
De afgelopen maanden zijn er verschillende nieuw konijnen 
bijgekomen. Remy, een wild konijntje, werd toen ze 2 weken oud 
was, onderkoeld gevonden met een kapot oogje. De vrouw die haar 
vond, zette alles op alles om haar er doorheen te slepen en dat 
lukte. Inmiddels was Remy zo tam geworden dat ze niet meer kon 
verwilderen. Iets wat haar verloren oogje natuurlijk ook in de weg 
staat. Dus zocht de vrouw contact met ons, zodat Remy haar leven met 
soortgenoten in een beschutte omgeving voort kan zetten.  Sandy, 
ook een wild konijntje, is toen ze ongeveer 12 dagen oud was, in een 
zandbak gevonden. Onduidelijk is waar de rest van het nest en de 
moeder was, maar wel duidelijk was dat Sandy lag te rillen en kermen 

van de honger. De vindster nam contact met ons 
op en wij hebben Sandy met de fles grootgebracht. 
Sandy en Remy zijn nu dikke vriendinnen.
Slachtkonijnen X, Y en Z leefden alle drie in een 
apart hok, en kregen alleen voer en water. Degene 
die dit wist, zag dit op afstand met lede ogen aan 
en bevrijdde de dieren uit de situatie die hen de 
dood in zou drijven. Ze vroeg asiel voor hen aan bij 
Melief en dat kregen deze met de dood bedreigde 

dieren natuurlijk ook. Helaas is Z aan een niet te duiden verdikking 
in het schoudergewricht overleden. Zelfs autopsie kon niet uitwijzen 
wat het onfortuinlijke dier had. X en Y leven inmiddels onbezorgd 
met de andere konijnen op de konijnberg. Voedster Mooni moest, 
omdat ze maar niet zwanger wilde raken, afgeschaft worden. 
Om die reden stond ze, met het slachtgewicht erbij, als levende 
maaltijd in een advertentie in de krant. Twee bezorgde donateurs 
betaalden voor haar vrijheid en brachten haar, na ons het verhaal 
voorgelegd te hebben, bij Melief. Ook Mooni geniet van haar leven 
zonder doodsbedreiging op de konijnenberg.

Lieve dierenvrienden!
Met gemengde gevoelens, maar trots vieren we dit jaar 
het 10-jarig bestaan van de permanente dierenopvang 
van Stichting Melief. Een roerig decennium, dat we vol 
goede moed afsloten, onder meer met het prachtige, door 
enthousiaste vrijwilligers gemaakte, online Melief Magazine, 
een geweldige nieuwe bestrating als overgang van stal naar 
wei en een feestelijke Open Dag met ruim 700 bezoekers. 
Maar wie had kunnen weten dat we het direct alweer zo voor 
de kiezen zouden krijgen…  Eerst viel onze werk-stagiaire, 
goed voor bijna 35 uur werk in de week, door vervelende 
omstandigheden voor goed uit. Toen verhuisde onze vaste 
dierenarts, met wie we heel goed samenwerkten, bijna 
van de éne op de andere dag, waardoor per direct nog 
een probleem ontstond. En was er nog het verlies van vele 
markante dieren, iets wat de stemming ook niet positief 
beïnvloedt… Ook liep de besluitvorming over de dakrenovatie 
niet zo geolied als  we hadden gehoopt, waardoor er 
waarschijnlijk pas na de winter mee begonnen kan worden.

Samen met de ontelbare aanvragen voor opname van dieren 
‘in nood’ (het vaakst is de eigenaar in nood om van het dier af te 
komen) die we bijna dagelijks vanuit Nederland en Duitsland, 
en soms zelfs verder weg, binnenkrijgen, zorgt dit voor een 
enorme werkdruk. Zowel het dagelijkse werk als logistieke en 
administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd door een 
heel klein clubje gedreven mensen. Vooral de werkzaamheden 
in de opvang zorgen voor lange dagen. 10 jaar ervaring heeft 
helaas geleerd dat van de vrijwilligers die zich in de loop van 
de jaren aangemeld hebben, er maar erg weinig structureel 
overblijven. Daarom proberen we daarnaast in te zetten 
op (deeltijd) betaalde arbeidskrachten. Om die reden is 
Gnadenhof Melief e.V. (de Duitse tak van Stichting Melief) 
sinds september 2012 ook werk-leerbedrijf, nadat Lothar en 
Marc, naast het dagelijkse werk, nog extra scholing genoten 
te hebben om dit volgens de Duitse wet ook te mogen zijn. 

Dit kost natuurlijk (extra) geld. Maar het is de enige manier 
waarop het kan lukken om voor elkaar te krijgen dat de 

opvang van Melief, met ruim 1200 dieren 
een voor Nederlandse begrippen zeer grote 
permanente opvang, in de toekomst door 
meer schouders gedragen zal worden. 
U helpt ons daar al mee, als structurele 
ondersteuner, want u bent de basis van alles 
wat wij voor de dieren kunnen betekenen. 
Maar er moeten toch meer mensen zijn 
die in onze permanente opvang bevestigd 
zien dat alle dieren gelijk zijn, en zich daar 

middels structurele steun, financieel, met arbeidskracht 
of in de vorm van goederen, aan willen verbinden? Die 
inzien dat dieren in nood, uit welke situatie dan ook, 
het recht hebben op een veilige nieuwe thuishaven?

U kunt ons helpen deze mensen te bereiken. Door deze 
nieuwsbrief door te geven, onze digitale nieuwsbrief door 
te sturen, berichten van onze website te delen in de social 
media, onze pagina en onze berichten op Facebook te ‘liken’, 
onze folders te verspreiden of misschien zelfs te helpen bij 
een promotiestand. Laat iedereen zien wat een belangrijk 
werk wij doen, zodat wij het tweede decennium van Melief 
ook vol goede moed in kunnen gaan, voor de dieren! 

Wij wensen u fijne feestdagen
 en veel leesplezier!

Nieuwsbrief 
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Deze 3 jonge cavia’s werden op een donderdag 
in september voor het hek gezet in deze 
schoenendoos. Een moeder en dochter haastten 
zich weg. Toen Lothar hen op de straat nog 
achterhaalde, zeiden ze de 3 zo gevonden te 
hebben...  De cavia’s kunnen hier blijven. Ze 
krijgen een onderkomen van 4 x 4 meter tot hun 
beschikking, samen met de al aanwezige cavia’s. 
Na de al aanwezich cavias één kavia is al bevallen van twee kleintjes 

Het ziet er nu echt naar uit dat we na de winter aan de dakrenovatie 
kunnen beginnen. Na ruim 2,5 jaar sparen, zijn we financieel zover dat 
we eindelijk de beslissing kunnen nemen om dit grote, dure project 
uit te laten voeren. Dat we destijds al riepen dat deze operatie heel 
erg nodig is, was geen grootspraak. In de tussentijd is de toestand 
van het dak zichtbaar verslechterd. Het kwam zelfs zover dat tijdens 
de zware storm met sinterklaas een 
deel van het dak boven de kattenstal 
ingewaaid is.Gelukkig vielen er 
geen gewonden, en zijn we goed 
verzekerd, waardoor er direct een 
noodreparatie plaats kon vinden. 
Maar het geeft wel aan dat het hoog 
tijd wordt dat de renovatie van start gaat! We houden u op de hoogte!

Het dak  

Gevonden of gedumpt ?

Konijnen   



Op de Open Dag op 25 augustus klampte een wanhopige vrouw 
Lothar aan. Een kennis van haar fokt Yorkshire-Terriërs. Een van 
de teefjes van 7 jaar was sinds een 
jaar bij deze familie opgenomen 
omdat haar eigenaar overleden 
was. Dit hadden de mensen niet 
uit dierenliefde gedaan, ze zagen 
namelijk  geld in Daisy. Want op 
de Open Dag acht weken geleden 
bracht ze door middel van een 
keizersnede 6 pups ter wereld. 
Een normale bevalling ging 
niet, aangezien ze al tamelijk 
oud was om voor het eerst 
een nest te krijgen. Daisy verdedigde haar kroost tegen 
de andere teven met pups of drachtige teven aldaar. 
De vrouw hoorde van de eigenaar dat Daisy in moest 
slapen vanwege dit gedrag. Ze vertelde hem dat een 
dierenarts dit nooit zou doen. Hij trok zijn schouders 
op en zei dat het voor hem geen moeite was haar kop 
eigenhandig in te slaan. Daisy beet ook de vrouw des huizes enkele 
keren en kreeg een enorme oogontsteking die niet behandeld 
werd. Dus toen de 6 pups voor 450 euro per stuk verkocht waren, 
was er voor de dag na de Open Dag de afspraak gemaakt om haar 

te euthanaseren. Maar met een list heeft de bezorgde vrouw, 
die werkelijk van alles had geprobeerd om Daisy te bemiddelen 

en ergens anders onder te brengen, haar toch nog bij 
de eigenaren weggehaald en na een dierenartsbezoek, 
waarbij het oog behandeld werd, bij ons gebracht.
Daisy was totaal de kluts kwijt, poepte en plaste waar ze stond 
en gromde tegen alles. De volgende ochtend klapte ook 
nog haar zwaar verwaarloosde ontstoken linkeroogje. 
Onzeker en in helse pijn, ontheemd en gescheiden 
van haar kinderen... Pogingen om haar, weliswaar nu 
blinde, oogje te sparen door het te zalven liepen op 

niets uit. Dus moest ze de maandag 
erna ook nog geopereerd worden 
om haar oogje te verwijderen. Het 
gaat nu gelukkig goed, ze probeert 
zich dapper door alle ellendige 
gebeurtenissen heen te slaan.
Dat Daisy, die om verwarring 
te voorkomen met Pinchertje 
Daisy, omgedoopt is tot Heppi, 

overigens echt in acute nood verkeerde had de bezorgde 
vrouw ons heel duidelijk gemaakt: de eigenaar bleek afgelopen 
jaar eigenhandig een paar dieren dood geslagen te hebben 
en aangezien iedereen bang is voor deze figuur, heeft 
niemand het tot nu toe aangedurfd om aangifte te doen…

Zoals u misschien nog weet, was er een aantal jaren geleden al de start van Omroep Piep! in Nederland. 
Dit initiatief is nieuw leven ingeblazen en er wordt nu hard geworven om genoeg leden te verzamelen om 
zendtijd als publieke omroep te krijgen. Dit is hard nodig, want er zijn ontzettend veel misstanden op het 
gebied van dieren en milieu die nu het reguliere nieuws niet halen, of slechts summier aangestipt worden. 
Wat heeft Stichting Melief nu met de heroprichting van Omroep Piep! te maken? Omroep Piep! is zo 
genereus om het lidmaatschap van € 5,73 direct aan goede doelen te schenken. Stichting  Melief  is één van 
deze doelen en u kunt er door lid te worden voor zorgen dat de opvang van Melief een jaar lang van hooi en 
stro wordt voorzien!  En er door uw lidmaatschap dus ook nog voor zorgen dat de stem van dieren op radio 
en tv luider wordt!  Lid worden kunt u via de link www.piepvandaag.nl/lidworden

 €10

Bestel nu de Melief-kalender voor het jaar 2014 met prachtige foto’s van 
de dieren die bij Melief wonen! De foto’s zijn gemaakt door de Sögelse 
dierenfotografe Julia Poker. Ook de kalender is geheel belangeloos 
door haar vormgegeven. Een deel van de foto’s sierde al een speciale 
tentoonstelling in Sögelse raadhuis, waarvan de opbrengst van de verkoop 
van werken voor de dieren bij Melief bestemd was!

U kunt de kalenders bestellen door het totaalbedrag van de kalenders die u 
wilt bestellen  + € 3,- verzendkosten bij 1 kalender of € 3,60 verzendkosten 
bij 2 kalenders over te maken op rekening 4364678 t.n.v. Stichting Melief 
(IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: INGBNL2A) o.v.v. de hoeveelheid 
kalenders en uw adres. Wij sturen uw bestelling dan zo snel mogelijk naar 
u toe!  Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, 
mail of bel (i.v.m. afwijkende verzendkosten) even met Jacqueline Winters, 
die de verzending verzorgt: jlwinfra@gmail.com of +31(0)10 4207399.

P.S. de mooie tassen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan zijn ook nog 
verkrijgbaar voor €10,- inclusief verzendkosten!

Melief Kalender 2014 

 excl . verzend 
kosten 

Lid worden van omroep Piep!= Stichting Melief Steunen

  Heppi   



Stichting Melief herplaatst in principe 
geen dieren, omdat wij vrijwel altijd de laatste kans voor het 
dier betekenen. En als het dier hier dan zijn plaats gevonden 
heeft, in zijn nieuwe familie, dan mag het hier voor altijd in 
alle rust blijven. Maar we nemen ook wel eens dieren aan, die 
we na enkele dagen al doorplaatsen, eenvoudigweg omdat ze 
nog goede kansen hebben. En dan zijn er natuurlijk de kittens, 
die we altijd proberen te herplaatsen. Alle dieren die onder 

een contract van Melief geplaatst worden, kunnen altijd weer 
terugkomen, mocht er iets zijn waardoor ze niet op hun nieuwe 
adres kunnen blijven. Normaalgesproken komt dit vrijwel nooit 
voor, maar de afgelopen maanden zijn de volgende dieren 
teruggekeerd: hond Mischa (verandering levenssituatie / 
verhuizing), hond Lucy (beschuldigd van bijtincident waardoor 
van buitenaf in haar vrijheid bedreigd), poes Rollie (plaskat), 
poes Hanna (vermeend plaskat) en kater Timothy (verhuizing). 
Hoewel dit natuurlijk nooit de bedoeling was: welkom terug!

Al tijden was het een doorn in het oog, 
de blubber op het drukbelopen stuk achter de grote stal. Als het 
langer droog weer was, dan ging het wel, maar als het eens goed 
doorregende, was er voor mens (de harde werkers en de zaterdag-
bezoekers) en dier (geiten, schapen, varkens, hangbuikzwijntjes, 
koeien en een handvol honden) geen doorkomen meer aan. Er 
was op Facebook al eens een Aktion Pflasterstein begonnen, 
waarvoor een aantal mensen direct geld overmaakten. Maar 
het beoogde bestraten van het terrein bleef nog ver uit het 

zicht... Totdat Stichting Menodi 
aanbood het project een flinke financiële impuls te geven. En toen 
was het wel mogelijk om aan het aanbrengen van de noodzakelijke 
verharding te beginnen, waardoor alles medio juni al helemaal 
klaar was! Vanaf deze plaats danken 
we de donateurs die aan Aktion 
Pflasterstein meegedaan hebben 
en natuurlijk Stichting Menodi heel 
hartelijk, namens mens en dier!!

WILLIE

DOLLy

IGOr

EDDIE
PIPPI

BOMMEL JAMES

In 
MEMOrIAM

IN kOrtE tIJD hEBBEN WE AfSChEID MOEtEN NEMEN VAN VELE MArkANtE DIErEN, 
OP DEzE PLAAtS WILLEN WIJ hEN NOGMAALS ErEN MEt EEN fOtO.

T rouwe donateur en vrijwilligster  
Anny trok de stoute schoenen aan en stelde aan dierenspeciaalzaak 
Discus Mak Stichting Melief voor als goed doel voor hun dierendagactie. 
Discus Mak pakte het groots aan door de inzamelingsactie in 4 
vestigingen te houden, met een geweldig resultaat! Dank, namens  
de  dieren, aan Anny en de medewerkers van Discus Mak !!

In november was het weer raak: toen vonden we een baby-
konijntje en een baby-cavia in een kartonnen doos bij het 
kruisbeeld, dat naast de oprit van de opvang staat.  Het  
is heel treurig, maar ook respectloos, als mensen geen 
betere oplossing bedenken kunnen om van hun dieren af te 
komen… Gelukkig zijn de vondelingen levendig en gezond.

Ondersteun Melief 
OOk in de sOciale Media: ‘like’, 
‘share’ en ‘retweet’ Onze fOtO’s, 
videO’s en berichten, het kOst 
slechts een Muisklik!

WOLf

DIrk

 Weer terug      

Bestrating achter de grote stal  

  Dierendagactie             

facebook.com/GnadenhofMelief

nl.linked
in.com/in/stich

tingmelief

youtube.com/MeliefGnadenhof

@GnadenhofMelief

  In een doos....     



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
Ieder dier heeft recht op
een dierwaardig leven!

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 !!

We hebben onlangs een groepje 
legkippen asiel verleend. Totdat de 
dieren hier kwamen, leefden ze dicht 
op elkaar in kooien (legbatterij mag je 
niet meer zeggen) met gaasbodems. 
Daardoor slijten hun nagels 
niet af en blijven oneindig 
doorgroeien. Hun kammen 
waren ontzettend bleek, 
doordat ze nooit daglicht zien. 
En omdat de dieren zo dicht op 
elkaar zitten en geen normale 
kippen-dagindeling hebben 
(scharrelen, zandbaden, enz.) 
beginnen ze elkaar kaal te 
pikken. Zelfs na een tijdje bij 
ons tussen de ‘normale’ kippen 
geleefd te hebben, zijn de hennen nog 
erg schichtig en duiken weg als je aan 
komt lopen. En scharrelen en zandbaden 
zijn ze nog aan het leren… Als we dit zo 
zien, gaan onze gedachten uit naar alle 
andere legkippen die in de stallen van 
de eierindustrie achtergebleven zijn. Om 
te zorgen voor goedkope eieren, en voor 
alle levensmiddelen waar als ingrediënt ei 
in zit, zoals bijvoorbeeld koekjes, gebak, 

eiernoodles en veel vleesvervangers. En 
dan hebben we het nog niet eens over 
het bloedbad van de mannelijke kuikens 
in de eierindustrie, die, zowel voor EKO-, 
scharrel- als kooi-eieren, allemaal levend 

vermalen of vergast 
worden…  We voelen 
ons bevoorrecht dat 
we dit kleine groepje 
een normaal kippen-
leven mogen geven. 
Net als de groep van 
24 bruine legkippen 
(terwijl er 20 
aangekondigd waren) 
waarover een vrouw 
uit de buurt opbelde 
of we hen alsjeblieft 

konden opnemen. Anders zou de heer 
des huizes hen ’s middags slachten en 
dat kon mevrouw niet aanzien nadat de 
kippen het huishouden al die tijd van 
eieren hadden voorzien. Bij Melief gaat 
het erom dat de dieren gewoon hun 
leven kunnen leven, en dus niet om of 
ze nog eieren leggen, dus hebben we 
ook deze dieren van de slacht gered.

Het zal de meesten van u wel 
bekend zijn, maar per 1 januari 2014 
verandert het banksysteem. Dat 
wil zeggen dat het vermelden van 
alleen het bankrekeningnummer niet
meer voldoende is voor betalingen, maar 
dat het zgn. IBAN-nummer moet worden 
gekozen. Dit bestaat uit het “oude” 
bankrekeningnummer, voorafgegaan 
door een speciale code die per bank 
verschilt. Betalingen aan onze “oude” 

bankrekeningnummers  worden dan niet 
meer uitgevoerd. Dat is uiteraard niet 
uw, en zeker ook niet onze bedoeling, en 
daarom vragen wij u bij uw betalingen 
de rekeningnummers zoals achterop 
deze nieuwsbrief weergegeven te gaan 
gebruiken. Als u een automatische 
incasso heeft afgegeven, behoeft u naar 
ons toe niets te doen. Wij veranderen 
de gegevens in ons incasso-bestand. 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
en uw steun aan onze dieren!

Gedurende het voorjaar  en de 
zomer zijn er weer ongeveer 25 
kittens bij Melief beland. Meestal 
gevonden, in een tuin, onder dakpannen, 
onder een motorkap, maar ook hebben 
wij een voor de opvang gedumpt diertje 
met de vangkooi gevangen… Ondanks dat 
wij een permanente opvang hebben, van 
waaruit geen dieren herplaatst worden 
om de eenvoudige reden dat als wij hen 
niet opgenomen hadden, hun leven 
beëindigd zou worden, proberen we deze 
jonge diertjes wel altijd te herplaatsen. 
Want ondanks dat ze, toen ze gebracht of 
gevonden werden, wel in nood verkeerden, 
is de kans dat we voor hen nog een huis 
vinden wel aanwezig. Voor 13 van hen 
vonden we goede nieuwe huizen, maar 

zeker 7 van hen hebben we, ondanks alle 
pogingen, niet meer tam kunnen maken. 
Zoals de 5 die wij midden in Sögel bij de 
kerk vingen met een vangkooi, omdat ze 
continu over de 
straat aan het 
rennen waren. 
Het is spijtig voor 
de overige 6 wel 
tamme kittens, 
dat we voor 
hen geen fijne 
kachel om op te 
liggen hebben 
kunnen vinden, 
maar uiteindelijk zullen ze zich 
hier op het afgezette terrein ook 
prima vermaken met hun vriendjes.

Legmachines    

 Kittens    

BIC en IBAN vervangen uw rekeningnummer    

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen, Marc Winters en Arne Schwarz 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? Deel hem met anderen!


