
Nieuwsbrief 

H 
alf augustus nam een bijna wanhopige 
jonge vrouw contact met ons op. De 
vrouw was op een dag de stal van haar 
verhuurder ingegaan. Wat ze daar zag, 

was dierenleed, heel veel dierenleed. Ze zag kalfjes 
die net geboren waren en hulpeloos riepen om hun 
moeder, zoekend naar 
een warm koeienlijf en 
een uier met melk, 
hun eerste en belang-
rijkste behoefte. Maar 
voor de kalfjes was er 
niet meer dan een 
plastic iglo met een 
hekje eromheen waar-
aan een emmer geklemd was waaruit ze moesten 
drinken. Ze stonden en lagen in hun eigen vuil en 
slechts 2 maal per dag kwam de boer langs om 
kunstmelk in de emmers te doen. Dan was er nog de 
afdeling waar de wat oudere kalfjes staan, de zoge-
naamde donkere stal, waar alle ramen met folie 
verduisterd zijn. Deze stal bleek nog smeriger en 
voller. Wat ze zag greep de vrouw zo aan dat ze 
besloot om voor de kalfjes te gaan zorgen: na haar 
werk ging ze naar de stal om schoon te maken, op te 
strooien en de kalfjes 1 voor 1 wat liefde en warmte 
te geven. Ze lette op de gezond-
heid van de dieren en gaf dit 
door aan de boer. Ze waste de 
kalfjes schoon als ze weer aan 
de diarree waren omdat ze de 
melk en de grote hoeveelhe-
den van slechts twee maaltij-
den niet verdroegen. De vrouw gaf de dieren na-
men, de boer gaf ze een nummer. 

D e jonge vrouw sloot de dieren steeds meer in 
haar hart en beloofde de jongste kalfjes dat ze 

niet zouden eindigen als hamburger, biefstuk of 
blank kalfsvlees, maar dat ze uit deze hel op aarde 
vrij zouden komen. Ze richtte op internet een groep 
op om deze dieren vrij te krijgen. Een aantal men-
sen sloeg de handen ineen en besloot dat de kalfjes 
desnoods vrij gekocht moesten worden. Toen de 
vrouw ons vroeg of we vrijgekochte kalfjes zouden 
willen opvangen, hebben we er heel goed over nage-
dacht of we de dieren hier een onderdak zouden 
kunnen bieden. Want we weten dat kalfjes, als ze 
volwassen worden, enorme dieren worden die ook 
weer veel werk en extra kosten met zich meebren-
gen. Ook weten we dat deze erbarmelijke leefom-
standigheden in de melkindustrie helaas regel en 
geen uitzondering zijn en het systeem door deze 

eenmalige actie inderdaad 
niet zal stoppen. Toch zijn we 
van mening dat als wij hier op 
de boerderij kalfjes die ont-
snapt zijn aan de doorge-
draaide veeindustrie, kunnen 

laten zien, deze individuen 
met een naam mensen 
bewuster kunnen maken 
wat betreft hun consump-
tiepatroon en er dus uit-
eindelijk minder gebruik 
gemaakt zal worden van 
dit systeem. 

N adat wij ‘ja’ hadden gezegd tegen de vrouw, 
ging het razendsnel. Begin september kwam 

de vrouw hier twee kalfjes brengen, door de vrouw 
vrijgekocht met het geld dat ondersteuners van haar 
internetactie hadden gestort na haar oproep om te 
proberen een aantal dieren in vrijheid te krijgen. 
Stichting Melief heeft hier dus niet aan mee betaald. 
Lothar vertelt: 
“Dinsdagavond stonden Marc en ik bij de oprit, toen 
de het koetje en het stiertje werden uitgeladen. Slik, 
dacht ik… Je krijgt een brok in je keel, als zo’n op-
recht en onschuldig wezen op je afkomt en er zulke 

prachtogen met lange wimpers je 
aankijken. Zeker als je weet van hun afkomst, en dat 
hun familie in die hel achtergebleven is. Het stiertje 
heet Survivor en het koetje had de vrouw Sternchen 
(Sterretje) gedoopt, omdat ze een spierwitte stip op 
haar volledig zwarte hoofd heeft. Survivor, die recht-
streeks uit een stal zonder daglicht in de aanhanger 
was gegaan,  liep dapper en nieuwsgierig met ons 
mee, maar Sternchen moest ik dragen, omdat ze 
totaal verzwakt was door aanhoudende diarree. We 

legden het tweetal in het stro en ze waren echt 
doodop van de lange reis die ze hadden ondergaan, 
zo stressvol was het voor ze geweest. Na een half 
uur gaf ik ze hun eerste warme Melief maaltijd. Voor 
de volgende ochtend had ik al eerder de dierenarts 
besteld voor een bezoek aan de boerderij... De ge-
zondheidstoestand van Sternchen  bleek 
‘erbärmlich’ (erbarmelijk), zoals de dierenarts het 
tegen mij zei. Een broodmager diertje dat aan het 
uitdrogen was, omdat de ontlasting als water er aan 
de achterkant uitspoot. Samen met de dierenarts 
stelden we een heel behandelplan op. De volgende 
morgen ging het gelukkig wat beter dus zette ik de 

behandeling voort. Toen Sternchen in de middag 
vastere ontlasting had, heb ik dit samen met 
Marc staan bewonderen. Toen ze ineens een 
eerste vreugdehuppel door haar stal maakte, 
sprongen wij bijna van geluk door het dak! Maar 
zaterdag ging het toch weer slechter, en weer 
kwam de dierenarts en moest er weer antibioti-
ca ingezet worden. Dus we bleven vechten voor 
haar leven!” 
Inmiddels was Sternchen gelukkig door de don-
kere nacht heengekomen, had haar eigen kracht 
hervonden en straalde als de zon, dus noemden 
we haar Sunshine. Het ging steeds een beetje 
beter met Sunshine, hoewel ze lang erg mager 
bleef, at ze nu wel goed. Maar eindelijk raakten 

haar botten meer bekleed met spieren zoals ze 
voor een stevig kalf van haar leeftijd zijn moesten. 
We waren zo blij dat Sunshine na wekenlang ieder 
uur extra verzorging, waarbij de dierenartsen haar al 
opgegeven hadden, weer helemaal op krachten 
gekomen en eindelijk uit de gevarenzone was! 

M aar toen sloeg volkomen onverwacht het 
noodlot toe. Op 10 november stierf Sunshine 

volkomen onverwacht en acuut, vermoedelijk aan 
een lebmaagkanteling. Sunshine had de hele dag 
vrolijk met haar maatje Survivor op de weide gelo-
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Lieve dierenvrienden! 
 
In de tijd tussen het uitkomen van de vorige papieren nieuwsbrief en het 
maken van deze nieuwsbrief zodat hij voor het nieuwe jaar nog bij u be-
zorgd is, hebben we weer veel meegemaakt dat we met u willen delen. 
Met name bij de grote (boerderij)dieren hebben een aantal ingrijpende 
gebeurtenissen plaatsgevonden. Om een goed en indringend beeld te 
geven van de verhalen die bij de verschillende nieuw bij ons opgenomen 
dieren horen, hebben we deze keer gekozen voor langere artikelen, zodat 
alle achtergronden helder zijn. Aangevuld met een paar kortere stukjes 
over de andere diersoorten die natuurlijk niet minder belangrijk zijn! 
We zouden deze dieren niet hebben kunnen helpen zonder uw trouwe 
steun, waarvoor wij u hartelijk danken! U kunt in deze nieuwsbrief weer 
lezen dat ons werk heel hard nodig is. En we hopen dan ook in 2013 weer 
op uw steun te mogen rekenen, zodat de waardevolle levens van de gered-
de dieren bij Melief, mede dankzij u, beschermd blijven. En vertel het ook 
andere mensen, want alleen door de weerloze dieren een gezicht te geven, 
kunnen we samen werken aan de bewustwording van hen die er nooit bij 
stil hebben gestaan wat dieren in onze maatschappij aangedaan wordt… 
 

Wij wensen u een fantastisch diervriendelijk 
2013 toe! … En voor nu veel leesplezier! 

E en groot deel van de zuivelconsumenten weet eenvoudigweg niet dat elke 
koe elk jaar een kalf moet krijgen om melk te kunnen geven. Hoewel, 

geven kunnen we het niet noemen, melk geven zou ze met liefde doen aan haar 
kalf, maar dit kalf wordt gelijk bij zijn of haar moeder weggehaald en komt in 
een kalveriglo te wonen, zodat de melk, die voor haar kind bedoeld was, van de 
koe afgenomen kan worden. Als het kalfje een stiertje is gaat hij naar de meste-
rij om vetgemest en daarna geslacht te worden. Is het kalf een koetje, dan kan 
ze eventueel doorgroeien op het bedrijf en ‘promotie maken’ om jaren lang op 
dezelfde manier als haar moeder, (uit)gemolken te worden. Melkkoeien hebben 
al op een leeftijd van vier tot zes jaar gezondheidsproblemen, doordat ze in 

plaats van, in normale omstandigheden, 7 liter melk zouden geven, gefokt zijn 
tot topatleten die tussen de 20 à 30 liter melk per dag geven en dit uiteindelijk 
veel teveel calcium onttrekt aan hun eigen lichaam. De laatste jaren is het aan-
tal koeien dat überhaupt nog buiten komt, slechts een klein deel van de totale 
veestapel, die haar leven doorbrengt achter de gesloten deuren van de stallen 
in ons landschap. Gesloten deuren waarachter zich veel individueel leed af-
speelt. Als de melkkoe niet genoeg melk meer geeft, gaat ze naar de slacht waar 
haar (slaven)leven wordt beëindigd. Daarmee is deze nachtmerrie echter nog 
niet compleet, een groot deel van de koeien die geslacht worden is drachtig, er 
sterven tijdens de slacht dus vaak twee dieren, moeder en kalf... 

Het tragische verhaal van 

SurvivorSurvivor  
& Sunshine& Sunshine  



pen en met bezoekers gekroeld. Om 17.00 uur had 
ze haar melk nog gedronken en was er helemaal 
niets aan haar te merken. Wij waren in shock. Voor 
ons was dit al bijna niet te bevatten, maar voor Survi-
vor was het een enorm trauma. Hij liep Sunshine de 
hele tijd te zoeken en te loeien waar ze was... Sunshi-
ne was weer Sternchen (Sterretje) geworden. Wij, 
maar vooral Survivor, moesten ontdekken dat we 
haar alleen nog kunnen zien als we naar boven kij-
ken, aan de hemel. We zullen haar zo nooit vergeten. 
Ook zal haar onmetelijke liefde en oprechtheid voor 
altijd in ons hart bewaard blijven. 
 

E 
én dag nadat Sunshine zo plotseling over-
leden was, liepen we verslagen in het bos 
met een paar honden te wandelen. Het 
viel op dat er uitwerpselen lagen die je 

normaal gesproken niet snel in een bos zult vinden: 
koeienvlaaien. Het waarom kwam snel: toen we ons 
omdraaiden stonden we oog in oog met een jonge 
stier. Snel trommelden we versterking op om te 
proberen het dier te vangen, of in ieder geval bij ons 
op een weide te 
drijven. Na veel 
geren en heen 
en weer gebel 
(leve de mobie-
le telefoon) 
werd het don-
ker en gaven we 
(voor die dag!) 
de strijd op. 

D e dagen 
erna bleven we kijken of we het 

dier nog zagen. En steeds bleek hij zich in het stuk 
bos achter onze boerderij op te houden. Maar toch 
liep hij niet, hoewel hij heel kalm bleef en niet in 
paniek raakte, onze uitnodigend openstaande weide 
op… Lothar liet zich niet van zijn stuk brengen en 
bedacht woensdag een plan dat hij samen met stagi-
aire Jasmine ten uitvoer bracht. Het 4 meter brede 
hek van de wei werd zorgvuldig gepositioneerd 
waardoor het een fuik werd. Ook stier Survivor werd 
aan precies de juiste paal op nauwkeurige afstand 
van het hek in de wei gezet om zo als ‘lokaas’ te 
dienen. Meter voor meter schuifelden Lothar en 
Jasmine om de stier heen, ondertussen mobiel con-
tact houdend, totdat hij eindelijk de wei op liep! 

V ia de politie kwamen we achter de eigenaar. De 
opgetrommelde boer kwam direct kijken en 

vertelde dat de stier sinds 3 weken in een straal van 
5 kilometer in het bos 
liep. Het dier, een 7 
maanden oude Li-
mousin-stier, was ont-
snapt tijdens het enten, 
onthoornen en staartcou-
peren, direct nadat hij uit 
Tsjechië aangekomen 
was om bij de boer uit het 
volgende dorp vetgemest te 
worden. De avond voor de 
succesvolle vangst had de boer 
de stier met de politie klem 
langs een drukke weg, 
waarop hij een jager 
opbelde om hem dood 
te laten schieten. Ge-
lukkig wist het dier te 
ontsnappen doordat hij 
schrok van een auto… 
Wij waren vastbesloten 
dat het dier bij ons op de weide moest blijven. De 
boer wilde hem terug, of wilde de 1000 Euro die het 
dier hem gekost had voor hem hebben. Een dier wat 

zo'n geluk heeft gehad sturen we niet nog 15 
maanden een donkere stal in om alsnog 
geslacht te worden, en zijn leven is meer 
waard dan 1000 Euro. Dus zeiden we direct 
dat we het dier zouden vrijkopen en betaal-
den we de 1000 Euro. 

De nieuwe stier maakte, net zo kalm als we 
hem de dagen ervoor meegemaakt hadden, van 
dichtbij kennis met Survivor. De twee waren direct 
op hun gemak met elkaar. Die nacht bleef de nieu-
weling op de wei, zodat hij langzaam aan zijn nieuwe 
omgeving en al de verschillende dieren kon wennen. 
De volgende dag stond Limou, zoals wij hem na rijp 
beraad genoemd hebben, al op zijn gemak in de stal 
zijn hooi te eten.  

B elangrijk, want er stond die donderdag nog wat 
te gebeuren! De twee vrouwen die ervoor ge-

zorgd hadden dat Sunshine en Survivor naar Melief 
toe zijn gekomen, waren namelijk direct na het tragi-
sche nieuws over de dood van Sunshine, op zoek 
gegaan naar een nieuw maatje voor Suvivor, die 

alleen maar hartverscheurend om Sunshine stond te 
loeien. En dat nieuwe maatje hadden ze gevonden in 
een 6 weken oud koetje. Wat ze dus donderdag aan 

het begin van de avond naar ons toe kwamen 
brengen. En wat was dat voor een kleine 

spring-in-het-
veld! In alles het 
tegenoverge-
stelde van Suns-
hine, in plaats 
van zwart met 
wit is ze wit met 
grijs-zwarte 
vlekken rond 
haar ogen. En 
ook wat betreft 
energie stuiter-
de ze gelijk door 

de stal. We hoef-
den er dus in ieder geval niet bang voor te zijn dat ze 
ondergesneeuwd zou worden door de in de meer-
derheid zijnde masculiniteit! Want kleine diva Isabel-
la LaWinia, zoals ze inmiddels heet, laat zich de wet 
niet voorschrijven! Isabella is heel erg tam, doordat 
ze nog kunstmelk krijgt, maar Limou was geen aanra-
king gewend. Waarschijnlijk omdat hij als Limousin-
rund op de weide is geboren en bij zijn moeder heeft 
kunnen drinken. Maar het is Lothar inmiddels al 
gelukt om zijn vertrouwen te winnen en hem een 
halsband om te doen zodat hij daar langzaam aan 
kan wennen. Overdag gaan de drie de wei op en hoe 
verschillend ze van grootte, ras en karakter ook 
mogen zijn, altijd zijn ze in elkaars gezelschap te 

vinden. 

Z oals verschillende mensen al 
opmerkten, lijkt het wel of 

Limou door een heel speciaal 
Sterretje (Sternchen), dat nog 
maar kort aan de hemel staat, 
naar Gnadenhof Melief is geleid, 
zodat Survivor niet alleen zou zijn. 

En om nog een extra energieke dimensie aan de nieu-
we stalsamenstelling te geven is ook nog de kleine 
Isabella gearriveerd! Wij hopen op een periode van 
vredigheid met deze nieuwe diersoort bij Melief, na 
een tijd van shock, spanning, vreugde, verdriet, ster-
felijkheid en nieuw leven, die als een achtbaan aan 
ons voorbij trok. 

z oals eerder vermeld was de groep van 80 Limousin
-stieren, waartoe Limou behoorde, net vanuit 

Tsjechië in Duitsland gearriveerd, toen hij wist te ont-
snappen tijdens het onthoornen, ontwormen en coupe-
ren. Dit laatste, een deel van de staart eraf halen, is 
volgens de boer nodig omdat de stieren anders constant 
op elkaars staart zouden trappen. Ze worden namelijk 
door de boer in groepen van 9 gehouden, waarbij er 
maar 6 tegelijk in de stands kunnen staan om te eten. 
Waardoor er dus telkens onrust ontstaat waarbij de 

staarten sneuvelen. Wij konden bij Limou niet exact zien wat er nu bij hem voor 
ingreep had plaatsgevonden. Maar ruim een week nadat Limou bij ons ingetrok-
ken was, kwam het onwaarschijnlijk ontnuchterende uitsluitsel: er viel spontaan 
een stuk staart van Limou af! Op de foto’s is duidelijk te zien dat het afbinden 
van de staart met een heel strak elastiekje hiervan de oorzaak is. (Voor alle 
duidelijkheid, dit is in Duitsland bij wet verboden) Het is niet uit te sluiten dat al 
deze pijnlijke ingrepen Limou, al voordat alles tot een einde gebracht was, ertoe 
hebben doen besluiten om, in hevige pijn en stress, zijn kans schoon te zien en 
op de vlucht te slaan… Wij hebben bij het verantwoordelijke Veterinäramt mel-
ding gedaan van de verminking. 

… veranderde in 

Survivor, LimouSurvivor, Limou  
& Isabella LaWinia& Isabella LaWinia  

Rust zacht, Sunshine 

Vanaf deze plaats bedanken we de groep mensen die Sunshine en Survivor, en nu ook Isabella, gered hebben, voor het intense meeleven en het direct 
terugbetalen van de 1000 Euro die nodig was voor de vrijkoop van Limou, omdat iedereen zo blij was dat Survivor een nieuw maatje gekregen had!  

D 
e 31-jarige merrie 
Goldin is succes-
vol springpaard 
en daarna fok-

merrie geweest voordat ze 
bij haar vorige eigenaresse 
kwam. Deze had het financi-
eel zover laten oplopen, dat 
ze niet meer voor het dier 
kon zorgen. De dierenarts 
kwam alleen als er geld was en nu moest Goldin we-
gens wanbetaling ook nog haar stal verlaten. Begin 
juli belde de vrouw ons vrijdagsmiddags op: als ze die 
maandag geen ander huis voor Goldin had, moest ze 
haar laten inslapen. 
Wij vroegen bij mensen met ervaring met oude 
paarden na wat het voor kosten met zich mee zou 

brengen als wij Goldin zouden helpen. 
Met het richtbedrag van €200,- in de 
maand, startten we een actie via onze 
website en Facebook, waarbij we men-
sen vroegen om mee te helpen Goldin te 
redden door voor €10,- in de maand 
adoptiefouder van haar te worden. Op 
zondag hadden er al 18 mensen toege-
zegd om mee te doen en dus konden we 
Goldin met een groep mensen op het 

nippertje van de euthanasiespuit redden en haar een 
rustige oude dag bezorgen! Gelukkig deden goede 
voeding en weidegang Goldin goed, kwam ze snel aan 
en herstelde ze 
volledig van 

het huidprobleem dat grote kale plekken had veroor-
zaakt. 

Bliksemactie redt het leven van de 31-jarige merrie Goldin 
Samen met elkaar! 



E ind augustus hebben we 
er tot ons verdriet voor 

moeten kiezen het varken Horst 
in te laten slapen. Een moeilijke 
beslissing, omdat hij op het 
eerste gezicht niet doodziek 
leek te zijn. Zijn praatjes waren 
er niet minder om als je iets deed wat hem niet zinde. 
Maar hij had inmiddels al 4 weken vrijwel niets gegeten 
en teerde dus alleen op zijn eigen vetreserves. Bij een 
ziek varken is vaak nauwelijks vast te stellen wat het 
heeft, je kunt eigenlijk alleen gissen en kijken of hij op 
medicijnen reageert. De dierenartsen hebben een paar 
weken lang een scala aan medicatie ingezet om Horst 
weer aan het eten te krijgen, net zoals zijn verzorgers in 
die weken werkelijk alle mogelijke soorten voedsel heb-
ben aangeboden, maar niets hielp. Was het een tumor, 
een maagzweer, nierfalen? We zullen het niet weten, we 
hebben met pijn in ons hart voor euthanasie gekozen om 
een lange lijdensweg van verhongering te voorkomen. 
Horst vond bij Melief zijn rust na een roerig verleden. Hij 

heeft vroeger op een boerderij geleefd met de bedoeling 
om als karbonade te eindigen. Hij stond daar in zijn 
ééntje tussen de metalen stangen en kon zich niet ver-
roeren. Gelukkige overleed de boer en Horst was het 
enige varken wat nog op de boerderij was. Hij kwam bij 
een Duitse dierenbeschermingorganisatie terecht en 
werd uiteindelijk geplaatst bij een particulier. Deze stalde 
zijn dieren vervolgens bij een opvang met de belofte er 
zelf voor te zorgen. De man verdween met de noorder-
zon en de mensen op de opvang wilden Horst niet ver-
zorgen omdat ze er bang voor waren. Ook ontbrak het 
hen aan kennis en financiën. Binnen enkele maanden 
verkeerde Horst in een hele slechte conditie en is hij eind 
2008, net voor de winter aan zou breken, bij Melief 
terecht gekomen. Die winter zou hij niet overleefd heb-
ben. Hier heeft hij nog bijna 4 jaar onbezorgd kunnen 
leven. Hij is waarschijnlijk ongeveer 8 jaar geworden. We 
zullen deze brutale jongen missen, maar zijn blij dat we 
deze tijd voor hem hebben kunnen zorgen. Rust zacht, 
Horst. 

H elaas hebben we ook bij Sjors het altijd moeilijke, 
maar bij onze verantwoordelijkheden horende 

besluit moeten nemen om hem in te laten slapen. Sjors 

was een zo goed als blinde en dove oude reu en was 
kort voor Pinksteren 2012 een paar dorpen verderop op 
straat gevonden en naar de gemeentewerf gebracht. 
Toen de vinders hoorden dat hij het hele pinksterweek-
end geen verzorging zou krijgen, en zij de sleutel niet 
kregen toen zij aanboden hem water en voer te geven, 
hebben ze ons gebeld om te vragen of het oude beestje 
zolang bij Melief mocht. De dierenarts schatte Sjors 
minstens 17 jaar oud. Het was een wonder dat Sjors het 
op straat lopen overleefd had… Maar zodra er eten in 
het spel kwam, was hij weer bij de pinken! De laatste 
dagen leek Sjors niet meer van zijn eigen bestaan af te 
weten. Hij was helemaal de weg kwijt en belandde buiten 
in de meest onmogelijke situaties, liep zich vast in hoek-
jes en ondiepe kuilen en raakte dan volledig in paniek. 
Maandag heeft hij de hele dag alleen maar liggen slapen 
en had geen interesse meer in zijn 
eten. We hebben toen het moeilijke 
besluit moeten nemen om hem 
dinsdag rustig in zijn mandje in te 
laten slapen. We hopen dat je einde-
lijk je rust hebt gevonden,  
lieve Sjors, rust zacht. 

IN MEMORIAM 

R 
ond de tijd dat de vorige nieuwsbrief 
verscheen werden wij benaderd door een 
zorginstelling voor verstandelijk gehandi-
capten. Bij deze zorgboerderij waren er 

problemen met het anderhalf jaar oude varken Fabi, 
een nog jong groot, roze mestvarken. Regelmatig 
werd Fabi zo brutaal, dat ze de bewoners omver 
rende of tegen hen op wilde springen, wat natuurlijk 
voor gevaarlijke situaties zorgde. Veel bewoners en 
verzorgers durfden niet meer bij haar in het verblijf. 
Zowel bewoners als personeel waren erg bezorgd 
om het lot van de onstuimige Fabi en zo werd er een 
zoekactie gestart naar een nieuw thuis, zonder al te 
veel succes… de dierenarts was bereid Fabi dood te 
spuiten als er geen oplossing kwam. Na een lange 
reeks opvangen te hebben benaderd met het pro-
bleem kwam de zorginstel-
ling dus bij Stichting Melief 
terecht. Wij adviseerden Fabi 
te laten steriliseren, want wij 
dachten dat haar gedrag 
samenviel met de periodes 
dat zij berig is (wat achteraf 
ook zo blijkt te zijn). Er werd 
vergaderd en uiteindelijk 
besloten dat Fabi echt niet kon 
blijven, omdat men geen enkel 
risico wilde lopen voor de bewo-
ners. Wij zagen Fabi steeds dich-
ter bij de dierenarts en zijn dode-
lijke injectie komen en besloten 
dat ze hier in de groep mocht 
komen. Fabi’s verhuizing naar 
Melief is enkele keren uitgesteld 
omdat de betreffende ambtena-
ren allemaal andere eisen stelden en er steeds weer 
aan andere voorwaarden voldaan moest worden. 
Uiteindelijk is het dan toch gelukt om Fabi op 8 juni 
officieel de grens over te rijden. Na een quarantaine 
periode is ze inmiddels samengevoegd bij de andere 
grote varkens waar ze het goed naar haar zin heeft. 

E en volgende, nog jonge, nieuwe bewoner werd 
letterlijk ten dode opgeschreven, toen hij op de 
vrachtwagen geladen werd om naar de mesterij te 
gaan om vetgemest te worden. Hij was een beetje 
achtergebleven ten opzichte van de andere biggetjes 
en dus zo klein dat de boer hem doorstreepte op de 
lijst. En hem zelfs geen oormerk ingaf omdat hij zei 
dat het kreupele kereltje toch doodgedrukt/-getrapt 
zou worden tijdens het transport. Een jongen die bij 
toeval op bezoek was op de boerderij, kreeg dit mee 
en vond dit niet door de beugel kunnen en nam het 
diertje mee naar huis. Het biggetje leefde een tijdje 
bij de mensen in de achtertuin midden in de stad 
Meppen, totdat buren gingen klagen en er een drei-

gende sfeer ontstond. De familie belde stad en land 
af om een ander veilig onderkomen voor de big te 
vinden, maar het enige antwoord wat ze kregen, was 
dat hij overal welkom was: voor op de barbecue. We 
zijn hem toen de familie op 1 september belde, 
direct op gaan halen, mede omdat er door de buren 
al gesproken was over het ontbreken van de juiste 
vergunningen bij de familie. En dus moest deze klei-
ne, die al aan de gevangenis van het mestbedrijf 
ontsnapt was, zo snel mogelijk in veiligheid gebracht 
worden voordat er allerlei instanties bij de familie op 
de stoep zouden staan om hem in beslag te nemen. 
Inmiddels is Jonas, zoals we hem genoemd hebben, 
al aardig gegroeid. Via röntgenfoto’s is gebleken dat 

hij een scheurtje in zijn 
schoudergewricht 
heeft, de reden dat hij 
vanaf het begin kreupel 
gelopen heeft. Met 
speciale preparaten 
gaat het al een stuk 

beter.  

I n de voorlaatste week van oktober mailde er een 
bezorgde vrouw. Haar buren waren net getrouwd en 
hadden op verzoek van de kersverse bruid een var-
kentje gekregen, want dit wilde de vrouw altijd al zo 
graag. En ze kreeg een 2 maanden oud biggetje, dat 
uiteindelijk uit zal groeien tot een varken van onge-
veer 300 kilo. Er werd eerst lekker op de bank ge-
knuffeld met het schattige biggetje, maar dat maakte 
plaats voor het idee dat een varken in een rijtjeshuis 
met kleine tuin toch niet zo handig zou zijn. Overdag 
werd de kleine meid in de schuur in een kinderbox 
opgesloten waarin ze moest slapen, eten, drinken  
en haar behoefte moest doen,  wat op zo’n piepklein 
oppervlak natuurlijk snel uitmondt in een smeerboel. 
Er werd besloten dat het ooit zo gewenste cadeau zo 
makkelijk als het gekomen was ook weer de deur uit 
moest. De bezorgde buurvrouw hoorde dit en ging 
snel zoeken naar een opvangmogelijkheid. Ze belde 
stad en land af, maar alles tevergeefs. De tijd begon 
te dringen, want zaterdags zou het knuffelbiggetje 

naar de lokale biologische slager gebracht worden 
om nog anderhalf jaar vetgemest te worden. Biolo-
gisch of niet, uiteindelijk wil geen enkel dier dood en 
wordt het vermoord met hetzelfde mes… Donder-
dagavond zeiden wij toe dat de kleine meid bij Me-
lief kon komen. Maar helaas moesten we de ruim 
500 kilometer om het huwelijkscadeau uit de smeri-
ge box in het schuurtje te bevrijden zelf afleggen. Op 
weg naar Sögel lag kleine Charlotte, de naam die 
Marc haar onderweg gaf, lekker vol vertrouwen op 
een goede afloop te slapen in het stro. Het was maar 
goed dat ze onderweg de vele transporten niet kon 
zien, met honderden van haar soortgenoten op 
elkaar gestapeld in vrachtwagens met opleggers, 
met angst in de ogen op weg met een hele andere 
bestemming, tevens hun eindbestemming, het 
slachthuis…  Charlotte kwam hier einde van de mid-
dag aan en maakte kennis met Jonas, en hoewel 
Jonas niet geïnteresseerd was, lag het tweetal ’s 
avonds al lepeltje-lepeltje te slapen in het stro. Wat 
heel opvallend is, is dat Charlotte een bruin en een 
blauw oog heeft. En ze heeft haar tandjes nog, en 

haar kleine krulstaart! 
Normaal gesproken 
worden in de industrie 
de scherpe tandjes 

afgeknipt en de staart eraf gehakt. Charlotte is een 
van de weinige varkens die zonder verminkingen aan 
de industrie is ontsnapt! Maar Charlotte was niet de 
enige big die dat weekend hier uit acute nood onder-
dak verkreeg... 

D ezelfde vrijdagavond laat werden wij 
gebeld door een goede bekende. Hij 
woont in een grote stad en hij en zijn 

familie hebben hun ogen altijd open voor dierenleed. 
Deze keer zag hij drie kinderen lopen leuren met een 
hangbuikzwijntje, midden in de dichtbevolkte stad… 
De kinderen spraken iedereen aan of ze het diertje 
wilden kopen. Maar eigenlijk waren ze op weg 
(gestuurd) naar een spareribs-restaurant om het 
weerloze dier af te leveren. Op het juiste moment op 
de juiste plaats kon onze bekende er nog een stokje 
voor kon steken. Er werd door de kinderen onmid-
dellijk gezwicht voor het geld, dit tot groot geluk 
voor het nog jonge hangbuikzwijntje. Omdat onze 
bekenden midden in de stad geen mogelijkheid 
hebben het diertje zelf onderdak te geven, kwam hij 
zaterdag bij Melief aan. Op het erf volgde de intro-
ductie, de samenkomst met Charlotte en Jonas. 
Zondagmorgen lag het drietal, alle drie slachtoffer 
van het gesol met dieren door onverantwoorde 
mensen, moe maar voldaan uit te rusten van alle 
ervaringen die ze opgedaan hadden en het lot waar-
aan ze ontkomen zijn…  
Veilig binnen de poorten van Melief! 

CharlotteCharlotte  

Aan de slacht ontsnapt! 

Maar hun leven niet zeker... 

FabiFabi  

Stefan
Stefan  

JonasJonas  



Namens de dieren bedanken wij iedereen die Melief de afgelopen periode gesteund heeft door middel van voer- goederen- 
en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk: zonder uw hulp zou ons werk niet mogelijk zijn !! 

permanente opvang 
voor dieren in nood 

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. 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. 
 

Nieuwsbrief gelezen? Geef hem door! 

Ieder dier heeft recht op  

een dierwaardig leven! 

N 
og steeds sparen we gestaag door voor de grote 
dakrenovatie. In de winter is het natuurlijk niet 
mogelijk om  zo’n groot project te starten, maar 
we hopen in het nieuwe jaar toch wel aan de 

renovatie te beginnen. En tot die tijd duimen we dat er geen 
hevige sneeuwlast of storm komt… Ook hebben nog niet het 

hele bedrag bij elkaar. 
Sinds we met Yvonne 
Kroonenberg de dak-
pannenactie zijn ge-
start, waarbij iedereen 
voor 10 euro een 
dakpan kan sponso-
ren, is er al een hoop 
geld binnengekomen. 
Op het moment dat 
we dit schrijven, 
wordt er nog een 
offerte voor een alter-

natieve oplossing ge-
maakt. En lopen er nog 
aanvragen bij verschillen-
de fondsen voor een 
bijdrage. Omdat we nog 
niet weten of de alterna-
tieve oplossing met een 
ander soort dakbedekking 

geschikt is voor onze dakconstructie en of het goedkoper uit 
zal komen, gaan we nog steeds uit van de offerte van  
€ 55.000,- waarover we steeds gesproken hebben. En sparen 
we dus zoals gezegd verder! 
Heeft u nog ideeën om geld bijeen te brengen, wilt u nog een 
donatie doen, kent u bedrijven die graag goede doelen spons-
oren: alles is welkom!! Nog steeds kan een bijdrage van 10 
euro per dakpan overgemaakt worden op onze spaarrekening 
zoals hiernaast vermeld, o.v.v. naam en (e-mail)adres (anders 
kunnen we de gever niet bedanken). Dank namens de dieren 
voor uw (extra) ondersteuning!  

U kunt nog steeds meespa-
ren voor de dakrenovatie 

op spaarrekening  

95.76.03.851  
IBAN:NL43SNSB0957603851 

BIC:SNSBNL2A 
 

t.n.v. 
Stichting Melief  

te Rotterdam 

**UPDATE 
DAKPANNENACTIE 

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 

De dieren die we permanent hebben opgenomen vanaf juni t/m november:  

+++ 106 hanen en kippen +++ 1 knobbelzwaan +++ 2 honden +++ 19 katten (waarvan 11 

kittens herplaatst) +++ 9 konijnen +++ 1 paard +++ 30 duiven +++ 3 kauwen +++  

18 volièrevogels +++ 4 varkens +++ 6 eenden +++ 1 parelhoender +++ 4 koeien +++ 

youtube.com/MeliefGnadenhof nl.linkedin.com/in/stichtingmelief facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

Ondersteun Melief ook in de sociale media: ‘like’, ‘share’ en ‘retweet’  onze foto’s, video’s en berichten, het kost slechts een muisklik! 

I 
n de afgelopen periode heeft Me-
lief weer een hele reeks 
gevonden kittens opge-
nomen. Gelukkig heb-

ben we tot nog toe voor het 
grootste deel van de diertjes 
goede adressen kunnen 
vinden. Om een idee te geven van een 
paar redenen waarom de vinders er-
mee voor de deur stonden: één kitten 
werd bijna dood gevonden op een 
bedrijfsterrein, twee andere kittens 
werden niet door de desbetreffende 
dierenarts opgenomen omdat ze ‘te 
ziek’ waren (waarschijnlijk had hij het 
doel van zijn beroep niet helemaal 
begrepen), één kitten werd dolend in 
een woonwijk gevonden, één kitten 
werd in de garagewerkplaats onder de 
motorkap gevonden en één kitten liep 
op het terras van een restaurantje ‘in 
de weg’. Hem moesten we overigens 
zelf op gaan halen. Ook werden er nog 
twee kittens per toeval in het bos ge-
vonden toen we op zoek naar stier 
Limou waren… Wilt u een kitten een 
nieuw huis geven of weet u iemand die 
op zoek is? De kittens zijn altijd op onze 
website te vinden, maar u kunt natuur-
lijk ook direct contact met ons opne-
men. 

O p 24 juli jl. kregen wij na heel veel 
ellende met onze vorige bestelwagen, 
een DierenLot Transport Ambulance 
uitgereikt. We zijn 
hiermee ont-
zettend geholpen, 
want we gebrui-
ken de auto echt 
iedere dag voor 
vervoer naar de 
dierenarts, ophalen van voeding voor 
de dieren en alle andere bijkomende 
ritten. Wij bedanken de mensen van 
Stichting DierenLot enorm voor hun 
(met spoed genomen) beslissing om 

ons een auto ter beschikking te stellen! 
U kunt het artikel over de overhan-
diging ook lezen op de website van 
Stichting DierenLot: www.dier.nu 

O nlangs werden we bezocht 
door een aantal van de drijvende 

krachten achter PiepVandaag, het 
internetplatform waar nieuws en opinie 
op het gebied van dier, natuur en mili-
eu alle ruimte krijgen. Karen Soeters, 
Loretta Schrijver en Monique van Dijk 
Armor waren bij ons om de opvang te 
bekijken (ze waren 
er alle drie nog niet 
eerder), maar ook 
om foto’s te ma-
ken, en een filmpje 
voor op de site van 
Piep!. Karen, de 
oprichtster van Piep!, riep in de week 

erna in haar blog iedereen op om in 
plaats van het jubilerende Piepvandaag 
(de website bestond 1 jaar) een cadeau 
te geven, een dakpan aan Melief te 
schenken! Dit geweldige verzoek werd 
ook nog eens per digitale nieuwsbrief 
aan alle PiepVandaag-volgers verspreid. 
En dat heeft effect gehad:  we kregen 
op de spaarrekening voor het dak dak-
pannen gestort met een totaalbedrag 
van bijna 500 Euro!! Vanaf deze plaats 
bedanken we Piep! Voor dit gulle ge-
baar, en natuurlijk de mensen die aan 
de oproep gehoor hebben gegeven! 

O ngeacht het seizoen worden er 
steeds weer onnoemlijk veel kippen en 
vooral hanen in vooral de Randstad op 
vaak bekende plaatsen gedumpt. Via 
verschillende opvangen is er daarvan 
een groot deel, vooral de hanen, bij 
Melief gekomen. Tijdens één van de 

controles van zo’n dumpplek werd door 
één van onze vrijwilligers toevallig een 
plastic tasje met 5 cavia’s gevonden, 
waarvan er 1 hoogzwanger was. Deze 
dumpplek word niet dagelijks gecontro-
leerd, maar gelukkig voor de cavia’s net 
op tijd… Dit laat wederom zien dat 
dieren die gedumpt worden hun leven 
niet zeker zijn en ons werk helaas erg 
nodig is! 

H et eerste Charity Buffet in Maas-
tricht voor Stichting Melief in Chinees-
veganistisch restaurant Loving Hut zat 
stampvol met de 40 personen die zich 
hiervoor hadden ingeschreven. Er werd 
met buffet, kalender- en kerstkaartver-
koop en tombola veel geld opgehaald 
voor Melief. Alles bij elkaar heeft dit 
evenement maar liefst - na verdubbe-
ling van de opbrengst door middel van 
de Donatieverdubbelaar van Stichting 
Dierenlot- € 2410,- voor de dakrenova-
tie opgeleverd! Loving Hut Maastricht 
wordt bedankt voor de gastvrijheid en 
hun hartelijke medewerking aan dit 
evenement. Net als de deelnemers aan 
het buffet, de organisatoren dieren-
rechtenorganisatie Bite Back 
(www.biteback.org) en de Nederlandse 
Vereniging voor Veganisme 
(www.veganisme.org) en natuurlijk niet 
te vergeten Stichting DierenLot!  

J olanda van Gelderen liep zich begin 
september letterlijk 80 kilometer lang 
de blaren tijdens de wandeltocht ’de 80 
van de Langstraat’ en liet zich daarbij, 
zonder dat we het wisten, door vrien-
den en bekenden per kilometer spons-
oren voor Melief. Wat het geweldige 
bedrag van € 2000,- opgeleverd had, en 
dus belde ze ons half september op 
wanneer ze dat even kon komen bren-
gen! Wij bedanken Jolanda enorm voor 
deze geweldige actie voor de dieren bij 
Melief!  

Kort nieuws 


