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Al in de vorige nieuwsbrief schreven we over de ophokplicht voor pluimvee die 

toen al in het Landkreis Emsland, waar onze opvang zich bevindt, gold. Maanden-

lang zaten alle kippen, parelhoenders, kalkoenen, pauwen, eenden, ganzen en 

zwanen verplicht in hun stal. Vanzelfsprekend vervuilden de stallen snel en moes-

ten ze minstens drie keer in de week volledig uitgemest worden. Gelukkig lieten 

de financiën het toe om werknemer Nina voor 20 uur in de week aan te houden, 

zodat zij daarbij tot steun kon zijn. Zeker omdat er over de gezondheid van 

Lothar, de grote kracht in de opvang, nog niet alles duidelijk was. Inmiddels kun-

nen we melden dat alles op dat vlak weer in rustig vaarwater is, gelukkig! De op-

hokplicht duurde nog tot eind februari. Ondanks dat de dieren niet op elkaar ge-

propt zitten als de deur van de stal dicht is, zijn er toch onder de zwakkere dieren 

wel wat slachtoffers gevallen door rondhangende bacteriën die in deze stresssitu-

atie hun gang konden gaan. Maar uiteindelijk overleefde het grootste deel zonder 

kleerscheuren. 

Nadat we vorig jaar zomer het grote project ‘Dak’ positief konden afsluiten, wa-

ren we alweer een tijdje bezig met welk groot project we als volgende binnen een 

paar jaar aan wilden en moesten pakken. Al snel stond vast dat we zouden gaan 

sparen voor een grootscheepse renovatie van het Kattenhuis, gevestigd in een 

opgelapte varkensstal. Na de luxe van de fijne nieuwe Kattenkeuken geproefd te 

hebben, waren we het gelijk eens dat we het hele Kattenhuis zo strak en hygi-

ënisch moesten maken. Dus vroegen we een offerte aan bij een bouwfirma, zodat 

we wisten wat voor grote som geld we moesten gaan inzamelen. Maar toen ging 

het ineens snel…  

Na de succesvolle opbrengst van de Lush Charity Pot in Nederland besloten we, 

op aanraden van de initiatiefneemster van Lush in Nederland, om Lush Duitsland 

te vragen of ze Gnadenhof Melief ook eens als goed doel wilden overwegen. Lush 

Duitsland vroeg ons om een project wat ze aan de Charity Pot zouden kunnen 

linken. Wij dachten aan het Kattenhuis en stuurden hen een projectbeschrijving 

met de eerste offerte. Wij konden onze ogen niet geloven toen we een mail kre-

gen met daarin de toezegging dat Lush Duitsland het volledige bedrag van de 

offerte zou overmaken voor het Kattenhuis! Waarvoor we Lush vanaf deze plaats 

nogmaals enorm willen bedanken! Deze basis van bijna 30.000 Euro zorgde er-

voor dat er betere en verfijndere offertes kwamen, alsook een offerte voor ver-

warming van het Kattenhuis, waarvoor u al eerder een oproep ontving en waar-

van het Charity Buffet in het teken stond. Samen met nog een grote particuliere 

gift en uw donaties naar aanleiding van onze oproep, zorgt dit ervoor dat we, als 

u deze nieuwsbrief ontvangt, weer midden in een grote verbouwing zitten, waar-

van u het resultaat al tijdens de Open Dag op zondag 30 augustus kunt komen 

bewonderen!  

In deze nieuwsbrief leest u verder weer de meest onwaarschijnlijke verhalen van 

dieren die sinds de vorige nieuwsbrief bij Melief een veilig thuis hebben gekre-

gen. Nog steeds vallen we van de ene in de andere verbazing over in wat voor 

onfortuinlijke situaties hulpeloze dieren terecht kunnen komen. Hoewel de geit 

Melief ons begin april ontvallen is, waarover u ook kunt lezen, zal zij ons altijd 

blijven inspireren om weerloze dieren te helpen! 

Lieve dierenvrienden, 

Wij wensen u voor nu veel leesplezier en 

hopen u op de Open Dag te mogen  

verwelkomen!! 
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T erwijl we de ‘grand old lady’ geit Melief 

hebben moeten laten gaan, staat de schrij-

nende realiteit van de (geiten)melkindustrie 

alweer voor de deur in de vorm van Lucky, een 

bokje dat op weg naar het slachthuis van de 

vrachtwagen gevallen is. 

Rond begin april nam er een vrouw contact met 

ons op. Ze had een piepjong melkgeitenbokje in 

haar gezin opgenomen, dat ze met de fles voed-

de. Dit was alles wat er in het begin bekend was: 

er waren twee kleine geitjes, vrij over straat 

rennend, gezien bij haar in de buurt. Toen de 

plaatselijke dierenambulance uitrukte om hen te 

gaan vangen, bleek alleen dit éne bokje nog 

vindbaar… 

Aangezien de vrouw vaker benaderd wordt om 

dit soort ‘vreemde gevallen’ in huis te nemen, 

werd zij gevraagd zich over de vondeling te 

ontfermen. Ze haalde in allerijl melkpoeder en 

begon met het diertje de fles te geven. De die-

renarts, die de oormerken van het bokje moest 

verwijderen omdat zijn oren verschrikkelijk ont-

stoken waren, schatte hem op 2 weken. De baby 

liep gezellig in huis rond en zat tijdens het voe-

den als een kind op schoot. 

Natuurlijk wist de vrouw dat dit geen situatie 

voor de toekomst was, en een geit moet ook 

soortgenoten leren kennen en kunnen leven als 

een geit in plaats van gezellig op de bank te 

zitten. Tijdens haar zoektocht naar een nieuw 

onderkomen voor de kleine, stuitte ze op Stich-

ting Melief. Inmiddels was er ook al meer be-

kend over de herkomst van het bokje. Via via 

had iemand uitgevonden dat er op de dag dat de 

twee geitjes gesignaleerd waren, een transport 

naar het regionale slachthuis geweest was, met 

jonge geitjes… De woordvoerder van het slacht-

huis wilde geen uitspraken doen over of alle 

slachtgeitjes ook daadwerkelijk in het slachthuis 

aangekomen waren… Duidelijk is dus wel dat het 

hier om een geval van ‘van de vrachtwagen ge-

vallen’ geitje gaat. Wat een geluk voor deze klei-

ne, wat een groot ongeluk voor zijn onvindbare 

metgezel en wat een drama voor de rest van de 

lading geitjes… 

Allemaal zijn ze letterlijk slacht-offer geworden 

van de stijgende vraag naar geitenkaas. Waar-

voor de moedergeiten continu kinderen moeten 

krijgen om melk voor de kaas te kunnen garan-

deren. De meisjes kunnen bij hun moeder aan-

schuiven als melkslaaf en de jongetjes gaan al 

met een paar weken naar de slacht, want ze zijn 

voor de melkindustrie nutteloos, net als de één-

dagshaantjes in de eierindustrie en de stier-

kalfjes is de koemelkindustrie. Maar ‘gelukkig’ is 

er voor slachtgeitjes van een kilo of vijf ook een 

markt, 

want hun 

baby-

karkasjes 

worden 

geëxpor-

teerd voor 

consump-

tie naar 

Zuid-

Europa of 

vinden, als 

ze halal geslacht zijn, hun weg naar de borden in 

de moslimgemeenschap… 

Aangezien wij deze respectloze manier van han-

delen in dieren totaal afkeuren en mensen be-

wust willen maken van de dagelijkse gang van 

zaken in de dierindustrie, hebben wij natuurlijk 

de deuren wijd open gezet voor de kleine man 

en zijn bizarre verhaal. Aangezien hij een snot-

neus had, waartegen hij door de dierenarts van 

de vrouw al tevergeefs behandeld was, lieten wij 

direct onze veearts komen. Deze constateerde 

een longontsteking en zette breed medicatie in. 

Gelukkig sloeg dit direct aan en verdween de 

vieze neus. 

De kleine man luistert naar de naam Lucky, en de 

reden daarvan mag na dit verhaal wel duidelijk 

zijn… Lucky is inmiddels gecastreerd en is al aan 

het ‘oefenen’ in de grote stal. Zodra hij niet meer 

vruchtbaar is en zich goed kan weren ten opzich-

te van zijn nieuwe familie, zal hij daar voorgoed 

zijn intrek nemen. 

Lucky zoekt nog adoptiefouders op afstand. 

Ondersteunt u hem met uw maandelijkse bij-

drage? 

O p 14 april hebben we het boegbeeld van 

de opvang, de geit Melief, moeten laten 

inslapen. Ze is ongeveer 14 jaar geworden, waar-

van ze 12 jaar de spil in onze opvang geweest is. 

Wat we ook meemaakten in het bestaan van de 

stichting, Melief was er altijd bij als stabiele fac-

tor… 

Melief leefde 12 jaar geleden in erbarmelijke 

omstandigheden op een stuk land met andere 

geiten. Er werd niet naar de dieren omgekeken. 

Behalve door een vrouw en haar familie, die het 

niet aan konden zien dat de dieren niets te eten 

kregen. ‘Mijn Lieve’ noemde de vrouw de zwan-

gere geit waar ze zich extra veel 

zorgen om maakte, wat later ver-

basterd werd tot ‘Melief’. Toen ze 

de zwangere Melief eindelijk van 

het stuk grond weg kreeg, beviel Melief in haar 

tijdelijke opvang van twee kleintjes, Veerle en 

Pepijn. Met zijn drieën kwamen ze toen in onze 

nog prille opvang wonen. Melief bloeide zo ge-

weldig op na het zo slecht gehad te hebben, dat 

we bij oprichting van de stichting haar als sym-

bool voor ons werk hebben gekozen en zo was 

Stichting Melief een feit. 

Melief kwakkelde de laatste tijd met haar ge-

zondheid, er leek zich ergens in haar ingewanden 

een ontsteking of tumor te bevinden. Maar toch 

ging ze nog vrolijk de weide op. Wel viel op dat 

dochter Veerle, met wie ze ook na het overlijden 

van Pepijn een aantal jaren geleden nog steeds 

onafscheidelijk was, steeds meer haar eigen 

gang ging. Begin van de week werd Melief erg 

zwak, totdat ze dinsdag de 14e april niet meer 

op kon staan en niet meer wilde eten. Toen wis-

ten we dat we haar moesten helpen, om te voor-

komen dat dit dagenlang zou gaan duren. 

Melief zal voor altijd gemist worden. Maar ook 

voor altijd de grote inspirator blijven voor het 

werk wat we voor de dieren verrichten. 

Rust in vrede Melief... 

Geitenbokje 

van een paar 

weken oud 

ontkomt aan 

de slacht…  

Van de vrachtwagen gevallen !! 

Lucky 
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P 
orky is een Bonte Bentheimer-big dat 

te klein en te zwak was om de nacht 

te overleven (zie foto), toen haar red-

ster haar bij een fokker als één van 

een worp van 14 biggen voor het eerst zag. La-

ten liggen, zei de fokker, dan is ze morgen wel 

dood. De vrouw kon het niet aanzien en nam het 

hoopje ellende van 80 gram mee naar huis, orga-

niseerde varkensmelkpoeder en zorgde ervoor 

dat Porky een gezond varkensmeisje werd. 

Maar toen Porky een maand oud en een paar 

kilo zwaar was, realiseerde ze zich wel dat 

het geen optie is om een varken, dat 300 

kilo zal worden, in huis te houden. Dus 

zocht ze een oplossing. De vaakst aange-

dragen oplossing was vetmesten en slach-

ten, maar dat was voor de vrouw geen 

optie. Omdat we weten dat er zich geen 

betere oplossing zou aandragen, lieten we 

de vrouw haar medio maart naar Melief 

brengen. Zo kan Porky tussen haar, ook 

geredde, soortgenoten opgroeien!  

De kleine diva liet zich de aanvankelijke 

persoonlijke aandacht met de fles goed 

welgevallen (voor vast voer trok ze haar 

neus op!) en ze heette dan ook binnen de 

kortste keren Miss Porky. Maar na heel wat ge-

ren over het erf en tussen de geiten en koeien, 

en door het gaas kennis maken met haar nieuwe 

varkensfamilie, leerde Miss Porky dat ze 

toch een varkentje is en geen mens. Na 

een probleemloze introductie in de var-

kensgroep sliep ze binnen de kortste keren tus-

sen de grootste soortgenoten en werd ze de 

grootste vrienden met Mutti en haar kinders. 

O 
p 15 december vorig jaar werd er 

via email contact met ons opgeno-

men door iemand van het Ord-

nungsamt 

(dienst openbare orde en 

veiligheid) van de stad 

Papenburg. Er renden al 

een tijdje twee mini-

varkentjes net buiten de 

stad rond en de twee 

waren net gevangen. Ze 

waren zolang onderge-

bracht bij een boer. 

Maar de boer was var-

kensboer en wilde de varkentjes zo snel mogelijk 

weer van zijn bedrijf af hebben, en wel voor de 

avond viel op de bewuste dag. Gelukkig was er 

een tussenoplossing, bleek toen wij de verant-

woordelijke ambtenaar in Papenburg spraken, 

de varkentjes konden zolang bij andere mensen 

terecht, totdat er een ander huis voor hen ge-

vonden was. De druk was voor ons van de ketel, 

de twee waren voorlopig niet meer in nood. 

Begin januari werd er weer contact met ons 

opgenomen. Dit keer door de vrouw van de bur-

gemeester van Neulehe, een dorp dat ongeveer 

10 kilometer zuidelijk van Papenburg ligt. Ze was 

al dagen bezig om onderdak te vinden voor twee 

mini-varkens, die ze met haar man gevangen had 

omdat ze losliepen door het landelijke gebied. 

Het bleken dezelfde twee varkentjes te zijn als 

die uit Papenburg. Ze waren ontsnapt bij hun 

tijdelijke adres en verdwenen over de gemeente-

grenzen van Papenburg, waardoor ze niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van de stad vie-

len. Ze waren dus kort voor de kerst bij Neulehe 

opgedoken en weer ingesloten door de burge-

meester en zijn vrouw. Op hun nieuwe tijdelijke 

adres konden ze ook niet blijven. Maar een goed 

nieuw onderkomen bleek nog niet zo eenvoudig 

te vinden. De dag voordat de burgemeesters-

vrouw ons belde, hadden ze de twee nog naar 

iemand gebracht die zich opgeworpen had om 

hen onder zijn hoede te nemen. Maar dat zou 

slechts van korte duur zijn, aangezien de man 

hen toch bleek te willen slachten, en daar bleken 

ze toch niet geschikt voor te zijn. Dus gingen ze 

weer terug de paardentrailer in, want zo had de 

burgemeestersvrouw het ook niet bedoeld, en 

weer kwamen ze op een ander adres in een tij-

delijke stal… 

Na kort intern overleg besloten we de twee 

heertjes op de vangen, om een einde aan het 

gesol te maken. En in de wetenschap dat het 

vrijwel onmogelijk is om hier op het platteland 

een geschikt adres te vinden voor dieren die 

alleen maar geld kosten. Dus zijn we hen van 

hun laatste tijdelijke adres op gaan halen om hen 

naar Gnadenhof Melief te brengen, waar ze voor 

altijd mogen blijven. De dierenarts constateerde 

dat ze beide niet gecastreerd waren en nam dat 

gelijk voor zijn rekening. Inmiddels zijn Binky 

(kleiner en donkerder) en Boris al helemaal inge-

burgerd in de grote stal tussen geiten, schapen, 

pony’s en de oude garde mini-varkens, hebben 

ze hun rust gevonden en het prima naar hun zin!  

Sinds begin dit jaar is het in 

het varkensverblijf een 

stuk drukker geworden. 

Groot en klein woont ge-

moedelijk bij elkaar en 

slaapt in één groot nest. 

Hier de verhalen van de 

nieuwelingen! 

‘Laat maar liggen,  

die is morgen wel dood…’ 

Eindelijk rust, na lang  onderweg geweest te zijn  

Bijna  overleden... 

Nu vol levenslust! 

Op de vlucht! 
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O 
p 24 januari belde er een man met 

zijn zoon aan. Ze waren net wezen 

kijken bij de oude legertanks die in 

Alt-Wahn opgesteld 

staan. Maar op het grote veld 

troffen ze niet alleen een tiental 

tanks aan, maar ook een mini-

varken met drie biggen! De man 

maakte zich grote zorgen over 

het viertal, dat onder één van de tanks leek te 

huizen. Het was koud en er lag sneeuw, en dit 

waren geen wilde dieren die aan dit soort om-

standigheden gewend zijn. Het ging hier duidelijk 

om gedumpte dieren, die niet gewend zijn om 

hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. 

We (Jill, Lothar en Marc) sprongen, voorzien van 

enig ‘vangmateriaal’, in de auto en volgden de 

man en zijn zoon naar de afgelegen plek in het 

testgebied van de Duitse Bundeswehr, waar de 

afgedankte tanks opgesteld staan. Toen we tus-

sen de tanks doorreden, kwamen we het viertal 

al snel op het spoor. Het was duidelijk een zo-

gende moeder, met biggen van ongeveer 6 we-

ken oud. We stapten uit en probeerden dichter-

bij te komen. Nieuwsgierigheid was er wel bij de 

dieren, maar dichter dan een meter afstand 

konden we hen niet benaderen. We probeerden 

het met een list: we strooiden voer voor en in 

een grote vervoersbox, in de hoop dat de honger 

en nieuwsgierigheid het zouden winnen van de 

angst. Met veel geluk verdween de moeder in de 

box en kon Lothar snel het deurtje dichtklappen. 

De drie kinderen namen natuurlijk direct de 

kuierlatten… Met wat sturend achterna rennen, 

nog steeds met assistentie van de vader en zijn 

zoon, wist Jill het allerkleinste biggetje, een 

zeugje, met een schepnet te vangen! Zij werd 

direct veilig bij haar moeder in de auto opgebor-

gen. Tevergeefs renden we nog een tijd de overi-

ge twee achterna, maar langzaamaan werd het 

donker en moesten we huiswaarts keren. 

We besloten de volgende dag terug te gaan om 

het overgebleven tweetal te vangen. Dit keer 

namen we allerlei spullen mee die van pas zou-

den kunnen komen bij het bouwen van een fuik. 

Want dat was het plan, we hadden ontdekt on-

der welke tank het viertal huisde, en naar deze 

vertrouwde plek wilden we hen toe leiden, om 

hen daar in te sluiten en te vangen. Bij de tank 

aangekomen, bleek dat we met voer niet veel 

kans zouden maken, want er lag een enorme 

hoeveelheid brood. Waarschijnlijk kon de per-

soon die de dieren gedumpt had, hen ook weer 

niet volledig aan hun lot overlaten en voerde hij 

hen bij. Of er waren meer mensen die van de 

aanwezigheid van de varkentjes op de hoogte 

waren en hen niet in de sneeuw en kou van de 

honger wilden laten creperen. We bouwden 

zorgvuldig de fuik op en bespraken onze strate-

gie. 

De twee overgebleven biggen, een beertje en 

een zeugje, waren ons niet vergeten en waren 

nog onder de indruk van onze vangactie de dag 

ervoor. Wat tot resultaat had, dat de twee het 

bij iedere verkeerde beweging weer op een lo-

pen zetten. En men kan er versteld van staan 

hoe snel die korte beentjes hun massieve lijfjes 

kunnen dragen! Maar het lukte uiteindelijk om 

de twee in de fuik te loodsen. Snel sloten we de 

fuik en Lothar ving het beertje. Het overgebleven 

zeugje wist haar neus door een minuscuul gaatje 

te wringen, en 

wurmde de rest 

van haar lijfje er 

achteraan. En 

weg was ze! 

Snel zetten we 

het beertje in de 

auto en volgden 

zijn zus, die het 

in paniek op een lopen zette. Het werd steeds 

duidelijker dat we haar niet meer in de fuik zou-

den kunnen vangen, want het kleine meisje ren-

de ongeleid en gillend van angst alle kanten 

op. Langere tijd renden we heen en weer, in 

de hoop dat niet alleen wij, maar ook zij ver-

moeid zou raken. Of dat nu de oorzaak was, doet 

niet echt iets ter zake, maar gelukkig kon Lothar 

dit laatste biggetje met een schepnet vangen! 

We laadden de meeste spullen in de auto, sa-

men met de biggen, zodat we de twee kinderen 

weer snel met hun moeder konden herenigen. 

Want wat we al vermoedden, bleek ook waar-

heid: de drie biggen dronken nog bij Mutti, zoals 

we het moedervarken doopten. De dierenarts 

constateerde de volgende dag dat het om vier 

gezonde dieren ging, en dat ze geluk gehad had-

den met het barre weer. We stelden het Veteri-

nairamt op de hoogte dat we de gedumpte die-

ren ingesloten hadden. En de vier kregen het 

steeds beter naar hun zin! Inmiddels hebben de 

drie kinders ook een naam: het eerste, door Jill, 

gevangene zeugje heet Jilly, het beertje heet Jost 

en het langst voortvluchtige zeugje heet Jola. 

Deze vangactie heeft uitgebreid in de krant ge-

staan en is op de tv te zien geweest, en zoals te 

verwachten viel, heeft de eigenaar zich niet ge-

meld. Mutti en haar kroost blijven als compleet 

gezin bij Melief wonen. Jost is gecastreerd en de 

vier zijn al helemaal geïntegreerd in de groep 

varkens. 

Achtergelaten in de sneeuw: 

Mutti en haar drie biggen 

Het laatste biggetje  

gevangen... 

Na twee dagen vangen  

veilig bij ons in de stal... 

Intensieve vangactie in de sneeuw... 
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O 
nlangs werden we opgebeld door 

een bezorgde vrouw uit Sögel. 

Haar buurvrouw had haar bena-

derd, omdat ze wist dat de vrouw 

veel om katten geeft. En in haar tuin bevond 

zich, lekker warm in een compostbak, een poes. 

En de poes had niet voor niets een warm plekje 

gezocht, ze had namelijk net 4 kittens op de 

wereld gebracht. De vrouw vroeg of er een 

mogelijkheid was, om de dieren bij ons te bren-

gen. Want ze wist zo goed als zeker, dat deze 

poes bij andere buren hoorde. En die waren 

kort daarvoor met de noorderzon vertrokken… 

De poes had dus daadwerke-

lijk geen onderdak. De vrouw 

had de poes graag zelf in huis 

genomen, maar daar leefden 

al twee katten en een hond, 

en huisgenoten die er anders 

over dachten. Bij de buur-

vrouw in de tuin konden de 

dakloze dieren op termijn ook 

niet blijven. Maar eerst moest 

er nog gekeken worden of de 

poes, die wel al op een af-

standje gevoerd werd, über-

haupt benaderbaar was. 

Toen we de volgende dag weer contact 

hadden, meldde de vrouw enthousiast 

dat ze de poes had kunnen aaien. Na lang 

overleg besloten we de poesjes, die de 

oogjes natuurlijk nog dicht hadden, op te ne-

men. Al moest dat wederom op provisorische 

wijze, aangezien onze katten-quarantaine al 

bezet is met andere poezen. Maar gelukkig 

zorgde het moedertje goed voor haar kleintjes, 

dus zou zij ons dat werk in ieder geval uit han-

den nemen. Aangezien er zich maar een paar 

huizen tussen de compostbak en een drukke 

weg bevinden, was onze grote angst, dat de 

moederpoes, die ook nog eens een oog mist, 

juist op het moment dat ze zo hard nodig is, 

overreden zou worden. En dan zouden we als-

nog met flesjes in de weer moeten. 

Poes Leela werd door de vrouw bij ons gebracht 

en heeft alles gelaten over zich laten komen. Ze 

maakt zich nergens druk om en zorgt liefdevol 

voor haar baby’s. Gelukkig dienden zich al snel 

potentiële nieuwe baasjes voor alle vier de 

kittens aan, dus toen ze 10 weken oud waren, 

kon Leela hen met een gerust hart laten gaan. 

Achtergelaten poes werpt  

in compostbak  

Kattenleed... 

E 
en bezorgde inwoonster van een paar 

dorpen verderop nam contact met 

ons op. Bij haar huis voerde ze een 

buitenkat. Deze kat had echter een 

staart die verlamd was en zwaar ontstoken aan 

het lijfje van het dier hing. Haar man was al 

tegen het voeren, dus het arme dier in huis 

nemen kwam al helemaal niet ter sprake. Om-

dat ze het niet aan kon blijven zien, vroeg ze 

ons in wanhoop om hulp. 

Toen wij toegezegd hadden dat we de kat hier 

permanent onderdak zouden verlenen, nadat 

zijn of haar staart geopereerd zou worden en 

we mee zouden delen in de kosten, werd er 

actie ondernomen. Het dier werd, nadat uitge-

sloten was dat het hier om een moederpoes 

zou gaan met ergens verstopte kittens, gevan-

gen en naar de dierenarts van de vrouw ge-

bracht. Enige haast was geboden, omdat de 

fikse ontsteking aan de staart een bloedvergifti-

ging zou kunnen veroorzaken en de wond bo-

vendien vliegen aan zou kunnen trekken, met 

maden als gevolg. De dierenarts kwam een eind 

tegemoet in de kosten van de amputatie van de 

staart en de castratie (die, nu de halfwilde kat 

toch onder narcose was, meteen werd uitge-

voerd) en wij betaalden de rest van de operatie 

en de bloedtest (om kattenaids en leukose uit 

te sluiten). De mevrouw betaalde ook € 20,- 

mee. 

Gelukkig is de operatie goed verlopen. Stompie, 

zoals de kater, want dat bleek hij te zijn, nu 

heet, heeft nog de nodige nazorg nodig vanwe-

ge zijn operatiewonden. Maar zoals bekend kon 

de vrouw dit onmogelijk verzorgen, omdat ze al 

1 kat had en haar man niet meewerkte. Van-

daar dat wij onze deuren open zetten voor de in 

gevaar levende kater. Het levert vervolgens wel 

een vervelende nasmaak op dat de mevrouw 

het zo erg vond dit lieve dier bij ons te moeten 

achterlaten, omdat dit toch zonde en zielig was 

volgens haar… alsof hij bij Melief alsnog slecht 

af zou zijn. Voor de duidelijkheid: als wij de 

gewonde Stompie geen onderdak hadden gebo-

den, dan had hij nu nog als zwerver in nood 

rondgelopen en had hij de afstervende staart 

met de dood kunnen bekopen, omdat een ope-

ratie dan was uitgebleven… 

We hebben de mevrouw dan ook gezegd dat ze 

hem graag zelf kon houden of er mensen voor 

kon gaan zoeken, maar dat ze hem dan wel 

direct weer mee moest nemen en niet eerst 

hier kon laten. Maar de dierenredster wist ook 

geen ‘betere’ oplossing en besloot de kleine 

man hier toch maar achter te laten. Waar hij 

duizenden vierkante meters tot zijn beschikking 

zal hebben, volledig omheind en dus veilig voor 

auto’s en jagers. Grasland, warme mandjes, 

balen hooi en stro om op te donderjagen. En 

heel veel vriendjes. Wat de ideeën van de me-

vrouw hierbij ook mogen zijn, wij zijn in ieder 

geval gerustgesteld dat Stompie nu vooruit kan 

kijken naar een gezond en veilig leven … Stompie 

trekt, bevrijd van zijn 

staart,  bij Melief in  
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O 
p 6 mei stond er een 

man uit 2 dorpen verderop 

aan de deur met 4 kittens van 

zijn eigen poes. Ze waren volgens 

hem al op 22 april geboren. De moederpoes 

was al sinds 1 mei verdwenen. Sindsdien had de 

man 5 dagen zelf aangemodderd met een flesje 

en kittenmelk zonder enige kennis van zaken. 

De kittens wogen slechts 150 gram en waren 

ondervoed, onderkoeld en uitgedroogd. De 3 

zwarte zieltjes waren al te ver heen en stier-

ven al binnen een uur onder de warmtelamp. 

Wat een drama, wat door een tijdige castratie 

van de moederpoes voorkomen had kunnen 

worden. 

Het 4e poesje vocht voor haar leven, en wij 

vochten mee... Gelukkig had ze veel vechtlust 

en sloeg ze zich door de kritieke eerste tijd 

heen, ondersteund door de warmtelamp en 

infusen. De volgende dag was de kleine Kitty 

Monroe (vanwege beautyspot op haar snuitje) 

al van 150 naar 180 gram 

aangekomen en ontdekte 

ze dat het eten uit de fles 

kwam. Het enig was dat ze 

zo ontzettend alleen in 

haar mandje lag… 

Maar daar kwam verande-

ring in toen we door de 

dierenarts gevraagd 

werden of we nog 

een andere kitten de 

fles konden geven… 

De 11e mei werd de 

kleine, ongeveer even 

oude Oskar gebracht. Hij 

was moederziel alleen ge-

vonden in een tussenwand. 

Niemand weet waar hij van-

daan gekomen was en waar-

om hij maar alleen was. De 

vinder ging met hem naar de 

dierenarts en zij belde ons of 

wij de mogelijkheid had-

den… Gelukkig was Oskar in 

een redelijke conditie en kon 

hij zo bij Kitty Monroe aan 

de dis aanschuiven. Sinds-

dien waren de twee onaf-

scheidelijk en groeiden ze 

fijn spelend en genietend 

van elkaars warmte op.  

Maar toen sloeg het noodlot toe, Oskar herstel-

de niet van zijn darminfectie door de giardia-

parasiet, die vrijwel alle kittens tegenwoordig 

bij zich dragen. Hij werd steeds slapper, wilde 

niets meer eten en kreeg bloed in zijn ontlas-

ting. Ondanks intensieve dag- en nachtbehan-

deling met infusen en dwangvoeding kreeg hij 

alsnog bloed in zijn ontlasting. Op 22 mei, voor 

de zoveelste keer op weg naar de dierenarts, 

overleed hij… Kitty Monroe was weer alleen, 

maar gelukkig nog steeds in goede gezondheid. 

Een maand vermaakte Kitty zichzelf, totdat er 

gebeld werd of we een kitten op konden nemen 

dat gevonden was, moederziel alleen op een 

kinderspeelplaats in Sögel. Hooguit 5 weken 

oud… Dit kleine meisje leek van niemand te zijn. 

De bloedtesten bij de dierenarts vielen bij zowel 

Kitty Monroe als de kleine Denise negatief uit, 

waardoor de twee nu heerlijk onbezonnen met 

elkaar kunnen ravotten, in afwachting van wat 

de rest van hun leven hen brengen zal. 

Weeskittens  

M 
aandag 1 juni kwam er een 

vrouw aan de deur. Ze had een 

dichtgeplakte doos aan de kant 

van de weg zien staan. Gelukkig 

had ze een portie gezonde nieuwsgierigheid, 

want de doos bewoog… In de doos zat een 

moederpoes met 2 kittens van 3 à 4 maanden 

oud!  

Helemaal beduusd kwamen ze uit de doos. De 

moeder zag er goed 

uit, maar de twee 

kinderen, een poesje 

en een kater, hadden 

dichtgeplakte ogen. 

De eerste tocht de 

volgende dag was 

sowieso naar de die-

renarts, aangezien we 

nieuwe katten altijd 

laten testen op katte-

naids en 

leukose. De dierenarts schreef medi-

cijnen en oogzalf voor, maar testte 

tevens het katertje positief op leu-

kose… Om deze reden moest de 

kleine direct van zijn moeder en zus 

gescheiden worden. We hopen erop 

dat de hertest na 10 weken negatief 

zal zijn en dat de positieve uitslag 

veroorzaakt werd door zijn verzwak-

te immuunsysteem. Gelukkig wierp katten-

vrijwilligster Marion zich op om de kleine kater, 

die inmiddels Ollie heet, bij haar thuis op te 

vangen, totdat een nieuwe test definitief uit-

sluitsel over Ollie’s leukose-status kan geven… 

Omdat er een theoretische mogelijkheid is dat 

(de overigens dove) witte moeder Bianca en 

schildpad-zus Laila ook besmet zijn, maar de 

test dit nog niet aan kon tonen, moeten zij ook 

10 weken apart van alle andere katten gehuis-

vest blijven. 

In gesprek met de gemeente Sögel 

Als mensen met gevonden katten aan de deur ko-

men, drukken we hen altijd op het hart om de be-

treffende situatie in ieder geval bij de Dienst Open-

bare Orde en Veiligheid te melden, zodat de ge-

meente Sögel op de hoogte blijft van wat er zich 

allemaal afspeelt op het gebied van kattenellende. 

We zijn namelijk in gesprek met de gemeente over 

een passende wetgeving, en hoe beter alles in kaart 

gebracht is, hoe duidelijker de noodzaak van bij-

voorbeeld een castratie- en registratieplicht voor 

vrijlopende huiskatten wordt. Binnenkort worden 

de gesprekken met de gemeente vervolgd. 

Kitty Monroe vecht... 

… Oskar redde  

het niet 

Nieuwe vriendinnen: Kitty Monroe en Denise 

In een doos, aan de kant van de weg… 
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O 
nlangs hebben we vier konijnen 

opgenomen. De eigenaar had een 

half jaar geleden twee konijntjes 

aangeschaft, nadat diverse andere 

huisdieren al het veld hadden moeten ruimen. 

Maar nu was het dus tijd voor twee konijntjes 

voor hun jonge dochtertje. De twee vrouwtjes-

konijnen bleken een mannetje en een vrouwtje, 

wat uitmondde in drie 

kleintjes. Vader konijn 

werd, in plaats van gecas-

treerd, weggegeven aan 

iemand die er verder mee 

ging fokken. De kleintjes 

werden groter en de lol 

was eraf. Of wij de moe-

der met kinders konden 

opnemen, mailde de vrouw in een soort wan-

hoop, want haar vriend wilde de konijnen, die 

plots een last geworden waren, dood maken… 

Niet het risico nemend dat dit een loos argu-

ment was, was de beslissing snel genomen. De 

konijnen werden bij aankomst hier direct ge-

scheiden, want zoonlief zat al die tijd gewoon 

bij zijn moeder en zussen. Inmiddels is de jonge 

ram gecastreerd, maar alles leek erop dat een 

van zijn zussen zou gaan bevallen… Wat inmid-

dels gebeurd is, ze heeft ook weer vier kleintjes 

gekregen. 

Toen de vrouw de vier dieren hier kwam bren-

gen, vertelde het dochtertje spon-

taan dat de kooi weer mee terug 

moest, want ze zou een hamster 

krijgen in plaats van de konijnen. 

Helaas staan zulke verhalen niet op 

zichzelf. We verbaasden ons dan 

ook niet toen de door de vrouw ingevulde in-

casso voor de beloofde donatie voor castratie 

en entingen werd teruggeboekt, verhoogd met 

een boete… Zoveel jaren opvang heeft ons een 

grote portie mensenkennis bezorgd. Maar om 

de dieren in veiligheid te brengen, nemen we 

het in de maling genomen worden maar op de 

koop toe. Blij dat de konijnen nu veilig zijn, 

hopen we het beste voor de arme hamster… 

En dan mogen we nog in ons handen wrijven 

dat de vrouw contact met ons opnam om van 

haar konijnen verlost te worden. Het kan name-

lijk ook anders… Eind mei liep vriendin van de 

opvang Carsta met haar honden in het bos en 

vond een zwart konijntje. Het kostte niet veel 

moeite het dier te pakken, het was sterk verma-

gerd en verzwakt, met kapotte oren vol met 

oormijt. Het diertje moest direct naar de die-

renarts. Het was te zwak om zelf te eten en 

moest gedwangvoerd worden. Of de voormali-

ge verzorgers van het ko-

nijntje nu zo naïef of ge-

woon achteloos waren, het 

blijft na al die jaren nog steeds schokkend hoe 

men een dier zo aan zijn lot over kan laten… 

Gelukkig maakt het dier het nu weer goed. 

Wie adopteert er een konijntje op afstand? Dit 

kost maar €6,50 per maand en met deze virtue-

le adoptie ondersteunt u alle konijnen op de 

konijnenberg!  

O 
p 14 maart bracht de 25-

jarige Fleur Verduin een 

bezoek aan onze opvang. Zij 

en haar familie volgden en 

steunden Melief al langer, maar ze was 

nog nooit bij de dieren geweest. Gelukkig 

sterkte wat ze zag en meemaakte haar in 

haar voornemen. Fleur liep al eerder de 

Vierdaagse van Nijmegen. Dit wil ze dit 

jaar weer gaan doen, maar dit keer laat ze 

zich sponsoren. Na haar bezoek was ze 

volledig overtuigd dat ze zich voor Stichting 

Melief zal laten sponsoren!  

Er is inmiddels een speciale sponsorpagina aan-

gemaakt en de eerste bedragen zijn al binnen-

gekomen. Fleur is vol goede moed om de Vier-

daagse, die dit jaar van 21 - 24 juli voor de 99e 

keer plaatsvindt, weer uit te lopen. Sponsort u 

haar ook? Dit kan via de speciale sponsorpagi-

na:  

www.devierdaagsesponsorloop.nl/fleur-verduin 

V 
ogel- en Egelopvang Delft trok begin 

juni bij ons aan de bel. Ze hadden 

13 witte Leghorns opgevangen die, 

waarschijnlijk ‘voor de grap’ in een 

achtertuin waren neergegooid. De dieren had-

den, te zien aan hun bleke kammen, nog nooit 

daglicht gezien. Ze hielden een hele volière, 

bedoeld om wilde vogels op te vangen, in de 

vogelopvang bezet. Vrijwilliger Luc maakte van 

de nood een deugd: hij bracht de DierenLot 

dierentransportambulance vol met in Sögel 

ingeleverde kleding naar het inzamelpunt in 

Rotterdam, reed door naar Delft en bracht de 

dames mee terug. De kippen genieten inmid-

dels van hun welverdiende daglicht en scharrel-

mogelijkheden in Sögel. 

13 legkippen 

in een  

achtertuin… 

loopt de Vierdaagse voor Melief! 

Dieren als wegwerpartikel...  

Fleur 

Fleur Verduin  

op bezoek in de opvang 

De gedumpte legkippen na binnen-

komst in de quarantaine 

Gedumpt in 

het bos.. 
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D 
insdagmorgen 23 juni belde er een 

vrouw bij ons aan. Ze had de avond 

ervoor tijdens een wandeling ge-

dumpte cavia’s bij een picknickta-

fel in het buitengebied van Sögel aangetroffen. 

Ze had hen laten zitten, want ze had zelf thuis 

geen dieren en ze wilde er nu alleen even mel-

ding van maken en de foto’s op haar telefoon te 

laten zien. En nee, ze had nu geen tijd om ons 

voor te rijden naar de plek of het voorval ook 

nog telefonisch bij het Ordnungsamt van Sögel 

te melden, zodat ze daar ook op de hoogte 

zouden zijn van het gebeurde. De logica hiervan 

ontging ons volledig, 

want door hen moeder-

ziel alleen achter te la-

ten, kon niemand zeg-

gen of de dieren de 

nacht overleefd zouden 

hebben of misschien 

zelfs al door een hond 

gepakt zouden zijn… 

Maar goed, ze gaf de 

dieren nog een verlate 

kans, want wij sprongen 

direct in de auto op zoek 

naar de dumpplek.  

Na enig gezoek vonden we de picknicktafel, met 

op het eerste gezicht twee open, lege dozen 

eronder… Maar toen we in het kleinste doosje 

keken, bleken er drie cavia’s in te zitten. Of 

waren het er nu vijf…? Bij nader onderzoek 

bleken het er toch drie, een korthaar en twee 

langhaar. De twee bolletjes die we ook voor 

cavia aangezien hadden, bleken twee enorme 

viltballen aan de rug van de twee langhaarca-

via’s te zijn! Twee enorme dikke dreadlocks, 

waarin zelfs mos groeide… 

We inspecteerden de omgeving op andere die-

ren, maar het leek toch alleen om deze drie te 

gaan. Ook de dagen erna von-

den we geen andere cavia’s 

meer. De enorme viltballen bleken zeer een-

voudig te verwijderen, waarna de diertjes er 

verder eigenlijk naar omstandigheden goed 

uitzagen. Het is een raadsel hoe de vorige eige-

naar de dieren zo heeft kunnen behandelen dat 

dit kon ontstaan, terwijl het praktisch geen 

moeite was om even weg te halen… Maar ten-

slotte liet de persoon zijn dieren ook zonder 

pardon in gevaar achter, dus eigenlijk is het niet 

zo verbazingwekkend. Na een quarantaineperi-

ode zullen de cavia’s bij de groep Melief-cavia’s 

gaan wonen.  

Zwaar verwaar-

loosde cavia’s 

Gedumpt in het 

buitengebied 

van Sögel 

Zondag 30 augustus  

van 11.00 tot 17.00 uur 

→→→ Rommel– en infomarkt 

– tombola – vegan food 

Maar vooral: een ontmoeting 

met de dieren in de opvang! 

Bijna 1000 bezoekers vorig 

jaar… zien we u dit jaar ook? 

Ook dit jaar organiseert de Nederlandse Vereniging voor Veganisme een bustrip! 

Inschrijven via: http://www.veganisme.org/2015/06/24/dagtrip-gnadenhof-melief-2015/ 

Open  

Dag  

2015 

Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

De vindplaats 

bij Sögel 
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Natuurgeneeskundige Praktijk      www.nei-therapie.nl 

www.wawolliekringloop.nl 

Utrecht 

Haaksbergen 

Goor 

Fred Peters 

www.hoevederegenboog.nl 

U kunt het boek bestellen door het totaalbedrag van de hoeveelheid items 

die u wilt bestellen over te maken op de volgende bankrekening  

IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Melief,  

o.v.v. de hoeveelheid en welke items en uw adres.  

Prijs is inclusief verzendkosten!  

Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, kunt u 

mailen of bellen (i.v.m. afwijkende verzendkosten) met Jacqueline Winters, 

die de verzending verzorgt: jlwinfra@gmail.com of +31(0)10 4207399.  

Boek 

hardcover 

248 pagina's 

Uitgeverij 

Droomvallei 

per stuk € 20,-  

Melief shop 

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 !! 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

… en laat iedereen kennismaken met ons belangrijke werk! 
nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 

Soetensstraat 18 

2586XS 

Den Haag 

070-3387010 

http://www.healthfoam.com | http://www.medischematrassen.nl  

Clown        Miepie 

clownmiepie.nl 

We zamelen nog steeds kleding in voor de dieren! 

Inzamelpunten:  

Driedistel 11 in Rotterdam 

Venneperweg 506 in Beinsdorp 

Dit bracht tot nog toe op: 

2014    2015 

1e kwartaal: 250 kg  1e kwartaal: 1050 kg 

2e kwartaal: 405 kg  2e kwartaal: ruim 1600 kg 

3e kwartaal: 1090 kg  Totaal: 6140 kg =  

4e kwartaal: 1745 kg   2150 Euro 

Dus uw moeite wordt beloond en de dieren hebben er baat bij! 

http://www.healthfoam.com/
http://www.medischematrassen.nl/

