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Het afgelopen halfjaar was een drukke periode met veel positiefs! Zo was daar 

eindelijk de lang verwachte dakrenovatie. Al in het voorjaar van 2011 luidden we 

de noodklok omdat het dak van de stallen in een dermate slechte staat begon te 

verkeren, dat het opnieuw gedekt zou moeten worden. Na 3 jaren sparen en een 

geschikte dakdekker zoeken, is het nieuwe dak eindelijk een feit! Het dakdekkers-

bedrijf van Matthias Menne uit Werlte werd ons aangeraden toen er vorig jaar 

december door storm een noodreparatie uitgevoerd moest worden aan het 

kattenverblijf. Menne maakte ook gelijk een goede offerte voor de hele dakreno-

vatie en het bedrijf begon 19 mei met het grote project. Precies volgens planning 

werd het 7 weken later voltooid. 7 weken van onrust in de opvang, dieren wer-

den (tijdelijk) verplaatst of opgesloten, vrijwilligers moesten extra opletten met 

deuren en hadden meer werk door de dieren die binnen zaten. Maar we kunnen 

terugkijken op een goede samenwerking tussen dieren, vrijwilligers en dakdek-

kers, wat ook blijkt uit het feit dat Menne een deel van het dak van het kattenver-

blijf gesponsord heeft, waarvoor wij vanaf deze plaats hartelijk danken! Verderop 

in deze nieuwsbrief vindt u een fotoverslag van het project. 

De dieren moesten plotseling anderhalve week opschuiven en inschikken, want 

de ‘kattenkeuken’ werd ook nog eens spontaan verbouwd! Hoe dat zo spontaan 

tot stand kwam, leest u ook in deze nieuwsbrief. 

De jaarlijkse Open Dag op de laatste zondag van augustus was ook een enorm 

succes. Ruim 900 mensen uit Duitsland, Nederland en België bezochten op deze 

dag onze permanente opvang en genoten van het samenzijn met de dieren. Een 

recordaantal en de vele positieve reacties van bezoekers bevestigen dat ons doel, 

het helpen van dieren in nood, steeds breder onderschreven wordt!  

En dan natuurlijk de bundel Meliefje, Meliefje, wat wil je nog meer, waarvan de 

opbrengst naar de dieren in onze opvang gaat! 4 oktober vond de presentatie van 

het boek plaats. Supertrots zijn we hierop! Verderop vindt u een verslag van de 

presentatie. 

Maar zo goed het aan ‘de buitenkant’ met Melief gaat, zoveel tegenslagen kregen 

we aan de basis te verwerken… Het bleek ons toch uiteindelijk niet gegund om de 

juiste leerling-dierverzorger te vinden, de extra kracht waar we met ingang van 

augustus zo op ingezet hadden. Vrijwilligers vertrokken of waren voor langere tijd 

niet in staat om te helpen. Toen we eind augustus eindelijk weer een compleet 

bestuur hadden, stopte in november alweer een hardwerkend lid acuut met zijn 

bestuursfuncties. En alsof dit allemaal nog niet genoeg was, kampt Lothar, 7 da-

gen in de week de grootste kracht in de opvang, met gezondheidsproblemen die 

voor veel onzekerheid zorgen. Hierdoor hebben we in ieder geval tot het eind van 

het jaar een extra kracht voor 25 uur in de week aan moeten nemen. Juist nu ook 

nog al het pluimvee voor onbepaalde tijd opgehokt moet blijven, wat voor veel 

extra werk zorgt. 

De kosten van een opvang met ruim 1200 dieren zijn al erg hoog, maar de kosten 

van een extra kracht zorgen ervoor dat deze in één keer nog meer stijgen. Maar 

het wordt steeds duidelijker dat het team van vaste medewerkers dringend uit-

gebreid moet worden, en dus zijn we meer dan ooit afhankelijk van uw steun! 

Naast dat wij u hartelijk danken voor uw financiële hulp van het afgelopen jaar, 

vragen u dan ook of we ook in 2015 op u mogen blijven rekenen! 

 

Lieve dierenvrienden, 

Wij wensen u een voorspoedig nieuw jaar  

en voor nu veel leesplezier! 
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Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen en 
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Oprichters 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

met varken Tofu 



3 

D insdag 8 juli belde er een man aan de deur. 

Hij vertelde dat hij onderweg naar huis van zijn 

werk op zijn scooter reed tussen twee dorpen. 

Plotseling werd er vanuit het raam van een voor-

bijrijdende auto iets gegooid. Omdat het voor-

werp rolde, dacht de man al dat het niet een 

verpakking of iets dergelijks was. Hij stopte en 

snelde op het voorwerp af. Het bleek het onge-

veer 6 weken oude poesje op de foto te zijn. 

Geschokt stopte hij het diertje in de koffer van 

zijn scooter en reed naar de dichtstbijzijnde die-

renarts. Omdat deze alleen nog landbouwdieren 

behandelt, reed hij vertwijfeld naar ons. Het 

poesje was ook in shock, en we besloten direct 

met haar naar onze vaste dierenarts te rijden. Na 

een voorzichtig fysiek onderzoek en een rönt-

genfoto om breuken uit te sluiten, bleek alles 

zover in orde te zijn. Wat bloed leek te zijn, bleek 

nat geworden vlooienpoep, tot onze vreugde… 

Dit diertje heeft enorm geluk gehad, na in han-

den geweest te zijn van de monsters die dit op 

hun geweten hebben. Geluk dat de oplettende 

man haar over straat zag rollen, en geluk dat ze 

aan het uit de rijdende auto gooien geen blij-

vend lichamelijk letsel overgehouden lijkt te 

hebben. Haar terechte argwaan tegenover men-

sen zal hopelijk mettertijd slijten… Haar naam is 

nu Doris, naar actrice en dierenbeschermster 

Doris Day. 

O p vrijdag 19 september 

belde een verontruste vrouw 

naar Melief, met het verhaal dat 

zij die ochtend vroeg 3 kittens 

van hooguit een paar dagen oud 

in haar tuin had gevonden en de 

moederpoes in geen velden of 

wegen te bekennen was. Ze had 

het een paar uur aangezien, 

maar toen er zich ’s middags nog 

steeds geen moederpoes had 

laten zien en de kittens dus al die 

tijd ook geen moedermelk had-

den gehad, belde ze naar ons 

met de vraag of wij de diertjes 

konden opvangen. De gemeente had ze eerder al 

gebeld, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor 

gevonden dieren, maar dit leverde helaas niet 

het gewenste resultaat op. Ook de dierenarts 

met wie de vrouw contact had gezocht, hielp de 

vrouw niet verder. 

Toen de kittens eenmaal bij Melief waren, waren 

ze uitgehongerd en zaten ze onder de vlooien. 

Ook zaten er vliegeneitjes in de vacht van de 

katjes, wat betekent dat ze stervende waren. We 

hebben de 3 beestjes direct flesvoeding gege-

ven, wat zowel overdag als ’s nachts elke 4 uur 

moet gebeuren, en bij elkaar onder een warmte-

lamp gelegd. Tot vrijdagnacht leek het naar om-

standigheden redelijk goed te gaan met de kat-

jes, maar die nacht werden 2 van de 3 kittens 

toch ineens heel ziek, waarna we ze aan het 

infuus hebben gelegd. Helaas, voor deze 2 jonge 

katertjes kwam onze hulp toch te laat en ze zijn 

een dag later overleden. Zoya, zoals we het over-

gebleven katje hebben genoemd, deed er alles 

aan om in haar eentje haar valse start te boven 

te komen en tot nu blijkt zij een echt vechtertje 

te zijn! 

B egin november vonden we bij het openen 

van de poort, gewaarschuwd door klaaglijk uit-

geslaagde kreten, een hoopje ellende, helemaal 

verregend en onderkoeld, bijna dood... We durf-

den het niet te hopen, maar na lang warmföh-

nen, hardhandig aaien om de bloedsomloop te 

stimuleren, infuus, kittenmelk met extra druiven-

suiker en een paar dagen onder de warmtelamp 

kwam de kleine kitten Sunny gelukkig weer hele-

maal bij en ontpopte zich tot een zeer levenslus-

tige dame. Maar de grootste schok moest nog 

komen…  

Anderhalve week later vonden we tijdens het 

ruimen van de herfstbladeren op het terrein nog 

een kitten. Natuurlijk was het diertje overleden. 

Toen we dat deel van het terrein nog eens goed 

uitkamden, vonden we er nog twee, waarvan er 

één ook nog eens ernstige verwondingen had. 

De vindplek bevindt zich op een paar stappen 

afstand van de doorgaande weg waar 100 km/u 

gereden wordt… Hoogstwaarschijnlijk waren ze 

alle drie al overleden toen we Sunny met haar 

laatste krachten haar gemiauw hoorden uitsto-

ten…  

Hoe kwamen de arme diertjes bij ons op het 

terrein, naast de toegangspoort? Geen briefje in 

de brievenbus, geen bericht op het antwoordap-

paraat, geen mailtje, geen lege schoenendoos, 

geen dekentje hebben ons in de richting van een 

heel nest kittens in nood op ons terrein kunnen 

wijzen. Wie dit op zijn of haar geweten heeft, 

heeft een zeer laffe daad begaan, met het nood-

lottige einde van het leven van drie kleine zieltjes 

tot gevolg… 

Doris vlak na  

binnenkomst  

bij Melief 

Kitten drama’s 
...de  

ongelofelijke 

verhalen van 

Doris, Zoya 

en Sunny 

Meer dood dan levend... Sunny 

Zoya krijgt de fles 
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3 jaren hebben we met zijn al-

len gespaard en dit jaar werd 

het eindelijk werkelijkheid. 

Heel dankbaar en gerust zijn we 

dat het nieuwe dak er eindelijk 

op zit en de dieren weer veilig 

en zonder lekkages onderdak 

hebben.  

Uiteraard bedanken we ieder-

een die er, op welke manier dan 

ook, aan bijgedragen heeft om 

dit grote project te realiseren, 

namens de dieren heel harte-

lijk! 

E 
ind september barstte plotseling de 

hogedrukketel bij Melief. De drukketel 

is verantwoordelijk voor de algehele 

watervoorziening naar de stallen, de 

drinkbakken en de kranen. Naast veel water-

overlast dat het lek veroorzaakte, kwamen  hier-

door dus ook de stallen met drinkpunten en de 

schoonmaakwerkplekken geheel zonder water te 

zitten.  Om alle dieren toch van water te voor-

zien,  hebben we dit probleem tijdelijk weten op 

te lossen door middel van het vullen van em-

mers. Het zal voor zich spreken dat dit veel extra 

werk betekende, evenals het schoonmaken van 

de stallen... 

De dag nadat de ketel gesprongen was, is vroeg 

in de ochtend  een monteur geweest die als 

noodoplossing de watervoorziening tijdelijk 

heeft aangesloten op de kraan van het woon-

huis. Hierdoor stroomde er in ieder geval  weer 

mondjesmaat (vanwege beperkte druk) water uit 

de kranen. Hoewel de gesprongen ketel pas uit 

2008 dateerde en eigenlijk nog zeker een aantal 

jaartjes mee had moeten gaan, diende de huidi-

ge ketel toch vervangen te worden.  De kosten 

voor het vervangen van 

de hogedrukketel, om en 

nabij de 1000 Euro, wa-

ren uiteraard niet voorzien en daarom  

hebben we een verzoek ingediend bij 

Stichting Dierenlot met de vraag of 

Melief in aanmerking zou kunnen ko-

men voor een vergoeding voor deze 

kosten. Nog geen 24 uur later ontvin-

gen we bericht van Stichting Dierenlot: 

de kosten voor het vervangen van de 

ketel zouden vergoed worden!  

Inmiddels is de ketel vervangen en 

werkt alles weer naar behoren. 

Namens Stichting Melief, maar natuurlijk zeker 

ook namens de dieren, willen we hierbij Stichting 

DierenLot heel erg bedanken voor deze gift! 

Zeker nadat DierenLot, naast deze noodaan-

vraag, kort daarvoor al onze reguliere aanvraag 

voor een bijdrage aan een vorstvrije watervoor-

ziening in de grote stal honoreerde. 

Watervoorziening bezwijkt onder druk... 

De opbrengst door de 

verkoop van de Charity 

Pot van Lush Neder-

land in oktober voor 

Melief, waarover we u 

per brief al berichtten, 

is in totaal € 3664,59 

geworden!! Toen we 

gebeld werden konden we onze oren niet 

geloven! 

Wij bedanken iedereen die een pot heeft 

aangeschaft in oktober (veel insmeerple-

zier) en natuurlijk bedanken we Lush 

Nederland dat we aan dit mooie initiatief 

mee mochten doen! 
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E 
en dierenbeschermster, een 

bekende van ons, zet zich 

voornamelijk in voor de 

zwerfkatten bij haar in de 

omgeving, samen met een groep andere dieren-

beschermers. Maar ze is bij ieder 

geval waar dieren bescherming nodig 

hebben alert. Zo ook toen ze een 

oude hobbyfokker van konijnen op 

het spoor kwam. Ze bezocht de man 

met één van haar collega’s en was 

geschokt door de manier waarop de man met 

zijn dieren omging. Hij behandelde hen echt als 

handelswaar… Daarbij zaten de dieren in erbar-

melijke omstandigheden in het donker, in kooien 

met draadgazen bodems… Ze besloot dat ze, 

hoewel ze zich terdege bewust was dat het het 

probleem niet direct op zou lossen, in ieder ge-

val 5 van de konijnen uit hun krappe hokjes vrij 

te kopen. Maar vooraf vroeg ze of, wanneer ze 

dat zou doen, de dieren bij ons op de konijnen-

berg mochten wonen, zodat ze voor het eerst 

een echt konijnenleven konden gaan lijden, in 

plaats 

van van tentoonstelling naar tentoonstelling 

gesleept te worden. Als wij plaats hebben, geven 

we graag onderdak aan dieren die vrijkomen uit 

exploitatie, zodat ze hun leven hier in de opvang 

op een zo vrij mogelijke manier kunnen leren 

ervaren. Er was op dat moment genoeg ruimte 

op de konijnenberg, dus mochten de vijf komen. 

De eerste week moesten we de quarantaine van 

de vijf verduisteren omdat ze erg schrikachtig op 

het daglicht reageerden… Nadat we de geslach-

ten van de dieren vastgesteld hadden (de oude 

fokker wist dat zo ook niet…), zijn de twee ram-

metjes gecastreerd. Enkele weken later zijn ze de 

drie dames gevolgd naar de konijnen-

berg, waar de vijf nu naar alle tevreden-

heid leven! 
Eindelijk genieten van stro,  

hooi en zand om te graven 
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A 
l jaren vangen wij, via de Dordtse 

dierenambulance De Dieren S.O.S., 

jaarlijks honderden kippen, waarvan 

de meeste hanen, op. Vrijwel al deze 

dieren komen van een locatie in de buurt van 

Dordrecht, die ligt op het grondgebied van de 

gemeente Molenwaard. Dit stuk (recreatie)

grond ligt in het buitengebied en wordt door de 

burgers gebruikt als dumpplaats van dieren, 

waarvan het meeste pluimvee. De gemeente 

Molenwaard heeft haar zorgplicht ten aanzien 

van dieren in nood in het openbare gebied uitbe-

steed aan dierenambulance De Kattenmand. 

Toen wij vorig jaar contact zochten met De 

Kattenmand met de vraag waarom zij al het ge-

dumpte pluimvee op het stuk grond lieten lopen, 

had dat als enige uitkomst dat het De Dieren 

S.O.S. expliciet verboden werd om nog in het 

gebied te komen, omdat De Kattenmand het 

exclusieve contract met de gemeente Molen-

waard heeft. Ook werd door de leiding van De 

Kattenmand beloofd dat zij zelf voor eind 2013 al 

het pluimvee ter plekke weg zouden vangen. 

Hierop boden wij aan deze groep in zijn geheel 

op te nemen. Er zou dan alleen regelmatig con-

trole nodig zijn om het probleem onder de duim 

te houden. 

Voorts liet De Kattenmand niets meer van zich 

horen en begon het jaar 2014 met een stilzwij-

gen. Nu ligt het niet in de aard van de medewer-

kers van De Dieren S.O.S. om dieren in nood te 

laten zitten, dus vingen zij nog tot enkele weken 

geleden alle nieuw gedumpte dieren netjes uit 

het gebied weg. Want met de winter in het voor-

uitzicht leven dumpkippen totaal onbeschermd: 

voorbijrazende auto’s, geen beschikbaar voer, 

geen onderdak en als het hard vriest afstervende 

kammen. Dit is ook de reden dat wij de dieren 

onderdak bieden. Maar vele honderden dieren 

per jaar betekent ook voor een opvang als de 

onze een grote werkdruk. Vandaar dat wij op 

gesprek zijn gegaan met de gemeente Molen-

waard. Dit was, zoals te verwachten, weinig con-

A 
l in april werden we benaderd door 

een bezorgde vrouw. Ze bezocht 

regelmatig met haar man een buffel-

boerderij in haar dorp, en had op 

een weitje achteraf op het bedrijf vier schapen, 

een ooi en drie rammen, zien staan, waaraan ze 

direct haar hart verloor. Maar bij navraag bij de 

boer, bleken de schapen eigenlijk een beetje een 

blok aan zijn been. Ze hadden wel verzorging 

nodig, maar leverden hem verder niets op. Dus 

mocht iedereen die hen hebben wilde, hen gratis 

af komen halen. De vrouw en haar man besloten 

te gaan zoeken naar een echt goed huis. Want 

bij gratis af te halen dieren weet je maar nooit 

waar ze belanden… 

Omdat het om grote dieren van het ras Fries 

Melkschaap ging, en de drie rammen niet gecas-

treerd waren, bleek 

het nog niet zo een-

voudig om de die-

ren elders onder te 

brengen. Want 

wonder boven won-

der was de ooi nog 

niet zwanger ge-

raakt, maar als deze 

dieren bij elkaar 

moesten blijven, 

dan was het wel 

zaak om de drie 

rammen te laten 

castreren. En dat 

kost natuurlijk geld, 

en de opvangadres-

sen die staan te 

springen om gelijk drie castraties te bekostigen 

zijn niet dik gezaaid. En zo kwam het dat de 

vrouw ook Melief benaderde met de vraag of wij 

het viertal onderdak konden bieden. Na enig 

beraad besloten we positief te antwoorden, 

omdat we op dat moment plaats voor schapen 

hadden en uit ervaring weten dat een zoektocht 

als deze eindeloos zou worden. En wat zou er 

anders met de schapen gebeuren? De vrouw 

melde al dat in ieder geval één schaap erg mager 

was… Ook bleek de ooi in de loop van de jaren 

een paar keer lammetjes gekregen te hebben die 

het niet overleefd hadden. En de boer gaf aan 

dat hij mee wilde werken, maar dat hij hen wel 

snel weg wilde hebben. Toen de knoop doorge-

hakt was, was iedereen blij. De vrouw betaalde 

het vervoer, de boer de kosten die van over-

heidswege verbonden zijn aan een officieel dier-

transport. Maar het belangrijkste was dat de vier 

nu veilig waren! Na aankomst leek de ooi nog 

bronstig te zijn, en de drie rammen toonden erg 

veel interesse… Maar uiteindelijk bleek dit loos 

alarm. Snel werden de dieren ontwormd, zodat 

de drie rammen de week erna gecastreerd kon-

den worden. De ene ram bleek zo mager dat je 

zijn ribben door de wol heen zag, dus was het 

nog even onzeker of hij sterk genoeg was voor 

de operatie, dus voerden we de vier extra bij. De 

veearts vond hen 

alle vier veel te ma-

ger en wijdde dit 

aan een ernstige wormbesmetting, maar geluk-

kig verliep alles goed. Toen ze kort daarna ge-

schoren werden, was pas echt goed te zien dat 

bijvoeren geen overbodige luxe was… Inmiddels 

loopt het viertal onafscheidelijk op de weide en 

hebben ze het prima naar hun zin bij Melief.   

kippenbos 

De 

stand 

van zaken 

blok aan het been 4 schapen 



7 

E 
én van onze vrijwilligsters en 

haar man hebben heel veel erva-

ring met verbouwen. En toen zij zagen 

hoe wij dagelijks stonden te klungelen 

in de ruimte, die wij de ‘kattenkeuken’ noemen, 

kwam het idee op om van deze ruimte een echte 

keuken te maken. Want tot nog toe was er al-

leen koud water, en nog niet eens een functione-

rende wasbak of afvoer. De vloer was van onre-

gelmatig beton en dus alleen provisorisch 

schoon te houden. Verder was er een soort be-

tonnen voersilo met een door de houtworm half 

opgegeten houten klep, maar erin was het voch-

tig en ontstond snel schimmel. 

De vrijwilligster en haar man hoorden aan wat 

we in meest ideale zin wilden maken van de 

kattenkeuken, namelijk een nette betegelde 

ruimte met grote spoelbak met warm water en 

aansluitingen voor wasmachine en droger. Ver-

volgens boden ze spontaan aan om de verbou-

wing op zich te nemen. En dat hield in: niet al-

leen alles regelen en zorgen dat het binnen an-

derhalve week voor el-

kaar zou komen, maar 

ook de financiële conse-

quenties ervan dragen! 

Een nieuwe kattenkeu-

ken sponsoren dus! We 

wisten niet wat we hoor-

den, dit kon toch niet 

waar zijn! 

Maar het was echt waar, 

even voor de Open Dag was de nieuwe katten-

keuken een feit! Het enige wat we er aan 

‘zorgen’ aan hebben gehad, is dat we de weg 

naar de kattenkeuken diervrij moesten maken. 

Dat hield in dat de hanen naar de eendenstal 

verhuisden, de watervogels een paar nachten 

buiten sliepen (beschermd door 2 honden), de 

katten tijdelijk een kleiner verblijf hadden en de 

honden niet de hele dag van hun speelweide 

gebruik konden maken. 

De planning was superstrak, iedere dag was er 

een ander team in de ruimte aan de slag, onder 

supervisie van de man van onze vrijwilligster. 

Afbreken, elektriciteit en afvoeren aanleggen, 

beton storten, wanden met isolatie bouwen, 2 

nieuwe vensters en 2 nieuwe deuren plaatsen, 

tegelen en alle nieuwe apparatuur aansluiten. 

Want een nieuwe boiler, wasmachine en droger 

bleken ook onderdeel van de gulle sponsoring! 

Zelf hebben we een megawasbak aangeschaft, 

met speciale douchekraan en een werkblad er-

naast. Ook hebben we extra kasten gekocht, 

zodat alle kattenwas ook bij de katten opgesla-

gen kan worden, in plaats van bij de honden, 

zoals het voorheen was. Dus die kattenwas hoeft 

niet meer door een dozijn deuren verplaatst te 

worden om gewassen en opgeslagen te worden, 

wat een hoop tijd en stress met door deuren 

glippende dieren spaart! 

We zijn echt ontzettend blij met het resultaat 

van deze bliksemactie, en hadden nooit durven 

dromen dat dit zo snel werkelijkheid zou kunnen 

zijn! Wij bedanken onze vrijwilligster en haar 

man, die, ondanks dat het niet ‘haar’ afdeling is 

waar de vrijwilligster één keer in de week werkt, 

de noodzaak zagen om dit project in zijn geheel 

te organiseren, verwezenlijken en ook nog te 

financieren. Wij zien de kattenkeuken als een 

geweldige opstap naar hoe het gehele katten-

huis binnen een paar jaar zal moeten worden. 

De kattenkeuken heeft ruim 6000 Euro gekost. 

De aanpassing van het gehele kattenhuis zal 

een veelvoud daarvan gaan kosten. Binnenkort 

zal deze verbouwing gecalculeerd worden, zo-

dat we een tastbaar streefbedrag hebben. Maar 

u kunt altijd alvast een bijdrage doen op onze 

ASN bankrekening voor speciale projecten: 

IBAN: NL43SNSB0957603851 BIC: SNSBNL2A  

onverwachte renovatie van de kattenkeuken!  

verbetering 

O 
p een zaterdag in oktober werden 

er 2 eenden binnenge-

bracht. Ze waren 

gevonden in 

een woonwijk, waar zij 

vermoedelijk door parti-

culieren zijn gehouden 

voor de slacht. Dit soort 

eenden wordt voorna-

melijk gefokt voor hun 

vlees en hun leven is 

doorgaans hetzelfde als 

dat van de “plofkip”: 

ze leven met duizen-

den soortgenoten in 

een benauwde schuur, waar ze geen 

ruimte hebben en in hun korte leven één op-

dracht hebben en dat is zo snel mogelijk groeien. 

Deze twee eenden waren naar 

schatting zo’n 8 weken, maar 

hun omvang was al enorm. 

Na hun aankomst bij Me-

lief is het tweetal ont-

wormd en in quaran-

taine geplaatst, waar 

ze een week doorge-

bracht hebben. Hierna 

mochten de eenden 

zich aansluiten bij de 

reeds bestaande groep 

pekingeenden. Nu  kunnen 

ze heerlijk genieten van een 

bad in de grote eendenvijver, maar 

vooral van hun vrijheid! 

Slachteenden 

structief. Het standpunt van de gemeente is dat 

de zorgplicht inhoudt dat alleen zieke en/of 

hulpbehoevende dieren gevangen hoeven te 

worden door De Kattenmand. En dat, zolang er 

geen geluiden zijn dat dit niet naar behoeven 

gebeurt, de gemeente ook geen actie hoeft te 

ondernemen. Naar onze mening wordt er hier-

mee volledig voorbij gegaan aan het feit dat 

ieder dier wat uit zijn vertrouwde omgeving 

weggerukt wordt en zonder eten en drinken in 

een bos neergezet wordt hulpbehoevend is. 

Want wie gaat er heen om te kijken welk dier het 

wel en welk dier het niet overleeft? Het enige 

wat de gemeente Molenwaard toe wilde zeggen, 

is dat het opgenomen zou worden met de ver-

antwoordelijke Kattenmand en dat wij hierover 

bericht zouden krijgen. Tijdens het schrijven van 

dit artikel hebben wij nog niets mogen verne-

men. Inmiddels is ook op verschillende plaatsen 

in Nederland en Duitsland vogelgriep geconsta-

teerd en geldt er een vervoersverbod en moet 

het pluimvee bij ons in de opvang ook opgehokt 

zitten. Vanzelfsprekend ligt de opname van die-

ren hiermee ook stil. Maar de ervaring van uit-

braken van vogelgriep in het verleden heeft ge-

leerd dat er juist in zo’n periode meer dan ooit 

pluimvee gedumpt wordt. Wordt vervolgd… 

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 vrijwilligers-

werk: ZONDER UW HULP ZOU ONS WERK NIET MOGELIJK ZIJN !! 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

youtube.com/MeliefGnadenhof @GnadenhofMelief 

… en laat iedereen kennismaken met ons belangrijke werk! 

nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 
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H 
et ‘ideetje’ van 

de schrijfsters 

Roos Boum en 

Sylvia de Witt om 

een boek met dierenverhalen 

t.b.v. een goed doel te schrij-

ven had op zaterdag 4 okto-

ber, dierendag, zijn hoogte-

punt met de boekpresentatie! 

Tot onze grote vreugde hadden zij Stichting Me-

lief als goed doel uitgezocht. De opbrengst van 

de verkochte boeken komt ten goede aan onze 

dieren! 

Voor de gelegenheid hadden tientallen betrok-

kenen en belangstellenden zich verzameld in 

hotel Erica in Berg en Dal. De presentatie van de 

boeklancering werd geleid door Catherine Keyl, 

die als eerste de dames Boum en De Witt inter-

viewde over het hoe en waarom van het boek. 

Leuk om te horen dat de titel van het boek een 

regel is uit het door Annie M.G. Schmidt geschre-

ven lied “Vluchten kan niet meer”... Dit nummer 

werd dan ook ten gehore gebracht door het duo 

Adriano & Paulina, die tevens de hele muzikale 

omlijsting van de 

presentatie voor hun 

rekening namen. Na optredens van 2 jeugdige 

dansgroepen werden de schrijvers Judith Visser, 

Thomas Olde Heuvelt en Roos Vonk door Cathe-

rine geïnterviewd over de verhalen die zij had-

den geschreven. Na een korte, pittige discussie 

over dierenissues was het tijd voor Marc om een 

presentatie te geven over Stichting Melief. Aan 

de hand van foto’s van Melief en de dieren 

schetste hij een duidelijk beeld hoe het er bij 

Melief aan toe gaat. 

En toen het moment suprême: de overhandiging 

door Catherine van het eerste boek aan Marc! 

Het eerste boek van een oplage van 600 die bij 

Droomvallei Uitgeverij werd uitgegeven. Er gaan 

hopelijk nog vele drukken volgen… 

Graag willen wij langs deze weg iedereen (en in 

het bijzonder Roos en Sylvia) die dit bijzondere 

boek en deze bijzondere dag mogelijk hebben 

gemaakt, hartelijk danken voor hun belangeloze 

inzet voor onze dieren! 

www.wawolliekringloop.nl 

Natuurgeneeskundige Praktijk      www.nei-therapie.nl 

Utrecht 

Haaksbergen 

Goor 

Fred Peters 

www.hoevederegenboog.nl 

Gilly 
Dankbaar dat we voor hen mochten zorgen, hebben we van onder andere deze dieren afscheid moeten nemen...  

Zara 

Johnny 

Plien 

Benno 

Moppie 

Over de regenboogbrug... 

Mischa 

Brownie 

Een aantal van de auteurs, 

samen met de twee initiatiefneemsters 

U kunt het boek, onze kalender en/of de tas bestellen 

door het totaalbedrag van de hoeveelheid items die u 

wilt bestellen over te maken op de volgende bankre-

kening IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Stichting Melief ) o.v.v. de hoeveelheid en welke 

items en uw adres. Alle items zijn inclusief verzend-

kosten!  

Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grote-

re hoeveelheid, kunt u mailen of bellen (i.v.m. afwij-

kende verzendkosten) met Jacqueline Winters, die de 

verzending verzorgt: jlwinfra@gmail.com of +31(0)10 

4207399.  

Boekpresentatie  ‘Meliefje…’ 

Jaarkalender 2015 

formaat A4  

met spiraalbinding en 

ophangoog 

per stuk € 12,50  

Tas 

eko-katoen  

fairtrade 

per stuk € 10,-  

Boek 

hardcover 

248 pagina's 

Uitgeverij 

Droomvallei 

per stuk € 20,-  


