
Elke nieuwsbrief besteden 
we even aandacht aan 
onze toekomstplannen en 
doen we een oproep of er 
mensen zijn die een ge-
schikte locatie voor onze 
Stichting weten. 
Eind september hebben 
we een gesprek gehad 
met het bedrijf waarvan 
we het woonhuis en de 
ruimte eromheen huren. 
Het bedrijf met winkel wil 
al jaren uitbreiden naar 
achteren toe, ze krijgen 
hier maar gedeeltelijk toe-
stemming voor dus moe-
ten ze aan de voorkant 
reorganiseren. 
Kort samengevat betekent 
dit dat het woonhuis plat 
gegooid zal worden en de 
dieren die gevestigd zijn 
aan de Achterstrypseweg 
geen onderdak meer zul-
len hebben. Dat zijn er 
een paar honderd varië-
rend van honden, katten, 
eenden, ganzen, hang-
buikzwijnen, konijnen, ca-
via’s, kippen tot volièrevo-
gels. 
De geiten, schapen en 
hanen verblijven op ande-
re locaties, helaas is al 
duidelijk dat de weide 
waar Melief met haar club-
je staat, ook eind volgend 
jaar zal verdwijnen in ver-
band met de vervroegde 
bouw van een huis op dit 
perceel. 
 
De druk op de ketel is nu 
dus tot het uiterste opge-
voerd, we moeten nu een 
andere locatie vinden om 
dit broodnodige werk voort 
te kunnen zetten en wel 
voor 1 oktober 2006. Dit 
lijkt lang maar er zal heel 

veel moeten gebeuren. 
Ook kunt u zich voorstel-
len dat dit geen standaard 
verhuizing zal zijn maar 
een hele grote onderne-
ming. 
 
Wat zoeken we? 
We zijn op zoek naar een 
afgelegen boerderij waar 
al onze dieren samen op 
het terrein gehuisvest kun-
nen worden. Momenteel 
zitten de dieren verspreid 
over vier locaties, de ver-
zorging is hierdoor erg 
omslachtig en tijdrovend. 
Bovendien is het veiliger 
om de dieren ergens ge-
huisvest te hebben waar 
we dag en nacht zelf aan-
wezig zijn. Er moet stal-
ruimte en weidegang zijn 
voor de dieren en een 
plaats waar we zelf kun-
nen wonen, vanzelfspre-
kend zijn aan dit laatst 
geen hoge eisen verbon-
den. 
  
Het is niet iets wat je even 
uit de zak schudt, maar 
toch moeten er particulie-
ren of gemeenten zijn die 
zoiets dergelijks willen 
verhuren of, nog mooier, 
ter beschikking willen stel-
len aan Stichting Melief.  
Het zou geweldig zijn als 
we op deze locatie de 
ruimte hebben om bezoe-
kers te ontvangen en zo 
de nodige educatie kun-
nen geven aan groepen 
zoals bijvoorbeeld scholie-
ren. Om zodoende een 
mentaliteitsverandering 
teweeg te brengen, iets 
wat goed zal zijn voor de 
band en omgang tussen 
dier en mens. En op lange 

termijn opvang door groei-
end bewustzijn minder 
noodzakelijk maakt. 
 
Momenteel zijn we aan 
het vergaderen en actie 
aan het ondernemen met 
een aantal mensen, de 
Vrienden van Melief, die 
hun schouders eronder 
willen zetten om Stichting 
Melief aan een andere lo-
catie te helpen. 
We doen dit door met ge-
meenten te praten en de 
publiciteit op te zoeken. 
We roepen ook mensen 
en bedrijven op om bij-
voorbeeld een gedeelte te 
sponsoren of te financie-
ren waardoor de Stichting 
mogelijk zelfs iets aan zou 
kunnen kopen. 
Heeft u goede ideeën, 
kent u de juiste personen 
of bedrijven of wilt u ons 
helpen op welke manier 
dan ook, dan zou het fijn 
zijn als u contact met ons 
wilt opnemen. 
We zullen er alles aan 
doen om de dieren hier 
niet de dupe van te laten 
worden, de meeste van 
hen hebben namelijk al 
heel wat ellende in hun 
leven moeten doorstaan. 
Stichting Melief zal zeker 
blijven bestaan, daar 
knokken we voor, we kun-
nen dit echter niet zonder 
u en we hopen dan ook 
dat de dieren op uw steun 
mogen blijven rekenen! 
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Melief  Nieuwsbrief 
Beste sympathisanten, 
 
U heeft als vaste donateur on-
langs een brief ontvangen over 
de perikelen ontrent ons huis-
vestingsprobleem. Nieuwe dona-
teurs brengen wij op de hoogte 
via deze najaarsnieuwsbrief, die 
voor een groot deel in het teken 
staat van de zeer onzekere situ-
atie waarin Stichting Melief zich 
momenteel bevindt. Bijna 500 
dieren dreigen hun thuis te ver-
liezen als er geen oplossing 
komt. We bieden al enkele jaren 
aan deze nog steeds groeiende 
groep dieren een veilig perma-
nent onderkomen. Dieren die 
mishandeld, verwaarloosd of 
gedumpt zijn, zij mogen niet 
weer in de kou komen te staan! 
Alle hulp van uw kant, zowel 
ideeën als financiële hulp zijn 
van harte welkom! 
Verder zult u, net als in de voor-
afgaande nieuwsbrieven, stukjes 
kunnen lezen over het wel en 
wee van de dieren. Zodat u kunt 
lezen dat wij ons, tussen het 
zoeken naar een oplossing voor 
de hierboven beschreven nood-
situatie door, voor de volle 100% 
blijven inzetten voor de dieren! 
Alvast alle geluk voor het ko-
mende nieuwe jaar. Wij hopen 
dat wij de nieuwsbrief voor na-
jaar 2006 vanaf een perfecte 
nieuwe locatie mogen verstu-
ren…  
 
Veel leesplezier! 

 Help ons allemaal mee een nieu-
we locatie te vinden!!! 

Wij hebben voor dit doel 
een speciale spaarrekening 
geopend, waarop u voor de 
nieuwe locatie kunt storten:  

95.76.03.851  
t.n.v. Stichting Melief, Rockanje 



Een zwerfkatten-
probleem aange-
pakt... 
 
Poekie, Poekiemama en 
Poekiekindje, we horen u 
denken: wat een gekke 
namen zeg! Een buurtbe-

woner in Rockanje be-
kommerde zich om enkele 
zwerfkatten, deze waren 
echter niet gesteriliseerd. 
Door observatie van de 
katten zagen we dat er 
één kat kittens had. Na 
enkele achtervolgingen 
vonden we drie kleine 
katjes van ongeveer drie 
weken oud. We vingen 
ook de moederkat en na-
men hen mee naar huis, 
zodat de moeder kon wor-
den gesteriliseerd en de 
kinderen gesocialiseerd. 
Dit is gelukt en inmiddels 
zijn de kinderen her-
plaatst. In principe plaat-
sen we niet, maar deze 
dieren staan echter aan 
het begin van hun leven 
en waren dus nog plaats-
baar.  
De moeder van deze kit-

tens was ziek en herstelde 
langzaam, eerst was de 
planning om haar terug te 
zetten maar haar gezond-
heid laat dat niet toe. 

De andere poes die er liep 
werd geroepen met Poe-
kie, bovengenoemde kat 
was haar moeder en 

kreeg dus de naam Poe-
kiemama. Poekie is een 
inteelt kat zonder 
staart en nagenoeg 
blind, ook is haar 
beenwerk afwij-
kend. Deze kat liet 
zich niet zomaar 
vangen omdat ze 
schuw is, eenmaal 
gevangen bleek dat 
2 tepels opgezet 
waren, ze had dus 
ergens ook een kit-
ten. We hebben 
haar weer losgela-
ten en de vraag 
bleef of haar kitten 
nog leefde… We-
ken later zat er een 
klein zwart katje 

Vier kittens met niesziekte 
uit duinen: 
Bovenstaande diertjes wa-
ren vier weken oud en zijn 
gevonden door wande-
laars. De kittens hadden 
niesziekte en waren enorm 
angstig. Een van de kittens 
is inmiddels herplaatst, de 
andere drie maken het 
steeds beter. 
 
Zwangere kat met blikje 
over haar hoofd in oprit: 
In de ochtend op een door-
de weekse dag lag er een 
kat in de oprit, verstijfd van 
angst met een blikje over 
haar kop heen. Er was door 
ooggetuige gezien dat een 
vrachtwagen over haar 
heen gereden was, geluk-
kig lag ze tussen de wielen!  
Het blikje werd verwijderd 
en de kat was zo agressief 
(angstig) dat een hoop 
bloed en een dikke klop-
pende hand (van Lothar!) 
het gevolg waren. Kort 
daarna is de poes bevallen 
van drie kittens, één daar-
van is helaas overleden.  
 
Tam konijn gedumpt in 
park: 
Een tam Hollandertje was 
neergezet in een park en 
werd steeds lastig gevallen 
door honden en kinderen. 
Het konijntje is hier ge-
bracht en was zwanger van 
een wild konijn, dit resul-
teerde in 10 baby’s! 
 
Bruiloft met duiven, roman-
tisch… niet echt! 
Met enige regelmaat wor-
den we gebeld door men-
sen die sierduifjes gevon-
den hebben. Deze duifjes 
lijken vaak afkomstig van 
een bruiloftsfeest waarbij 
deze dieren losgelaten wor-
den. Het ziet er romantisch 
uit en moet geluk brengen, 
het feest gaat verder maar 
waar blijven de duifjes… 
Die worden vaak dagen 
later uitgeput en vermagerd 
gevonden door een dieren-
liefhebber. Onlangs hebben 
zich hier twee sierduifjes bij 
onze drie andere (manke of 
verlamde)  duiven ge-
voegd. 

met priemende oogjes 
naast Poekie, en die heb-
ben we voor het gemak 
Poekiekindje genoemd. 
Met de vangkooi gevan-
gen en inmiddels gewend 
in de woonkamer. Poekie-
kindje is even geplaatst 
geweest maar dit werkte 
niet zoals gehoopt, zowel 
voor kind als moeder was 
dit geen succes. Door 6 
dieren te vangen en de 
helft te hebben kunnen 
plaatsen is de uitbreiding 
van een zwerfkattenpro-

 Poekie... 
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OPEN DAG 2005... 
 
De open dag van 26 juni jl. was 
wederom een groot succes. De 
circa 130 bezoekers konden ook 
het Hanenbos en de twee wei-
des bezoeken. Gelukkig was het 
op deze dag stralend weer! 

Poekiemama... 

...en Poekiekindje! 

Hierbij willen we onze vrijwilligers Conny, Els, Arend-Jan, 
Joop, Kim, Nicolette, Jolanda, Gerrie, Norine, Michael, Patri-
cia, Mike, Lenie, Luc, de groep van ‘de Zwerver’ en stagiaires  
Deborah en Roxanne heel erg bedanken voor hun inzet om 
Stichting Melief dagelijks draaiende te houden!   

Een kleine verduidelijking 
 
We worden soms zelfs enkele malen per week opgebeld 
door mensen die genoeg hebben van hun hond, kat, ko-
nijn of hun nestje haantjes. We nemen deze dieren in prin-
cipe niet aan. Wij vinden dat mensen hun eigen verant-
woording hebben te nemen (zij hebben zelf voor het huis-
dier gekozen, met alle voors en tegens) en daar wijzen we 
hen dan ook allereerst op. Het moet hen niet te makkelijk 
gemaakt worden door als dumpplaats voor dieren waarop 
men uitgekeken is te gaan fungeren.  
We helpen echter wel met de bemiddeling van deze die-
ren. We brengen mensen die een dier aanbieden en men-
sen die een dier zoeken met elkaar in contact. Zo probe-
ren we toch iets voor deze dieren te kunnen doen. Stich-
ting Melief kan hierdoor dieren die echt in hun leven be-
dreigd worden en kansloos zijn een plaats bieden. 
We hebben al een tijdje een opvangstop, toch groeit het 
aantal dieren nog steeds, dit met name doordat dieren 
over het hek gezet worden of elders zonder overlevings-
kans in het wild gedumpt zijn. 



In Rockanje was een uit-
bater van een restaurant 
gestopt met zijn zaak. Bij 
dit restaurant werden ko-
nijnen en kippen in een 
ren gehouden. Bij vertrek 
van de eigenaar zijn, vol-
gens de informatie die wij 
hebben, de verblijven 
open gezet en werden de 
dieren aan hun lot overge-
laten. 
De konijnen waren binnen 
enkele dagen gedood 
door loslopende honden, 
de kippen en hanen had-
den wat meer geluk, die 
werden door twee zussen 
die de zwerfkatten bij het 
restaurant verzorgen, bij-

gevoerd. Er was echter 
geen beleid meer voor de 
dieren waardoor alle kip-
pen kuikens kregen, ook 
werden er nog twee pau-
wen bij gezet.  
Deze situatie dreigde te 
escaleren en zo werden 
we door de zussen om 
hulp gevraagd. Binnen 
een week hadden we de 
dieren gevangen, maar 
liefst 46 hanen, kippen, 
kuikens en twee pauwen 
liepen hier inmiddels.  
Zo’n populatie groeit snel 
uit waarna de dieren over-
last bezorgen voor omwo-
nenden of een nieuwe uit-
bater. De dieren trekken 
dan toch vaak aan het 

kortste eind en worden 
dan wederom de dupe. 
Bovendien worden er op 
zo’n locatie ook steeds 
meer dieren bijgezet. De 
dieren zaten stijf onder de 
luis en moesten ook hoog 
nodig ontwormd worden. 
Met de voormalige uitbater 
hebben we nog geen con-
tact kunnen leggen, maar 
de dieren zijn in ieder ge-
val van hun toekomst ver-
zekerd! 

Achtergelaten... 

Even tussendoor: de postzegel op de brief om u op de hoogte te stellen 
is betaald door een ‘Vriend van Melief’. Dat waren bijna 300 postzegels in 
totaal... 

DORA 
Er zijn dit laat-

ste half jaar 
vanzelfspre-

kend weer di-
verse dieren 

overleden. De 
adoptiefouder 
van een over-

leden dier 
krijgt hiervan 

bericht.  
Toch wilden 

ren en zouden er geen 
nieuwe dieren 
aangekocht wor-
den. De afspra-
ken worden niet 
nagekomen en 
het laatste 
woord is hier 
dan ook nog niet 
over gezegd. 
Wist u trouwens 
dat op bijna alle 
kinderboerderij-
en de jonge die-

ren van dat jaar afgevoerd 
worden naar de 
slacht of met de 
handelaar mee 
gaan?! Dit om-
dat er geen 
plaats is voor de 
dieren die be-
wust gefokt zijn 
en vertroeteld 
zijn door de kin-
deren.  
Ze worden zon-

Afspraken? 
In onze vorige nieuwsbrie-
ven las u over de weide in 
Bergschenhoek, we heb-
ben maar liefst 18 van de-
ze dieren uit handen van 
de slacht / handelaar kun-
nen houden. We hebben 
afspraken gemaakt met 
burgemeester en wethou-
der, zo zou er niet meer 
gefokt worden met de die-

der pardon afgevoerd om-
dat er volgend jaar weer 
ruimte moet zijn voor jon-
ge bokjes / geitjes / big-
gen / konijntjes of een 
kalf. Het is treurig dat er 
zo met dieren wordt om-
gegaan. Wilt u meer infor-
matie over kinderboerde-
rijen en hun beleid kijk 
dan op www.
zorgvoordieren.nl . 

♦ 
Na een telefoontje van wakker 

liggende buurtbewoners, hebben 
we in Oostvoorne geholpen met het 

wegvangen van drie luidkeels 
kraaiende hanen. Deze heren 

wonen nu in het hanenbos. 
♦ 

Geweldig initiatief: 
Twee adoptiefouders van de Stichting hebben hun verjaardagen en 12,5 jaar samenzijn gevierd. Als cadeautip vroegen ze geld 
voor de dieren van Stichting Melief, dit heeft een mooi bedrag opgeleverd!!! 

Onder andere Nina en 
Pippi komen van de die-
renwei 

We hebben vorig jaar bemiddeld voor een groep 
ganzen waarvan de eigenaresse overleden was. De 
dieren zijn allen goed terechtgekomen, echter drie 
van deze dieren konden niet meer bij hun nieuwe 

eigenaar blijven. Stad 
en land afgebeld voor 
deze dieren, maar 
niemand kon ze huis-
vesten…Maar inmid-
dels hebben ze zich 
feilloos aangesloten bij 
Benjamin en Gabriël, 
de twee genten 
(mannetjes ganzen) 
op de weide bij Melief. 

Drie ganzen terug... 

Altijd samen op de wei 

De Dijkweide 

In ons vorige nummer stond dat we een weide aangeboden ge-
kregen hadden en dat het hoofdkantoor van de Dierenbescher-
ming met drie zwaar verwaarloosde Nubische geiten in de maag 
zat. Deze dieren lopen, (althans dit gaat steeds beter) inmiddels 
op de weide. Net als vier bokjes die gered zijn van de slacht, een 
ooi met zoon waarvan de hoef zonder verdoving afgesneden is 
en vier schaapjes waar eindeloos mee gezeuld is. 
De drie Nubische geiten hebben nooit hoefverzorging gehad 
waardoor ze als het ware op blokhakken liepen, dit is zo pijnlijk 
waardoor ze op de knieën zijn gaan lopen. De hoeven worden 
intensief bekapt en het lo-
pen gaat stukje bij beetje 
beter. 
De geiten en schapen kun-
nen nog steeds op afstand 
geadopteerd worden . Wim-
mie, het rammetje met de 
verminkte achterpoot is in-
middels geadopteerd door 
Sano Promotions (www.
sano-promotions.nl)! De ‘knielende’ geiten 
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Wipneus en Pim dwergbokjes. 
Bokken zijn meestal ongewenst, ze 
zouden met de handelaar (=vaak 
slacht) meegaan... 

Enige voorbeelden van dieren voor afstandsadoptie: 
Augusto is een Ouessant-ram die 
meegekomen is met de drie ver-
waarloosde Nubische geiten. Ze 
zijn onafscheidelijk met zijn vieren. 

Bianca zwaar verwaarloosde Nu-
bische geit, na intensieve hoefver-
zorging gaat zij langzaam steeds 
meer op haar poten staan. 

Wiske zwanger gevonden voor de 
deur, met blikje kattenvoer over 
haar kop. Is bevallen van Barbarella 
en Pierrot, hun zusje is overleden... 

Tessa door één van de vrijwilli-
gers gered van de slacht, moeder 
van Wimmie met het door de vorige 
eigenaar verminkte pootje. 

Vera altijd samen met dochter 
Dolly, gered van de slacht. Dochter 
Veronica was er bij aankomst zo 
slecht aan toe dat zij overleden is... 

Achterstrypseweg 15 
3235 NB Rockanje 

Telefoon: 0181-400480 
E-mail: info@stichtingmelief.nl 

Bank: 21.21.71.445 
Giro: 4364678 

Spaar mee voor de nieuwe 
locatie op onze speciale 

spaarrekening: 
95.76.03.851 

wat we maandelijks te be-
steden hebben voor de die-
ren. Bovendien is het leuk 
dat u een dier onderhoudt 
waar u thuis geen mogelijk-
heden voor heeft. Het is 

U krijgt van het desbetref-
fende dier een certificaat 
met foto en naam van uw 
dier. Door deze maandelijk-
se ondersteuning hebben 
we meer zekerheid over 

(konijn, cavia, kip, eend, 
vogel) kost €6.50 en een 
groot dier (gans, schaap,
geit, varken, hond of kat) 
kost €12.25 per maand. 

ook mogelijk om een adop-
tie cadeau te doen. 
U kunt maandelijks geld 
overmaken of de Stichting 
machtigen, een klein dier 

Wilt u een dier op afstand adopteren? 

ieder dier een dierwaardig leven! 

Deze nieuwsbrief wordt 
gemaakt door Lothar 

Vermeulen en Marc Win-
ters van Stichting Me-

lief. Het afdrukken is ge-
sponsord door Fred Pe-
ters van Hoeve de Re-

genboog. De nieuwsbrief 
komt 2 keer per jaar uit 
en wordt verstuurd aan 
mensen die Stichting 

Melief, op welke manier 
dan ook, steunen. 

Aan: 

Steunt u ons dit komende moeilijke 
jaar weer? 

Wij rekenen erop dat, indien u ons niet gemachtigd heeft, u zelf zorg-
draagt voor het overmaken van uw jaarlijkse/maandelijkse bijdrage. 
Alvast bedankt! 

Wij worden mede gesteund door Stichting Menodi: www.menodi.nl 

U kunt ons ook vinden op het internet: 
www.stichtingmelief.nl 
Neem daar ook eens een kijkje!  

 


