
D e verhuizing was een enorme klus, 
maar dan slaan we 
nog een hele be-

langrijke fase eraan vooraf-
gaand over… het gereed ma-
ken van de stallen. 
Aangezien we in hele korte 
tijd de boerderij moesten be-
trekken omdat we Rockanje 
moesten verlaten, hebben we 
samen met een aantal vrijwil-
ligers bergen werk verzet. 
Plafonds uit oude varkens-
stallen gehaald, ijzeren rek-
ken waar de zeugen inge-
staan hadden weg gesloopt, 
dagenlang schoongemaakt,
muren wit gekalkt, mestgoten 
leeggemaakt, vloeren behan-
deld en nog veel meer. 
Terwijl het hard werken ge-
blazen was in Sögel, ging in 
Rockanje de dagelijkse ver-
zorging etc. ook gewoon 
door. Ook het aanvragen en 

verkrijgen van de juiste ex-
portpapieren voor de dieren 
bleek niet eenvoudig te zijn. 
Eindelijk was het dan zover, 
de dieren zouden gaan ver-
huizen, althans pluimvee, 
konijnen, katten en honden. 
De geiten en schapen kon-
den niet mee vanwege de 
uitbraak van de bluetongue-
disease. Ook de varkens 
konden nog niet mee vanwe-
ge het zeer moeilijk verkrij-
gen van een exportvergun-
ning. 
Het pluimvee is heel vroeg in 
de ochtend gevangen zodat 
de dieren dan nog sliepen en 
ze makkelijker te pakken zijn. 
Ze zijn in grote kratten ver-
voerd die opgestapeld kon-
den worden in een vrachtwa-
gen. De katten in vervoer-
mandjes en de konijnen in 
kooien. Daar ging de stoet 
dan, op weg naar hun nieuwe 
onderkomen, op weg naar 
nieuw geluk. 
Onderweg is een aantal ma-
len gestopt om te luchten en 
te controleren of de dieren 
het goed maakten. In Sögel 
aangekomen en uitgeladen 
bleek dat iedereen de reis 
goed doorstaan had. Het was 
een genot voor het oog om 
de dieren te zien genieten in 
hun nieuwe ruime verblijven. 

S tichting Melief heeft haar intrek genomen 
in een degelijk ge-
bouwde boerderij, 

voormalig relatief kleinschalig 
bio-industrie bedrijf van fok-
zeugen en meststieren. 
De boerderij is onderverdeeld 
in verschillende grote stalruim-
tes, dit is erg praktisch aange-
zien we een aantal verschillen-
de diersoorten opvangen die 
dan elk over hun eigen afde-
ling beschikken. Er is een stal-
ruimte voor de honden, een 
gemengde stal met pluimvee 

en konijnen, een kattenpaleis, 
een stal voor de hanen een 
watervogelverblijf en een grote 
stal voor de geiten / schapen 
en hangbuikzwijntjes, die te-
vens geschikt is voor de op-
vang van paarden en of koeien 
in de toekomst.  
Alle dieren beschikken over 
grote binnenruimten, iets wat 
erg prettig is in periodes waar-
in de dieren opgehokt moeten 
zijn, zoals bijvoorbeeld voor de 
vogelgriep. Bovendien moeten 
in de avond alle dieren achter 
slot en grendel omdat er in dit 

gebied veel vossen zijn. 
Buiten is er in totaal 1.8 hecta-
re privé-eigendom en is er nog 
2 hectare voor een periode 
van 20 jaar bij gepacht. Dit 
houdt in dat de dieren buiten 
een enorme ruimte ter be-
schikking zullen gaan krijgen! 
De locatie ligt net buiten het 
stadje Sögel en grenst aan de 
achterzijde aan een groot bos. 
Er zijn verder geen directe bu-
ren, de dieren kunnen dus ook 
geen overlast veroorzaken. 
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Melief  Nieuwsbrief 
Beste sympathisanten, 
 
Hier is hij dan: de eerste nieuwsbrief vanuit Sögel in Duitsland, onze nieuwe 
locatie! 
Het zal u beslist niet ontgaan zijn dat we een zeer moeilijk en rumoerig jaar 
achter de rug hebben. Stichting Melief dreigde op straat te komen staan 
door sloop van het voormalige opvangadres. We hebben met de Vrienden 
van Melief (groep vrijwilligers die zich specifiek bezig hield met het dreigen-
de verlies van onderdak) en hulp van andere naasten uit onze omgeving 
keihard gezocht naar een oplossing voor dit probleem. In september 2006 
was er nog steeds geen passende oplossing in het vooruitzicht. De druk 
werd steeds groter en was soms bijna ondraaglijk, ook voor de vrijwilligers 
die zich bleven inzetten voor de dieren, ondanks dat de toekomst er zeer 
onzeker uitzag. Uiteindelijk zijn er twee gemeenteraadsleden geweest die 
subsidie op poten hebben geprobeerd te zetten in Rockanje, er was echter 
nog totaal geen zicht op een concreet, tastbaar nieuw onderkomen. Een te 
grote onzekere factor voor de dieren aangezien dit maanden bivakkeren in 
caravans zou betekenen, iets wat niet te realiseren en ook zeker niet wense-
lijk was gezien de grootte van de ‘veestapel’.  
Eind september / begin oktober hebben we de knoop door gehakt en beslo-
ten een oude boerderij in Duitsland te kopen, omdat een locatie in Neder-
land vinden helaas niet gelukt was. Aangezien de stichting over zeer be-
perkte financiële middelen beschikt en er serieus een eind dreigde te komen 
aan het permanente onderdak voor de inmiddels ruim 600 dieren, werd het 
tijd voor deze grote  beslissing. 
De Stichting zou niet kunnen blijven voortbestaan, met alle gevolgen van 
dien voor de reeds op gevangen dieren ( de 200 hanen zijn bijvoorbeeld 
echt niet te herplaatsen). De dieren die we samen met grote inspanning van 
vrijwilligers opgelapt en opgevangen hebben, en die voor een groot deel 
afhankelijk zijn van de juiste (speciale) verzorging konden, konden we on-
mogelijk weer in de kou laten staan. Marc en Lothar hebben toen privé een 
oude boerderij in Sögel gekocht. Sögel ligt een half uur van de Nederlandse 
grens af in Duitsland (grens over bij Emmen/Zwartemeer). Dit was de enige 
oplossing om de dieren te kunnen blijven geven waar ze recht op hebben, 
namelijk een fijne, verzorgde plek om voor altijd te blijven wonen. 
Stichting Melief blijft een Nederlandse stichting die verwaarloosde, mishan-
delde of gedumpte dieren opvangt. Stichting Melief heeft alleen een Duits 
staladres. We zetten het werk op deze nieuwe locatie voort, net zoals u van 
ons gewend bent. Zoals u begrijpt moeten we in Sögel weer alles van de 
grond af aan op bouwen, zoals bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers die 
dagelijks kunnen helpen bij de verzorging van de dieren. Ook zaken zoals 
het realiseren van buitenverblijven en het omheinen van het terrein moeten 
nog gebeuren. 
We begrijpen dat het voor u als donateur of adoptiefouder misschien een 
beetje onwennig aanvoelt dat de stichting en haar dieren over de grens ver-
blijven. We gaan door met waar we voor staan: ieder dier een dierwaardig 
leven geven! We hopen en hebben er alle vertrouwen in dat u de dieren blijft 
steunen, want zonder uw steun kunnen wij deze dieren niet blijven helpen! 

Op de spaarrekening 
voor de nieuwe locatie 
sparen wij door voor 
de op stapel staande 

grote projecten, spaar 
mee voor onder meer 

omheiningen en 
watervogelvijver op:  
95.76.03.851  

t.n.v. Stichting Melief, 
Bergschenhoek 

Vermeldt uw adresgegevens, dan 
kunnen wij u op de hoogte houden 

 

 Het vervoer van de kippen, ha-
nen, ganzen en eenden... 



B as is ons eerste opvangdier in Sögel. Bas is 8 jaar en heeft een autosloop bewaakt. Toen de 
eigenaar overleed is Bas in het asiel terecht 
gekomen, waar hij door een boer uitgehaald 

is, bij wie hij jaren als erfhond gediend heeft. Bas over-
leefde ook deze baas, waarna hij door een kleindochter 
van de man in huis gehaald werd. Hij kon hier niet blij-
ven in verband met haar eigen honden. Daarna voor 
een paar weken bij een tijdelijk opvangadres gekomen, 
maar ook daar kwam een eind aan en Bas zou weer in 
het asiel belanden. Door een noodkreet van deze klein-
dochter hebben we besloten dat Bas hier zijn laatste 

thuis krijgt. Bas 
is inmiddels 
goed gewend, 
beschermt de 
andere dieren en 
hobbelt elke dag 
lekker even in 
het bos achter 
het weiland.    

M omenteel zijn we nog steeds aan 
het onderhande-
len met de Voed-

sel en Warenautoriteit (VWA) 
over de export van deze die-
ren naar Duitsland. 
De bluetongue-disease bleek 
niet het grootste euvel. Het 
grootste euvel is dat er in 
hun computersysteem fok-
dieren, mestdieren of slacht-
dieren voorkomen en geen 
dieren die naar hun zeggen 
geen nut hebben. Omdat de 

dieren bij Stichting Melief 
slechts hun leven leven, zijn 
ze niet in te delen in een ca-
tegorie en dus kan export 
niet. In het geval dat het wel 
toelaatbaar zou zijn, moes-
ten de dieren 4 jaar lang 
bloedonderzoek gehad heb-
ben, alvorens geëxporteerd 
te mogen worden. Dit vanwe-
ge het feit dat de dieren scra-
pie-vrij (een bepaalde ziekte 
bij geiten en schapen) moe-
ten zijn als er mee gefokt 
wordt of ze geconsumeerd 

worden. 
Ook dit is niet van toepas-
sing, aangezien de dieren 
nooit voor de consumptie 
zullen worden gebruikt en 
ook nooit voor de fok. Buiten 
dat dit niet in onze doelstel-
lingen past, hebben de bok-
ken, rammen en beren laten 
castreren. Ook hier loop je 
dan weer tegen de bureau-
cratie aan: gecastreerde die-
ren komen niet in het sys-
teem voor, alleen fok-, mest- 
of slachtdieren…  
Momenteel lijkt er een door-
braak te komen en zouden 
de geiten en schapen in ie-
der geval snel naar Duitsland 
kunnen komen. Dit wordt de 
hoogste tijd, aangezien de 
geiten en schapen nu in 
Rockanje door Marc (4 da-
gen) en een vrijwilliger uit 
Hellevoetsluis (3 dagen) ver-
zorgd worden. Ook zijn bei-
den weitjes opgezegd door 
de mensen waarvan we deze 
mochten gebruiken, vanwe-
ge het bouwen van een huis 
op de ene weide en verkoop 
van de andere weide. 
De varkens staan tijdelijk bij 
een vrijwilligster in Oostvoor-
ne die de dieren liefdevol 
verzorgt.  

Op de valreep 
 
Net voor de verhuizing naar 
Sögel stond de telefoon rood-
gloeiend van mensen die nog 
even hun dier kwijt wilden voor-
dat het niet meer kon. Dit was 
heel moeilijk aangezien je alle 
dieren zou willen helpen maar 
beperkt bent in je mogelijkhe-
den en kunnen. Er zijn in deze 
laatste weken een paar nood-
gevallen opgenomen zoals een 
aantal muskuseenden, een 
pauwtje, een paar duiven en 3 
ganzen.   
 
Vergunning uitloop pluimvee 
 
In Duitsland geldt de ophok-
plicht voor pluimvee gedurende 
het gehele jaar. Je kan een 
vergunning aanvragen om de 
dieren toch naar buiten te mo-
gen laten. Deze vergunning 
hebben we aangevraagd en 
deze week verkregen, het 
pluimvee mag dus officieel 
naar buiten. Er is echter mo-
menteel nog geen omheining 
voor deze dieren waardoor ze 
nog in de stallen verblijven. 
 
De weidegrond 
 
De in totaal 3,8 hectare grond 
is landbouwgrond geweest. Al 
gelijk bij de koop is de grond 
omgeploegd en is er een wei-
demengsel ingezaaid, zodat de 
dieren een lekkere groene 
vlakte in het vooruitzicht heb-
ben. Er is nu al een groene 
waas te zien, hierdoor heeft het 
gras in het voorjaar al een 
voorsprong. Het graszaad heb-
ben wij voor een speciale prijs 
van Innoseeds in Vlijmen kun-
nen kopen. 
 
En... 
 
Zoals u hier kunt lezen is er 
veel gebeurd en is er heel wat 
werk verzet, bij deze willen we 
allereerst alle vrijwilligers be-
danken die de Stichting in de 
afgelopen periode geholpen 
hebben met het opknappen 
van de boerderij en de enorme 
verhuizing. 
Ook willen we u als trouwe 
donateur en adoptiefouder 
enorm bedanken voor uw 
steun, want door uw financiële 
bijdragen kan Stichting Melief 
deze dieren helpen. Wij hopen 
dan ook dat de dieren op u 
mogen blijven reken zodat 
stukje bij beetje de nieuwe die-
renverblijven gefinancierd en 
dus gerealiseerd kunnen gaan 
worden. 

Bas de Rottweiler Cartridges en  
mobiele telefoons  

Gevraagd!!! 
Stichting Melief zamelt 
oude mobiele telefoons 
en lege printercartridges 
in, de Stichting krijgt hier 
bij inlevering een vergoe-
ding voor. Heeft u lege 
cartridges of een oude 

mobiele telefoon over, le-
ver hen dan bij ons in. 

Wellicht heeft u misschien 
plaats op uw werk om een 
inzamelbox neer te zet-
ten. Wij kunnen hiervoor 
zorgen, ook dragen wij 

zorg voor het ophalen van 
volle boxen. Neem voor 
meer informatie en het 
verkrijgen van een inza-
meldoos contact op met 
Jeroen Koedam van 

Stichting Menodi: 0183-
630983 of  

info@menodi.nl 

Olav en Augusto wachten geduldig af, maar de tijd dringt... 

Geiten, schapen en varkens 

 de achtjarige Bas 
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Open dag en openstelling 
Sögel 

Jeppie, met een duidelijk zichtbare plek aan zijn neus 

D e open dag voor 
donateurs en 
adoptiefouders 
gaat dit jaar ge-

houden worden in Sögel, 
wanneer exact is nog niet 
bekend. Er zitten verschil-
lende hotels in de buurt, 
dus misschien kunt u er 
dan een leuk weekendje 
weg van maken! In 
Rockanje hadden we niet 
de mogelijkheden voor 
openstelling in verband met 
de winkel naast ons. Hier 
hebben we wel die moge-
lijkheden. We willen dan 
ook in de toekomst bepaal-
de openingstijden hanteren 
voor geïnteresseerde men-

sen, zodat er educatie ge-
geven kan worden, Iets wat 
hier ook hard nodig is, aan-
gezien kinderen hier 
meestal opgroeien met de 

bio-industrie aan huis. Een 
uitdaging dus om te laten 
zien hoe je dieren anders 
kunt huisvesten en er an-
ders mee om kan gaan dan 
het dier alleen als een pro-
duct / inkomen te zien. 
Kunt u niet wachten tot de 

open dag of bent u eerder 
in de buurt, dan bent u van 
harte welkom voor een be-
zoek. Belt u dan wel even 
van te voren voor een af-
spraak: 0049-(0)5952-
200657. 

Het gebeurd wel eens dat we boze telefoontjes of mails krijgen van mensen die na een vraag om informatie en/of het 
overmaken van een bedrag niet snel genoeg iets van de Stichting vernemen. We kunnen dit begrijpen, echter de 
Stichting draait alleen op vrijwilligers, er wordt geen geld gespendeerd aan een administratief medewerker, alles 

moet na werktijd gebeuren. We zijn altijd bezig dit proces te stroomlijnen, maar zeker tijdens de verhuisperiode was het wat chaotisch, onder meer door het 
ontbreken van een internetverbinding. Ook het wegvallen van de ruim 20 vrijwilligers is een groot gemis en zorgt voor een voortdurend tijdgebrek. De verzor-
ging van de dieren blijft nu eenmaal prioriteit. Excuses voor eventuele vertraagde reacties, we hopen echter dat u er begrip voor  op kunt brengen. Mochten 
er nog lopende zaken niet volgens afspraak afgehandeld zijn, vragen wij u vriendelijk dit op het secretariaatadres te melden:  
Stichting Melief, Anjertuin 29, 2662 DE Bergschenhoek. 

Wij vragen uw begrip... 

B ij het bezichtigen van de boerderij 
viel op dat er veel 
zwerfkatten liepen. 

De oude boer had drie 
‘ongeholpen’ katten achter-
gelaten twee jaar geleden. 
In deze twee jaar hebben 
deze katten niet stil gezeten, 
ze hebben ervoor gezorgd 
dat het er inmiddels 42 ge-

worden zijn!  
De dieren kregen eenmaal 
per dag eten van een 
‘poezenvrouwtje’ uit Sögel. 
De dieren hadden echter 
enorme niesziekte, vlooien 
en zelfs neten en gaven 
voortdurend wormen over. 
De kapschuur waaronder 
deze katten voornamelijk 
leefden, was enorm smerig, 

er lagen meters poep van 
de afgelopen twee jaar. 
De poezenvriendin uit Sögel 
had het goed bedoeld, en 
het is ook fijn dat ze de die-
ren eten gegeven heeft. Het 
is alleen jammer dat de drie 
katten waarmee dit begon-
nen is door niemand gecas-
treerd/gesteriliseerd zijn, 
dan was het probleem in de 
kiem gesmoord geweest. Er 
waren namelijk al serieus 
plannen om deze dieren met 
gif om te brengen om het 
aantal te reduceren. 
We hebben het castreren 
van deze katten als prioriteit 
gesteld, aangezien de da-
mes onder deze dieren in 
het voorjaar weer allen krols 
zouden gaan worden, met 
alle gevolgen van dien. 
We hebben via de makelaar 
een Duitse dierenarts ge-
vonden die de katten voor 
een heel gunstig tarief heeft 
gesteriliseerd en gecas-
treerd. We hebben alle kat-

ten gevangen en deze zijn 
dus inmiddels allen gehol-
pen, ontwormd, ontvlood en 
ingeënt. 
Deze katten verblijven nu 
nog in een stal, aangezien 
ze nog een keer geënt moe-
ten worden. Ook moet er 
eerst een stuk aan de weg 
afgeheind worden, voordat 
de dieren weer naar buiten 
kunnen, omdat er in twee 
weken tijd al drie doodgere-
den waren.  
Zoals u begrijpt zit er een 
groot verloop in de katten-
bakkorrels en het kattenvoer 
(zeker 60 kilo in de week) 
met deze nieuwe kostgan-
gers bij de al bestaande 
poezenclub van stichting 
Melief.  

Boerderij in Sögel inclusief…. 42 katten! ♦ 
Tip: Heeft u deze 

nieuwsbrief gelezen?  Gooi 
hem niet weg maar geef 

hem door !  
♦ 

..ongeveer 8 van de 42! 
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Open Dag en openstelling Sögel 

Het nieuwe onderkomen van Stichting Melief: Gnadenhof Sögel, met op de voorgrond een heel klein stukje 
van het ingezaaide gras. Meer foto’s zijn te zien op http://www.huisinduitsland.com/Stichting/stichting.htm 



Bezoekadres: Friesenweg 5 
49751 Sögel, Duitsland 

Telefoon: 0049-(0)5952-200657 
 

Stichtingsadres / secretariaat / 
donateursadministratie: 

Anjertuin 29 
2662 DE Bergschenhoek, NL 

 
E-mail: info@stichtingmelief.nl 

Bank: 21.21.71.445 
Giro: 4364678 

t.n.v. Stichting Melief te Bergschenhoek 

Spaar mee voor de verschillende 
projecten op de nieuwe locatie op 
onze speciale spaarrekening: 

95.76.03.851 
t.n.v. Stichting Melief te Bergschenhoek 

ieder dier een dierwaardig leven! 

Aan: 
 

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

U kunt ons ook vinden op het internet: 
www.stichtingmelief.nl 

Lees daar het Dagboek van een ’Herdershond’  Steunt u ons dit komende jaar van 
grote veranderingen 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! 

* TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * 
Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief, zo wordt u op de hoogte gehouden van de projecten die nog 
op stapel staan, bijna allemaal grote financiële posten. In de komende nieuwsbrieven zullen zeker 
de ontwikkelingen besproken worden. Hieronder een greep uit de projecten, hulp is altijd welkom! 
 
� Opknappen stal voor schapen / geiten / varkens. Deze stal moet grondig gereinigd worden, 

ook moeten er speciale rubbermatten op de roostervloeren gelegd worden aangezien de 
geiten en schapen anders hun poten breken. De matten moeten vochtdoorlatend zijn zodat 
de urine weg kan lopen in de ondergelegen mestkelder. 
� Omheinen hondenweide, honden hebben nu een kleine uitloop maar voor hen is een grote 

speelweide gereserveerd. We zijn momenteel aan het uitzoeken wat de mogelijkheden 
zijn, aangezien het hek 2 meter hoog moet zijn en zeker een halve meter in de grond moet 
zitten zodat de honden er niet onderdoor kunnen graven. 
� Puin ruimen, dit ligt nog veel onder de verschillende overkappingen, als dit weg is biedt dit 

weer mogelijkheden voor de dieren. 
� Betonnen vloer storten in kippenstal en gedeelte hondenuitloop 
� Omheinen buitengebied voor katten, liefst geen afgesloten ren maar een groter oppervlak 

afgezet met schrikdraad, in ieder geval zodanig dat de dieren niet meer bij de weg kunnen 
komen 
� Omheinen voor het pluimvee zodat deze dieren snel naar buiten kunnen 
� Omheinen voor schapen / geiten en varkens zodat deze weidegang krijgen 
� Aanleggen vijver voor de watervogels zodat ze weer naar hartelust kunnen zwemmen, 

badderen momenteel in kleine badjes 
� Aanleggen konijnenberg zodat er weer gegraven kan worden 
� Aanleg van een grote volière voor de duiven, deze zullen hier niet of nauwelijks los kunnen 

aangezien er zoveel katten zitten en er voortdurend groepen roofvogels op het land zitten. 

Deze nieuwsbrief wordt 
gemaakt door Lothar 

Vermeulen en Marc Win-
ters van Stichting Melief. 
Het afdrukken proberen 
wij altijd te laten spon-
soren. De nieuwsbrief 
komt vooralsnog 2 keer 
per jaar uit en wordt ver-
stuurd aan mensen die 
Stichting Melief, op wel-
ke manier dan ook, steu-

nen. 

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 


