik vond die 
puppy’s zo ontzettend leuk! Ik vind het heel 
bijzonder dat Wilma zo goed samenwerkt 
met buitenlandse asielen, om buitenlandse 
honden een nieuwe kans in Nederland te 
kunnen geven.” Jan blijft nog wel een tijdje 
bij het dierenasiel. “Het is heel leuk om hier 
vrijwilliger te zijn. Er hangt een goede sfeer 
en het is altijd heel gezellig met de andere 
vrijwilligers. Ik heb op het asiel veel geleerd 
over voeding en dierengedrag. Zo leer je 
bijvoorbeeld hoe je een bange hond het 
best benadert,” zegt hij. Waarschijnlijk blijft 

V.l.n.r.: Celine, Anemoon, Jim en Marina. Kleine foto: Jan
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hij vrijwilliger tot hij zijn vwo-opleiding heeft 
afgerond. Daarna wil hij gaan studeren in 
Wageningen. 
Anemoon, Celine en ik kwamen in juni 2013 
met zijn drieën naar het dierenasiel toe. Ce-
line wilde diergeneeskunde gaan studeren 
en daarom wilde ze graag vrijwilligerswerk 
bij het asiel doen. “Zo krijg je inzicht in hoe 
het is om met dieren te werken,” vertelt ze. 
“Ik heb een hond, Charly, maar met katten 
had ik weinig ervaring.” Celine werkt sinds 
een tijdje alleen nog maar op zaterdagmid-
dag. Als het mooi weer is, kun je haar op 
het veld bij de honden vinden. “Ik vind het 
toch wel het leukst om met de honden bui-
ten te spelen. Bobby bijvoorbeeld, vindt het 
helemaal geweldig als je een bal voor hem 
wegschopt.” Celine houdt meer van hon-
den dan van katten. Dat heeft ze ook kort, 
maar krachtig beargumenteerd: “Honden 
zijn meer mensgericht. Katten zijn ook leuk, 
maar later wil ik toch wel één of meerdere 
honden in huis hebben.” Celine vindt dat 
wat het asiel voor dieren doet ontzettend 
goed. Het maakte veel indruk op haar toen 
het asiel veel broodfokkershondjes opving. 
“Het waren er echt heel veel. Het is echt 
een hele klus om deze hondjes allemaal te 
verzorgen en weer een fijn thuis te geven. 
Wat ze op het asiel voor deze hondjes heb-
ben gedaan is fantastisch.” Ook Celine 
vindt het altijd heel gezellig op het dieren-
asiel. “Het hoort gewoon bij de zaterdag, 
dan ga ik naar het asiel,” zegt ze. Ze zal het 
asiel zeker gaan missen wanneer ze gaat 
studeren in Wageningen.
Anemoon wilde graag iets leuks in haar 
vrije tijd doen. Daarom wilde ze vrijwilligers-
werk in het dierenasiel komen doen. “Thuis 
hebben wij geen honden of katten. Dan 
is het extra leuk om met de dieren op het 
asiel om te gaan. Zo heb je toch een beetje 
het verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
dieren daar.” Anemoon heeft stiekem een 
voorkeur voor honden, maar dat wil niet 
zeggen dat ze katten niet leuk vindt. “Als 
ze lief zijn, dan maakt het niet uit of het een 
hond of een kat is. Ik vind het leuk als ze 
knuffelig zijn, want knuffelen doe ik graag 
met ze.” Het leukste aan haar tijd in het die-
renasiel vindt ze toch wel de koffiepauzes. 

“Het is hard werken, maar wel héél gezellig. 
Tijdens de koffiepauzes kun je altijd lek-
ker kletsen met de andere vrijwilligers. Je 
krijgt op het asiel niet alleen een band met 
de dieren, maar ook met de mensen die er 
vrijwilligerswerk doen.” Naast vrijwilligers-
werk, heeft Anemoon ook haar profielwerk-
stuk in het dierenasiel mogen doen. “Wij 
wilden onderzoeken wat de invloed is van 
de toonhoogte van muziek op het gedrag 
van katten. Urenlang hebben we midden 
in de hitte kattengedragingen zitten tellen 
achter een raampje. Omdat het in het asiel 
altijd gezellig is, vond ik het achteraf niet 
zo erg.” Op het asiel heeft Anemoon veel 
geleerd. “Ik wist bijvoorbeeld niet dat grijze 
katten blauw worden genoemd. Ook heb ik 
geleerd hoe ik moet collecteren, omdat ik 
een keer voor het asiel heb gecollecteerd. 
Het belangrijkste is dat je, als je bij het asiel 
werkt, ziet hoeveel moeite mensen erin 
moeten stoppen en hoe toegewijd ze zijn 
om zo’n asiel staande te houden. Daar heb 
ik echt respect voor.” Ze zal helaas moeten 
stoppen met het vrijwilligerswerk wanneer 
ze in Utrecht gaat studeren.
Jim kwam in april 2013 naar het asiel. Hij 
werkt graag met dieren en via zijn moeder 
is hij hier terechtgekomen. Zij was toen vrij-
willigster bij het dierenasiel en daarom be-
dacht hij dat dat hem ook wel leuk leek. Jim 
is ’s ochtends altijd met de honden bezig. 
Bij de katten vind je hem bijna nooit. “Ik 
vind honden ook veel leuker dan katten. Bij 
mij geldt eigenlijk: hoe groter, hoe leuker. 
Met grotere honden kun je vaak meer doen. 
Het liefst speel ik buiten met de honden, 
op de velden.” Toch wordt Jim op het asiel 
ook gezien als ‘kattenredder’. Wanneer er 
een kat bijvoorbeeld vasthangt in de tralies 
(uit angst), dan staat Jim altijd meteen klaar 
om te helpen. Wat dat betreft heeft hij veel 
op het asiel geleerd. “Ik wist al veel dingen. 
Maar ik moet ook toegeven dat ik nu wel 
wat meer heb geleerd over hoe ik moet 
schoonmaken,” zegt hij lachend. Twee jaar 
geleden heeft hij zijn stage voor school op 
het dierenasiel mogen doen. Hij vond het 
dierenasiel een fijne stageplek. “Vrijwilliger 
zijn in het asiel is heel leuk. Je houdt er ook 
heel leuke herinneringen aan over. Berend 
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vond ik een hele leuke hond. Ook zal ik 
Murdock nooit vergeten, omdat hij al heel 
lang in het asiel zit. Ook Gordon, een kat 
die heel lang in het asiel verbleef, zal me 
altijd bijblijven.” Voorlopig blijft Jim gewoon 
nog vrijwilliger bij het dierenasiel. 
Ik (Marina) ben vrijwilligerswerk gaan doen 
omdat ik graag iets goeds voor anderen 
wil betekenen. Ik houd erg veel van dieren 
en het dierenasiel leek mij daarom ook de 
beste manier om dit te kunnen doen. Thuis 
hadden wij een fret, maar ik wilde ook 
graag met andere dieren omgaan. Op het 
asiel ben ik erachter gekomen dat ik een 
écht kattenmens ben. Honden zijn leuk, 
maar ik heb daar niet echt iets mee. Het 
klinkt dus ook niet raar dat ik samen met 
mijn moeder, toen ik een al tijdje vrijwillig-
ster was, twee katten heb geadopteerd uit 
het asiel: Louna en Fenna. Dat is alweer 
bijna drie jaar geleden. Wat zo leuk is aan 

het dierenasiel, is dat de mensen er heel 
gezellig en behulpzaam zijn. Anemoon en 
ik kwamen ’s ochtends een keer doorweekt 
van de regen bij het asiel aan. Toen hebben 
we alles uitgedaan en liepen we die och-
tend rond in lange, witte doktersjassen, die 
we mochten lenen. Zoiets zal ik nooit ver-
geten. Op het asiel leer je ontzettend veel: 
van hoe je met dieren om moet gaan, tot 
hoe je de afwas snel en efficiënt doet. Je 
moet een beetje van alles kunnen. Iedereen 
heeft wel iets dat hij/zij het liefst doet. Ik 
knuffel het liefst met de katten en ik maak 
heel graag praatjes met de andere vrijwil-
ligers. Dit zijn dingen die je tijd op het asiel 
extra speciaal maken, want natuurlijk doe 
je er veel meer dan alleen schoonmaken en 
de dieren te eten geven. Wat het dierenasiel 
bereikt heeft is ontzettend goed en ik hoop 
dat ze nog veel meer goede dingen voor 
dieren kunnen betekenen. 

FIDO

FIDO
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Mijn naam is Coco
Aangezien ik al meer dan een jaar in het 
asiel zit wil ik ook wel eens extra onder de 
aandacht worden gebracht. Mijn naam is 
Coco en ik ben een klein formaat hondje 
maar ik voel mij eigenlijk heel groot. Ik ben 
voor afstand naar het asiel gebracht omdat 
het te druk was in het samen gestelde 
gezin waarbij ik woonde. Vijf kleinere kin-
deren dat gaf onrust en ik werd daardoor 

zo veel voor want ik had de buurman al-
leen maar in zijn broek en niet in zijn been. 
Moet hij maar niet achter langs de tuin 
lopen. Ik ben dan klein maar wel een stoere 
bewaker. Ook heb ik een keer gehapt naar 
de benen van een kindje die kwam spelen 
bij de kinderen van het gezin waar ik bij 
woonde. Mijn baasjes vertrouwde het niet 
meer met mij en die hebben mij toen naar 
het asiel gebracht. Ik ben ondertussen bijna 

ik weer een eigen baas kreeg. 
Omdat het in het asiel veel te druk voor mij 
was en ik daar niet goed mee om kon gaan 
ben ik naar een speciaal gastgezin gegaan. 
Daar heb ik ondertussen al best veel ge-

zijn wel duidelijk geworden. Ik kan niet met 
andere honden / katten. Die vind ik niet leuk 
en kan ik lelijk tegen doen. Ook vreemde 
mensen moeten mij niet zomaar gaan aaien 
want ook dat vind ik niet leuk. 
Nu ik alle vervelende eigenschappen be-
noemd heb wordt het tijd voor de positieve 
dingen. Ik ben heel gezellig in huis. Ik lig 
graag bij mijn baasje in de buurt. Daarnaast 
vind ik het erg leuk om te wandelen en zorg 
ik op die manier goed voor uw gezondheid. 
Ik heb naar mijn vorige baasjes nooit lelijk 
gedaan en zal dat ook niet doen naar mijn 
nieuwe baasje. Als ik de kans krijg ben ik 
een top maatje. 
Wat ik zoek in een baas is dat hij of zij in 
ieder geval ervaring heeft met kleine hon-

of twee baasjes maar niet meer want dat is 
te druk voor mij. Een baasje zonder andere 
dieren en die van wandelen houdt dat zou 
helemaal top zijn. Een relaxte baas die niet 
perse een schoothondje wil maar van een 
hondje met pit houdt. Er zal toch ook wel 
iemand voor mij rondlopen? 
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Mijn naam is Karin Maas en ik ben sinds 
mei 2015 als vrijwilliger betrokken bij het 

van penningmeester in het bestuur. 

Ik woon in Hedel, samen met mijn man 
Mark, twee zoontjes van 2 en 4 jaar en 
onze twee katten. En last but not least slang 

-
kantoor gewerkt. Tegenwoordig zorg ik voor 
mijn kinderen en werk ik bij Installatiebedrijf 

-

en waar nu de hele familie in werkzaam is. 
-

ningmeester bij het dierenopvangtehuis 

gewekt. Naast de zorg voor mijn kinderen 
en het werken in het installatiebedrijf had 
ik nog tijd en energie over om er iets bij te 

-
ber ben, vond ik het een mooie invulling 
van mijn tijd om iets voor de zwerf-en af-
standsdieren dieren in de Bommelerwaard 

zelf kan indelen, komt dit ook goed uit met 

steeds meer gevuld.

-
opvangtehuis de ambitie een nieuw gebouw 
neer te zetten, omdat het oude gebouw 

mij, samen met de andere bestuursleden, 
de medewerkers en vrijwilligers van het 
asiel en de mensen die in de diverse werk-
groepen voor de nieuwbouw hebben plaats 
genomen, een mooie uitdaging voor de ko-
mende periode. Wij gaan met z’n allen ons 
uiterste best doen dit tot een goed einde te 
brengen.

Even voorstellen: penningmeester Karin Maas
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. 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 

TE WAARDENBURG 
  

 
 Arbeidsrecht 
Waaronder ontslag, loonvordering, concurrentie en 
relatiebeding; 

 Huurrecht 
 Personen en familierecht 
waaronder echtscheidingen, alimentatie, gezag en 
omgang 
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www.ilovemydogandcat.nl
Kristel van Hulst - Kerkstraat 32 a - Kerkdriel

tel. 06-25501184

Bel voor een vrijblijvend advies

T 0418 - 562228
info@bsfa.nl



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:

34

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



De vroegcastratie wordt uitgesteld in de 
volgende gevallen:

gehad

Bij twijfel wordt altijd het zekere voor het 
onzekere genomen en worden de kittens 
pas gecastreerd nadat ze de 2 benodigde 
vaccinaties hebben gehad.
De zogenaamde nadelen en vooroordelen 
die bestaan over vroegcastratie:

Onze ervaringen na ruim 500 vroegcastra-
ties die we inmiddels al hebben uitgevoerd.

Kijk ook eens op Youtube naar ons infor-

is op YouTube te vinden onder “vroegcas-
tratie kittens”.

Dat betekent dat 
onze kittens voor 
plaatsing, op 10 
weken, gecastreerd 
/ gesteriliseerd wor-
den. Dit om te voor-
komen dat de kittens 
die geplaatst worden 
weer nieuwe kittens 
voort brengen. Er 
doen veel negatieve 
verhalen de ronde 
over vroegcastratie 
bij kittens maar na 6 
jaar ervaring durven 
wij te zeggen dat er 
absoluut geen nade-
len zijn. 
Wij willen u daarom 
graag meer vertellen 
over de voordelen 
van vroegcastratie 
en over de werk-
wijze. Verschil tussen 
vroegcastratie en 
castratie op latere 
leeftijd ziet u in de 
tabel.

Vroegcastratie bij kittens
Ons asiel doet al 6 jaar aan vroegcastratie bij kittens. 
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Vroegcastratie Castratie oudere leeftijd 
• 2 uur van tevoren nuchter  • 12 uur van tevoren nuchter  
• Minimale stress, want de 

kittens gaan gezellig samen 
(nestje) in een reismandje naar 
de dierenarts toe. Bij 
thuiskomst gaan ze meteen 
weer spelen. 

• Veel angst en stress in 
reismand, bij de dierenarts en 
bij thuiskomst 

• Herstelperiode: paar uur!! • Herstelperiode: paar dagen  
• Geen kittens!! • (Kans op) kittens. Poesjes zijn 

vanaf 4 maanden al 
vruchtbaar. Katertjes kunnen 
zich vanaf hun geboorte al 
voortplanten.  

• Katertjes zijn qua gedrag veel 
socialer. Al onze kittens zijn 
zeer sociaal over het 
algemeen. 

• Bij thuiskomt kan het zijn dat 
de andere katten in huis de 
kat niet meer accepteren, 
omdat ze de kat niet meer 
herkennen door alle geurtjes 
die de kat heeft opgedaan bij 
de dierenarts.  

 
: 

1e vaccinatie 9 weken oud 
Castratie 10 weken oud (en minimaal 1 kg) 
2e vaccinatie 12 weken oud 
Plaatsing kitten bij nieuw baasje 13 weken oud 
 



Afgewogen 

Coaching en begeleiding, met een gezonde leef en eetwijze naar een ideaal gewicht.    

     

Start nu met het veranderen van je leef- en eetgewoonten.  

Lekker en genoeg eten, wat (meer) bewegen, en afslanken! 

 

Zie voor meer informatie, en het gehele aanbod, de website. 

Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, ik vertel wat je van mij kunt verwachten en 
wat er van jou wordt verwacht. Niet twijfelen, gewoon doen! 

Intakegesprek gratis 

www.afgewogen.nl  

info@afgewogen.nl 

06-28895847 

 Afgewogen 

Aangesloten Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland    
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Ieder dier dat in het asiel komt, krijgt een 
goede verzorging en wordt onderzocht. 
Voor de medische check is de dierenart-
senpraktijk Suylighem verantwoordelijk. 
Jolande van den Broek is samen met haar 
collega Manon Noordhof een van de die-
renartsen die steevast iedere maandagmid-
dag op het asiel te vinden is.
Waaruit bestaan de werkzaamheden? Jo-
lande: “Het kan gaan om een hond waarvan 
afstand is gedaan en die gevaccineerd of 
gechipt moet worden. Ook beoordelen we 
of verdere behandelingen nodig zijn, zoals 
een gebitsbehandeling. Hetzelfde geldt 
voor de katten en kittens. Medewerkers van 
het asiel vangen wilde katten en hun kittens 
en brengen deze naar het asiel. Vervolgens 
wordt de moederpoes gesteriliseerd. Als ze 
echt wild is, wordt ze weer teruggebracht 
naar de plek waar ze gevonden is. Is de kat 
tam dan wordt er een baasje voor haar ge-
zocht. De kittens gaan naar een gastgezin. 
Op maandagmiddag komen ook de gast-
ouders naar het asiel om kittens na te laten 
kijken en om ze laten inenten. Dit gebeurt 
op de leeftijd van 9 en 12 weken. Als de kit-
tens oud en sterk genoeg zijn (meestal zijn 
ze dan ouder dan 10 weken en wegen ze 
minstens 1 kilo) worden ze naar de praktijk 
gebracht waar ze gesteriliseerd of gecas-
treerd worden”. 
Het nakijken van de dieren gebeurt op 
het asiel. Maar zodra een dier behandeld 
moet worden dan gebeurt dat op de prak-
tijk. “Een gebitsbehandeling moet onder 
narcose gebeuren, dus daarvoor moet je 
wel op de praktijk zijn. Is er doordeweeks 
echt iets met een dier dan gaan we naar 
het asiel of iemand van het asiel komt naar 
de praktijk. Het afgelopen jaar was het erg 
druk. De drukste periode is in het voorjaar. 
Dan vinden veel mensen nestjes met kit-
tens, die ze vervolgens naar het asiel bren-
gen. Dit gaat de hele zomer door”.
De dierenartsenpraktijk in Zuilichem be-
staat inmiddels al weer ruim 10 jaar. In die 
jaren is de praktijk uitgegroeid van een 

eenmanszaak tot een praktijk met meerdere 
dierenartsen en ondersteunend personeel. 
De praktijk heeft een uitstekende naam 
opgebouwd in de regio. Vakkennis, klant-
vriendelijkheid, laagdrempeligheid en een 
uitstekende bereikbaarheid (ook ’s nachts) 
liggen hieraan ten grondslag. Op dit mo-
ment wordt de operatieruimte vernieuwd. 
“Zo krijgen we meer mogelijkheden. Bij 
het gedeelte waar nu paarden geopereerd 
worden komt een 2e operatiekamer. We 
hebben dan meer ruimte en kunnen meer 
orthopedische operaties verrichten, zoals 
kruisbandoperaties”. 

Nadere informatie via www.dap-s.nl

Dierenartsenpraktijk Suylighem BV        Advertorial

Jolande samen met Monique van het asiel 
voordat ze de quarantaineruimte betreden. 
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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


