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Beste sympathisanten,
Alweer de laatste maand van 2008, alweer 2 jaar op de locatie in Sögel! Afgelopen juni bestond Stichting Melief officieel alweer 5 jaar zoals we in de vorige
nieuwsbrief al vermeldden. Door alle drukte is dit eigenlijk zo voorbijgegaan en
zitten we alweer halverwege het 6e jaar...
Wij willen iedereen enorm bedanken die het werk van Stichting Melief mogelijk
maakt: een permanent onderdak bieden aan allerlei verschillende diersoorten
met als gemeenschappelijk raakvlak dat ze allen ooit gedumpt zijn, verwaarloosd
zijn, in beslag zijn genomen of met de dood werden bedreigd!
Marc en ik (Lothar), oprichters van Stichting Melief zetten ons samen met een
klein aantal andere mensen dag en nacht vol overgave vrijwillig in om de dieren
een zo dierwaardig mogelijk leven te kunnen bieden, waardoor velen honderden
kansloze dieren wederom toekomst hebben gekregen. Echter zonder uw financiele of materiële steun hadden we deze dieren dit niet kunnen bieden! Dat we
bijzondere donateurs hebben is overduidelijk, u laat de dieren in deze tijd van
kredietcrisis niet vallen, zodat zij, die het al zo slecht gehad hebben, weer terug
zijn bij af! Wij danken u daar hartelijk voor en wensen u een goed, diervriendelijk
2009!
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Voor nu veel leesplezier !

de verlaten omdat hun gewroet
nadenhof Melief
niet op prijs werd gesteld. De
werd benaderd of
verzorger klopte bij een opvang
hier 3 varkens opvangen konden wor- aan en beloofde gouden berden. Geen hangbuikzwijntjes in gen, hij zou de varkens zowel financidit geval, maar 3 grote (exbioindustrie) varkens. Het ver- eel ondersteunen
haal was als volgt: de varkens, als hen zelf komen
nu 3 jaar oud,
waren als biggetje door een
jongen vrijgekocht. Zijn
ouders waren
hier in eerste
instantie niet
gelukkig mee
maar aangezien het gehele gezin vegetarisch leefde,
werd er beslo- Lothar ontvangt Maya en Willie op
ten een geGnadenhof Melief
deelte van de
boerderij voor deze roze scha- verzorgen,
aangezien de
tjes in te richten. Ze groeiden
eigenaar van
als kool en hun toekomst zag
de opvang
er zonnig uit. Totdat de vader
grote angst
van het gezin overleed en er
niet meer genoeg geld was om voor de diede inmiddels uit de kluiten ge- ren had. Na
twee maanwassen varkens te onderhouden liet de
den. Na een lange zoektocht
bleek iemand bereid de zorg en voormalige
eigenaar het afweten en bleek
dus de dieren over te willen
nemen. Na een tijd nam de in- met de noorderzon vertrokken,
teresse af en moesten de die- hij liet dus ook geen pensioenregeling voor het knorrende
ren van de eigenaar van wie
het land gepacht werd de wei- drietal na. De betreffende op-
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ladimir is een grote witte
(vlees)kalkoen, nu ja…zo
noemt men dat dan. Gelukkig zag de Russische
familie die dit arme dier aan de kant
van de snelweg
vond hem niet zo!
Ze zagen geen
stuk vlees maar
een dier wat in nood
was. De familie
knapte het dier, dat
in shock langs de
weg waggelde, thuis
op. Omdat ze hem
meer gunden dan
hun kleine achtertuintje gingen ze op
zoek naar een permanent onderdak. Bij deze zoektocht
mocht Vladimir zelf mee: toen ze hier
het terrein op kwamen rijden zat meneer pontificaal op de achterbank! Hij
keek uit het raam alsof hij wilde zeg-

gen: Oh, zijn we er al?
Vladimir is waarschijnlijk uit een krat
van een vrachtwagen gevallen en hij
heeft als zodanig al een paar keer
geluk gehad in zijn leven: hij heeft
het overleefd en is door lieve mensen gevonden
die, net als wij,
Vladimir een
prettige kerst
gunnen!
Vladimir is
helaas inmiddels overleden.
Hij bleek op
verschillende
verdekte plaatsen op zijn
lichaam tumoren te hebben, waarvan er één geklapt was. Wij hebben meerdere
keren meegemaakt dat dieren die uit
de vleesconsumptie-keten kwamen
overleden aan nare tumoren...

vang had financiële problemen
en de dieren, die bij aankomst
al in een slechte conditie verkeerden, kregen niet meer de
zorg, voeding en
verzorging die ze
zo hard nodig
hadden. Wij zijn
na de hulpvraag
van de betreffende opvang poolshoogte gaan nemen en inderdaad verkeerden
Maya, Willie en
Horst, zoals de
varkens heten, in
een zeer slechte
toestand. Maya
was zo erg vermagerd dat je elke rib
kon tellen en ze, net
als Willie, doorligplekken had op heup- en
schouderbladen en bij
haar staart open wonden had. De dieren
hadden van ellende
hun schuilhutje gesloopt en er was geen
geld voor stro, ze lagen
dus in de in weer en
wind en stonden van
ellende zand te eten.
De beheerder had de handen
in het haar want dit was vreselijk en ook tegen alle afspraken
in. Ze hadden de eigenaar van
te voren gemeld dat ze enkel

plaats konden bieden maar niet
de verzorging op zich konden
nemen aangezien kennis en
geld ontbrak.
We besloten om de dieren diezelfde week nog naar de opvang te halen. De drie varkens
ploften al snel na het transport
in een dikke laag stro en hebben dagen lang geslapen: ze
werden alleen wakker om te

De
noodkreet
voor
Maya,
Willie
& Horst

VLADIMIR

Lekker groente eten op de weide
met de geiten...

eten. Onze dierenartsen hebben zich keihard ingezet om
deze dieren op te lappen. Inmiddels zijn er heel wat kilo’s
groenten en fruit in de grote
giegels verdwenen… de drie
eten geen banaantje, dit gaat
met trossen tegelijk! Inmiddels
zijn ze hier helemaal thuis en
zijn de dieren weer bijna mooi
op gewicht. Aangezien de drie
gelukkig weer goed eten, zoeken we nu mensen die deze
dieren financieel willen adopteren!
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Charity Buffet
Het 2e Charity Buffet ten gunste van Stichting Melief was
weer een super gezellig evenement, waar met veel plezier
op kan worden teruggekeken.
Zaterdagmiddag 15 november
waren zo’n 40 dierenliefhebbers bijeen in Chinees Vegetarisch Restaurant ‘de Oude
Plek’ in RotterdamLombardijen. Mevrouw Zhou
en haar staf hadden de deuren
weer wijd opengezet voor ondersteuners van de dieren bij
Stichting Melief. Na de openingswoorden werd met veel
smaak een keuze gemaakt uit
een ruim aanbod van allerlei
lekkernijen. Lothar gaf na het
eten een overzicht van de laatste nieuwtjes van het dierenfront. Rond 17.00 uur ging iedereen weer tevreden huiswaarts en konden de dieren
zo’n €1250,- tegemoet zien,
zowaar een fantastisch bedrag! Uiteraard worden alle
deelnemers hartelijk bedankt
en wederom kunnen wij concluderen, dat restaurant ‘de
Oude Plek’ een zeer gastvrije
PLEK is voor dierenliefhebbers!
De vrijwilligers!
Bij deze bedanken we vrijwilligers Gerd, Carsta, Steffi, Luc,
Hanno, Betty, Jolanda,
Ria, Joop en Ria, Jeroen, Peter, Petra, An, Marjan en alle
andere mensen die belangeloos geholpen hebben voor
hun enorme inzet! Mede doordat het meeste werk nog altijd
door een hele kleine groep
mensen gedragen wordt is
jullie hulp onmisbaar voor de
dieren.
En verdere bedankjes!
Iedereen die voer en allerhande spullen of diensten gesponsord heeft willen we langs deze weg ook enorm bedanken,
alles bij elkaar drukt dit de kosten, waardoor de donateursgelden beter verdeeld kunnen
worden. Speciaal vermelden
willen we hierbij Special Pet uit
Capelle a/d IJssel, Gimborn,
de moeder van Sjaan en haar
buurvrouwen voor de blikjes
kattenvoer, Rohe & Sohn uit
Lähden, Chinees-Vegetarisch
Restaurant ‘de Oude Plek’,
Herr Balzer uit Lathen voor zijn
versgemaaide gras en bijbehorende hooiruif en verder iedereen die hier vergeten is of iets
viavia meegegeven heeft!
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e laatste maanden zijn
er een aantal wat oudere Duitse heren aan de deur gekomen die vroegen of hun kippen genade mochten krijgen.
Ze hadden vaak al hun leven
lang kippen voor de eieren
gehad en wilden na deze kippen niet meer aan een nieuw
koppel beginnen. Ze hadden
via de plaatselijke tamtam van
een Gnadenhof in Sögel gehoord en vroegen wat onwennig of hun kippen hier mochten komen. Omdat ze het toch
eigenlijk zielig vonden om ze
de nek om te draaien... De
oude kippen hebben na gedane arbeid hier hun pensioen
gevonden. Mooi dat er voor
de dieren nu een andere oplossing mogelijk was, en ze
nog lekker in de weide kunnen
scharrelen!
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en nieuwe bewoonster die
we aan u voor willen stellen is het 14 jarige hondje
Trixie. Haar eigenaar had
een beroerte gehad en de dochter
van deze vrouw stond hier ’s
avonds met Trixie voor de deur.
Ze kon het hondje zelf niet nemen aangezien ze een herdershond heeft die
andere honden
aanvalt. Trixie
stond te trillen
op haar poten,
ze had namelijk
al een keer eerder meegemaakt dat ze
weg moest,
namelijk toen ze
haar vorige bazinnetje overleefde. Een oud hondje als Trixie maakt in een asiel heel
weinig kans op herplaatsing, dus…
In de avond viel ons gelijk op dat
het dier zo ontzettend veel dronk
en bijna nog veel grotere plassen
leek te doen in huis. Dit terwijl ge-
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zegd was dat ze gezond was. De
volgende dag heeft de dierenarts
gelijk bloed afgenomen en voor
onderzoek opgestuurd. Nog een
dag later liep Trixie heel merkwaardig. We vertrouwden het helemaal
niet en haalden
acuut de dierenarts erbij. De
dierenarts wilde
ons net zelf
gaan bellen omdat
de bloeduitslagen
terug waren waaruit
bleek dat Trixie een
acute leverontsteking had en dus in
levensgevaar verkeerde. Na de nodige injecties en een
kuur van een aantal
weken heeft deze oude bes zich
door dit alles kranig heen geslagen
en speelt inmiddels alsof ze in haar
derde jeugd zit met de andere honden. Trixie slikt momenteel nog wel
medicijnen maar maakt het gelukkig verder goed.

TRIXIE

De open dag op 31 augustus
was een groot succes. We
hebben meer dan 500 bezoekers mogen ontvangen. We
hopen dat de belangstelling
en ondersteuning van ons
werk in de toekomst even
groot zal blijven!

allen tijde voorkomen dat deze big
met een gezicht, van wie ze zijn
persoonlijkheid had leren kennen,
ook de keel doorgesneden zou
worden. Ze belde stad en land af
om een oplossing te
vinden aangezien ze
zelf geen plaats voor
het dier had. Haar email met haar noodkreet bereikte uiteindelijk
ook ons. Na enige beraadslagingen (we moeten nu eenmaal iedere
situatie opnieuw overwegen i.v.m. de dieren die
hier al zijn, de hoeveelheid plaats en de financien) hebben we besloten
dit dier zijn
genadebrood te
geven. Eenverzorging nodig.
maal hier
Wat de boer norhebben we
maalgesproken niet
het dier Tofu
zou doen, deed zij
gedoopt.
wel: ze nam het
Zo’n lief,
diertje in huis. Geaanhankelijk
lukkig werd hij beter.
dier met
Maar hij had inmidzoveel kaBoven Tofu in de weide, onder
dels wel haar hart
rakter doet
gestolen en ze bleef Tofu met Horst tijdens het eten
in niets aan
hem bezoeken op
karbonade
de mesterij. Het varkentje was
denken, maar aan wat je kunt eten
helemaal tam geworden en kon
om deze intelligente wezens te
zelfs meelopen aan de lijn. Maar al sparen: tofu dus! Tofu heeft zich
snel naderde het moment dat de
inmiddels aangesloten bij Maya,
varkens ingeladen zouden worden Willie en Horst en rent iedere dag
om naar hun eindstation, de slach- uitgelaten met zijn nieuwe familie
terij te gaan. De vrouw wilde te
door de wei.
e werden gebeld
door een vrouw die
met een moeilijke
situatie zat… Ze had
opgepast bij een varkensmesterij toen de boer een
weekend weg was. Een van
de biggen was ziek en had

TOFU!

PET-flesjes en
mobiele telefoons
gevraagd!!!
Stichting Melief zamelt oude
mobiele telefoons en PETflesjes in, de Stichting krijgt
hier bij inlevering een vergoeding voor. PET-flesjes
(meeneemflesjes van bijvoorbeeld water of frisdrank)
leveren op het moment het
meeste op voor Melief.
Het netwerk van PETflesverzamelaars breidt zich
als een olievlek uit. Voor een
volle zak met 200 flesjes
krijgt Stichting Melief €7,-.
De broer van de buurman
van de nicht van de oom
van… iedereen lijkt de weggooiflesjes te sparen. Met
als grootste coördinatrice
onze trouwe vrijwilligster
Betty die hierbij omwille van
het vele werk dat zij verzet
even eervol vermeld moet
worden! Spaart u ook mee?
De plek waar de flesjes ingeleverd worden is Rotterdam.
Neemt u gerust even contact
met ons op als u een lading
flesjes heeft via
info@stichtingmelief.nl , dan
kunnen we kijken hoe het
verder geregeld kan worden.
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Kinderen...

O

Iedere dag feest!

p een zondagmiddag stonden er drie kleine kinderen aan de deur met een doos…
De kinderen vertelden dat ze enkele kilometers met de nogal zware doos hadden gelopen. Hun vader had
kittens en een moederpoes in de kelder gevonden. Hij had hen in een doos gestopt en wilde hen in de auto
laden om in het bos te dumpen. De kinderen vonden dit zo zielig en besloten de doos te gaan brengen naar
die éne boerderij in het dorp met al die dieren... Tja daar stonden ze dan met een moederpoes met haar 5 kinderen. We
hebben de dieren opgenomen aangezien er geen enkel ander alternatief voorhanden was op dat moment….
Met de 6 gaat het momenteel goed. De laatste weken zijn er al een aantal keren poezen, meestal kittens, bij het hek
gedumpt. Dit houd in dat de dieren per toeval door ons worden gevonden en dus bloot staan aan de voor katten levensgevaarlijke weg die aan de voorkant loopt. Dit had onlangs nog tot resultaat dat we een kitten vonden in de tuin die net
aangereden was en die we meteen uit haar lijden hebben moeten laten verlossen door de dierenarts. Je zou dan wel
willen schreeuwen: Mensen neem je verantwoordelijkheid en laat je kat toch steriliseren en castreren, dit zou een hoop
dierenleed kunnen voorkomen!
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...met een doos aan de deur

natuurlijk met geen van de
e kolonie agapornissen is dieren gefokt wordt. De nieuwe beuitgebreid, er zijn
nieuwe dieren in
de opvang gekomen. Deze vogeltjes worden ook wel lovebirds genoemd. Waarschijnlijk kent iedereen
deze kleine grappige vogeltjes (vaak dwergpapagaai genoemd) met de
vaak felle kleuren wel.
Maar iedereen die ze ooit
heeft gezien zal zich het
oorverdovend schelle gegil nog beter herinneren!
De vogeltjes zijn vaak
verliefd voor het leven.
Verder dan verliefdheid
zal het hier voor de diertjes
woners komen van een vogelook niet komen omdat er hier opvang voor wilde vogels waar
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LOVE-BIRDS

ze deze dieren niet mogen of
kunnen behouden. Veel van
de vogels zijn gevonden en al
dan niet verzwakt daar binnengebracht.
De love-birds
kunnen als ze
willen ook in de
winter in de buitenvlucht vliegen. Niet alleen
door hun liefdesleven hebben deze vogeltjes het niet
koud, ook de
vorstvrijhouder
in hun nachtverblijf zorgt ervoor
dat deze vogels er nu warmpjes bij zitten.

Tip: Heeft u deze nieuwsbrief gelezen? Gooi hem niet weg maar geef hem door !

n de vorige nieuwsbrief
hebben we u kennis laten
maken met de pony Cindy.
Begin december vorig jaar
belde Martin Hof of we een
pony konden opvangen die
anders doodgeschoten zou
worden. De pony kwam niet
meer buiten omdat haar eigenaar steeds opmerkingen
kreeg over waarom ze zoveel
lag in de wei. Toen Cindy
door Martin bij ons gebracht
werd, zat ze onder de parasieten en kon ze amper lopen.
De dierenarts constateerde
ataxie en een rugprobleem.
We besloten haar, ze was
toen tenslotte ook pas 13 jaar,
een kans te geven om op te
knappen en het per week aan
te kijken. Ze kreeg zware pijnstillers en moest trainen om
weer uit de voeten te kunnen.
Wekenlang liepen we meerdere malen per dag een rondje met haar, steeds iets langer.

A

angezien er heel wat
maagjes gevuld moeten
worden dag in dag uit op
Gnadenhof Melief, heeft
één van onze trouwe vrijwilligsters de stoute schoenen
aangetrokken en is naar de
locale supermarkten getogen. Ze wist enkele van
deze winkels bereid om
hun groenten, fruit en brood
dat niet meer verkocht
wordt, ter beschikking te
stellen aan de dieren. Elke
dag gaat zij dit persoonlijk
overal ophalen en bezorgt

het feestmenu aan huis!
De dieren hebben dus alle
dagen van de week groenvoer tot hun beschikking,
wortels voor de konijnen,
andijvie voor de cavia’s,
voor elk wat wils. Ook de
enorme eetlust van de varkens kan op een gezonde
manier voor een groot deel
worden gestild!
Hulde aan Carsta!

heeft kunnen houden. Ze wilde zelf heel graag doorgaan.
Maar we wisten dat eens het
moment zou komen, eind juni
hebben we toch de moeilijke
beslissing moeten nemen.
Haar voorbeentjes groeiden
krom van de artrose en het
lopen werd strompelen…
Toen het de afgesproken dag
en tijd was, was het het juiste
moment en de juiste beslissing. Ze was die dag al zelf
vroeg van de wei afgegaan en
in de stal gaan liggen. Aan het
begin van de avond heeft de
dierenarts Cindy rustig in de
stal in laten slapen. Alles is
heel rustig verlopen, Lothar
had haar al geprobeerd voor
te bereiden op wat komen zou
en haar nog lekker geborsteld. Ze is met haar hoofd in
Marc’s schoot overgegaan,
verlost uit het gebrekkige lichaam dat haar krachtige
liep ze de hele dag te grazen, Wat een persoonlijkheid, die
geest niet kon dragen.
andere dagen ging ze steeds persoonlijkheid heeft ervoor
gezorgd dat ze het zolang vol Rust zacht, lieve Cindy.
liggen. De hoefsmid is geMet resultaat, al bleef het wisselend en met pieken en dalen, mevrouw stond 's ochtends te hinniken om de wei
op te gaan. Sommige dagen

Rust
zacht,
lieve Cindy

weest om de stand van haar
hoeven te verbeteren, de
meisjes die op woensdagmiddag kwamen konden niet
wachten om haar te borstelen.

ieder dier een dierwaardig leven!
bezoekadres: Friesenweg 5
49751 Sögel, Duitsland
Telefoon: 0049-(0)5952-200657

Aan:

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:
TRIONL2U
Giro: 4364678
IBAN: NL68 PSTB 0004364678, BIC:
PSTBNL21
t.n.v. Stichting Melief te Bergschenhoek

Eigenaar overleden
En dan...
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e laatste maanden zijn
er 22 duiven, 16 eenden, 7 ganzen, 24 kippen en 3 schapen hier
terecht gekomen omdat de eigenaren van de dieren overleden
waren en er met geen mogelijkheid een goed tehuis voor de
dieren gevonden kon worden
door nabestaanden of vrienden
van de overledenen. Ze konden
de dieren wel kwijt maar de bestemming stond dan al vast: de
braadpan. Aangezien wij ook
geen adressen voor handen hadden waar de dieren een onbezorgd leven zouden kunnen gaan
leiden, zijn de dieren hier opgevangen. Vaak is het in dit soort
gevallen zo dat de dieren echt op
de schopstoel zitten, aangezien
het huis verkocht moet worden of
doordat er niemand meer voor de
dieren kan zorgen. Hierdoor worden ze vaak acuut in hun voortbestaan bedreigd. Gelukkig hadden wij een plaatsje voor deze
dieren vrij!
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oor de actie via GEEF SAMEN en enkele
andere initiatieven is de afgelopen maan- Grondwaterput
den geld bijeen gespaard om de waterput update!
te slaan. Deze is van enorm belang voor
Stichting Melief, omdat nu al het water wat gebruikt
wordt als drinkwater voor de dieren en verder voor
alle voorkomende reinigingen zoals kattenbakken,
voerbakken en de diverse stallen, drinkwater uit de
kraan is en dat is niet alleen zonde, maar kost ook
nog eens veel geld…
Helaas heeft het slaan van de put nogal wat hoofdbrekens gekost, pas bij de vierde boring kwam er
Heel veel water nodig...
mooi helder, geschikt water uit de grond. Het bedrijf
Rohe & Sohn uit Lähden heeft deze boringen verricht
zonder daar iets voor te rekenen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Dat het water
van bijna 40 meter diepte omhoog gepompt moet worden, houdt wel in dat we een
zwaardere en dus duurdere pomp dan verwacht nodig hebben. Ook ligt de plek, waar
de put uiteindelijk is geslagen, niet op de plaats die we bedacht hadden, waardoor één
en ander wat meer voeten in aarde heeft dan verwacht. Om de drukketel die tussen de
pomp en de leidingen naar de stallen komt veilig en stabiel te kunnen plaatsen, moest
in de betreffende ruimte eerst nog een vlakke vloer gestort worden. Dit hebben we zelf
tussen de bedrijven door met vrijwilliger Gerd en een vakman gedaan. We hebben nu
iemand gevonden die de waterleidingen naar de stallen aan wil leggen zonder daar
geld voor te vragen. Al met al zullen we het bijeen gespaarde geld hard nodig hebben
voor materiaalkosten en de zwaardere pomp te kunnen betalen. Uw donaties blijven
dus welkom!
Eén en ander duurt door deze omstandigheden dus wat langer dan we gehoopt hadden. Maar dat de nieuwe watervoorziening er komt is een feit! De komende tijd wordt u
verder op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Speelt u al mee in de Sponsorloterij t.b.v
Stichting Melief?

Kijk op www.sponsorloterij.nl of bel 0900-3001400
(20 cpm) voor meer informatie!
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 komende jaar weer?

