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Melief Nieuwsbrief
Daksi en Mop

Beste sympathisanten,
Zo aan het einde van het jaar heb je toch altijd de neiging om terug
te kijken op de afgelopen maanden en een soort balans op te maken.
Voor Marc en mijzelf als oprichters van Stichting Melief in 2003
was afgelopen jaar enorm pittig. Een jaar waarin heel veel werk
verzet is om de locatie geschikt te maken voor de verschillende
diersoorten. Een jaar waarin de onwetendheid van de inwoners uit
de omgeving zich leek te uiten in een golf van negativiteit. Het verplicht gescheiden leven van ons beiden gedurende het grootste
gedeelte van de week doordat er in Nederland een inkomen voor
onszelf verdiend moet worden. Het weken / maanden lang ontbreken van vrijwilligers zodat een (vrijwillige werkweek) van onze zijde
gemiddeld zo’n 80 tot 100 uur inhield. De vele onvoorziene herstelwerkzaamheden aan de boerderij die ineens acuut noodzakelijk
waren… En dan ben ik (Lothar) ook nog eens een dikke week opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat ik zo goed als zeker de
ziekte van Lyme heb. Niet iets waar je zo weer vanaf bent.
Bovenstaande schrijf ik niet op om te klagen, het is meer om even
een idee aan u te geven waar we tegenaan gelopen zijn. Gelukkig
heeft 2007 veel meer positieve aspecten in petto gehad, zoals het
zien van de dieren in hun nieuwe grotere verblijven. Een zeer geslaagde open dag die er mede voor gezorgd heeft dat de plaatselijke bevolking zijn / haar mening ten positieve bij kon stellen, en
gelukkig hebben ook enkele vrijwilligers zich na deze dag aangemeld. Ook zijn we erg blij met de Nederlandse vrijwilligers die zijn
komen helpen. En last but not least: we hebben dit jaar weer kunnen rekenen op uw steun als donateur of adoptiefouder waardoor
alles voor de dieren gerealiseerd kon worden en dat is ronduit geweldig!!!
In deze nieuwsbrief komen wat belevenissen in een notendop
voorbij, we zouden graag alles met u willen delen maar dan zou
het een heel tijdschrift gaan worden! Een goed en gelukkig nieuw
jaar voor mens en dier toegewenst!
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Billybob, Ralph-Hennes en Merlin
inds
augustus
woont
geitenbok Billybob bij Melief en
haar geiten- en
schapenclan.
Billybob komt van
Billybob
een kinderboerderij waar hij door de dierenambulance was gebracht. De ambulancemedewerkers hadden
hem opgepikt op een parkeerplaats, waar hij volgens de berichten al dagen rondzwierf. De
eigenaar natuurlijk onvindbaar,

het dier was daar
dus waarschijnlijk
gedumpt…
Medewerkers van
de kinderboerderij
vroegen vervolgens of het dier
hier mocht komen,
aangezien hun
boerderij vol zat.
Inmiddels is hij door dierenarts
Peter Klaver gecastreerd en
heeft hij het reuze naar zijn zin.
Begin december kregen we
een wanhopig telefoontje van
mensen die geen andere uit-

Deze 2 (honden)meiden zijn
hier waarschijnlijk aan de
weg over het hek heen gezet, het was eind november.
Aangezien Daksi een kruising teckel is en Mop een
kruising pekinees was het
voor de dames niet moeilijk
om onder de poort door te
gaan en naar de dichtstbijzijnde supermarkt te lopen,
zo’n 3 minuten lopen verderop, waar meer mensen
te vinden zijn. De beide
hondjes hebben hier een
hele dag op de parkeerplaats gelopen, wat tevens
enorm gevaarlijk was aangezien er ook veelvuldig
door deze dieren de weg
overgestoken werd (waar
men met 100 km/u aangereden komt).
Toevallig ging Lothar die
avond boodschappen doen
en zag het wanhopige twee-

de gedumpte dames...

weg zagen dan hun twee bokken in te laten slapen. De twee
waren ooit gered van de slacht
en werden vervolgens ingezet
om het gras wat de paarden
niet opaten weg te werken.
Maar de twee, met de namen
Ralph-Hennes en Merlin bleken
hun slechte naam als geit waar
te maken. De laatste wapenfeiten, na op verschillende weitjes
van verschillende eigenaren
gestaan te hebben, waren het
kaalvreten van de fruitbomen
en het uit de omheining jagen
van de schapen…de eigenaren
konden nergens heen met de

tal iedere voorbijganger
begroeten. Navraag bij de
supermarkt, bezoek aan
twee dierenartsen, telefoneren met gemeente en politie, het leverde allemaal
niets op om een mogelijke
eigenaar te achterhalen.
Nu lijkt het er dus sterk op
dat de hondjes gewoon
doelbewust gedumpt zijn, er
heeft zich tot op heden bij
bovengenoemde instanties
nog niemand gemeld. Bovendien was de pekinees in
een zeer verwaarloosde
toestand aangetroffen, smerige vacht en gehandicapt
door een blind oog. De kruising teckel blijkt drachtig te
zijn volgens de dierenarts
en zal op korte termijn haar
pups op de wereld zetten…
Het is triest om te zien dat
deze dieren even het vertrouwen in alles kwijt waren
wat zich uitte in angstbijten
en een enorme onzekerheid, het is geweldig om
anderhalve week later te
zien dat deze 2 meiden
kanjers zijn die al een
plaats in de al aanwezige
roedel hebben veroverd en
hier rondlopen alsof ze
nooit ergens anders hebben
gewoond…
dieren, inslapen leek de enige
optie na veel rondbellen. Maar
Melief streek haar hand over
het
hart…
De eigenaren
hebben
toegezegd de
twee financieel
te zullen
ondersteunen.
Ralph-Hennes en
Merlin
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Kittens, kittens en nog eens…
Bijna wekelijks staan er hier kinderen of volwassenen aan de deur
met één of meerdere kittens in de
handen, ‘haben wir gefunden’
wordt er dan gezegd. We moeten in
deze omgeving blij zijn dat mensen
überhaupt de moeite nemen om
deze dieren langs te brengen, omdat bijna alle ongewenste kittens
hier nog steeds tegen de muur
worden gegooid of een verdrinkingsdood sterven. We nemen de
diertjes op die vaak ook in een
slechte conditie verkeren, zwart
zien van de vlooien, een dikke
wormenbuik hebben, ernstig last
hebben van niesziekte of gewoon
niet ouder dan een paar uur zijn.
We nemen deze dieren aan (wat
gebeurt er anders mee?) maar
onze capaciteit is ook niet oneindig
en herplaatsen mogen we niet van
het Duitse Veterinäramt. Al met al
een lastig parket, aangezien de
mensen hier over het algemeen
hun kat niet laten steriliseren of
castreren en het dus water naar de
zee dragen blijft.
Tegenvaller:
Door het droge voorjaar was er
amper aan hooi te komen. Ons
land is ook gehooid, maar dat is
maar gedeeltelijk geslaagd. Door
de natte zomer is het stro bijna
onverkrijgbaar en anders onbetaalbaar geworden. Ook de voerkosten
zien we per week stijgen doordat
de graanoogst dit jaar slecht was
en er een groeiende vraag is. Dit
zijn tegenvallers voor de stichting.
Wist u dat alleen de hanen, kippen,
pauwen en fazanten hier al zo’n
900 kilo voer per kleine drie weken
weg peuzelen!!!!!
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Eerste Open Dag in Sögel groot succes!

kijken waar we nu al die maanden zo hard aan gewerkt hebben. Maar ook een aantal
nen verschillende weides tot
e 15e september
mensen die aangaven echt
was het dan eindelijk hun beschikking hebben gevoor de dieren te komen, wat
zover: na maanden kregen.
een verademing voor ons was
hard zwoegen om
aangezien we in een boerenVanuit de vorige locatie in
het voor alle dieren zo ideaal
Rockanje vertrok een touring- gebied zitten waar een dier
mogelijk te maken, konden
donateurs, adoptiefouders en car die op weg naar Sögel 36 altijd van nut moet zijn, en dan
mensen ophaalde. Samen met wel meestal als maaltijdonderandere geïnteresseerden het
de geïnteresseerde Nederlan- deel. Het was voor ons ook
nieuwe onderkomen van de
dieren van Stichting Melief be- ders die met eigen vervoer uit heel belangrijk dat men hier in
zoeken. Men kon met eigen
Nederland vertrokken kwamen de omgeving een positieve
indruk op zou doen, aangezien
ogen komen aanschouwen dat we daarmee op 0ngeveer 70
er al een tijdje vreemde verhapersonen. De dag voor de
de honden een eigen speellen over ons de ronde deden.
open dag heeft er een artikel
weide hebben gekregen, de
Zelfs zo ernstig dat het Veterikatten veilig over het erf kunover Gnadenhof Melief in de
nen lopen zonder bij de weg te Ems Zeitung, een veel gelezen näramt al is komen controleren
regionale krant, gestaan. Ver- of we echt geen dieren fokken
kunnen komen, de konijnen
voor de vivisectie…
een konijnenberg van 300 m2, der hebben we een paar wede watervogels een zwemvijken van te voren in de omgeIedereen heeft op zijn of haar
ver van 180000 liter en de gei- ving wat posters verspreid.
gemak tussen de dieren rondten, schapen en hangbuikzwij- Maar we hadden niet durven
hopen dat er zo- gelopen en alles rustig kunnen
veel belangstel- bekijken, al dan niet onder het
genot van een hapje en een
ling zou zijn,
waardoor we uit- drankje. De reacties waren
over het algemeen genomen
eindelijk op een
bezoekersaantal positief, er waren zelfs een
van zeker 200 tot aantal mensen die gelijk aan250 mensen uit- boden vrijwilligerswerk te willen komen doen, van wie er al
kwamen!
een aantal ook daadwerkelijk
begonnen zijn. We kijken met
Waarschijnlijk
vooral ingegeven een goed gevoel terug op dedoor een gezon- ze eerste open dag in Duitsde dosis nieuws- land en hopen dat het volgend
Mensen en dieren genoten zichtbaar van het
jaar weer zo’n succes zal zijn.
gierigheid kwasamenzijn
men jong en oud

Plato de Amsterdammer

edio juli is er een mannetjes pauw hier gekomen die voor
veel consternatie in een woonwijk in Amsterdam zorgde. Het
dier was weggelopen bij de plaatselijke kinderboerderij en
schreeuwde ‘s nachts de hele buurt wakker. Dit doen mannetjes pauwen met name in de paartijd. Niet iedereen kon deze serenades
in de vroege uurtjes waarderen, wat zich uitte in vele doodsverwensingen, het gooien van stenen, en beschietingen met een katapult. Plato
liet zich hier niet minder door horen, de plaatselijke kinderboerderij wilde
het dier niet meer terug omdat er al een “nieuwe” was aangeschaft.
Enkele buurtbewoners sloegen de handen ineen en gingen op zoek
naar opvang voor deze ongewenste buurtbewoner. Hij mocht hier komen om de al aanwezige vrouwtjes pauw Paulien en haar man gezelschap te houden, en dus eindelijk een veilig thuis te krijgen. Hier aangekomen hadden we verwacht dat Paulien de aandacht van twee hanen
wel interessant zou vinden. Ook hadden we een beetje vrees hoe de
hanen zich onderling zouden gaan verdragen. Maarja, wat zullen we
zeggen, het is heel anders
gelopen, de hanen zijn onafscheidelijk, Paulien loopt
ook regelmatig bij hen maar
zoekt de aandacht vooral bij
de kippen op. Iedereen weet
dat een pauw haan zijn verentooi gebruikt om te imponeren en zijn staart zo
prachtig uitwaaiert, hier doet
Paulien haar bruine rokje
omhoog en probeert zo een
kip of konijn te verleiden…
de pauwen met z’n drieën
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Wilt u Stichting Melief nog
meer helpen, dit kan!

Aangezien de stichting volledig afhankelijk is van giften
en donaties zou het geweldig zijn als er meer donateurs
en adoptiefouders bij zouden komen.
Al enkele jaren hebben we een redelijk stabiele groep
donateurs / adoptiefouders, maar dit zullen er door stijgende kosten echt meer moeten worden. Kent u mensen
in uw omgeving die ook gek zijn op dieren en een goed
doel willen steunen laat hen dan ook deze nieuwsbrief
lezen en maak hen attent op de mogelijkheid om Stichting Melief te steunen.
Wat u nog meer kunt doen:
Cartridges en oude gsm’s inzamelen, hiervoor krijgen
wij een vergoeding, voor meer inlichtingen mail of bel
Jeroen Koedam van Menodi: info@menodi.nl of 0183630983
Weggooi petflessen inzamelen (thuis, op school, op
de (sport)vereniging), ook hiervoor krijgen wij een vergoeding, voor meer inlichtingen wat betreft inleveren
bel 010-4207399
Meespelen in de Sponsorloterij waarbij u aangeeft dat
u speelt voor Stichting Melief (als u al algemeen meespeelt kunt u dit veranderen) zodat vijftig procent van
de opbrengst (3,40 euro van ELK lot) besteed wordt
aan de dieren in de opvang van Melief.
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pen eerder die avond had
Assie is een welsh-terriër die hier sinds
Juul en
Open
dag
Juliët
en openstelling
gezien, was dolblij dat we ons
anderhalve maand verblijft. Via de honAssie
deze twee dieren ontden uitlaatservice waar ze vaak verbleef
Sögelnverwachts en on- over
fermden. Hij bood dan ook
is ze hier gekomen. Haar vorige eigenaar had haar op 6-

O

pompbediende, die het dum-

verhoopt moesten
we in de nacht
naar Nederland,

alle medewerking, een doos
voor de dieren werd gehaald,
een appel aan stukjes gesneden en een muntje voor
een kopje koffie (voor
ons) gaf hij ook nog! Met
de twee konijntjes gaat
het momenteel hartstikke
goed. Meneer is gecastreerd, mevrouw was gelukkig niet drachtig.

jarige leeftijd in huis genomen omdat Assie een afgedankt product van een broodfokker was. Een goede
daad van de vorige eigenaar, helaas wilde deze de zorg
onderweg
voor Assie niet tot het einde volbrengen. Reden hiervoor
naar onze
was de aanschaf van een nieuwe woning en het soms
bestemming
niet meer op kunstopten we
nen houden van
even bij een
de urine door Astankstation.
sie. Volgens de
Toen we van
voormalige eigede parkeer- Juliët...
naar een onmogeplaats wegrelijke combinatie
den zagen we plots in het
met maar één uitgras bij de vangrail twee
weg, inslapen bij
dwergkonijnen wat onwende dierenarts.
nig heen en weer hobbelen
Heeft Assie daar
op nog geen 10 meter van
Assie de Welsh-Terriër
nu viertien jaar
de snelweg af.
voor
moeten
worGelukkig hebben we deze
omneus
vervolgens gezond geeuthanaseerd te worJeppie, met een duidelijk zichtbare plek den,
aan zijn
diertjes gelijk kunnen vanden…
Gelukkig
heeft degene van de uitlaatservice Assie
gen, we hebben vrijwel altijd
...en
Juul
aan
een
nieuw
onderkomen
geholpen bij Stichting Meeen schepnet bij ons. En de
lief. Assie kan hier nog lekker van haar laatste (hopelijk
Tip: Heeft u deze nieuwsbrief gelezen?
nog) jaren genieten.
Gooi hem niet weg maar geef hem door !

V

rijdag 17 augustus heeft
een aantal dierenvrienden 50 vleeskonijnen
weggekocht bij een particuliere handelaar van 16(!) jaar.
Ook drie wilde konijnen en een
zevental haantjes en een kip werden door deze mensen vrijgekocht.
De betreffende jongen had in een
donker schuurtje alle dieren gehuisvest in kooien die, inclusief
bodem, volledig van draadgaas
zijn, net als de huisvesting die ook
wordt toegepast bij vleeskonijnen in
de bio-industrie.
Reden voor het wegkopen van
deze dieren waren de erbarmelijke omstandigheden waarin de dieren leefden en het feit
dat de hele inventaris weggekocht
kon worden waardoor dit bedrijfje
ten einde zou komen. De mensen
die deze dieren wilden vrijkopen
hebben Stichting Melief gevraagd
of deze bereid was de dieren op te
vangen. Aangezien Stichting Melief
een opvang is voor dieren die mishandeld of verwaarloosd zijn of met
de dood bedreigd worden, werden
de konijnen met open armen ontvangen bij de opvang.
38 vleeskonijnen zijn naar onze
permanente opvang gekomen, de
overige 12 drachtige voedsters zijn
bij andere opvangcentra ondergebracht. Bij aankomst zijn de dieren
direct in quarantaine gegaan en is
er een dierenarts gekomen die de
dieren onderzocht heeft. Veel konijnen hadden last van diarree, oogontstekingen, oorontstekingen
(scheve koppen), abcessen en last
van hun bewegingsapparaat. En
naar uiteindelijk bleek, ook myxomatose. Ondanks hun slechte ge-

gelgeving aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie voor
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Dat er eerder opgetreden had moeten worden blijkt duidelijk uit de
antwoorden van de minister op de
Kamervragen van de Socialistische
Partij en de Partij voor de Dieren
naar aanleiding van het bericht in
de Volkskrant (20 augustus 2007)
over het opkopen van de konijnenfokkerij. De minister stelt in haar
beantwoording dat het in het geval
van dergelijke particuliere fokkers
met winstoogmerk om commerciële
bedrijven gaat die door de Algemene Inspectie Dienst moeten worden
gecontroleerd, als het om klachten
gaat. Verder stelt zij dat er voldoendrinknippel en voer
en meer is niet verde regelgeving is die de konijnen
eist. Het zijn overibij een particuliere fokker kunnen
gens niet alleen de
beschermen en dat het niet nodig
is betere regelgeving te maken om
vleeskonijnen die zo
misstanden te voorkomen. Dit is
gehuisvest worden,
onjuist: de enige regelgeving die er
steeds vaker fokken
over de huisvesting van konijnen is,
particulieren onder
is de PPE Verordening Konijnen,
deze omstandighedie door de branche zelf is opgeden raskonijnen voor
steld. De enige groep die bij deze
de verkoop in dierenverordening baat heeft zijn de kowinkels.
nijnenfokkers zelf, de konijnen lijAl jaren is bekend dat
den er helaas niet minder om. Kowildhandels zich ook
in laten met dergelijke
nijnen mogen nog altijd in kleine
de hobby van een 16-jarige jongen...
kooien geheel van draadgaas gepraktijken en zoals in
huisvest zitten, de voedsters zitten
dit geval zelfs particugeïsoleerd terwijl konijnen groepslieren de opdracht geven om wilde staan symbool voor de duizenden
dieren zijn, en een vroegtijdige
konijnen in deze draadgazen gevleeskonijnen die dagelijks lijden
uitval van 10 procent wordt norvangenissen te fokken voor de
onder omstandigheden die deze
maal geacht. Dit wetende sterkt dit
verkoop in hun zaak. De klant
dieren ook gekend hebben. Deze
koopt zogezegd een wild konijn,
actie van dierenvrienden heeft een onze mening dat konijnen door hun
stressgevoelige karakter en het
dat dit dier onder erbarmelijke om- vervolg gekregen: dinsdag 13 nostandigheden heeft geleefd en
vember is op het Plein in Den Haag lijden daardoor volkomen ongeschikt zijn om gehouden te worden
nooit daglicht of gras heeft gezien
het zwartboek Konijnen in de hel
als productiedieren.
wordt er natuurlijk niet bij verteld.
door het ontbreken van goede rezondheid leken de dieren enorm op
te leven in de grote stal voorzien
van stro en hooi.
Het is buitengewoon triest dat iedere particulier 5 tot 7 konijnen in een
draadgazen kooi mag huisvesten
die nauwelijks groter is dan 60 bij
50 cm. De Landelijke Inspectie
Dienst van de Dierenbescherming
komt deze praktijken steeds vaker
tegen en staat machteloos toe te
kijken, simpelweg omdat er nauwelijks regelgeving voor deze dieren
is. De kooien hebben de minimale
afmetingen, de dieren hebben een

Het is buitengewoon schokkend dat
deze dierkwellerij legaal is door het
ontbreken van goede en degelijke
wetgeving waardoor bijvoorbeeld
de LID (Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming) daadwerkelijk
actie zou kunnen ondernemen en
deze praktijken uit kan bannen.
Van de 38 vleeskonijnen die opgenomen zijn bij Stichting Melief heeft
het grootste gedeelte het helaas
niet overleefd, ondanks dat alle
mogelijke middelen zijn ingezet om
de dieren te redden. De overgebleven dieren zijn geluksvogels en

Slachtkonijnen uit de konijnenhel…

ieder dier een dierwaardig leven!

Aan:

bezoekadres: Friesenweg 5
49751 Sögel, Duitsland
Telefoon: 0049-(0)5952-200657
stichtingsadres / secretariaat /
donateursadministratie:
Anjertuin 29
2662 DE Bergschenhoek, NL
e-mail: info@stichtingmelief.nl
internet: www.stichtingmelief.nl
www.gnadenhofmelief.de
Bank: 21.21.71.445
IBAN: NL48 TRIO 0212171445, BIC:
TRIONL21
Giro: 4364678
IBAN: NL68 PSTB 0004364678, BIC:
PSTBNL21
t.n.v. Stichting Melief te Bergschenhoek

SPIKE R.I.P.
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* TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST *
De basis van Gnadenhof Melief is gelegd, maar er blijft natuurlijk
werk aan de winkel. Hieronder een greep uit de projecten die nog
op stapel staan, hulp (ter plaatse en natuurlijk financieel) is altijd
welkom!

Er gaan met zoveel dieren
natuurlijk regelmatig dieren
dood, soms noemen we een
dier nog even extra.
Helaas is de bok Spike begin
december na een dag ziek
geweest te zijn overleden, de
oorzaak is niet duidelijk. Onderzoek door de dierenarts en
een behandeling tegen een
gestopte penswerking hebben
helaas niet mogen helpen.
Spike heeft anderhalf jaar bij
Melief gewoond en genoot er
iedere dag van om met de
kudde de wei op te gaan...

Slaan van een waterput om de waterkosten te drukken
Renovatie van de daken van de stallen zodat we van alle lekkages af zijn
Bouw van een degelijke quarantaineruimte, zodat zieke en nieuwe dieren indien nodig naar behoren apart gezet kunnen worden
Vernieuwen van de waterleidingen in
de stallen (alles is verroest en nu onbruikbaar) zodat niet alles met één
hele lange slang en emmers van water
voorzien hoeft te worden
Renovatie van de keuken in de stallen
zodat kattenbakken en voerbakken
binnen met warm water schoongeWerk in uitvoering… de
maakt kunnen worden ipv in weer en
wind buiten met water uit de regenpijp dieren passen zich aan
Aanleg buitenwasbak onder de overkapping, zie hierboven
Elektrische bedrading in stallen vervangen, heel belangrijk voor
het verzekeren van de veiligheid van de dieren
Aanleggen van terreinverlichting zodat in geval van nood ‘s
nachts ook alles goed te zien is

U kunt ons ook vinden op het internet:

www.stichtingmelief.nl
www.gnadenhofmelief.de

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

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar Vermeulen
en Marc Winters van Stichting
Melief. Het afdrukken is gesponsord door drukkerij A-Twee uit
Waddinxveen. De nieuwsbrief
komt vooralsnog 2 keer per jaar
uit en wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, op welke manier dan ook, steunen.

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

Steunt u ons dit komende
jaar weer?

