
Nieuwsbrief 

W 
e zijn er ons van bewust dat komend verhaal wel heel bizar 

is. Toch is het geen sprookje, al lijkt dat het wel… 

 
Er was eens een… varkenstransport. Zoals de tientallen die er 

hier per dag voor de deur voorbij razen op weg naar het slachthuis hier in 

Sögel, waar per dag zo’n tienduizend varkens worden (af)geslacht. Afgelopen 

jaar is er nog zo’n transport precies hier voor de deur gekanteld, zoals u kunt 

begrijpen een ware nachtmerrie voor de desbetreffende dieren… 

 
Op een dag in oktober moet er wederom een wagen te snel door de bocht 

gegaan zijn en een klein deeltje van zijn vracht verloren hebben. Er kwamen 

namelijk twee mannen van de gemeentewerken aan de deur die vroegen of 

wij varkens hadden. Toen we dit beaamden, zeiden ze dat er een varkentje 

aan de overkant van de straat in de struiken liep. Al snel bleek dat er bij ons 

geen ondeugend varken was uitgebroken, maar dat het een big was die 

waarschijnlijk als speenvarken op weg was geweest naar het slachthuis. De 

mannen vroegen of wij er iets mee konden beginnen…  

We renden naar de overkant om te zorgen dat het verdwaasde diertje (dat 

onder de schaafwonden en later dus ook blauwe plekken zat) niet de weg op 

zou lopen. Marc haalde snel in de opvang een grote 

vliegtuigbench en een paar pallets, en met een beetje 

manoeuvreerwerk en geduld kregen we dit bange 

wezentje in de bench gedreven. Trillend van de span-

ning stonden zowel wij als het varkentje even later op 

de boerderij uit te puffen.  

Nog wat speurwerk over hoe het 

biggetje hier voor de deur uitgestapt 

was leverde niets op. Toen hebben 

we haar de naam Engel gegeven, 

omdat dit zachte, leergierige en 

vriendelijke diertje letterlijk uit de 

hemel gevallen lijkt te zijn. Engel zat 

in de nacht nog in de quarantainestal-

len omdat haar nieuwe familieleden, 

de hier al op de boerderij aanwezige 

varkens, nog tamelijk groot (en sterk) 

voor haar zijn. Overdag heeft Engel 

een B voor haar naam, want dan 

maakt ze het erf onveilig! En hopelijk, 

zoals in alle sprookjes, 

leeft ze nog lang en 

gelukkig!  

O nze website wordt  zo veel mogelijk actueel gehouden met de 
laatste gebeurtenissen hier op de boerderij. In de nieuwsbrieven 

staan maar fracties van wat er in een half jaar gebeurt, omdat u anders 
2 x per jaar een boek toegestuurd zou krijgen! We hebben zelfs een 
wekelijks item, de foto van de week. Via deze weg proberen wij u te 

laten zien welke gebeurtenissen er dusdanig veel indruk op ons maken 
en daarom gedeeld moeten worden! Dit kunnen mooie momenten 
zijn, of minder mooie momenten. Elke dinsdag zullen wij een nieuwe 
foto plaatsten. De eerste reacties zijn in ieder geval positief! Kijk ook 
eens op www.stichtingmelief.nl! 
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Lieve dierenvrienden! 
 

De afgelopen maanden waren weer behoorlijk onstuimig.  Er zijn 
weer heel wat dieren in nood geholpen, waarbij het mes soms 
bijna letterlijk op de keel stond. De noodgevallen volgden elkaar 
in een rap tempo op en dat kan ons soms weleens tot wanhoop 
drijven. Dankzij uw trouwe steun is Stichting Melief in het ver-
mogen om vele kansloze dieren weer op de rails te krijgen en te 
geven waar deze stumperds recht op hebben: een onbezorgde 
toekomst, de juiste medische verzorging en een hoge levenskwa-
liteit!  
Mensen komen regelmatig tot laat in de avond verschoppelingen 
of dieren in nood brengen. Van gedumpte kittens tot een hondje 
wat aan een boom vastgebonden zat. Eén voor één noodgeval-
len waar niemand verantwoording voor schijnt te kunnen (of 
willen?) nemen. Natuurlijk zijn wij van het feit doordrongen dat 
we niet de hele wereld kunnen redden, maar als dat al je uit-
gangspunt wordt is dat feit letterlijk en figuurlijk een dooddoe-
ner! We nemen echt alleen de uiterste noodgevallen op, en 
helaas zijn dat er nog veel  te veel!  
Voor de dieren die hier de laatste tijd echter een pootje tussen 
de deur hebben weten te krijgen, is de periode van tegenspoed 
afgelopen en proberen we hun vaak slechte ervaringen om te 
buigen naar een voorspoedige, veilige en gelukkige toekomst. 
Enkele verhalen kunt u in deze nieuwsbrief lezen. 
De afgelopen maanden hebben we ook voor heel wat dieren in 
nood rechtstreeks een  nieuwe veilige haven elders kunnen vin-
den. Dit proberen we overigens altijd eerst alvorens een dier hier 
permanent op te nemen. Zo hebben we de afgelopen maanden 
een aantal  geiten, hangbuikzwijnen, een pony, konijnen, volière-
vogels, enkele hondjes en een paar kittens een nieuw onderko-
men elders kunnen verschaffen, al dan niet in samenwerking 
met Els Adams van Stichting Dier en Project.  Deze dieren zijn 
vaak ook gered van verwaarlozing, een dreigende euthanasie of 
de slacht. 
De verhalen in deze nieuwsbrief schetsen weer duidelijk waarom 
we niet zonder uw steun kunnen. Want u als geen ander begrijpt 
wat voor kosten het met zich meebrengt om een opvang met 
meer dan 1000 dieren draaiende te houden. We bedanken u dan 
ook weer hartelijk en wensen u het allerbeste voor 2011! 

Veel leesplezier! 

D ierenrechtenorganisatie Bite Back 
haalde tijdens de door hen georgani-

seerde dierendagstand in Antwerpen 500 
euro op door middel van verkoop van dier-
vriendelijke snacks en hapjes! Geweldig 
initiatief, namens alle dieren enorm be-
dankt! Meer van dit soort geweldige initia-
tieven of benefieten 
zijn natuurlijk van 
harte welkom!!! Kijk 
voor heel veel waar-
devolle informatie 

over dierenrechten 
op 
www.biteback.be 

Engel daalt neer op Gnadenhof! 



S tichting Melief is sinds de oprichting 
in 2003 inmiddels uitgegroeid tot 

een professionele permanente dierenop-
vang voor meer dan 1000 bewoners van 
verschillende pluimage zoals o.a.  var-
kens, geiten, schapen, pony’s, pluimvee, 
watervogels, konijnen, cavia’s, volièrevo-
gels, duiven, katten, honden en zelfs 
sinds kort ook nog een bejaard damhert. 
Zoals u zult begrijpen vergt dit een enor-
me organisatie.  
Tot voor kort bestond het bestuur van 
de stichting uit de oprichters van Melief, 
namelijk Marc Winters en Lothar Ver-
meulen. Het bestuur is onlangs uitge-
breid met Betty Elshoff (secretaris/
penningmeester), Mac Wirodihardjo 
(algemeen bestuurslid) en Mitsy Soeurt 
(algemeen bestuurslid). Marc Winters 
(voorzitter) en Lothar Vermeulen 
(algemeen bestuurslid) zijn beide nog in 
het bestuur aanwezig. Het bestuur zal 
enkele malen per jaar samenkomen en 
de koers uitzetten voor de daaropvol-
gende periode om de opvang en de or-
ganisatie die daarmee samenhangt ver-
der te professionaliseren en zo goed 
voorbereid de toekomst in te gaan.  

Het bestuur 

W e werden benaderd door een man 
die op zeer korte termijn ging ver-

huizen. Zijn 30 sierduiven moesten weg 
zijn voor de oplevering van zijn huis. Melief 
of slachten wa-
ren volgens de 
man de enige 
twee opties. We hebben nog in een rap tempo gekeken of we andere opvang voor de dieren wisten, maar dat is 
vrij moeilijk op zo’n korte termijn te realiseren. De man kwam hier de duiven afgeven, maar het leek meer op 
dumpen. De dozen werden neergezet, een formulier ondertekend en de man zat alweer in de auto, riep nog na: 
‘viel Spaß mit die Tauben’! Ofwel: veel plezier met de duiven! Tja, zo kun je het ook draaien om met een goed 
geweten naar huis te kunnen rijden, terwijl je je verantwoording voor 30 levende wezens bij een ander neer-
gooit…  

E 
en doordeweekse avond, 22.00 en een 

hectische dag achter de rug, eindelijk 

zover dat we zelf kunnen gaan eten… Oh 

nee, toch niet, daar wordt aan de deur 

gebeld… 

We deden open en er stond een man van eind 

twintig in de deuropening, lichtelijk over zijn toe-

ren. Hij was die avond gaan werken en op weg naar 

zijn werk had hij gezien dat er op een afgelegen 

stuk grond een hondje aan een boom vastgebon-

den stond. Toen hij echter uit zijn werk kwam 

stond het diertje er nog steeds. Navraag bij andere 

voorbijgangers leverde enkel bevestiging op van 

het feit dat het hondje er al uren stond. 

De man knoopte de riem los en nam het hondje 

mee in de auto. Aangezien ze gromde en al haar 

tandjes liet zien, 

besloot de 

meneer het 

hondje niet 

mee naar huis 

te nemen, 

aangezien daar 

ook nog een 

peuter en kat 

rondscharre-

len. Hij belde 

de politie en 

vroeg of hij de 

stakker op het 

bureau kon 

brengen, mede 

vanwege het 

late tijdstip. 

De agent meld-

de dat de 

politie daar 

niet aan kon 

beginnen en 

adviseerde de 

meneer het hondje ge-

woon weer vast te binden. Het was nog boven nul 

en de regenval zou het dier ook wel overleven…. 

De vinder gaf aan dat hij daar niets voor voelde. Hij 

kreeg vervolgens het dringende advies het dier los 

te laten, ze zou dan spoedig door jagers worden 

doodgeschoten, waardoor het probleem ook opge-

lost zou zijn. Aldus de agent. 

De man was ten einde raad en kwam zodoende bij 

Gnadenhof Melief terecht aangezien wij er dag en 

nacht voor de dieren in nood zijn. De man praatte 

als brugman en wij vonden het alternatief van de 

man om de hond een nacht in de kofferbak te laten 

ook geen optie. Wij hebben het hondje opgenomen 

met het idee haar misschien bij iemand onder te 

kunnen brengen. Al snel bleek dat dit schatje een 

onbehoorlijk verleden moet hebben gehad en voor 

haar de aanval de beste verdediging is. Ze hapt 

snel, kan ook zo in elkaar duiken 

en is niet geheel zindelijk. Waar-

schijnlijk heeft ze in een schuur 

gezeten en heeft regelmatig op 

haar kop gehad. 

Het meisje zat ook 

stijf onder de 

vlooien…  

Inmiddels hebben 

we haar Phoebe 

(spreek uit als Fibi) 

genoemd, zoals 

één van de karak-

ters in de comedyserie Friends. Ze is 

een klein schatje, mits je je houdt aan 

haar gebruiksaanwijzing. Gelukkig 

gaat het hier in huis goed met de 

andere kleine en oude hondjes. Lang-

zaam maar zeker begint ze ons te 

vertrouwen en staat ze open voor 

contact. Ze springt nu zelfs op schoot 

en laat zich heel voorzichtig aaien. Na 

2 weken laat ze een duidelijke be-

droefdheid plaats maken voor con-

tact en blijd- schap!  Want ook 

al was haar vorige 

eigenaar haar 

absoluut niet 

waard, Phoebe was er helemaal van onderstebo-

ven dat ze door hem of haar aan de boom achter-

gelaten was. Ze bleef maar voor zich uit turen, 

zoeken in haar omgeving en begon te gillen zodra 

we de kamer uit moesten, bang om wederom in de 

steek te worden gelaten…  

O nlangs zijn er twee pony’s hier 
opgenomen. Dit gangster duo 

had de pech dat de eigenaar van-
wege zijn leeftijd niet goed voor de 

twee kon zorgen. De eigenaar overleed en 
de familie wilde de twee af laten voeren 
voor de slacht. Een bezorgde buurvrouw 
wist dit op het nippertje te voorkomen. 
Beide pony’s waren in een verwaarloosde 
conditie, ze zaten onder de mijten en de 
vacht liet gedeeltelijk los. Hun manen 
moesten geknipt vanwege de enorme 
dreadlocks. Ook waren de hoeven lang 
niet verzorgd geweest, waardoor de twee 
opmerkelijk veel gingen liggen. Na de 
nodige dierenartsbezoeken, anti-
parasitaire middelen, poetsbeurten en 
een manicure van de hoefsmid zijn de 
twee stakkers weer omgetoverd in twee 
ware gangsters! 

achtergelaten in het bos... 

Z 
oals u begrijpt kost het 

handenvol met geld om 

meer dan 1000 dieren 

dagelijks te voorzien in 

hun primaire behoeften, zoals 

schone verblijven, de juiste 

voeding en niet te vergeten 

medische verzorging. We 

proberen o.a. door middel van 

rommelmarkten de inkomsten 

voor de dieren te verhogen, maar 

ook beschikken we over een 

aantal collectebussen. We zijn op 

zoek naar plaatsen waar deze 

(veilig) kunnen staan. Denk 

bijvoorbeeld aan 

natuurvoedingswinkels, 

vegetarische restaurants of 

dierenspeciaalzaken. Weet u een 

geschikte locatie waar een 

collectebus zou mogen staan 

geef het dan aan ons door! Ook 

zijn we nog op 

zoek naar goede 

locaties waar folders mogen 

liggen, zodat er mogelijk meer 

donateurs en adoptiefouders 

voor de dieren komen. Want 1 

ding is zeker: er moet meer geld 

in het laatje komen, aangezien 

bijvoorbeeld de voerprijzen op 

het moment blijven stijgen en 

torenhoge dierenartsrekeningen 

helaas geen uitzonderingen zijn! 

Collectebussen en foldersCollectebussen en folders  

ToekomstToekomst  duiven bijna in de soep!duiven bijna in de soep!  

Bonny& 
Clyde Phoebe 



E ind september was 
het dan zover, we 

moesten de dappere strijd 
die Bas voerde tegen zijn 
ziekte beëindigen. 
Bas de Rottweiler, die hier 
in 2006 op 8-jarige leeftijd 
zijn intrek had genomen, 
heeft menigeen door het 
raampje van het toilet naar 
buiten gejaagd, omdat hij 
de deur van het toilet zo 
goed als hij kon verdedig-

de… Bas had jaren op een autosloperij gewerkt als 
waakhond. De eigenaar overleed en Bas kwam in het 
asiel. Bas werd opgehaald door een oudere man en 
kwam op een boerderij te wonen, waar hij zijn taken 
voort kon zetten. Bas de kanjer overleefde ook deze 
nieuwe baas. Daarna woonde Bas tijdelijk op een flat, 
maar ging er bijna aan onderdoor. Hij was duidelijk nog 
niet toe aan zijn pensioen en via een noodkreet werd 
Bas hier aangesteld als hoofd bewaking, een taak die 
hij dus soms erg serieus nam. Het laatste jaar was Bas 
er duidelijk aan toe om het stokje over te geven en 

genoot van zijn oude dag. 
Deze zomer werd er door de dierenarts botkanker bij 
Bas gediagnosticeerd. Vanwege de aard van de tumor 
en zijn hoge leeftijd voor een Rottweiler was een ope-
ratie geen optie. Bas heeft zichzelf echter nog heel 
lang goed staande gehouden. Weliswaar onder zware 
medicatie, maar hij genoot nog voor iedereen zichtbaar 
van zijn dagelijkse routines: een ommetje over het erf 
en lekker in de zon liggen.  
We wisten dat het zwaard van Damocles boven zijn 
hoofd hing en hadden met de dierenarts duidelijk 
afgesproken wat het moment zou zijn waarop we er 
toch mee zouden moeten stoppen. Namelijk als Bas 

zichtbaar pijn zou heb-
ben en het dan voor 
hem ook genoeg was. 
En zo kwam toch nog 
onverwachts de dag 
waarop Bas in de och-
tend niet meer zijn 
mand uit wilde, zijn 

ogen anders stonden en alleen eten hem nog een 
positief gevoel gaf. We moesten toen, hoe moeilijk ook, 
deze superhond tegen zichzelf in bescherming nemen, 
omdat hij gewoon niet meer kon, maar nog jaren had 
gewild… Bas is 12 jaar geworden en leeft voort in onze 
gedachten! 
 

D eze herfst is 
Vera het 

O u e s s a n t 
schaapje overle-
den. Ze had 
koorts en viel in 
korte tijd ziender-
ogen af. Ondanks 
de extra zorg, 
bijvoeding en 
bezoeken van de dierenarts is Vera uit ons midden. 
Jaren geleden is zij samen met haar dochter Dolly en 
nog enkele andere dieren gered vanuit de kinderboer-
derij in Bergschenhoek, waar ze op de nominatie stond 
om naar de slacht te gaan. Vera heeft nog een gewel-
dige tijd gehad en heeft toch nog een respectabele 
leeftijd bereikt. 

BAS † 

IN MEMORIAM 

D 
e geit Gina is in juni hier 
gekomen via een Duits asiel. 
Gina liep in een industriege-
bied rond te dwalen. Ze 

werd door de politie “gevangen” en 
uiteindelijk werd haar eigenaar 
achterhaald. Gina was aan de wan-
del gegaan, naar alle waarschijnlijk-
heid omdat ze niet  meer verzorgd 
werd.  De eigenaar mocht haar niet 
meer hebben, omdat hij zeer slecht 
bekend stond bij de lokale veteri-
naire dienst. Hij had al eerder pro-
cessen verbaal gehad vanwege 
verwaarlozing van zijn veestapel. 
Gina leek veilig in het asiel te zijn, 
maar ze kon er niet blijven, aange-
zien het vooral ingericht is voor 
honden en katten. Opnieuw hing er een 
dreiging boven haar horens… De enige 
optie leek de slager, enige tijd ervoor 
was daar ook al een schaap uit het asiel 
beland. 
Na kort overleg besloten we dat dit 
toch al droevige verhaal een niet nog 
droeviger eind mocht krijgen. We pro-
beerden in ons netwerk een goed thuis 
voor haar te vinden, echter tevergeefs. 
Mensen zijn dan misschien bereid 1 geit 
op te vangen, maar Gina was natuurlijk 
ook nog eens hoogzwanger. Korte tijd 
nadat ze hier gekomen is, is ze bevallen 
van 2 jongens die de namen Vito en 
Romeo hebben gekregen. Inmiddels 

zijn de twee bokjes gecastreerd en zijn 
ze samen met hun moeder prima opge-
nomen in de kudde.  

Op kinderboerderijen worden meestal 
alle jonge dieren, en dan met name de 
bokjes, bij hun moeder weggehaald en 
krijgen een enkele reis handelaar of 
slacht, wat vaak op hetzelfde neerkomt. 
Dit wordt gedaan in verband met de 
beschikbare ruimte, zodat er het jaar 
erop weer veel jonge dieren geboren 
kunnen worden. Naast dat dit afschu-
welijk en zeer dieronvriendelijk is, gaat 
men helemaal voorbij aan de band die 
dieren ook met elkaar voor het leven 
lang hebben. Gina zal haar leven lang zij 
aan zij met haar boys slapen en grazen. 
Dit zien we al 7 jaar bij geit Melief met 
haar kinderen Veerle en Pepijn.  

Z 
aterdag 27 oktober heeft het halfjaarlijkse 
Charity Buffet weer plaatsgevonden. Het 
buffet stond in het teken van de aan te 
schaffen professionele wasmachine, om al 

het zand en haren zonder iedere keer een kapotte 
machine te hebben, uit de katten- en hondendekens 
te kunnen wassen. 
Het etentje was al bij voorbaat een enorm succes. 
Niet alleen was het al heel snel volgeboekt, waar-
door op 11 december een extra buffet gepland kon 
worden. Ook hadden we tijdens ons praatje om 
iedereen weer op de hoogte te brengen van het 
reilen en zeilen van de dieren in de opvang een 
mooie mededeling.  

Tijdens een speciale bijeenkomst van Stichting Die-
renLot op de eerste Nationale DierenLot 
(Ambulance) Dag, waar wij als beneficiant ook aan-
wezig waren, kregen 35 dierenorganisaties die al 
door DierenLot gesteund worden een cheque van 
500 euro cadeau, ter ere van de 5e verjaardag van 
DierenLot. Dat was natuurlijk op zich al geweldig.  
Maar ook ontvingen 9 organisaties het resterende 
deel van hun steunaanvraag voor dit jaar. We waren 
dan ook ontzettend verheugd dat ook wij het reste-
rende deel van onze aanvraag voor de wasmachine 
toegekend kregen: 3800,- euro!!! 
Dit betekent dat we de wasmachine in ieder geval 
aan kunnen schaffen. En nog een mooie reserve 
hebben voor de voorzieningen die sowieso nog op 
stapel stonden, voordat we zoveel problemen met 

de wasmachine(s) kregen. 
Meespelen met de loterij 
van DierenLot kost nog geen 
€1,85 per maand. U kunt er 
mooie prijzen mee winnen 
en er dus ook voor zorgen 
dat DierenLot dierenorgani-
saties als de onze op zo’n 
geweldige manier kan ondersteunen. Kijk op 
www.dier.nu of bel tussen 10.00 en 14.00 uur naar 
telefoonnummer 030-241 57 61 om ook mee te 
spelen voor de dieren. 

...en de verrassing van 
het jarige DierenLot! 

D 
amhert Jacob heeft zijn hele leven in een stadspark gelopen 

en voor heel wat nageslacht gezorgd. De laatste jaren kreeg 

hij last van artrose en kon dus niet meer aan zijn taak voldoen, 

omdat dit hem te veel krachten en reserves kostte. Een castra-

tie zou ervoor zorgen dat zijn gewei niet meer zou wisselen, waardoor dit 

regelmatig afgezaagd zou moe-

ten worden. Het bestuur van het 

dierenparkje wilde hem voor het 

nieuwe dekseizoen naar de 

wildhandel brengen. Gelukkig 

waren er enkele vrijwilligers die 

zich het lot van deze wijze oude 

man aantrokken en zo belandde 

Jacob uiteindelijk hier. In het 

begin verliep de omschakeling 

niet vlekkeloos en bracht het de 

nodige zor-
gen met zich 
mee. Inmid-
dels lijkt het 
erop alsof Jacob helemaal weer de oude 

is. Het ongecastreerde dier loopt tevreden tussen de andere haantjes op 

de hanenweide, waar hij geen gevaar vormt voor wilde damherthindes die 

enkele kilometers verderop wonen. En de kieskeurige eter dwingt ons 

ertoe om met de lekkerste hapjes aan te komen draven, want het is niet 

snel goed voor dit edele dier!  

De wasmachine ... 

Hoogzwanger Hoogzwanger 
maar gered!maar gered!  

GINAGINA  
Jacob het Damhert 

 met 
pensioen... 

Speelt u al mee in de Sponsorloterij t.b.v 
Stichting Melief? 

Klik op de speciale link op www.stichtingmelief.nl of bel 
0900-3001400 (20 cpm) voor meer informatie over hoe u 

speciaal voor Melief meespeelt! 

VERA † 



opvang voor kansloze dieren 

aan: 
bezoekadres:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Duitsland 

telefoon: 0049-(0)5952-200657 
 

secretariaat / 
donateursadministratie: 

Driedistel 11 

3068 NB Rotterdam, Nederland 
 

e-mail: info@stichtingmelief.nl 

internet: www.stichtingmelief.nl 

www.gnadenhofmelief.de 
 

Triodos Bank: 21.21.71.445  

IBAN: NL48 TRIO 0212171445 

BIC: TRIONL2U 

ING Bank: 4364678 

IBAN: NL68 PSTB 0004364678 

BIC: PSTBNL21 

t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door 
Lothar Vermeulen en Marc Winters van 

Stichting Melief en tegen gereduceerd tarief 
afgedrukt door Thyen Druck uit Sögel.  

De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar uit en 
wordt verstuurd aan mensen die Stichting 
Melief, op welke manier dan ook, steunen, 

of wordt ter promotie uitgedeeld. 

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 

Namens de dieren danken wij iedereen enorm die Melief de afgelopen periode gesteund heeft 
middels voer-, goederen- en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk !! 

D 
it willen we graag nog even onder de aan-

dacht brengen: de nieuwste uitgave van stich-

ting Dier en Project, het boek ‘BLAFspraken 

maken’ van auteur Els Adams.  

Bij Stichting Melief wonen veel 

honden met een verleden. Dit 

verleden komt erg vaak op het-

zelfde neer; de hond is 'vals'. Er zijn dusdanige problemen 

tussen baas en hond dat het niet meer goed gaat komen. 

De schuld wordt in deze gevallen bij de hond gelegd, 

maar is dit wel de schuld van de hond?   

‘BLAFspraken maken’ is een ware verademing omdat het 

ongewenst gedrag verklaart vanuit het individu waar het 

om gaat: de hond. Want de 

ervaring bij onze permanente opvang voor (o.a.) onher-

plaatsbare honden heeft ons geleerd dat deze dieren 

geweldige trouwe vrienden zijn. Mits er vanuit de hond 

naar het 'probleem' gekeken 

wordt! Dit boek onderstreept 

deze ervaringen en laat zien hoe 

de zogenaamde 'probleemhond' en baas toch in volledige 

harmonie met elkaar kunnen samenleven.   

Met de aankoop van het boek ‘BLAFspraken maken’ on-

dersteunt u ook de dieren bij Melief, want een deel van 

de opbrengst is ten bate van onze opvang! Voor meer 

informatie en bestellingen: www.blafspraken.nl 

Spaar mee voor de verschillende  
projecten op Gnadenhof Melief op 
spaarrekening 95.76.03.851 t.n.v. 

Stichting Melief te Rotterdam 

E lders in deze nieuwsbrief leest u over het bijeen gekregen geld voor 
een professionele wasmachine. Met de opbrengst van de beide Chari-

ty Buffetten zal gespaard worden voor de volgende projecten die nog op 
stapel staan : 
 Renovatie van de keuken in de stallen zodat kattenbakken en 

voerbakken binnen met warm water kunnen worden schoonge-
maakt. Dit gebeurt nu buiten met de hand met een emmer warm 
water en water uit de tuinslang. 

 Renovatie van een groot deel van de daken van de stallen vanwe-
ge lekkage . 

 Vervanging van diverse andere staldeuren omdat deze verrot zijn. 
 Aanleg van een ruimte waar nieuwe katten geobserveerd en 

geënt kunnen worden en zieke dieren verpleegd kunnen worden. 
 

  **to do list 

Ieder dier een dierwaardig leven! 

Doneren via SMS? Sms MELIEF AAN  
naar 5757  

en doneer 3 euro per maand voor de dieren! Stoppen? Sms MELIEF UIT naar 5757 

*Alle extra donaties, groot of klein, zijn van harte welkom! 

BLAFspraken maken 

Engel vraagt: 


