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De eenden van Strijen 
Net voor onze vorige nieuwsbrief 
hadden we al 27 muskuseenden 
opgevangen waar we nog een goed 
nieuw huis voor zochten, iets wat 
overigens geen makkelijke klus is. 
We willen ze plaatsen bij mensen die 
water hebben en er niet mee fokken, 
omdat het zo snel uit de hand loopt 
en je het probleem dan alleen maar 
verplaatst hebt. 
 

 
 
Begin dit jaar werden we door de 
gemeente Strijen gebeld, er waren 
ruim 40 muskuseenden en drie 
ganzen die voor overlast zorgden. De 
mensen klaagden over poep en de 
tuinen werden volgens een aantal 

van de bewoners verwoest. Deze 
situatie was zo gekomen doordat 
iemand een paar jaar geleden drie 
muskuseenden neergezet had, 
hetzelfde geldt voor de ganzen. In het 
begin vinden de bewoners de grote 
nesten van de muskuseenden 
aandoenlijk totdat het omslaat in 
irritaties die dus in deze buurt nogal 
hoog opliepen. Er waren al 
verschillende instanties  benaderd, 
als optie kwam dan de handelaar of 
poelier naar voren. 
 

 
 
Gelukkig vond de gemeente dit ook 
geen prettige oplossing. We hebben 
verschillende opties besproken, de 
mannetjes konden blijven naar ons 
idee omdat er dan in dit mooie gebied 
toch nog een aantal eenden zitten en 
het aantal dan constant zou blijven, 
maar dit kon helaas niet. De 
gemeente plaatste vangkooien en we 
zijn ze op een ochtend gaan vangen.  
De eerste vangst bedroeg 28 eenden 
en een gans die al jaren 
onafscheidelijk was met een wit 
eendje. Deze laatste twee zijn samen 
geplaatst, de twee andere ganzen 
zijn hier later bijgevoegd. 
De weken daarna zijn er nog een 
aantal eenden gevangen en onze 
kant opgekomen. 
Tijdens onze vangactie moesten we 
ook naar een adres waar een nest 
onder een struik lag: of we dit weg 
wilden halen. Bij aankomst bleek dat 
de eend er al weken op zat te 
broeden, de man wilde niet wachten 
totdat de eieren uitgekomen waren 
zodat we dan moeder en kroost uit 
zijn tuin zouden komen halen. De 
man was heel stellig en dreigde het 
nest te vernielen als wij het niet 
zouden doen. Een behoorlijk 
dilemma, normaal halen we de eieren 
wel weg maar als ze bijna uitkomen is 
dat toch een ander verhaal. We 
hebben de moedereend opgepakt, 
het nest overgelegd in een 
vervoersbox en bij ons op een rustig 

plekje neergezet, de eend zat 
overigens op 19 eieren! Korte tijd 
daarna zijn 17 ervan uitgekomen, 
moeder en kroost zijn nog hier en 
maken het goed. 
Inmiddels zijn er al 36 eenden 
geplaatst bij goede adressen. In  
Strijen zitten nog een aantal eenden. 
We hebben de gemeente, en zij op 
hun beurt weer de bewoners, op hun 
eigen verantwoordelijkheid gewezen. 
De mensen kunnen zo’n probleem 
voorkomen door eieren te rapen. 
We hopen maar dat iedereen er aan 
mee werkt, we kunnen dit natuurlijk 
geen tweede keer meer voor de 
gemeente en haar bewoners 
oplossen, de opvangadressen liggen 
niet voor het oprapen! 
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Gabriël, de gans met het visgaren 
om zijn poot  
In onze vorige nieuwsbrief is hij al 
uitgebreid aan bod gekomen, maar 
kort samengevat voor onze nieuwe 
donateurs: Gabriël is bijna anderhalf 
jaar geleden (december 2002) bij ons 
gekomen. Hij had visgaren in zijn 
poot en dit is toen operationeel 
verwijderd. De poot ging ontsteken en 
hij heeft zijn tenen toen tot op het bot 
open gebeten, waarschijnlijk door 
beschadigde zenuwen die een 
irriterende prikkeling veroorzaakten. 
Dit zijn we nu al sinds die tijd aan het 
verzorgen. In december 2003 hadden 
we goede hoop dat het nog slechts 
een aantal weken zou duren, dit is 
echter niet het geval. Het bedrijf 
naast ons kreeg een nieuw dak, 
Gabriël is in paniek geraakt waardoor 
hij een bloedblaar op de bijna gave 
huid kreeg. Door zoiets kun je er 
weer een paar maanden bij optellen, 
dit omdat de doorbloeding van de 
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poten van watervogels niet zo goed 
is. 
Welnu we zijn nog druk aan het 
zalven en ….. het gaat weer de 
goede kant op. Langzamerhand komt 
er weer nieuw weefsel op de plaats 
van de bloedblaar. Beetje sneu voor 
Gabriël zou je denken… oké, het 
vangen vindt hij niet prettig, maar dit 
is nu maar één keer per dag en 
verder heeft hij het reuze naar zijn zin 
met zijn partner Benjamin. 
 

 
 
Pourqui en Snoopie, het verhaal 
van twee katten van 17 
Pourqui en Snoopie zijn nu bijna een 
jaar bij ons. De katten woonden met 
zijn drieën bij een man die ze als 
kitten al had. Het verhaal waarom de 
katten weg moesten ging het volgt: 
de meneer zei dat hij kanker had en 
daardoor naar het ziekenhuis moest 
om bestraling te ondergaan. Zoiets 
kan natuurlijk altijd gebeuren maar 
het verhaal rammelde een beetje. De 
meneer had echter nog al haast om 
van zijn dieren af te komen, het ging 
hem niet snel genoeg waardoor hij de 
stoute schoenen had aangetrokken 
en een dierenarts bereid had 
gevonden om ze op 
woensdagochtend in te laten slapen. 
De avond daarvoor zijn we ze op 
komen halen en wat bleek: de 
meneer ging niet naar het ziekenhuis 
maar met vakantie! We moesten over 
de vakantiespullen en de ingepakte 
koffers die klaar stonden 
heenstappen! Zoiets is toch gewoon 
echt triest…Niet alleen dat iemand op 
deze manier van zijn katten probeert 
af te komen, maar ook het feit dat er 
dierenartsen zijn die zomaar drie 
(gezonde!) katten in laten slapen. 
Pourqui en Snoopie zijn met ons 
meegekomen, de derde kat was 18 
en was al bij iemand geplaatst door 
samenwerking met Stichting 
Dierenhulp Spijkenisse. De derde kat 
heette Tijgertje. Hij kwam terecht bij 
een mevrouw die ogenschijnlijk voor 
hem wilde zorgen, maar toen hij ziek 
werd en zij de dierenatskosten te 
hoog vond, kon hij echter terug naar 
de opvang bij Stichting Dierenhulp. 

Inmiddels is Tijgertje overleden op 
18-jarige leeftijd. 
Pourqui en Snoopie zijn hier 
behoorlijk opgeknapt. Ze waren 
namelijk slecht gevoed waardoor 
zeker oudere katten snel erg mager 
kunnen worden. Ook waren ze nog 
nooit ontwormd en hadden een hele 
slechte vacht. Een maand of vier 
geleden heeft Pourqui een beroerte 
gehad. Dit uitte zich door een soort 
van verlammingsverschijnselen. Door 
een goede behandeling van onze 
dierenarts herstelde ze snel en was 
er na een week niets meer aan haar 
te merken. De maanden daarna heeft 
ze nog een fijne tijd gehad, ze at 
goed en had het duidelijk naar haar 
zin. 
Een aantal weken geleden ging het 
weer mis, op een zaterdagavond 
kreeg ze de ene na de andere 
epileptische aanval, ze lag in haar 
eigen ontlasting en de aanvallen 
kwamen elke vijf minuten terug. Bij de 
dierenarts aangekomen bleek dat ze  
waarschijnlijk een tumor in haar 
hoofdje had. We hebben haar toen 
rustig in laten slapen. Pourqui is bijna 
een jaar bij ons geweest, we zijn blij 
dat we haar toch een fijne tijd hebben 
kunnen geven. Snoopie maakt het 
momenteel overigens erg goed, hij  

 
lijkt de draad weer gewoon opgepakt 
te hebben na het verlies van zijn 
kameraadje. 
 
Hepie en Hepie 
Hepie en Hepie, ook wel de dames 
Voetbal, zijn twee kippen-dames. Ze 
zijn blond, lijken wel kogelrond 
geföhnd (vandaar dames Voetbal) en 
zien er dus super opgedoft uit. Deze 
twee hennen waren bij ons in de 
buurt op een kruising neergezet. 
Deze kruising is een beetje een 
dumpplek voor kippen en vooral 
hanen. Er worden regelmatig dieren 
doodgereden. Sierkippen als Hepie 
en Hepie lopen al helemaal niet zo 
snel en zien geen enkel gevaar in de 
voorbijrijdende auto’s. Nu scharrelen 
ze meestal onafscheidelijk bij ons 
achter rond. Ze zijn nog beschikbaar 
voor adoptie! 
 
Ook gevonden 
Toen Lothar laatst door het dorp 
reed, overreed hij bijna een zwart, 
pluizig konijntje. Waarschijnlijk in het 

plantsoen neergezet… Lothar heeft 
hem gepakt en mee naar huis 
genomen. Het knulletje moet eerst 
gecastreerd worden voordat hij bij de 
groep kan. Dit geldt ook nog voor een 
ander rammelaartje dat elders 
nauwelijks verzorgd werd…   
 

Terroristische actie 
Door een innige samenwerking 
tussen de hangbuikzwijnen (wortels 
loswoelen) en geiten (omduwen en 
bladeren opeten) is de laatste boom 
in de ‘boomgaard’ die nog fatsoenlijke 
vruchten gaf (knijters van 
goudrenetten!) inmiddels ter ziele… 
(zie foto) 

 

 
Uit de hand gelopen hobby 
Op een locatie in Rotterdam zitten bij 
iemand in de tuin zo’n 250 hanen en 
kippen. Dit is natuurlijk oké als 
niemand er last van heeft. Het is 
echter overbevolkt aan het raken, 
waardoor de dieren gaan zwerven op 
de weg en zelfs al bij de snelweg. Het 
is eigenlijk overbodig om te zeggen 
dat dit leidt tot levensgevaarlijke 
situaties voor mens en dier! Ook is de 
kans heel groot dat het probleem zich 
als een olievlek uitbreidt de buurt in, 
want ook kippen krijgen veel kuikens. 
Op de kruising bij die locatie hebben 
we samen met (en op aanwijzing van) 
drie buurtbewoners 19 kippen 
gevangen. Deze kunnen nu in ieder 
geval geen kuikens meer krijgen. De 
hanen kunnen we niet kwijt in 
verband met de locatie waar we zitten 
(buren) en opvangadressen zijn er 
ook niet voor. De man is niet voor 
rede vatbaar en dat is jammer, want 
ook hier zou eieren rapen en alleen 
hanen houden de beste oplossing 
zijn. Als je alleen hanen bij elkaar 
hebt, verdragen ze elkaar wel. De 
mot begint als er vrouwen in het spel 
zijn. Momenteel wordt er dus 
behoorlijk heftig geknokt. De 19 
kippen die we gevangen hebben en 
een aantal kuikens die de 3 
buurtbewoners er zelf nog bij 
gevangen hebben en nu bij ons onder 
de lamp opgroeien, zijn een druppel 
op de gloeiende plaat. Maar in ieder 
geval zorgen we zo met zijn allen wel 
dat het probleem zich niet verspreidt 
de buurt in en op die manier verder 
escaleert. Want wie zijn er uiteindelijk 
weer de dupe als omwonenden het 
zat raken? Juist ja, weerloze dieren… 
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Open Dag  
De Open Dag van Stichting Melief zal 
plaatsvinden op Zondag 27 juni 2004. 
Hoewel we normaal niet voor bezoek 
toegankelijk zijn doordat de locatie en 
infrastructuur dit niet toelaten, willen 
we donateurs, adoptie-ouders en 
andere mensen die ons op welke 
manier dan ook steunen, toch eens 
per jaar de mogelijkheid bieden om 
een bezoekje te brengen aan de 
dieren hier. U kunt dan uw 
adoptiedier(en) in levende lijve 
aanschouwen! Als u donateur bent is 
het natuurlijk ook leuk om eens naar 
de bewoners van Stichting Melief te 
komen kijken. 
Waarschijnlijk zullen de bezoekers in 
etappes de dieren kunnen 
bezichtigen omdat het anders dringen 
wordt en we de stress voor de dieren 
zoveel mogelijk willen beperken, we 
hopen dat u hier begrip voor heeft. 
Veel mensen denken dat we op een 
boerderij zitten, dat is in werkelijkheid 
(nog) niet zo. 
Op de open dag zal er ook wat te 
eten en te drinken te koop zijn, de 
opbrengst hiervoor is dan weer voor 
de dieren. Parkeerplaatsen hebben 
we niet tot onze beschikking, het is 
echter wel toegestaan om de auto 
aan de kant van de weg te zetten in 
de Achterstrypseweg. 
Als u Zondag 27 juni wilt komen dan 
is het voor de dagplanning erg 
belangrijk dat u dit zo spoedig 
mogelijk bevestigt, door middel van 
een telefoontje (0181-400480) een 
briefje of e-mailtje 
(info@stichtingmelief.nl). Vermeldt 
dan i.i.g. uw naam, telefoonnummer 
en met hoeveel personen u wilt 
komen. Wij proberen dan voor mooi 
weer te zorgen!    

 
De verzorging van een cavia 
Cavia’s zijn net als konijnen 
groepsdieren, je doet een cavia dan 
ook geen plezier om hem of haar 
alleen in een kooitje te houden. Deze 
kleine diertjes hebben zeker een 
soortgenootje nodig om zich happy te 
voelen. Twee vrouwtjes of een 
gecastreerd mannetje en een 
vrouwtje zijn goede combinaties. 
Cavia’s zijn vrij schrikachtig, ze 
vinden het dan ook fijn om een 
schuilhutje te hebben of stukjes pvc 
buizen of holle boomstronken om in 
weg te kruipen. Cavia’s zijn goed 
buiten te houden zeker in de zomer. 
Als ze een goed nachthok hebben, 
met een ren eraan waar wat buizen 
en stammetjes liggen, hebben de 
dieren het prima naar hun zin. In 
sommige gevallen (katten / 
roofvogels) kan het nodig zijn om de 
ren te overdekken.(Voor meer 
informatie over het maken van een 

geschikte ren kunt u op onze website 
kijken en onze vorige nieuwsbrief 
aanklikken.) Als de dieren buiten 
gewend zijn en het schuilhok staat op 
een beschutte plek, is vocht- en 
tochtvrij en bevat een afgesloten 
nachthokje, dan kunnen ze ook in de 
winter buiten blijven. Hier verschillen 
de meningen wel eens over en ik heb 
het dan ook niet over een winter met 
temperaturen van -15 of -20 graden 
Celsius. Cavia‘s kunnen goed 
gehouden worden op zaagsel, stro is 
vaak te scherp voor de gevoelige 
pootjes van deze leuke diertjes. Er is 
speciaal caviavoer in de handel, 
soms al met vitamine C toegevoegd. 
 

 
 
Deze vitamine is van levensbelang 
voor cavia’s, omdat ze zelf niet in 
staat zijn om deze vitamine aan te 
maken. Je moet deze vitamine (in de 
dierenwinkel verkrijgbaar) dan ook 
dagelijks extra geven als het niet aan 
het voer toegevoegd is. Verder heeft 
een cavia graag een wortel, een 
stukje appel of een blaadje andijvie. 
Wen de diertjes hier geleidelijk aan 
omdat ze anders aan de diarree 
gaan. Een cavia moet altijd 
beschikking hebben over hooi, dit is 
nodig voor een goede spijsvertering. 
Soms kan het nodig zijn om de 
nageltjes te knippen van cavia’s. Dit 
kan de dierenarts u voordoen, 
aangezien je natuurlijk geen bloedvat 
mag raken! 
Een veel voorkomend probleem bij 
cavia’s is schurft. Dit is een 
huidparasiet. Ze worden vaak 
plaatselijk kaal, de huid is rood of 
gaat zelfs open. De dierenarts geeft 
dan meestal een Ivomec- injectie. 
Natuurgeneeskundig kun je dit 
overigens ook goed behandelen. 
Wist u dat een vrouwtjes cavia een 
zeugje heet en dat de mannetjes 
beertjes genoemd worden? 
 

 

Cavias heb je trouwens in allerlei 
verschillende haartypes: gladhaar, 
ruwhaar of kruincavia’s en langhaar 
cavia’s. De laatste vergt natuurlijk 
meer onderhoud qua 
vachtverzorging, de kruincavia schijnt 
het minder prettig te vinden om 
geaaid te worden. 
Mocht u graag cavia’s willen hebben 
of een soortgenootje erbij willen 
hebben voor uw cavia, neem dan 
contact met ons op. We weten een 
opvang waar nog heel veel van deze 
diertjes op een fijn plekkie wachten. 
Misschien wel bij u thuis? 
 
Enige opvallende initiatieven ten 
bate van Stichting Melief 
� Een mevrouw die prachtige 

poppen maakt, heeft deze 
verkocht en de opbrengst aan 
stichting Melief geschonken!  

� De eigenaar van Crea Explosa 
heeft een kraam gedraaid met 
zijn zelfgemaakte hoeden en 
sieraden ten bate van de 
stichting en een mooi bedrag 
voor de dieren overgemaakt.  

� Onze website 
www.stichtingmelief.nl (heeft u 
hem al gezien?) is gemaakt 
tegen gereduceerd tarief door 
de Groene Reclame adviseurs 
uit Gouda en betaald door een 
donateur uit Amsterdam. 

� De nieuwe folder, die één dezer 
dagen gedrukt zal worden, is tot 
stand gekomen door de steun 
van Stichting Menodi. (zie ook 
www.menodi.nl ) Via Jeroen 
Koedam van Stichting Menodi 
hebben we ook nog hondenvoer 
en kattenbakvulling gekregen! 

� Collega’s van vegetarisch-
biologisch restaurant Hof van 
Sint Jan (Achter de Kerk 9-a in 
Gouda) hebben een deel van 
hun fooiengeld afgestaan om 
een dier te kunnen adopteren. 

 
Overleden 
Ook een onderdeel waar je niet 
onderuit komt als je dieren opvangt… 
Ook al hebben we nog zoveel dieren, 
je mist ze toch, elk dier heeft zijn 
eigen persoonlijkheid en eigen 
gewoontes. Als een dier er dan niet 
meer is, is dat altijd weer gek. 
Desondanks hebben we er meestal 
wel vrede mee, ze hebben hier een 
verlenging van hun leven gekregen 
en hebben daar meestal nog van 
genoten, daar doen we het tenslotte 
voor. De afgelopen maanden zijn er 
een aantal kippen overleden, twee 
parkietjes, Rinus de haan, Snoesje 
het konijn en ook Stippel het 
hangoorkonijn is overleden, allen van 
ouderdom. 



U vindt ons ook op: www.stichtingmelief.nl  

 

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

Oproep 
Wat we hier voor de dieren kunnen 
doen is fijn, we hebben hier echter 
toch redelijk wat beperkingen waar 
we rekening mee moeten houden. 
Aangezien we beide nog jong zijn en 
boordevol toekomstplannen zitten 
voor de dieren, hopen we in de 
toekomst naar een ander locatie te 
kunnen gaan waar we onder andere 
een educatieve functie kunnen gaan 
vervullen, en meer dieren kunnen 
opvangen. Mocht u mensen of 
bedrijven kennen die een boerderij of 
huis met schuren en grond willen 
verhuren of ter beschikking willen 
stellen of willen bijdragen aan de 
financiering hiervan, dan zou dat 
natuurlijk geweldig zijn! Wij horen het 
dan graag! 
Op het moment hebben we 30 
donateurs en 26 adoptiedieren. Om 
de hoge kosten te kunnen blijven 
opbrengen en om onze 
toekomstplannen te kunnen gaan 
verwezenlijken zijn we echter hard op 
zoek naar meer donateurs of mensen 
die een dier willen adopteren of een 
eenmalige gift willen doen. Hierbij 
hebben we uw hulp nodig!!!! Weet u 
nog mensen die bereid zijn om 
Stichting Melief te steunen, op welke 
manier dan ook, of weet u locaties 
waar onze folder mag liggen? Vaak 
zijn natuurvoedingswinkels, yoga 
centra of dierenwinkels goede 
locaties om onze doelgroep te 
bereiken. Einde van het jaar hopen 
we u te kunnen berichten dat we 75 
donateurs hebben en 75 
adoptiedieren. 

 
Enkele voorbeelden van dieren die 
nog ter adoptie zijn: 
 
Luna  de blinde ex-boerderijkat, zij 
was blind en hoogzwanger. De boer 
wilde haar doodslaan met de spade, 
we hebben haar meegenomen. 

Na een zware bevalling en uiteindelijk 
een keizersnede heeft ze haar drie 
kittens veilig bij ons kunnen 
opvoeden.  

Mila  komt van dezelfde boerderij als 
Luna, was hoogzwanger en verzwakt. 
Haar kittens zouden, zoals gewoonlijk 
op de bewuste boerderij, op leeftijd 
van 5 weken (komen dan pas uit de 
hooiberg tevoorschijn) verzopen 
worden.

Mila is hier bevallen, haar kittens zijn 
met de fles grootgebracht omdat Mila 
te zwak was. Mila heeft het hier naar 
haar zin, ondanks dat ze wat schuw 
is. 
 
Goofy  zat samen met Remy (ook 
blind) een half jaar op een zolder 
opgesloten met amper eten en 
drinken, met alle gevolgen van dien. 

Goofy is hierdoor zwak en nog steeds 
een zorgenkind.  
 
Leo  de haan, zou door gemeente 
geruimd worden omdat hij tot last was 
op een bedrijvenpark. 

Door inspanningen van een 
buurtbewoonster en werknemers van 
een van de bedrijven op het terrein, 
woont Leo nu bij ons in de voortuin 

en slaapt, zonder voor zijn leven te 
hoeven vrezen, hoog in de den! 
 
Corrie  de langhaar cavia, heeft nu 
tenminste wel een dak boven haar 
hoofd. Werd ergens gehouden 
zonder schuilmogelijkheden, ook de 
voeding liet te wensen over. Een 
oplettende buurtbewoonster zorgde 
dat ze nu bij Melief woont! 
 
Truitje, Betje en/of Spreitje , 
gedumpt bij het infocentrum van een 
naburig natuurgebied. Leuk hè, een 
nestje kuikens? En kleine kuikens 
worden groot…maar om ze dan maar 
ergens neer te gooien… 

 
 
Vindt u dat dieren, net als mensen, 
respectvol behandeld moeten 
worden en heeft u interesse in het 
op afstand adopteren van één van 
bovenstaande (of één van de 
andere) dieren, of weet u iemand 
die dat heeft? Laat het ons dan 
even weten, maak gebruik van de 
bon in de folder of print de bon van 
de website. 
 
 
Verdere informatie over Stichting Verdere informatie over Stichting Verdere informatie over Stichting Verdere informatie over Stichting 

Melief en het werk dat zij doet, kunt Melief en het werk dat zij doet, kunt Melief en het werk dat zij doet, kunt Melief en het werk dat zij doet, kunt 
u vinden op onze website: u vinden op onze website: u vinden op onze website: u vinden op onze website:     

    
www.stichtingmelief.nl         

    
Hier vindt u ook meerdere foto’s van Hier vindt u ook meerdere foto’s van Hier vindt u ook meerdere foto’s van Hier vindt u ook meerdere foto’s van 
de bewoners terug, evenals ideeën de bewoners terug, evenals ideeën de bewoners terug, evenals ideeën de bewoners terug, evenals ideeën 

over wat u zelf kunt doen om dieren over wat u zelf kunt doen om dieren over wat u zelf kunt doen om dieren over wat u zelf kunt doen om dieren 
een beter leven te geven.een beter leven te geven.een beter leven te geven.een beter leven te geven.    

 
 
Deze nieuwsbrief  werd gemaakt door Lothar 
Vermeulen en Marc Winters van Stichting 
Melief. De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar uit 
en wordt verstuurd aan iedereen die Stichting 
Melief, op welke manier dan ook, steunt. 
 
 

Stichting  Melief  
Achterstrypseweg 15   

3235 NB Rockanje 
telefoon: 0181 400480 

e-mail: info@stichtingmelief.nl 
internet: www.stichtingmelief.nl 
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KvK 24349733 


