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Materialen Dierenbescherming Midden-Nederland
Als vrijwilliger in het team Communicatie  
& PR van de Dierenbescherming 
afdeling Midden-Nederland heb ik 
verschillende materialen ontwikkeld. 
Alles volgens de landelijke richtlijnen 
van de Dierenbescherming.

Voor lokale afdelingen is er 
een uitgebreide handleiding 
huisstijlrichtlijnen beschik-baar, 
alsmede een beeldbank, formats, 
templates en een intranet met uitleg  
en extra materiaal.
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Dieren in het Midden
Nummer 3, 2011 Afdeling Midden Nederland

EEn Dag bij DiErEnasiEl 
‘DE ark’
Anita is assistent beheerder bij 
Dierenasiel ‘De Ark’ in Harderwijk. 
Waar is ze druk mee?

“bink (M), 2 jr ouD, zkt 
partnEr oM saMEn 
gElukkig tE worDEn” 

Sonja koppelt dieren en baasjes aan el-
kaar en dat is nog geen gemakkelijke 
opgaaf. Een bemiddelaar heeft de zware 
taak om voor ieder dier het juiste baasje 
te selecteren. Een kijkje in Sonja’s keu-
ken!

“De eigenaar van Jack Russell Bink was 
helaas overleden. Haar zoon bracht Bink 
terug naar de fokker. Die nam contact op 
met de Dierenbescherming om te zoeken 
naar een goed onderkomen.
Wat ik na zo’n telefoontje doe? Ik zorg 
ervoor dat ik Bink goed leer kennen. 
Vervolgens laat ik weten dat Bink een 
nieuw baasje zoekt. Hoe? Ik plaats di-
gitale advertenties op de site van de 
Dierenbescherming en dierenasiels.com 
met foto’s. Ook adverteer ik in kranten 
en de Kabelkrant. 

Op Bink reageerden vele kandidaten. 
Maar er waren drie potentiële baasjes: 
een ouder stel dat net hun hondje moest 
laten inslapen, een stel dat er -naast 
hun twee honden- een hondje bij zocht 
en een jong stel dat nu een klein hondje 
zocht nadat ze altijd grote honden had-
den gehad. De potentiële baasjes ont-
moetten Bink in zijn eigen omgeving: 
dan zie je het echte karakter van een 
dier. De baasjes wandelden met Bink. Zij 
die al een hond hebben, wandelden met 
alle honden op neutraal terrein om te 
kijken of het klikt. Ondertussen hoor ik 
de kandidaten goed uit. 

Uiteindelijk adviseerde ik de fokker het 
gezin dat grote honden gewend was. 
Vanaf het eerste moment waren zij ver-
kocht aan Bink. En Bink aan hen. De 
proeftijd van één maand volgde. De fok-
ker bracht Bink weg om te zien waar hij 
terecht zou komen. De klik was er na 
een maand nog steeds. Dat betekende 
een nieuw thuis voor Bink. Onlangs 
heeft de fokker gewandeld met Bink en 
de nieuwe baasjes. Bink herkende zijn 
vorige baas, maar koos na de wandeling 
toch voor zijn nieuwe baas. Dat zegt ge-
noeg, toch?”

08.15 uur
“Eerst wens ik de honden ‘goedemorgen’ 
en kijk ik bij de katten of alles goed 
gaat.” 

08.30 uur
“Samen met het team van die dag drin-
ken we koffie. En maken we de werkver-
deling voor die dag.” 

08:45 uur
“Twee collega’s laten de honden spelen 
op de speelweide. Ondertussen maken 
ze de kennels schoon en zetten ze het 
eten klaar. Als de honden uitbuiken, 
maken de collega’s de buitenkant van 
de verblijven schoon. Een andere ploeg 
maakt tegelijkertijd de kattenverblijven 
schoon: de kattenkamer en de ruimte 
waar katten in quarantaine zitten (als ze 
ziek zijn of nog niet ingeënt). Die kat-
tenverblijven zou ik graag opknappen! 
Maar ja, geld...” 

13:30 uur
“De dierenarts komt langs. Nu is dat 
eenmaal per week, maar in de zomer is 
dat twee keer per week. De dierenarts 
ent de dieren in en plaatst chips. Wan-
neer er dieren zijn die ziek zijn of zorg 
nodig hebben, dan maakt de dierenarts 
ook daar tijd voor.”

14:45 uur
Bezoekers voor een kat. We nemen uit-
gebreid de tijd om kat en potentieel 
baasje aan elkaar voor te stellen. Ook 
bereiden we de bezoekers goed voor op 
hun taken en verantwoordelijkheden als 
nieuw baasje.” 

17:30 uur
“Pfff! Op dit moment zijn er 9 honden, 
42 katten en 5 kittens. Er is zoveel te 
doen, de dagen zijn lang en ’s avonds 
ben je kapot. Maar, het is zo enorm 
leuk!”

18:00 uur
Je verricht goed en mooi werk, Anita. 
Wat hebben jullie nodig?
“Een goed thuis voor alle dieren! Ik raad 
de lezer van dit artikel aan om eens te 
komen kijken! Van maandag tot en met 
zaterdag (10.00 - 16.00 uur) kunt u de 
dieren bekijken, aaien, de medewerkers 
ontmoeten en misschien valt uw oog 
wel op een nieuwe huisgenoot!

Verwaarlozing, dierenmishandeling…  Gevallen waarbij je zowel aan de politie als 
aan de Dierenbescherming denkt. Terecht! Er is dan ook een nauwe samenwerking 
tussen beide. Maar hoe denken zij eigenlijk over elkaar? Aan het woord Pieter Roe-
ters -hondengeleider bij politie Almere- over 8 jaar intensieve samenwerking met de 
Dierenbescherming.

“Geitenwollensokken: dat was het beeld dat 8 jaar geleden bij mijn collega’s en mij 
leefde over de collega’s bij de Dierenbescherming. Waarom? Tsja, de Dierenbescher-
ming had maar één of twee gezichten in de vorm van wat oudere heren. Zeer begaan 
met dierenwelzijn, maar stiekem wel een beetje soft, vonden wij. Vanuit die zachte, 
emotionele kant handelden ze wel eens wat onbesuisd en namen zij bijvoorbeeld –
met alle goede bedoelingen- dieren in beslag. En dat mogen zij niet. 

Als politie moesten we regelmatig ingrijpen in situaties die dreigden te escaleren 
door toedoen van toegewijde inspecteurs. Op zo’n moment handelen we. En delen 
we kort, zakelijk en soms ongenuanceerd de lakens uit. De dierenbeschermers vonden 
ons dus begrijpelijkerwijs weer botte boeren… 

Al gauw zagen we dat er helderheid moest komen bij beide partijen over verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden: wie handelt in welke situatie? Vooral ook door het 
groter worden van beide organisaties, werd wederzijdse duidelijkheid pure noodzaak. 

In nauwe samenwerking met Martin van Beusekom (destijds voorzitter van de Dieren-
ambulance Almere) zijn we een jaar of 7 geleden aan de slag gegaan om duidelijkheid 
te bieden over taken en verantwoordelijkheden. En over de zachte aspecten van de 
samenwerking: hoe gaan we met elkaar om? Ik ben meerdere malen per jaar presenta-
ties gaan geven aan vrijwilligers van de Dierenbescherming en Dierenambulance over 
de samenwerking met politie. En dat werkt. 

Een voorbeeld van de ideale 
samenwerking tussen politie 
en Dierenbescherming? Een 
postbode keek door het raam 
van een huis en zag daar 
twee honden. Vastgebonden, 
broodmager, de drinkbak bui-
ten bereik en de poep een 
meter hoog tegen de muur. 
De postbode belde de meldka-
mer van de Dierenambulance 
die de melding doorgaf aan 
de afdelingsinspectie van de 
Dierenbescherming. Een afde-
lingsinspecteur kwam kijken 
en schrok zich wezenloos. 
Maar de macht van de zo’n 
inspecteur reikt tot aanbellen 
en overtuigen om de honden 
af te staan. Dat bleek niet 
afdoende. De afdelingsinspec-
teur belde ons. Wij namen 
beide honden in beslag. De 
Dierenbescherming ontferm-
de zich vervolgens over de 
beestjes. 

Binnenkort stop ik als hondengeleider. Ik word wijkagent in Almere. Waarom? Ik heb 
in mijn 8 jaar als hondengeleider geleerd wat ik wilde leren. Tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Kees Groot neemt mijn taken over. Ik zal ook ‘mijn’ hond moeten afstaan. 
Dat vind ik wel moeilijk. Het is toch een onderdeel van het gezin geworden. Hmmm, 
misschien ben ik toch ook wel een beetje een geitenwollensok geworden…”

ovEr gEitEnwollEnsokkEn 
En bottE boErEn!
Politie en Dierenbescherming: de samenwerking en de wederzijdse beeldvorming
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Dieren in het Midden
Nummer 4, 2011 Afdeling Midden Nederland

Dier zoekt 
(vakantie)liefDe

DiHM eXPreSS
Kort & krachtig nieuws van onze afdeling.

•	 Vanwege	 persoonlijke	 keuzes	
van	diverse	bestuursleden	van	de	Stich-
ting	Dierenambulance	Midden	Nederland	
kent	deze	stichting	geen	apart	bestuur	
meer.	Per	1	januari	2011	draagt	het	be-
stuur	Dierenbescherming	Midden	Neder-
land	(DB	MNL)	ook	bestuurlijke	verant-
woordelijkheid	voor	de	Dierenambulance	
Midden	Nederland.	

•	 De	Statutenwijziging	Dierenam-
bulance	Midden	Nederland	zijn	door	de	
Raad	 van	 Toezicht	 Dierenbescherming	
goedgekeurd	 en	 liggen	 op	 dit	 moment	
voor	verdere	afwikkeling	bij	de	notaris.	

•	 De	 eerste	 Algemene	 Ledenver-
gadering	 heeft	 plaatsgevonden	 op	 6	
april	 2011.	 Lees	 het	 uitgebreide	 ver-
slag	 op	 onze	 site:	 middennederland.	
dierenbescherming.nl/nieuws	
	
•	 DB	 MNL	 verwelkomt	 twee	
nieuwe	 bestuursleden:	 Ruud	 Kreijger	
en	Willy	Metz.	Lees	hun	 introductie	op		
middennederland.dierenbescherming.
nl/nieuws

•	 DB	 MNL	 gaat	 verder	 met	 de	
professionalisering!	De	komende	maan-
den	 wordt	 het	 team	 beroepskrachten	
uitgebreid.	 Kijk	 voor	 meer	 informa-
tie	 op	 onze	 website	 middennederland.	
dierenbescherming.nl/vacatures	

•	 Het	eerste	Kids	for	Animals	uitje	
naar	Natuurpark	 Lelystad	was	 een	 suc-
ces!	Lees	op	middennederland.dierenbe-
scherming.nl/kidsforanimals	 meer	 over	
deze	 leuke	 dag.	 Ook	 meedoen?	 Meld	
uw	(klein)kind,	neefje	/	nichtje	aan	als	
jeugdlid!

•	 DB	en	DA	MNL	hebben	zich	in-
geschreven	 voor	 Stichting	 Specsavers	
Steunt.	 Deze	 stichting	 van	 opticienke-
ten	 Specsavers	 zet	 zich	 in	 voor	 regio-
nale	goede	doelen.	DB	MNL	maakt	kans	
om	verbonden	te	worden	aan	Specsavers	
Hilversum	 en	 DA	 MNL	 aan	 Specsavers	
Almere.	 Het	 aantal	 stemmen	 op	 onze	
organisaties	 zal	 de	 doorslag	 geven.	 En	
daar	hebben	we	uw	hulp	hard	bij	nodig!	
Stem	t/m	17	juli	op	DB	en	DA	MNL	via	
onze	websites	middennederland.dieren-
bescherming.nl	 en	 damiddennederland.
dierenbescherming.nl

De	zomervakantie	staat	voor	de	deur.	Dé	
tijd	om	lekker	vakantie	te	vieren	en	te	
genieten	van	het	zonnetje,	 lekker	eten	
en	elkaars	gezelschap.	Maar	wat	nu	als	
je	baas	niet	langer	voor	je	kan	zorgen?	
Dan	ziet	de	vakantie	er	plotseling	niet	
zo	 zomers	 meer	 uit.	 Maak	 kennis	 met	
drie	dieren	die	deze	vakantie	ontzettend	
graag	 nieuwe	 liefde	 willen	 voelen	 (en	
nog	vele	jaren	daarna!).

Speedy
Speedy	is	een	7-jarige	kater	die	erg	van	
knuffelen	 en	 buitenspelen	 houdt.	 Door	
een	ongeluk	 slingert	deze	cyperse	 (ge-
castr.)	kat	met	zijn	achterpoot	en	mist	
hij	een	paar	tanden,	maar	Speedy	heeft	
daar	geen	last	van.	Hij	 is	graag	samen	
met	Poez,	maar	mag	ook	alleen	weg.	Met	
Speedy	 haal	 je	 gezelligheid	 in	 huis	 zo	
vlak	voor	de	vakantie!
	
Poez
Poez	kijkt	eerst	de	kat	uit	de	boom.	Met	
geduld	 en	 rust	 kruipt	 ze	 uiteindelijk	
toch	 bij	 je	 op	 schoot.	 Een	 druk	 gezin	
met	hond(en)	is	dan	ook	niks	voor	deze	
eenjarige	(gester.)	poes!	Poez	wil	in	de	
vakantie	 lekker	 buitenspelen,	 dat	 doet	
ze	 graag	met	 Speedy.	Maar	 een	 baasje	
voor	haar	alleen	is	ook	prima.	Laat	Poez	
rustig	uw	hart	stelen!

kicx
Voor	Kicx	 is	een	balkon	en	een	schoot	
waar	ze	lekker	kan	liggen	genoeg.	Kicx	
is	 een	 9-jarige	 lieverd	 die	 graag	 naar	
je	 toekomt	 en	 met	 kinderen	 overweg	
kan.	 Helaas	 heeft	 deze	 (gester.)	 poes	
een	chronische	niesziekte.	Als	ze	niest,	
spettert	het.	Niet	elke	dag,	maar	wel	re-
gelmatig.	Spetters	geen	probleem?	Dan	
haalt	u	met	Kicx	een	hoop	liefde	in	huis!

Interesse	in	één	(of	meer)	van	deze	va-
kantievierders?	 Neem	 contant	 op	 met	
de	bemiddelingsdienst	via		tel	035	683	
67	 46	 of	 e-mail	 bemiddeling.dieren@
dierenbescherming-middennederland.nl

Kees	en	Bianca	de	Graaf	zetten	zich	al	ja-
ren	in	voor	de	vogels	in	hun	woonplaats	
Weesp.	En	dat	is	te	merken.	In	hun	tuin	
zijn	altijd	vogels	aanwezig.	In	de	winter	
zit	zelfs	heel	de	tuin	vol.	Waarom	juist	
vogels?	 Daar	 is	 geen	 specifieke	 reden	
voor.	Ze	hebben	hart	voor	de	natuur	en	
vogels	 zijn	de	meest	 voorkomende	die-
ren	in	de	hun	omringende	natuur.		Dui-
ven	met	 visdraad	om	hun	poot	worden	
geholpen,	 ’s	winters	worden	vogels	bij-
gevoederd,	uit	het	nest	gevallen	vogels	
worden	klaar	gemaakt	voor	de	stap	naar	vrijheid	en	gewonde	dieren	worden	verzorgd	
door	Kees	en	Bianca	in	samenwerking	met	het	Vogelhospitaal	Naarden.	

Al	een	aantal	jaren	probeerden	zij	de	voorzitter	van	de	Oranjevereniging	in	Weesp	
ervan	te	overtuigen	dat	vuurwerk	afsteken	op	30	april	broedende	vogels	ernstig	ver-
stoort.	Helaas	werd	er	geen	gehoor	gegeven	aan	het	 verzoek	 te	 stoppen	met	het	
afsteken	van	vuurwerk	 tijdens	het	broedseizoen.	Dit	gaat	Bianca	en	Kees	aan	het	
hart.	Ze	zijn	gaan	onderzoeken	hoe	zij	hier	toch	iets	aan	kunnen	doen	en	hebben	
onder	andere	hulp	bij	de	Dierenbescherming	gevonden.	En	dankzij	hun	inzet	is	het	
gelukt:	in	Weesp	is	er	op	30	april	2011	geen	vuurwerk	afgestoken!	Goed	werk,	met	
een	prachtig	resultaat	waar	zij	trots	op	kunnen	zijn.

Helpen?
Wordt	er	 in	uw	gemeente	vuurwerk	afgestoken	 tijdens	het	broedseizoen	en	wilt	u	
helpen	om	verstoring	van	broedende	vogels	te	voorkomen?	Neem	dan	contact	met	
ons	via		info@dierenbescherming-middennederland.nl.	We	willen	een	werkgroep	op-
richten	 die	 als	 doel	 heeft	 om	 in	Midden	Nederland	 het	 afsteken	 van	 vuurwerk	 in	
broedgebieden	terug	te	dringen.	Hierbij	kunnen	we	uw	hulp	goed	gebruiken!

vogelS & vuurwerk

In	onze	omgeving	 is	meer	sprake	van	vuur-
werkproblematiek	 en	 wij	 krijgen	 vaker	 ver-
zoeken	hier	iets	aan	te	doen.	We	kunnen	op-
komen	voor	de	belangen	van	dieren	dankzij	
de	 onbezoldigde	 inzet	 van	 vrijwilligers.	 Om	
een	 actie	 als	 deze	 in	Weesp	 ook	 in	 andere	
gemeenten	 te	 kunnen	 doen,	 hebben	 we	 de	
steun	en	helpende	handen	van	de	 inwoners	
hard	nodig.	Om	te	illustreren	hoe	we	samen	
voor	dierenwelzijn	kunnen	zorgen,	zetten	we	
hier	uiteen	hoe	Bianca	en	Kees	het	hebben	
aangepakt.

Stap 1
Vraag	bij	de	provincie	na	of	er	een	ontbran-
dingsvergunning	is	afgegeven.	Deze	vergun-
ning	wordt	twee	tot	drie	maanden	voor	een	
evenement	afgegeven.

Stap 2
Breng	de	nesten	van	broedende	vogels	 -	 in	
de	 omgeving	 van	 het	 ontbrandingsgebied	 -	
in	kaart	op	een	plattegrond.	Controleer	ver-
volgens	samen	met	de	plaatselijke	politie	de	
nesten.	Dit	levert	een		ambtelijk	rapport	op,	
waardoor	 je	 sterk	 staat.	 Geen	 politie	 mee?	
Dan	volstaan	foto’s	van	de	nesten	en	de	lo-
catie.

Stap 3
Stuur	de	kaart	met	de	aangegeven	nesten	en	
het	ambtelijk	rapport	naar	het	Ministerie	van	
Economische	Zaken,	Landbouw	en	Innovatie,	
zodat	 zij	 het	 bestuursrechtelijk	 kunnen	 be-
oordelen.	 Een	 bestuursrechtelijke	 beoorde-
ling	 is	alleen	te	verkrijgen	door	belangheb-
benden.	 De	 Dierenbescherming	 fungeert	 als	
belanghebbende	in	dit	soort	kwesties.	

Duurt	 een	 reactie	 vanuit	 het	 Ministerie	 te	
lang?	Een	bevriend	advocaat	van	Bianca	en	
Kees,	mevrouw	Anna	Jonkhoff	(advocaat	voor	
natuur	en	milieu)	raadde	aan	om	een	kort	ge-
ding	aan	te	spannen	bij	de	rechter.

Stap 4
Voer	tijdens	de	zitting	bij	de	rechter	zoveel	
mogelijk	bewijsvoering	aan.	 	 Zoals	het	 rap-
port	Vuurwerk	en	Vogels	van	de	Universiteit	
Wageningen.	
(http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/374731)
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Dieren in het Midden
Voor het ledenblad wordt gebruik gemaakt van een vast stramien. Een aantal 
edities heb ik voor de afdeling in InDesign opgemaakt: plaatsing, tekst, 
beeldmateriaal, aan mij de taak om alles passend te maken en te controleren.



Losse materialen

Advertenties Toegangskaartje

Donateurskaarten

ik word 
donateur 

Ja,

bankrekening nr:

datum:

handtekening:

naam

adres

postcode+plaats

e-mail

tel. nr.

geb. datum

Ik machtig Dierenbescherming Midden 
Nederland jaarlijks
 
€                         (minimaal € 250,-) 
af te schrijven van mijn bankrekening 

DANKZIJ MIJN BIJDRAGE KAN DIERENBESCHERMING 
MIDDEN NEDERLAND DIEREN IN NOOD BLIJVEN HELPEN.

Stuur deze volledig ingevulde kaart in 
een envelop naar (postzegel niet nodig):

Dierenbescherming Midden Nederland
Antwoordnummer 143
1300 VC Almere

Bedankt voor uw steun!
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Flyers

Werkgroep
Communicatie & PR

zoekt
Coördinator

(vrijwillige functie)

Wil jij mijn
vriend worden?

Milou
 

Ja, ik word vriend van  

Milou

naam: 

adres:

postcode + plaats: 

email:

telefoonnummer:

Ja, ik machtig Dierenbescherming Midden Nederland maandelijks                          

       (minimaal €2,-) af te schrijven van

bankrekeningnr.:

datum:

handtekening:

Als vriend van Milou ontvang ik 3 x per jaar de ledenkrant Dieren in het Mid-
den en help ik dieren in nood zoals Milou. 
Meer informatie: www.middennederland.dierenbescherming.nl 
info@dierenbescherming-middennederland.nl of bel 035-6855207

Stuur deze volledig ingevulde kaart op naar (postzegel niet nodig)

Dierenbescherming Midden Nederland
Antwoordnr. 143
1300 VC Almere
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