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De afgelopen maanden waren bij Melief, zoals altijd, hectisch. Veel mensen bena-

derden ons vanwege het feit dat dieren in nood of eenvoudig weg te veel waren. 

Helaas verkeren we niet in de situatie dat we alle dieren kunnen helpen. Wij pro-

beren bij elke aanvraag altijd helder te krijgen of een dier in nood verkeert en 

bedreigd wordt in zijn of haar bestaan.  

Ondanks dat wij Melief al ruim 14 jaar officieel runnen, blijft dit soort beslissingen 

nemen nog altijd net zo moeilijk als toen wij met dit werk begonnen. Ook in ge-

vallen waarbij een dier niet binnen onze criteria van noodgeval past, en het dus 

bijvoorbeeld beter naar het asiel gebracht kan worden, omdat het dier nog goed 

te bemiddelen is, blijf je eraan denken en maken wij ons altijd zorgen of het goed 

terecht zal komen. De keren dat in die jaren tegen ons gezegd is, dat wij de laat-

ste strohalm zijn of dat, als wij niet helpen, het dier doodgemaakt wordt, zijn he-

laas ontelbaar. En zo wordt het probleem, dat andere mensen hebben 

(veroorzaakt), meestal in een korte mail of tijdens een kort gesprek ineens ons 

probleem. 

In deze nieuwsbrief voorbeelden van dieren waarbij we ons niet af hoefden te 

vragen of er nodeloos gedreigd werd, of dat de dieren echt in nood waren. Lees 

verderop maar eens het verhaal waarin Lothar vertelt over de slachter die hij aan 

de telefoon kreeg! En over de groep poezen, die hun verzorgers verloren en zoe-

kend naar eten rond het verlaten huis liepen. Soms hoeven we er de deur niet 

voor uit, waarvan acte in het verhaal over de konijntjes, die zonder ook maar een 

doos bij ons over het hek werden gezet.  

Dankzij uw trouwe steun hebben we voor al deze dieren weer het grote verschil 

kunnen maken tussen de dood of een heerlijk leven hier op de boerderij! Wij 

bedanken u daar vanaf deze plek hartelijk voor, namens deze dieren! We hopen u 

met de verhalen in deze nieuwsbrief te overtuigen dat u Melief niet voor niets 

steunt. U kunt iedere zaterdag tussen 14 en 16 uur komen kijken hoe fijn de die-

ren het hebben in hun nieuwe familie. Of wellicht zien we u op zondag 27 augus-

tus, als tussen 11 en 17 uur onze jaarlijkse Open Dag plaatsvindt! 

 

 

 

PS1: Doordat Lothar vorig jaar zo lang afwezig was, zijn we er extra van door-

drongen geraakt, dat de basis van de opvang op zeer weinig schouders berust. Als 

deze basis zou bezwijken, waar we natuurlijk niet van uitgaan, mogen de dieren 

natuurlijk nooit de dupe worden! Daarom moeten we er ook aan werken om on-

ze financiële basis stabieler te maken, zodat we te allen tijde mensen van buiten-

af aan kunnen trekken, om te zorgen dat de dieren niets te kort komen, mocht 

Lothar, Marc of iemand anders van de dagelijkse medewerkers plotseling uit ge-

schakeld raken. Om deze reden vindt u in deze editie een bon om iemand anders 

ook donateur van Melief te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw enthousiasme 

voor ons werk ook over kunt brengen op die éne dierenvriend in uw omgeving 

die nog geen donateur is. Als degene de bon invult en naar ons opstuurt, zijn er 

zo vele dieren mee geholpen  

PS2: Wij kunnen u altijd meer bonnen toesturen!  

Lieve dierenvrienden, 

Voor nu veel leesplezier! 
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T 
egelijk met de wekker werden 

wij opgebeld. De vrouw aan de 

telefoon, die op weg was naar 

haar werk, had in het voorbijrij-

den aan de boerderij 2 konijntjes op het 

fietspad bij ons hek gezien. Ze was uitge-

stapt om het tweetal te vangen en toen 

dat niet lukte hen terug richting voortuin 

te loodsen, aangezien ze zich op het fiets-

pad naast de autoweg bevonden. 

In de tuin schoten als een afgevuurde raket 

twee doodsbange konijntjes langs ons 

heen. Met handigheid en veel geluk vingen 

wij de twee mannetjes. Bijkomend van de 

vangstress met koffie in de hand zagen wij 

ineens nog een derde konijntje lopen… Dit 

was nog lastiger te vangen dan de voor-

gaande twee… Met het vangen van het 

derde konijn ontdekten wij nog een vierde 

dier! 

Einde van de ochtend hadden wij 

4 konijnen gevangen, 2 rammen 

en 2 voedsters. Helaas stierf een 

van de twee vrouwtjes al na een 

paar dagen ten  gevolge van eer-

dere verwaarlozing. De twee ram-

metjes werden gecastreerd. Pre-

cies vier weken nadat de konijn-

tjes hier gedumpt waren kreeg 

het overgebleven vrouwtje ba-

by’s. Geschokt stelden we vast 

dat de diertjes dood geboren en 

misvormd waren... Gelukkig 

verkeren de drie volwassen die-

ren inmiddels al in een veel be-

tere conditie! 

V 
ia de e-mail kregen wij eind 

maart van een medewerk-

ster van de dierenambulance 

de vraag of we een bokje op 

zouden kunnen nemen. Het kleine 

dwergbokje was gevonden op een car-

poolplaats. Hij was van daaruit in een 

wei met schapen gesprongen en jaagde 

hen achterna. Dit werd bij de dierenam-

bulance gemeld. De familie van de me-

dewerkster van de dierenambulance, die 

hem tijdelijk in huis nam, gaf hem de 

naam Mister Stinky. Aangezien deze jon-

gen nog niet gecastreerd was, deed hij 

zijn naam alle eer aan. Bokken spuiten 

namelijk urine over hun sik heen, waar-

mee ze vervolgens hun domein afbakenen. 

Stinky stond in quarantaine totdat hij ge-

castreerd zou worden, maar zijn (zwavel) 

lucht rook je op het hele terrein. Zijn oor-

merken waren eruit geknipt voor hij ge-

dumpt werd, zodat de eigenaar niet meer 

te achterhalen is. Billy-

bob is overigens ook een 

geitenbokje dat hier al 

jaren op de boerderij 

leeft en ook ooit op een 

parkeerplaats gevonden 

is. Mr. Stinky heeft na 

zijn castratie inmiddels 

zijn plek in de kudde 

veroverd. 

O 
p een ochtend in mei ston-

den er in alle vroegte 2 men-

sen met drie piepkleine, on-

derkoelde kittens aan de 

deur. Geschatte leeftijd 14 dagen. In de 

nacht was de moeder zwerfpoes doodge-

reden voor de deur, vertelde het echtpaar. 

De kleine kittens waren aan het gillen om 

hun moeder. De warmtelamp werd tevoor-

schijn getoverd en de flesjes kittenmelk 

waren in een mum van 

tijd warm. Door de zeer 

intensieve verzorging 

van Marc groeit het 

gespuis als kool. Toen 

de oogjes open gingen 

zagen zij dat de goede 

zorgen van een mense-

lijke moederkat afkom-

stig waren. De baby’s 

waren zo schattig, dat 1 

foto op Facebook ervoor zorgde dat er 

verschillende mensen in Nederland en Bel-

gië als een blok voor hen vielen. En dus 

was een veilig huis voor de toekomst in 

twee gezinnen direct veilig gesteld! 

Maak kennis met :   Mr.Stinky - gedumpt op een P&R-plaats 

1, 2, 3, nee…  

4 konijnen in de tuin!! 

Moeder doodgereden... 3 weesjes 



 

 

D e naam van dit hondje is 

heel Nederlands, maar 

toch liggen haar roots in Span-

je. Een organisatie haalde haar 

naar Nederland toen ze nog 

onder het jaar was. Ze werd 

geplaatst bij een echtpaar. 

Maar Fien vertoonde nogal 

wat ongewenst gedrag, en 

deze mensen hadden alles voor haar over: 

van gedragstherapie tot Bachbloesemthe-

rapie en alles wat er tussenin zit. Maar 

Fien werd steeds nerveuzer en begon te 

bijten. Ze blafte 

snel en veel, en 

had chronisch 

diarree. Het echt-

paar was ten 

einde raad en 

nam contact op 

met het asiel 

waar Fien vandaan 

kwam. De beheerder van het asiel wist 

dat Fien’s plaatsingskansen nihil waren en 

nam contact met ons op. Fien mocht hier 

komen en blafte de eerste week onop-

houdelijk. Wij negeerden haar geblaf, 

gepiep en zenuwachtige gedrag. Dankzij 

de roedel en de juiste omgang met haar 

probleemgedrag, lijkt ze in deze situatie 

eindelijk op haar plaats. Haar grote vrien-

din is Cookie, het Chinese hondje dat de 

pot ontliep, en het tweetal rent onver-

moeibaar spelend door de hondenweide! 

Het is geweldig en we zijn dankbaar om te 

zien, dat honden hier zo vaak weer tot 

bloei zijn gekomen door het naleven van 

hun gebruiksaanwijzing en door de rust, 

stabiliteit en zekerheid van de roedel. 

D 
e man vertelde dat hij slager 

was en nu nog 3 dagen per 

week in het slachthuis werkte. 

De baas van het slachthuis 

had een ezelhengst van 6 jaar oud gekocht 

voor zijn zoontje. Maar zoals dat zo vaak 

gaat met dieren, was na enige tijd de lol er 

voor het kind af. Dus moest het ezeltje 

geslacht worden. De slachter was inmid-

dels op het dier gesteld geraakt en kreeg 

gewetensproblemen om zo’n mak en jong 

ezeltje dood te maken. Hij kocht het dier 

vrij en nam het mee naar huis. De ezel 

mocht op een weitje staan van de gemeen-

te. Want er had daar altijd een ezel staan 

grazen, maar die was onlangs overleden. 

Echter na 3 maanden kwam er een andere 

burgemeester die besloot dat de ezel weg 

moest. Maar de slager had geen idee waar 

de ezel nu heen moest. Gelukkig wist zijn 

vrouw via een kennis van het bestaan van 

Gnadenhof Melief. Dit was dan ook de re-

den dat de slachter ons belde. 

Lothar: “Toen ik vroeg wat het dier boven 

het hoofd hing als wij het niet zouden op-

nemen, kwam daar een duidelijk en kort 

antwoord op, namelijk: slachten. Omdat 

wij wisten dat dit geen dreigement was, 

maar de man de daad bij het woord zou 

voegen, zeiden wij direct ja, hij mag ko-

men!!” 

En zo trok de eerste ezel, ge-

naamd Adriaan, bij ons op de 

permanente opvangboerderij 

in. De dieren hier op de boerde-

rij zijn het echt wel gewend dat 

er nieuwe bewoners komen, 

maar deze diersoort was toch even een 

ander verhaal. Zodra Adriaan begon met 

balken wisten de andere dieren niet hoe 

snel ze een schuilplaats moesten zoeken. 

De 40 honden sloegen aan en een wolk van 

katten vloog richting hooi- en strobalen om 

zich te verschuilen, zo’n kabaal kwam daar 

in één keer vrij! 

Omdat Adriaan eerst parasietvrij moest 

zijn en gecastreerd moest worden, ver-

bleef hij lang genoeg in zijn quarantainestal 

voor de dieren om aan het gebalk te wen-

nen. Helaas verliep de castratie niet hele-

maal zonder complicaties, maar inmiddels 

verhuisde Adriaan naar een eigen stukje 

“Hallo, je 

spreekt 

met de 

slachter…” 

Lothar vertelt:  

“In de eerste instantie dacht ik toen ik de telefoon opnam kort aan een flauwe 

grap. Toen de man het herhaalde bleek al snel dat het geen grap was. Mijn 

adem stokte en ik dacht: dit is iemand die de hele dag dieren dood maakt! 

Daar hang ik nu mee aan de telefoon! Al snel herpakte ik mijzelf.” 

Adriaan 

Helmut 

Fien 



 

 

D eze foto is gemaakt tijdens één van 

de wandelingen met de honden die 

we dit voorjaar maakten 

met 7 kinderen van de logo-

pedische kleuterschool in 

Sögel. Elke dinsdag komt 

het groepje helpen op de 

boerderij. De kinderen voe-

ren bijvoorbeeld sla aan de 

kippen en eenden, of vullen 

de grote stal met vers stro. 

Maar vanwege de ophok-

plicht voor pluimvee konden de kinderen 

de boerderij niet bezoeken. Dus mochten 

ze 7 honden uitlaten in het bos. Ook bij 

deze activiteit zien we 

dat zelfs het stilste kind opbloeit bij het 

contact met dieren. En de dieren genieten 

er ook zichtbaar van. Op deze manier pro-

beren wij ook de kinderen respect voor de 

dieren bij te brengen. En daar doen we het 

voor!  

De logopedische kleuterschool Sögel is 

een dagopvang, waar kinderen tot 6 jaar 

met een vertraagde 

of verstoorde 

spraakontwikkeling 

begeleid worden. 

weide met schuilstal.  

De nieuwe diersoort op de boerderij hield 

niet alleen de dieren bezig, ook wij verdiep-

ten ons in het houden van ezels. Het was al 

snel duidelijk dat een ezel alleen houden 

geen optie is, aangezien ezels groepsdieren 

zijn. Sterker nog, het alleen houden van 

ezels is in Niedersachsen verboden. Jill nam 

contact op met Noteselhilfe e.V. en Lothar 

en Marc hadden contact met mensen van 2 

andere organisaties die ezels opvangen. Er 

kwam iemand van Noteselhilfe e.V. bij ons 

kijken of onze opvang geschikt is om ezels 

te houden, zodat we één van hun ezels in 

nood zouden kunnen helpen.  

Maar vrijwilligster Madita had haar ogen 

ook niet in haar zak zitten en ontdekte bij 

een bekende van haar een ezeltje dat alleen 

in de wei stond. Madita legde contact met 

de kennis en ze hoorde dat de man bij wie 

de ezel woonde, erg op het dier gesteld 

was. Het probleem was echter dat al zijn 

goede bedoelingen naar Helmut de ezel 

toe, precies de verkeerde waren. Helmut 

werd alleen gehuisvest en had door het op 

een vette weide staan, een harde vetrol in 

zijn nek, iets dat levensbedreigend kan wor-

den. Ook had hij pijn bij het lopen en was 

wat door zijn hoeven gezakt. De ezel maak-

te een ongelukkige indruk, iets wat de eige-

naar ook zag nadat we hem vertelden dat 

paarden geen gezelschap zijn voor een ezel. 

Helmut had in het jaar dat de man hem 

had, nog geen 1 keer gebalkt. Aangezien de 

man absoluut geen soortgenoten erbij wil-

de nemen, besloot hij voor het welzijn van 

Helmut te kiezen en afstand van het dier te 

doen. Een goede daad, waarvoor de man 

absoluut te prijzen is, want hoe vaak ge-

beurt het niet dat mensen dieren uit egoïs-

me houden zonder te willen kij-

ken naar de welzijnseisen voor 

het dier.  

Helmut mocht bij Adriaan komen 

wonen! Een mooiere combinatie 

was niet denkbaar, Helmut was al 

gecastreerd en, net als Adriaan, 6 

jaar oud. De volgende dag zijn 

Madita en Lothar met Helmut 

naar de Melief-boerderij gelopen, 

aangezien Helmut onmogelijk in 

een paardentrailer te krijgen was, 

volgens de eigenaar. De eerste 

ontmoeting tussen Adriaan en 

Helmut was geweldig om te zien. 

Maar ook Helmut moest in qua-

rantaine voor onderzoek van de 

dierenarts en voor de bestrijding van para-

sieten. Inmiddels is ook Helmut wormvrij en 

mocht hij Adriaan vergezellen op het (door 

de schapen afgegrazen) speciaal voor hen 

afgezette stuk weide.  

Vanaf de eerste minuut zijn de twee ezel-

tjes onafscheidelijk en samen struinen ze 

over hun landje. Deze ezelweide zal de ko-

mende tijd nog meer ezelproof gemaakt 

worden. Er moet nog een stuk bestraat 

worden en er moet een plaats komen waar 

de twee kunnen zandbaden. 

Onderweg met Helmut naar de boerderij 

Wordt u adoptiefouder van 

één van deze lieve ezels?

Stort dan uw bijdrage van-

af 12,25 Euro per maand 

onder vermelding van 

'adoptie Adriaan’ of 

‘adoptie Helmut' op bank-

rekening 

NL48TRIO0212171445.  

Alvast ontzettend bedankt!  

Adriaan in quarantaine, in afwachting van de castratie 

Educatie 



 

 



 

 

IMPRESSIES VAN 

“GNADENHOF MELIEF” 



 

 

E 
r was eens… een familie die poe-

zen had. Veel poezen, die ieder 

jaar weer meerdere nesten kre-

gen. Iedereen in de buurt kende 

de vrij terug getrokken familie en de 

zwerm katten rond het huis. Anderhalf jaar 

geleden zijn wij er aan de deur geweest 

met folders over het neutraliseren en regi-

streren van je kat, iets wat toen inmiddels 

in de gemeente (naar voorstel van Melief) 

al verplicht was voor poezen die buiten 

komen. We boden hen aan dat ze onze 

vangkooien mochten lenen of dat wij de 

vangactie op ons zouden nemen, inclusief 

vervoer naar de dierenarts. Al onze aanbie-

dingen wees de vrouw des huizes af, ze 

beloofde beterschap en zou contact opne-

men met haar dierenarts. Terwijl wij in de 

tuin stonden schoten er een paar hele ban-

ge katten weg. Op ons aandringen stuurde 

ook de betreffende gemeente waar de 

familie woonde een brief met een dwin-

gend advies om de bestaande kattenpopu-

latie te laten helpen.  

Nog regelmatig reden wij langs het huis, 

het lag er somber bij. Het huis viel op tus-

sen alle keurig netjes onderhouden huizen 

met bijbehorende 

tuinen. Het poe-

zenhuis zag er 

verlaten uit en de 

tuin was verwil-

derd tot aan de 

straat. Bijna anderhalf jaar na ons eerste 

bezoek vernamen wij dat de bewoners van 

het poezenhuis in de afgelopen maanden 

in korte tijd achter elkaar gestorven waren. 

Pas na een aantal dagen werd ontdekt dat 

de laatste bewoner overleden in de wo-

ning lag. De hond des huizes wist te ontko-

men en zwierf over straat. 

De gemeente voerde de eerste dagen de 

achtergebleven katten, het aantal werd op 

drie geschat. Na een aantal dagen nam 

iemand het voeren over. De betreffende 

vrouw staat (ook bij ons) wel om haar 

voerkunsten bekend, maar ook om het feit 

dat zij geen dieren laat castreren of sterili-

seren en de problemen hiermee dus nog 

groter maakt dan dat ze al zijn. 

Toen de tragedie ons ter ore kwam, zijn wij 

gelijk ter plekke gaan kijken hoeveel dieren 

er in nood waren. In de eerste instantie 

zagen we drie doodsbange katten weg-

schieten in de verwaarloosde tuin. Wij na-

men contact op met de gemeente en zei-

den dat wij de dieren zouden gaan voeren 

en het vangen ook op onze schouders zou-

den nemen.  

Lothar probeerde met eten de katten te 

lokken zodat we konden inventariseren om 

hoeveel dieren het zou gaan. Marc ging op 

de boerderij alle vangkooien  ophalen. Ter-

wijl wij met het eten en de vangkooien 

bezig waren, zagen wij dat er nog katten in 

huis rond liepen. Het was het begin van 

het weekend en dus was er niemand van 

de gemeente bereikbaar. Wij ontdekten 

dat de achterdeur niet afgesloten was en 

wij besloten het huis in te gaan om dieren 

uit hun benarde positie te verlossen.  

Dit stukje begon als een sprookje met ‘er 

was eens…’, totdat wij binnen stonden in 

de grootste nachtmerrie die je überhaupt 

verzinnen kunt…. Meters oppervlakte met 

poep, de banken waren als kattenbakken 

gebruikt… er viel geen 15 cm te ontdekken 

waar geen poep lag. Elke vuilnisbak op de 

hoek van de straat ziet er nog schoner uit. 

Wij waren geschokt, het feit dat er 2 we-

ken daarvoor nog iemand in dit huis had 

gewoond en dat de katten onder zulke 

erbarmelijke omstandigheden hadden 

moeten leven. Boven was, vernamen we 

van een bekende van de familie, al 2 jaar 

niemand meer geweest, maar de katten 

waren er duidelijk wel geweest. Tijdens 

ons bezoek ontdekten wij op de bovenver-

dieping ook nog eens 2 overleden katten… 

Deze waren totaal vergaan, een skelet en 

dikke plukken vacht lieten zien dat in deze 

enorme smerigheid twee katten het loodje 

hadden gelegd. En waarschijnlijk al in de 

tijd dat wij met folders aan de deur waren 

geweest… 

Ondanks dat de bevindingen die we had-

den gedaan echt, maar dan ook echt vrese-

lijk waren, besloten wij dat we de dieren, 

die hier in grote nood aan het overleven 

waren, moesten helpen. Lothar inventari-

seerde hoeveel katten er kwamen als hij 

twee of drie keer per dag ging voeren. Bin-

nen twee dagen wisten wij dat er drie gro-

te katers waren en een kleintje, en twee 

volwassen poezen met dikke buik en twee 

kleine poezen. De kleinere dieren waren 

kittens uit december 2016 wist een omwo-

nende te vertellen. Het hele stel rammelde 

van de honger. Wij hadden de vangkooien 

neer gezet met 

voer erin, maar 

nog niet op 

scherp om ze te 

vangen.  

Na een paar da-

gen liepen de 

meesten dieren 

goed de kooien 

in en was er een 

afspraak met 

onze dierenarts 

Kattendrama... 

Grote angst bij ons in de 

quarantaine... 

Katten in en om het verlaten huis... 



 

 

gemaakt. De kooien werden op scherp 

gezet en de dierenarts rekende op onze 

komst met plusminus vijf katten. De eerste 

vangactie verliep boven verwachting goed, 

vijf katten in totaal! 

De dagen erop werden nummer 6 en num-

mer 7 gevangen. De dieren waren zo ont-

zettend wild dat ze allemaal een roesje 

moesten krijgen bij de dierenarts. Pas als 

de katten bedwelmd waren, kon er bloed 

afgenomen worden voor een katten aids- 

en leukosetest. De dieren werden tegen 

parasieten behandeld en kregen een chip. 

De katers werden gelijk gecastreerd. Alles 

verliep als een geoliede machine bij onze 

dierenarts. Totdat kater nummer 7 tot 

twee keer toe positief getest werd op FIV, 

het virus dat kattenaids veroorzaakt… 

Kattenaids in een opvang waar veel katten 

zijn, is een grote nachtmerrie, omdat be-

smetting van de andere katten altijd op de 

loer ligt. Vandaar dat wij alle nieuwe 

katten op FIV testen. Aangezien wij geen 

aparte ruimte of verblijf voor zo’n dier 

hebben omdat in elke ruimte al wel een 

bijzonder geval woont, moesten we drin-

gend op zoek naar een veilig adres voor de 

kater… Gelukkig was een collega-

dierenbeschermer bereid hem nog een fijn 

verder leven te 

geven met twee 

hoogbejaarde 

poezen..  

Dat de zevende 

kater FIV had, 

was erg schrik-

ken… gelukkig 

was de rest ne-

gatief getest. 

Wat ook erg 

schrikken was, 

was het feit dat de zwart-witte kat num-

mer 8, die nog gevangen moest worden, 

maar over de drukke straat bleef overste-

ken. In de periode de laatste bewoner 

overleed, waren er ook al twee katten van 

dezelfde populatie dood gereden… We 

gingen ervanuit dat nummer 8 een poes 

was, omdat haar buik wel een voetbal leek, 

zo rond.  

Buurtbewoners waren erg aardig en bereid 

tot helpen. Bij twee adressen mochten we 

de vangkooien neerzetten. Een dikke week 

van twee tot drie maal per dag de kooien 

controleren ging voorbij. We zagen de 

poes niet meer en waren bang dat ze haar 

kittens ergens buiten had gekregen. Dat 

zou echt vreselijk zijn, omdat dan de vol-

gende wilde generatie gevormd zou wor-

den.  

Na een laatste avondrondje keek Lothar of 

overal het voer op was. Tegelijk zag hij 

bij controle van de voerbakjes in huis, 

dat er een kat binnen zat en zwiepte de 

deur achter zich dicht. De kat was nu 

ingesloten in huis, maar nu kwam het 

moeilijkste. Wij moesten haar nog in 

een vervoersbox zien te krijgen. Geluk-

kig zijn Lothar en Marc, die ook snel 

opgetrommeld was, zeer goed op elkaar 

ingespeeld. De arme kat sprong tot aan 

het plafond en viel drie keer agressief 

naar hen uit, maar toch lukte het hen 

haar uiteindelijk te vangen. We brach-

ten haar naar de dierenarts, waar ze een 

roesje kreeg. We lieten haar achter voor 

de test en zouden indien nodig gebeld 

worden. Lothar hield het niet meer uit, 

omdat de vorige kat ziek bleek te zijn, 

en belde toch zelf. Maar gelukkig was de 

test negatief, dus dat was goed nieuws! 

We moesten haar wel à la minute komen 

halen, want ze zou elk moment kunnen 

bevallen van 6 kittens… Snel werd thuis 

een kraamkooi gemaakt, tegelijkertijd 

werd bevestigd dat ook één van de andere 

poezen zwanger was…. 

De laatste stand van zaken is dat inmiddels 

alle katten, behalve de twee aanstaande 

moeders, geneutraliseerd zijn. De zwart-

witte poes heeft het, nadat we haar in al-

lerijl van de dierenarts moesten halen, nog 

een week volgehouden, voordat de weeën 

begonnen! Aangezien de poes al ouder is 

en dus vele nesten heeft gehad, waren de 

weeën niet krachtig genoeg. Vier kittens 

kwamen zonder hulp ter wereld. Daarna 

volgde er nog een kitten doordat de die-

renarts de weeën weer opgewekt had mid-

dels een injectie. Voor nummer 6 was de 

poes te zwak en moest het arme dier een 

keizersnede ondergaan. Aangezien haar 

buik toen toch geopend was, werd ze gelijk 

gesteriliseerd. 

De gecyperde poes zette twee weken na 

haar aankomst haar kroost op de wereld. 

Ook dit verliep niet probleemloos. Een van 

haar vier kinderen was misvormd. Waar-

schijnlijk kwam dit doordat de groep vol-

wassen katten allemaal aan elkaar verwant 

zijn, wat dus inteelt veroorzaakt. 

Wij hebben uiteindelijk dus 8 katten gevan-

gen op dit adres. Maar na 2 weken waren 

wij in totaal 17 katten rijker!!! Voor de 9 

kleine bengels zijn wij nog hard op zoek 

naar goede permanente huisjes! 

Stelt u zich eens voor: als wij in deze situ-

atie niet hadden bestaan, hoe zou dit dan 

afgelopen zijn in deze plattelandsomge-

ving? Dankzij uw trouwe steun is een ac-

tie zoals deze mogelijk en konden wij de 

katten redden uit een hele benarde situa-

tie en nog veel meer nageslacht en het 

daarmee gepaard gaande dierenleed 

voorkomen! 

Kattendrama... 

Zwaar verwaarloosde woning... 

Een gecompliceerde bevalling... 



 

 

O p een donderdag in november 2011 

werden we gebeld door een maat-

schappelijk werkster. Ze begeleidde een 

gezin dat niet goed voor hun 8 maanden 

oude baby goed zorgde. Ook maakte ze zich 

ernstige zorgen om hun 12-jarige hond, die 

broodmager was en haast niet meer buiten 

kwam. Bij de dierenarts was al lange tijd 

niet meer geweest. Ze vroeg zich zelfs af of 

hij wel gevoerd werd…. 

We spraken af dat ze zou proberen de hond 

bij de eigenaars weg te praten en hem bij 

ons zou brengen. Eenmaal hier bleek de 

hond, een Rottweiler-Labradorkruising, su-

perlief en om te huilen zo mager. Eerst 

maar naar de dierenarts met Plato, zoals hij 

bleek te heten. De eigenaresse, die mee 

was gekomen, deed zonder blikken of blo-

zen afstand van het arme dier en wist ter-

loops nog even te melden dat Plato als pup 

al van het balkon gegooid was. Bij de die-

renarts bleek Plato ook nog testikel-kanker 

te hebben en moest zo nel mogelijk gecas-

treerd worden. De eerste dagen kon hij zijn 

voer niet binnenhouden, zo klein was zijn 

maag geworden. Maar binnen 3 dagen was 

hij al 2,5 kilo aangekomen.  

Voor Plato was het alsof hij bij 

ons thuiskwam. Wij 

vreesden in 

het begin 

of hij 

het 

wel 

zou 

overle-

ven. 

Maar hij 

kwam langzaam 

aan, en was op een 

gegeven moment zelfs te zwaar. Maar 

we konden het niet over ons hart verkrijgen 

om een dier, dat honger geleden had, op 

dieet te zetten… Plato was echt de goed-

heid zelve. Nooit gegromd of gehapt. Niet 

naar honden en niet naar mensen. Iedereen 

kende hem als de gezette hond die altijd 

even een aai bij je kwam halen. Dat deed hij 

zeker het laatste half jaar al niet meer. Hij 

maakte buiten een rondje en wist niet meer 

hoe hij naar binnen moest. Hij was nage-

noeg blind door een bindweefselafwijking.  

Medio maart van dit jaar paste 

Moniek op de 

opvang. Plato 

was niet 

lekker. 

Eerst 

leek hij 

nog 

wel wat 

te willen 

eten en drin-

ken, maar ’s zon-

dags wilde hij niets 

meer, dus nam Moniek hem mee naar 

de nooddierenarts. Inmiddels poepte hij 

liters puur bloed. De dierenarts dacht aan 

een darmtumor en zei dat het een kwestie 

van dagen zou zijn voordat hij zou sterven. 

Wij kozen ervoor om Plato te verlossen van 

zijn zieke lichaam. Hij is 18 jaar oud gewor-

den. Wij zullen zijn gemoedelijke, vredige 

karakter voor altijd missen.  

Rust zacht, lieve Plato… 

In Memoriam - Dag lieve Plato... 

Plato bij  

binnenkomst... 



 

 

U kunt de artikelen bestellen door het 

totaalbedrag van de hoeveelheid items 

die u wilt bestellen over te maken op 

de volgende bankrekening  

IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: ING-

BNL2A t.n.v. Stichting Melief, o.v.v. de 

hoeveelheid en welke items en uw 

adres. Prijs is inclusief verzendkosten!  

 

Voor bestellingen vanuit het buiten-

land of een grotere hoeveelheid, 

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

kende verzendkosten) met Jacqueli-

ne Winters, die de verzending ver-

zorgt: shop@stichtingmelief.nl of 

+31(0)10 4207399.  

Melief shop 

Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

Doorlopende machtiging SEPA 
 
Stichting Melief   Driedistel 11   3068 NB Rotterdam   Nederland 
Incassant ID: NL62ZZZ243497330000    
Kenmerk machtiging: wordt per brief medegedeeld 
 

Ik ondersteun Stichting Melief graag met (s.v.p. keus doorhalen en/of aankruisen en aantal en totaalbedrag invullen): 
 

⃝ de adoptie op afstand van ____ klein dier / kleine dieren, te weten  

___ kip / ___haan / ___eend / ___volièrevogel / ___konijn / ___cavia / ___duif,  

 voor een maandelijkse donatie van € 6,50 per dier = in totaal € ____,____ per maand Naam van dier(en):____________________ 

 
⃝ de adoptie op afstand van ____ groot dier / grote dieren, te weten  

__hond / ___kat / ___gans / ___zwaan / ___pauw / ___geit / ___schaap / ___pony / ___mini-varken / ___varken / ___rund /___ezel ,  

 voor een maandelijkse donatie van € 12,25 per dier = in totaal € ____,____ per maand Naam van dier(en):____________________ 

 
⃝ € 2,- per maand ⃝      € 4,- per maand  ⃝      € 6,- per maand  ⃝      € _____  per maand  

⃝ € 20,- per jaar ⃝      € 40,- per jaar  ⃝      € 60,- per jaar  ⃝      € _____  per jaar  
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Melief doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens financiële ondersteuning in de vorm van een periodieke donatie en uw bank om doorlopend een bedrag 

van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Melief. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Land: 

Rekeningnummer IBAN: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Plaats & datum: 

Handtekening: 

Stuur deze machtiging s.v.p. in een gesloten envelop, voorzien van postzegel, naar: Secretariaat Stichting Melief, Driedistel 11, 3068 NB Rotterdam 

 



 

 

Natuurgeneeskundige Praktijk      www.nei-therapie.nl 

www.wawolliekringloop.nl 

Utrecht 

Haaksbergen 

Goor 

Fred Peters 
www.hoevederegenboog.nl 

Voor alle antwoorden op vragen aan uw dier! 

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 

www.healthfoam.com | www.medischematrassen.nl  

Clown        Miepie 

clownmiepie.nl 

Zondag 27 augustus  

11.00 tot 17.00 uur 

→→→ Infomarkt – tombola – vegan food – live music  

Maar natuurlijk vooral: een ontmoeting met de dieren in de opvang! 

Bijna 1000 bezoekers vorig jaar… zien we u dit jaar ook? 

Open Dag 2017 

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

