
Loterij voorjaarsmarkt  de Groene Passage 
De opbrengst van de lotenverkoop voor de loterij op de voorjaarsmarkt van de Groene Passage in 
Rotterdam werd gedoneerd aan de stichting. Naast een aantal nieuwe donateurs en adoptiefouders 
waren we aan het eind van deze standdag ineens 230 euro rijker! 

Sinds half april van dit jaar 
hebben we een weitje in 
Oostvoorne in gebruik mo-
gen nemen. Het weitje 
stond al een tijd leeg, het 
hekwerk en het schuilhutje 
waren behoorlijk verval-
len, maar het is een schit-
terend plekje. Na deze 
plaats ontdekt te hebben, 
heeft Lothar het een tijdje 
in de gaten gehouden om 
te zien of er nog dieren op 
kwamen. Toen dit niet het 
geval leek, hebben we de 

eigenaren benaderd. Met 
resultaat: we mogen voor-
lopig de geiten en ook de 
schaapjes gebruik laten 
maken van het weitje. 
Gelijk zijn we begon-
nen met een opknap-
beurt en de installatie 
van schrikdraad, omdat 
geiten meesters in uit-
breken zijn. Dankzij de 
hulp van vrijwilligers 
die keihard hebben 
meegewerkt konden de 
dieren al snel naar hun 

nieuwe verblijf, en daar 
kunt u ze gaan bewonde-
ren op de open dag! 

Geiten– en schapenweide 

Pluis heeft hier een thuis 
In maart werden we door 
de dierenarts opgebeld, 
hij had een moeilijk dilem-
ma. 
Er waren mensen die hun 
konijn van anderhalf jaar 
oud in wilden laten sla-
pen, het dier zou erg 
agressief zijn.  

De dierenarts wilde dit niet 
doen, maar wist eigenlijk 
ook geen andere oplos-
sing voor dit dier. In princi-
pe nemen we momenteel 
geen nieuwe dieren aan, 
maar dit soort gevallen 
blijven uitzonderingen, net 
als dieren die ergens ge-

dumpt zijn. 
We zijn het diertje op 
gaan halen, een prachtig 
bruin konijntje met wat 
pluizige haren aan de 
vacht. 
Het dier bleek zo mak als 
een lammetje en huppelt 
inmiddels heerlijk tussen 
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De tijd vliegt, dat besef je eens 
te meer als je alweer aan een 
volgende nieuwsbrief gaat be-
ginnen. We zitten dan altijd 
terug te denken aan wat er 
gebeurd is de afgelopen 
maanden. 
Er gebeurt echter zoveel dat 
we onderhand maandelijks 
een heel verslag zouden kun-
nen doen. Maar tijdgebrek en 
beperking van de kosten zor-
gen ervoor dat we een keuze 
maken uit een aantal gebeur-
tenissen van de afgelopen 
periode. 
Zo bent u weer een beetje op 
de hoogte van wat er voor de 
dieren gedaan kon worden 
dankzij uw maandelijkse, jaar-
lijkse of eenmalige donatie. 
Hartelijk dank hiervoor, mede 
namens de dieren, we hopen 
dat we op uw steun mogen 
blijven rekenen. 
 
Veel leesplezier en misschien 
zien we elkaar op de aanko-
mende open  dag, zondag 26 
juni!  

Tijdens het maken van deze nieuwsbrief werden 
wij opgebeld of we nog een weide konden gebrui-
ken. Ook deze mensen willen hun steentje bijdra-
gen aan de opvang. Op dit moment zijn we in ge-
sprek met de Dierenbescherming over drie Nubi-
sche geiten die zwaar verwaarloosd uit een inbe-

slagname over zijn 
gebleven. Deze 
zouden naar de wei-
de kunnen komen. 
En waarschijnlijk 
komen er ook nog 
twee schapen… 
Wellicht ziet u ze op 
de open dag al, 
wordt vervolgd dus.  

Beestenboel 
Via via hoorden we dat een ou-
de mevrouw net buiten Rockanje 
overleden was. Echter de me-
vrouw had 13 ganzen , 11 mus-
kuseenden en bijna 30 hanen en 
nog een stel kippen achtergela-
ten. We hebben contact met de 
familie gezocht om aan te bie-
den te helpen met bemiddelen. 
Vaak komen deze dieren anders 
al snel bij de poelier of hande-
laar terecht. De hanen zitten in 
het hanenbos, de ganzen zijn 
allen geplaatst, net als de een-
den. Voor de kippen had de fa-
milie zelf een adres gevonden. 

...en nog een weide! 

Vlnr: Smokey, Paco, Timo 
Felix en een halve Liesje 



haar soortgenootjes rond. 
 
Het laatste half jaar wor-
den we vaak meerdere 
malen per maand gebeld 
door mensen die een 
agressief konijn hebben. 
Op zich is dat niet echt 
verwonderlijk, bij navraag 
blijkt het dier in een kleine 
kooi zonder soortgenoot 
opgesloten te zitten. 
Een grote kooi in de volks-
mond houdt in dat deze 
90 tot 110 cm lang is en 
wel 50 cm breed. Dit is 
echter triest voor een dier 
wat is gebouwd om te 
huppelen, enorm kan 

sprinten en dol is op gra-
ven. Dan hebben we het 
nog niet eens over de im-
pact die het alleen zijn 
heeft op het konijn, wat in 
hart en nieren een groeps-
dier is. 
Vaak zijn de klachten dat 
het dier onbenaderbaar is, 
en dat het zelfs niet meer 
mogelijk is om het dier 
eten of drinken te geven. 
Laat staan verschonen,  
hoknijd noemt men dat 
dan. 
We proberen advies op 
maat te geven door te kij-
ken of mensen misschien 
hun tuin of balkon konijn-
vriendelijk kunnen inrich-

Vader en de zeven zonen 
 
In de polder waren 8 hanen 
gedumpt, een volwassen 
haan en 7 puberhanen. De 
dieren waren broodmager 
en gewoon aan hun lot over-
gelaten. Op de open vlakte 
waren ze een makkelijke 
prooi voor roofvogels, één 
vonden we dan ook al ge-
plukt in de berm langs de 
weg. De overlevenden ma-
ken het nu goed in het ha-
nenbos. 
 
Nog zo´n verhaal 
 
Laatst waren er op een krui-
sing in de buurt vier vrijwel 
identieke hanen gedumpt, 
echte rashanen met veren 
aan de poten, de dieren wa-
ren ook aan het uithongeren 
en ook hier was al een haan 
overleden. 
Drie van de vier konden 
naar het hanenbos, de vier-
de moest eerst thuis aan-
sterken en verzorgd worden. 
Een dag of vier later waren 
op deze zelfde plaats weer 
een nieuwe lading precies 
dezelfde hanen gedumpt, 
eerst dachten we dat het 
een grap was, dat ze op de 
een of andere manier terug-
gezet waren of wat dan ook 
maar nee, een fokker had 
duidelijke een overschot aan 
mannelijke dieren… 
 
Nee toch niet nog zo´n… 
 
Op het hanenbos was een 
Noord-Hollandse krielhaan 
over het hek heen gegooid. 
Deze dieren hebben een 
enorme verenpruik op de 
kop en dat was bij deze heer 
wel zodanig dat dit dier niets 
meer kon zien.  
Momenteel zit hij thuis en 
zijn pruik is geknipt. Het dier 
is geringd dus we gaan pro-
beren uit te zoeken van wel-
ke ‘dierenliefhebber’ dit dier 
geweest is. 

ten of dat het mogelijk is 
een soortgenoot erbij op 
te vangen. 
Vaak kom je hier al een 
heel eind mee in de goe-
de richting en kunnen de 
problemen grotendeels 
verdwijnen maar in ieder 
geval erg verminderen. 
Vaak is het toch nog on-
wetendheid van de men-
sen, ze doen een impuls-
aankoop in een dierenwin-
kel en hier wordt over het 
algemeen slecht advies 
gegeven over de basisbe-
hoeften van het konijn. 
Een gemiddeld advies 
gaat niet verder dan een 
voedingsadvies en ook dat 
blijft vaak nog achterwege. 

Huppelen, sprinten, graven... 

 gedumpt als vuilnis... 
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Rommelmarkten 
In april is er in Rockanje 
een rommelmarkt georga-
niseerd, de opbrengst hier-
van was voor de 15 zwerf-
katten die door twee zus-
sen in Rockanje verzorgd 
worden, Stichting AAI en 
Stichting Melief.  
 
Twee dames hebben op 
30 april op vrijmarkt in Rot-
terdam spullen verkocht en 
schonken de volledige op-
brengst aan de Stichting. 
Dit waren fijne meevallers 
aangezien met het op-
knappen van het nieuwe 
weitje en het enten van 
alle konijnen beide een 
aanzienlijk bedrag ge-
moeid was. 
 
Nieuwe voliere 
Sinds begin dit jaar staat 
er een nieuwe volière in de 
tuin. De grotere vogels zo-
als de halsbandparkieten, 
valkparkieten,  prachtrozel-
la, agapornissen en de 
lamme duiven zitten in dit 
nieuwe verblijf. Een ge-
deelte van de kooi is ge-
sponsord door het bedrijf 
Lyondell. 
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Toekomstplannen 
 
Uit bovenstaande blijkt dat er nog heel wat werk 
aan de winkel is, het opvangen van dieren is nog 
steeds belangrijk en noodzakelijk. 
Wij willen ons werk dan ook dolgraag voortzetten 
maar…. We zouden zo graag een educatieve func-
tie willen gaan vervullen. 
Een boerderij – centrum oprichten waar we scho-
lieren kunnen ontvangen en hen kunnen laten zien 
hoe je met een dier om kan gaan, wat er allemaal 
bij komt kijken. Dat je een dier ook kunt opvangen 
en dat je een hoop dieren kunt helpen door je bij-
voorbeeld bewust te zijn van je consumptiepa-
troon. 
We willen op deze manier mens en dier dichter tot 
elkaar brengen en mensen op een leuke en posi-
tieve manier motiveren tot het voorkomen van die-
renleed. Want dit voert verder dan het goed zorgen 
voor de kat of hond in huis. 
Deze mogelijkheden hebben we niet in de huidige 
situatie en we zijn dan ook enorm op zoek naar 
een locatie waar dit wel mogelijk is. 
Kent u of bent u iemand die een boerderij met wat 
grond te huur weet, of zou willen verhuren / ter be-
schikking zou willen stellen aan Stichting Melief 
dan zou een droom werkelijkheid worden en kun-
nen we ons werk op een breder vlak voortzetten!!! 
We zijn in principe niet plaatsgebonden. 

De ‘valse’ Pluis 



Misschien heeft u ons ook gezien bij het 
programma ‘het Dierenziekenhuis’, een 
serie afleveringen van de Avro, onder 
andere met dierenarts Henk Lommers. 
Na de aflevering hebben we tientallen 

telefoontjes en e-mailtjes gehad. Maar helaas niet om onze 
Stichting een warm hart toe te dragen of te ondersteunen. Het 
waren allemaal mensen die het zo’n geschikte plaats vonden 
voor het varken, hun kat, konijn of vogel waar ze vanaf wilden, 
omdat het dier stonk, vals was of anderszins niet meer aan 
hun verwachting voldeed. 
We hebben deze mensen oplossingen aangedragen voor hoe 
ze bepaalde problemen aan konden pakken, maar vaak is dit 
verspilde energie: mensen willen hun dier gewoon kwijt. 
Voor een mooi aantal dieren hebben we een nieuw tehuis kun-
nen vinden, ze zijn niet hier gekomen maar rechtstreeks door-
gegaan naar hun nieuwe woning. Helaas hebben we niet alle 
dieren kunnen helpen want goede adressen zijn nog steeds 
erg schaars.  We hadden gehoopt op nieuwe donateurs of 
adoptiefouders, maar de uitzending heeft vooral heel veel ex-
tra (bemiddelings)werk opgeleverd. 

land voor de 5 dieren. 
Daar aangekomen bleek 
het echter heel anders te 
zijn. De aanwezige geiten 
liepen op een piepklein 
stukje, zagen er slecht uit, 
hadden geen stro of ge-
schikte schuilmogelijkheid 
en waren naar alle waar-
schijnlijkheid allen zwan-
ger, want de bok die be-
schikte ook nog over zijn 
volledige gereedschap. 
Na een kort gesprek gin-
gen we weer huiswaarts 
met de dames achterin… 
Het was echt balen, waar-
schijnlijk was dit een han-
delaar die op een goedko-
pe wijze, namelijk gratis, 
aan nieuw fokmateriaal 
kon komen. Eenmaal 
thuis mochten we bij de 

mensen die hun weide 
voor onze schapen ter be-
schikking stelden ook drie 
geiten de kerstavond (en 
de nodige nachten daar-
na) door laten brengen. 
Twee anderen gingen met 
ons mee naar huis. 
Nadat de drie goed ont-
luisd waren en het achter-
stallig kapwerk verricht 
was en de meiden dus 
weer behoorlijk uit de voe-
ten konden, zijn ze in de 
buurt bij een geweldig 
goed adres terechtgeko-
men!  
In totaal zijn er 18 dieren 
van de dierenweide goed 
herplaatst, door de vrijwil-
ligster of via Stichting Me-
lief. Inmiddels zijn een 
aantal van de herplaatste 

Dierenweide 
Bergschenhoek  
In onze vorige nieuwsbrief 
schreven we over de die-
ren die we van de ge-
meentelijke dierenweide in 
Bergschenhoek opgevan-
gen of herplaatst hadden. 
Op 24 december moesten 
echter de laatste dieren 
vertrekken omdat ze an-
ders de 27e naar de 
slacht zouden gaan. 
Ogenschijnlijk was er in 
Limburg een goed adres, 
2 hectare grond waar de 5 
geiten konden lopen, in 
gezelschap van nog eens 
6 andere geiten en een 
gecastreerde bok. 
Vol goede moed vertrok-
ken we samen met de ex-
vrijwilligster van de dieren-
wei richting het beloofde 

Bemiddeld vanaf 
januari 2005: 

 
10 geiten 
8 schapen 
1 hamster 

1 kip 
8 hanen 
2 varkens 
13 ganzen 

11 muskuseenden 
2 katten 

dieren bevallen op hun 
huidige adres, ze waren al 
op de dierenwei in Berg-
schenhoek ´per ongeluk´ 
gedekt….. Samen met de 
mensen waar de dieren 
geboren zijn kijken we of 
ze bij hen kunnen blijven 
of op zoek gaan naar nog 
meer goede adressen. 
Samen met de ex-
vrijwilligster van de dieren-
weide hebben we een 
goed gesprek gehad met 
de verantwoordelijke wet-
houder van de gemeente 
Bergschenhoek. Zwart op 
wit staat nu dat de dieren 
de juiste verzorging zullen 
krijgen en behandeld zul-
len worden door een vee-
arts. En last but not least: 
er zal niet meer met de 
dieren gefokt worden, die-
ren die nu nog eventueel 
geboren zullen worden 
zullen gecastreerd wor-
den, mogen blijven of in-
dien niet mogelijk via 
Stichting Melief herplaatst 
worden. Alles lijkt dus in 
kannen en kruiken, maar 
tijdens het schrijven van 
deze nieuwsbrief bleken 
er ineens twee geiten op 
mysterieuze wijze door de 
beheerder van de dieren-
wei verplaatst te zijn, zon-
der dat wij ervan op de 
hoogte zijn gesteld. Wij 
houden dus vinger aan de 
pols... 
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Na de t.v. 
uitzending... 

Zorro zoon van Mila de boerderij-
kat, bij ons geboren met chronische 
niesziekte, loopt dus altijd te proes-
ten en te snotteren. 

Enige voorbeelden van dieren voor afstandsadoptie: 
Lilly is via en andere opvang bij 
ons terecht gekomen. Het is een 
dier dat nooit een moment stil zit en 
geniet van haar vrijheid. 

Vrouw Pauw in december bij 
ons gekomen, afkomstig van de 
dierenwei in Bergschenhoek, waar 
ze ondervoed vandaan kwam. 

Silber de zilverfazant, gevonden 
door de dierenambulance van één 
van de Drechtsteden, die opvang 
voor hem bij ons zocht. 

Vlinder door één van de vrijwilli-
gers gesignaleerd bij een half afge-
broken boerderij, samen met 2 
identieke familieleden... 

Lotte dochter van Luna, de blinde 
boerderijkat, die geholpen moest 
worden om van haar te bevallen. 
Gelukkig kwam Lotte alsnog bij... 

Onder andere Nina en Pippi ko-
men van de dierenwei 

Impressie van het ha-
nenbos 



Achterstrypseweg 15 
3235 NB Rockanje 

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

Bezoek ook eens onze 
website: 

www.stichtingmelief.nl 

ven, en wel op verschillen-
de locaties. 
Zo zal deze dag het ha-
nenbos toegankelijk zijn, 
op deze locatie zitten de 
bijna honderd hanen die 

Dit jaar 
zal de 
open 
dag 
weer 
plaats 
vinden 
op de 

laatste zondag van juni, 
namelijk 26 juni, van 11 
uur in de ochtend tot 5 uur 
in de middag. 
U heeft op deze dag de 
mogelijkheid om te kijken 
naar de dieren die bij ons 
in de opvang wonen en 
misschien wel specifiek 
naar het dier wat u gea-
dopteerd heeft! 
U kunt op deze dag fijn 
tussen de dieren vertoe-

wij een fijne oude dag bie-
den. Ook zullen de geiten- 
en schapenweides toe-
gankelijk zijn voor u, al-
waar u ook de naamgeef-
ster van de stichting zult 

Open dag zondag 26 juni 2005 van 11.00 - 17.00 uur!!! 

ieder dier een dierwaardig leven! 

Deze nieuwsbrief wordt ge-
maakt door Lothar Vermeulen 
en Marc Winters van Stichting 
Melief. De nieuwsbrief komt 2 
keer per jaar uit en wordt ver-
stuurd aan iedereen die Stich-
ting Melief, op welke manier 

dan ook, steunt. 

Aan: 

Steunt u ons komend jaar weer? 

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

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

Komt dat zien!!! 

Mocht u mensen of bedrijven kennen die een boerderij of huis met 
schuren en grond aan Stichting Melief willen verhuren, of ter be-
schikking willen stellen, of willen bijdragen aan de financiering hier-
van, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn! Wij horen het dan graag! 

treffen. En net als vorig 
jaar zijn de vele andere 
dieren aan huis ook te be-
wonderen. 
Het hanenbos ligt aan de 
Scheitweekseweg in Oost-
voorne en de geitenwei-
des liggen hoek Polder-
slaan-Overboslaan in 
Oostvoorne en aan de 
Vleerdamsedijk in 
Rockanje en zullen aan-
gegeven zijn met bordjes. 
Hiernaast vindt u tevens 

 

hanenbos 

weide 

N15 richting 
Rotterdam  

N218 richting 
Brielle  

weide 

Oostvoorne  

richting 
Rockanje 


