
Nieuwsbrief 

U niek aan Stichting Melief is het feit dat alle 
dieren hier even belangrijk zijn, ongeacht soort, 

grootte of herkomst. Een opvang voor alle verschil-
lende huis-,en  boerderijdieren. Melief opende haar 
deuren voor vondelingen, kansloze dieren van parti-
culieren of dieren afkomstig uit de industrie. 
 

I n de opvangsituatie in Rockanje bij Rotterdam, 
waar het allemaal begon, stonden we behoorlijk 

onder druk door de toenemende vraag om dieren op 
te nemen aan de ene kant en de beperkte mogelijk-
heden aan de andere kant. We kregen twee weides 
ter beschikking voor de grazende dieren zoals de 
geiten en schapen. Ook kregen we van de gemeente 
een voormalige vuilstortplaats toegewezen om daar 
de talloze gedumpte hanen op te vangen. We waren 
continu onderweg met jerrycans om de dieren te 
voorzien van water. Na een paar jaar werd ons huur-
contract niet verlengd en hadden we een jaar de tijd 
om ons biezen te pakken. Dit jaar was natuurlijk 
zenuwslopend, want we hadden inmiddels wel de 
verantwoordelijkheid op ons genomen van zo’n 500 
voormalige stumperds. We leefden in een jaar vol 
hoop afgewisseld door wanhoop. De Vrienden Van 
Melief werden opgericht om met ons samen een 
nieuwe locatie van de grond te krijgen. Locaties 
waren er wel te vinden in de omgeving, maar een 
beetje boerderij met stallen en grond was al snel 
boven de miljoen euro. Aangezien Stichting Melief 
destijds ook geen vermogen of spaarpot 
bezat, vielen vele opties weg. Plots over-
leed dat jaar ook nog mijn vader. Hij had 
altijd gezegd dat hij hoopte dat we eens 
een boerderij konden kopen. Door zijn 
overlijden op veel te jonge leeftijd, erfden 
wij een bedrag, waardoor we ineens wat 
meer mogelijkheden hadden om zelf iets te 
kunnen kopen. Toch viel Nederland nog 
steeds af, omdat de prijzen veel te hoog 
waren en dus gingen we noodgedwongen 
over de grens op zoek naar een nieuw 
onderkomen voor Melief. België bleek bij 
nader onderzoek ook boven ons budget te 
liggen, waarna we besloten uit te wijken 
naar Duitsland. We kwamen tij-
dens onze zoektocht 
terecht in het Emsland, 
een agrarisch dunbevolkt 
gebied met een aantal leeg-
staande boerderijen voor 
de prijs van een goed-
koop rijtjeshuis in de randstad.  
 

U iteindelijk, na een lange zoektocht en twee 
weken voordat we uit Rockanje weg moesten 

zijn, tekenden we het koopcontract van de huidige 
boerderij. Met een aantal vrijwilligers werkten we als 
gekken om de nieuwe locatie gereed te maken. Veel 
werk, heel veel werk hebben we verzet om de boer-
derij die al jaren leeg stond enigszins leefbaar voor 
de dieren te maken. Twee weken later namen we 

onze intrek in het nieuwe 
onderkomen in Sögel.  Er was 
nog een lange lijst met pro-
jecten, de zogenaamde ‘to-do
-list’. Dankzij de trouwe steun van u als donateur, 
adoptiefouder of sponsor hebben we de afgelopen 
jaren al heel wat van deze projecten kunnen realise-
ren. En dat blijven we ook doen, met als eerstvolgen-
de grote project de renovatie van het lekkende dak. 
Door deze projecten is de boerderij de afgelopen 
jaren steeds geschikter voor zijn doel geworden en 
inmiddels uitgegroeid tot een professionele dieren-
opvang voor inmiddels zo’n 1200 huis- en boerderij-
dieren, die hier een permanent onderdak genieten.  
 

P ersoonlijk hebben wij de afgelopen 10 jaar als 
tropenjaren ervaren. Van te voren wisten wij 

ook niet wat het precies inhoudt om een permanen-
te opvang voor dieren draaiende te houden. Veel 
mensen zeggen tegen ons dat het net een paradijs is 
en ze graag met ons zouden willen ruilen. Het is 
natuurlijk een compliment, aangezien we er ook 
werkelijk alles aan doen om de dieren een dierwaar-
dig leven te bieden. Toch brengt dit werk een hele 
hoop zorgen met zich mee. Grote zorgen over de 
gezondheidstoestand waarin dieren binnen komen, 
de druk die van buitenaf op ons uitgeoefend wordt 
(‘als jullie niet helpen maken we dit dier dood’), het 
afscheid nemen van dieren die we zo intensief ver-

zorgd 
hebben, zorgen 

omtrent de financiën (kunnen we alles steeds beta-
len) en zo zijn er nog veel meer zaken die voor menig 
slapeloze nacht hebben gezorgd. Ook het zeven 
dagen per week (zwaar) werken met gemiddeld 85 
uur per week zijn zaken die niet in je koude kleren 
gaan zitten. Wij zeggen dan ook vaak dat een opvang 
beginnen niet moeilijk is, maar de opvang dan ook, 
dag in, dag uit, met alles wat erbij kijken komt, in de 
hand houden is weer een heel ander verhaal. En dan 

moeten we eerlijk bekennen dat we eigenlijk best 
trots zijn op ons 10-jarig jubileum en waar we na die 
10 jaar staan! 
 

N atuurlijk zijn wij ook super dankbaar, dankbaar 
dat mede door uw trouwe steun we de afgelo-

pen tien jaar al een paar duizend dieren hebben 
mogen en kunnen helpen. En nog steeds worden wij 
dagelijks ontroerd door dieren die het zo slecht 
gehad hebben en we er mede dankzij u weer boven-
op hebben  kunnen helpen. Doordat we de steun van 
onze Melief-achterban voelen blijven we gemoti-
veerd ons werk voort zetten. Deze achterban bestaat 
uit ‘slechts’ ongeveer 250 maand-donateurs en 400 
jaardonateurs, en is dus een veel kleinere achterban 
dan men bij een opvang van deze omvang zou ver-
wachten. Er moet dan ook continu gewerkt worden 
aan het bekendmaken van het werk van Melief. We 
hopen dat we de volgende tien jaar wederom op 
veel steun mogen rekenen en dat we nieuwe dona-
teurs en adoptiefouders of sponsoren mogen ver-
welkomen, zodat we de dieren deze veilige plek 
kunnen blijven garanderen en dit broodnodige werk 
kunnen blijven voortzetten! Wie daar ook voor zor-
gen zijn de vrijwilligers die in weer en wind komen 
helpen of er op afstand voor zorgen dat alles organi-
satorisch soepel verloopt of Melief promoten en zo 
donaties bij elkaar brengen. Hiervoor bedanken we 
hen nog eens extra vanaf deze plaats! 
 

I n het kader van het jubileum zal de Open Dag op 
zondag 25 augustus een extra feestelijk tintje 

hebben en we hopen u dan ook in de opvang te 
mogen verwelkomen, zodat u met eigen ogen kunt 
zien wat we dankzij u kunnen betekenen  voor de 
talloze bewoners hier! Verder verschijnt er een spe-
ciale, door een trouwe donateur gesponsorde, jubi-
leum- tas, waarmee u gezien mag worden op straat. 

Deze tas zal natuurlijk op de Open Dag 
verkocht worden, maar is ook via de web-

site en elders in deze nieuwsbrief te verkrij-
gen. 

 

W ij hopen dat u, door naar de 
Open Dag te komen, de tas als 

aandenken aan te schaffen (de gehele opbrengst is 
voor de dieren!) of gewoon door deze nieuwsbrief te 
lezen meedeelt in de viering van dit jubileumjaar van 
Stichting Melief! Wilt u een cadeautje geven aan de 
jubilerende stichting? Bezorg Melief dan allemaal 
één nieuwe donateur, zodat we dit belangrijke werk 
in de toekomst nog lang kunnen blijven doen. Dat 
zou het allermooiste cadeau zijn! 
 
Veel leesplezier, ook namens 
Marc, Lothar Vermeulen 

Juni 2013 

Lieve dierenvrienden! 
 

O p 20 juni 2013 bestaat Stichting Melief officieel 10 jaar. Marc en ik 
hebben in 2003 Stichting Melief in het leven geroepen, omdat we al 

een aantal jaren dieren opvingen die tussen wal en schip dreigden te raken, 
en vaak verwaarloosd of mishandeld waren. Aangezien de toestroom van 
dieren zo groot was, besloten we een stichting op te richten, zodat het 
handjevol mensen dat ons langzaamaan financieel was gaan ondersteunen 
officieel donateur werd. Lang hoefden we niet over de naam na te denken, 
aangezien we net een zwaar verwaarloosde geit met haar twee kinderen 
opgevangen hadden met de naam Melief. We vonden het mooi om Melief, 
die nog steeds bij ons woont met haar dochter, symbool te laten staan voor 
onze stichting. Een stichting die ten doel zou hebben nog vele dieren die in 
nood  verkeren en kansloos zijn op te nemen, te laten opknappen en te 
voorzien van een veilig permanent onderkomen...  

10 Jaar 
2013 

2003 



A lles begint in 2003 natuurlijk als Melief en haar 
twee kinderen Veerle en Pepijn bij ons komen 

wonen en Melief symbool wordt van de nieuwe 
Stichting Melief, opgericht als basis van de perma-
nente dierenopvang die uit zou groeien tot de om-
vang die ze vandaag heeft: met ruim 1200 dieren. De 
zwangere, door niesziekte blind geworden boerderij-

poes Luna 
wordt gered 

van het doodslaan door een 
boer met een schep en bevalt 
bij ons middels een keizer-
snee van drie kittens. Ook 
wordt gans 

Gabriël in Schiedam 
gevangen zodat het 
ingegroeide visga-
ren uit zijn poot 
verwijderd kan 
worden…  

D oordat we op meerde-
re plekken ingrijpen 

waar overlast veroorzaakt 
wordt door gedumpt pluim-

vee, ontstaat langzaamaan ons specialisme ‘hanen 
opvangen’. Voor al deze hanen zoeken we een oplos-

sing zodat ze rustig voort kunnen leven 
zonder overlast te veroorzaken. Die 
oplossing vinden we in 2004 in het Ha-
nenbos, een stuk terrein wat we van de 
gemeente mogen gebruiken om de 
hanen op te huisvesten. In 2004 vindt 

ook onze eerste Open Dag 
plaats en komen er geiten, 
schapen, hangbuikzwijn-
tjes, konijnen, ganzen en 
eenden in de opvang wo-
nen.  

Hoe alles begon ... 2003 

2004 

I n 2005 krijgen we, naast het Hanenbos, nog 
twee weides van particulie-

ren in bruikleen om de lang-
zaam groeiende veestapel op 
te huisvesten. Want we ne-
men meerdere dieren op van 
een kinderboerderij, waar, 

zoals op de meeste 
kinderboerderijen, het 
beleid heerst dat er ieder jaar weer 
dieren naar de slacht gaan om 

plaats te maken voor de jonge dieren in het 
voorjaar… Dag in, dag uit rijden we met 
water en voer de verschillende dependances 

af. In het najaar van 2005 
krijgen we het bericht dat 

het huurcontract van het woonhuis (de hoofdlocatie 
van Melief) niet verlengd wordt en begint de koorts-
achtige zoektocht naar een andere locatie om met 
inmiddels 500 dieren binnen 1 jaar naartoe te kun-
nen verkassen… 

D e 
paniek slaat toe… Het 

blijkt onmogelijk te zijn een 
betaalbare nieuwe plek voor de 

dieren te vinden in Nederland… en ook 
in België… Op het allerlaatste nippertje vinden we 
een geschikte boerderij in Duitsland. Wel heeft deze 
boerderij 3 jaar leeggestaan en moet er heel veel 
werk gedaan worden om hem voor de dieren geschikt 
te maken. Op 17 oktober tekenen we het koopcon-

tract en al in no-
vember is alles wat ver-
huisd kan worden naar 
Sögel verhuisd, waar een 
handvol vrijwilligers de 
boerderij samen met 
Lothar zover mogelijk 
opgeknapt heeft om de 
verschillende diersoorten te kunnen huisvesten. 
En dan is er nog de zenuwslopende verhuizing 

van alle dieren en hun benodigdheden. Behalve de 
geiten, schapen en varkens, 
want het blijkt nog niet zo 
eenvoudig die dieren met 
medewerking van de Neder-
landse instanties te laten 
emigreren, als het niet de 
bedoeling is dat ze in hun 
nieuwe Heimat geslacht 
zullen worden… 

2005 

2006 

I n dit jaar komen er, naast de 
dieren van particulieren en 

kinderboerderijen die 
we al opvingen, ook 
steeds meer dieren 
uit de vlees- en zui-
velindustrie bij Melief 
terecht. Zo vangen 
we de melkgeiten-
bokjes Pierre en 
Gilles op, gered van 

het transport richting slacht in Frank-
rijk omdat de melk van hun moeder 
voor menselijke consumptie gebruikt 
moet worden. De twee worden bij ons 
met de fles grootgebracht. Maar ook 
de vleesvarkens Maya, Willie en Horst, 
ooit al eens gered van de slacht maar 
vervolgens door hun redders zwaar 
verwaarloosd,  komen naar Melief. En 
ook big Tofu, die doordat hij op het mestbedrijf ziek 
werd op een bijzondere 

manier de dans van de slacht ontsprong. 
Mede aan de hand van deze dieren 
kunnen we iedereen vertellen hoe ver-
schrikkelijk de omstandigheden voor 

dieren in de industrie zijn, en 
kunnen we laten zien wat een 
bijzondere individuen deze 
geredde dieren zijn, net als hun 
vergeten broers en zussen die 
dagelijks lijden om uiteindelijk 
geslacht te worden… 

L othar blijft zich vastbijten in 
de Nederlandse bureaucra-

tie en het lukt hem de dieren 
die nog in Nederland staan te 
wachten naar Duitsland te krijgen. 
Daar wordt ondertussen ook niet 
stilgezeten. Van de 4 Ha die we tot 
onze beschikking hebben, wordt 
ongeveer 3,5 Ha met gras ingezaaid. 
Alles wordt omheind, er worden 

hekwerken geplaatst, een vijver gegraven, een 
konijnenberg gecreëerd, 
volières worden opge-
bouwd… Langzaamaan krijgt 
het terrein steeds meer 
zichtbare structuur en wordt 
de ruimte voor de dieren 
steeds groter. Iets wat niet 
meevalt met een minimum 

aan vrijwilligers ten opzichte van de situa-

tie in Nederland, maar wat ieder-
een wel komt bewonderen op de 
eerste Open Dag op de nieuwe 
locatie, waarvoor zelfs een tou-
ringcar uit Nederland komt rijden. 
Tussendoor vangen we onder 
meer Victor, het doodsbange hang-
buikzwijntje dat als huwelijkscadeau 
gegeven was en een hele groep slacht-
konijnen, de hobby van een 16-jarige jongen, op. 

2007 

I n dit jaar wordt het 
verblijf van de grote roedel 

honden onder- handen geno-
men en geïsoleerd, en ook worden alle 
elektrische leidingen naar de stallen vervangen en 
aangesloten op een nieuwe meterkast. De mensen in 
de omgeving weten Melief steeds vaker te vinden als 

ze ergens op kittens stui-
ten… Niet gek, want het lijkt 
erop dat alle verantwoorde-
lijke instanties de andere 
kant opkijken en het beleid 
wat betreft (zwerf)katten 
geen prioriteit heeft. Als 

klap op de vuurpijl 
staat er pal bij Melief 
voor de deur een 
slachtbig, waarschijn-
lijk uit de vrachtwagen 
gevallen. Omdat het lijkt alsof ze uit de lucht is 
komen vallen, krijgt ze de naam Engel. 

D e professionalisering wordt door-
gezet! Dit jaar wordt de grondwa-

terput geboord en de waterleidingen 
naar de stallen en weides worden 
aangelegd. De hanenstal krijgt een 
grondige metamorfose, waardoor het 

niet alleen voor de 
hanen comforta-
beler wordt, maar 

ook voor de mensen die de stal 
schoonmaken moeten. Ook 
wordt er een mestplaat aange-

legd, die net als de waterpomp- en leidingen voor de 
helft gefinancierd wordt door Stichting DierenLot. Dit 
alles gebeurt tussen de bedrijven door, want er wor-
den vele kippen, konijnen, 
honden, katten, pony’s en 
varkens opgenomen… 

2008 

2009 

2010 

N u een heleboel verblijven 
in de boerderij op 

orde lijken te zijn, blijkt in 
één keer het dak enorm 
achteruit te zijn gegaan. 
We zetten een inzame-
lingsactie op om de dakre-
novatie te kunnen financie-

ren. Hierbij worden we ondersteund door de dan 
kersverse beschermvrouw van de varkens bij 
Melief, schrijfster Yvonne Kroonenberg. Zij ver-
zint de actie waarbij mensen voor 10 Euro symbo-
lisch een dakpan kunnen sponsoren. De actie die 
tot op de dag vandaag nog doorloopt. Wij blijven 
van de ene in de andere verbazing vallen: kittens 
in een tasje op de tuintafel, vleeskippen van een 

overleden man die, voordat wij 
‘ja, die mogen komen’ hebben 
gezegd, al voor het grootste deel 
door jan en alleman zijn afge-
haald en de uitgemergelde hond 
Plato die door een sociaal werker 
bij een familie wordt wegge-

haald, passeren de revue. 

2011 



D it jaar zal zich moe-
ten bewijzen als het 

jaar waarin nu toch echt de dakrenovatie plaats 
moet gaan vinden. Maar eerst vieren we op de Open 
Dag op 25 augustus het 10-jarig bestaan van de 
dierenopvang Stichting Melief! De permanente die-
renopvang voor dieren in nood, ongeacht of het 

huisdieren, 
zwerfdie-
ren of 

industriedieren zijn. En ongeacht waar ze vandaan 
komen, want ook vanuit heel Duitsland weet men 
ons inmiddels ook al te vinden als het om te luid 
kukelende hanen gaat! Zolang wij een mogelijkheid 
zien een dier in nood bij Melief te kunnen helpen, 
zullen wij ons in blijven zetten om het dier een beter 
leven te geven. En als het niet hier kan, dan probe-

ren wij 
waar 
het kan 
verder 
te zoe-
ken 
naar 
een 
oplossing. We hopen dit werk nog meer decennia te 
mogen doen, voor de dieren! 

S teeds meer 
‘onmogelijke’ 

dieren, wat vaak 
neerkomt op door 
mensen zo behandeld dat ze niet meer in 
de betreffende situatie te handhaven zijn, 
vinden hun weg naar Melief. Zo komt 
onder meer  het hondje Fransje, dat zijn bemiddeling 
extreem moeilijk maakt door bijtgedrag (veroorzaakt 

door mishandeling) in de 

grote roedel wonen, waar hij 
helemaal opknapt. We nemen 
de plofkippen die Wakker Dier 
voor een tv-uitzending liet 
onderzoeken op en de dakpan-
nenactie loopt gestaag door, 
terwijl wij steeds met een 
schuin oog naar het dak kijken 
hoe lang het het nog uit zal 
houden. Ook komen de eerste 

koeien Survivor en Sunshine in slechte conditie bij 
Melief wonen. Door de tragische dood van Sunshine 
verandert alles onverwacht en leeft os Survivor nu 
samen met de in het bos gevonden os Limou en koe 
Isabella LaWinia von Melief samen tussen de geiten, 
schapen en hangbuikzwijntjes. 

2012 

...en hoe het nu is! 2013 

M 
aandag 15 april belde er een man aan 
bij de voordeur. Hij vroeg of we nog 
plek hadden voor een hangbuikzwijn, 
dat zijn broer van een collega voor zijn 

verjaardag had gekregen. Al  drie weken zat het dier 
in een hok zonder ramen van 2 bij 2 meter. En daar 
was het al een paar keer uitgebroken. Hij zocht al al 
die tijd een oplossing voor het varkentje, en reed 
toevallig langs onze boerderij en dacht dat het een 
goed idee was om het hier eens te vragen. Want 
niemand aan wie hij het vroeg wilde een hangbuik-
zwijn hebben. Dus hij wist niet wat hij moest doen, 
maar hij wist wel dat het zo niet kon blijven. En hij 
wist ook wel andere methodes om van het dier af te 
komen, maar nu stond hij hier. Wetende dat de 
uiteindelijke oplossing hoogstwaarschijnlijk niet een 

goed gelukte match met een nieuw baasje zou zijn, 
besloten we dat ze het dier ’s avonds mochten bren-
gen. We bedankten de mannen dat ze voor deze 
oplossing hadden gekozen. En niet voor een 'andere 
methode'… We hebben haar Cato genoemd, Cato 
het verjaardagscadeau. Catootje woont inmiddels al 
samen met de andere hangbuikjes, voor wie ze 
helemaal niet bang is. Maar voor mensen daarente-
gen… Er is nog een lange weg te gaan voordat Catoo-
tje niet meer wegrent als er een mens op haar 
afkomt. Ze zal eerst moeten leren dat ze nu veilig is 
en niet meer voor een moment van lol op iemands 
verjaardag hoeft te zorgen, om daarna in een donker 
schuurtje gestopt te worden… 

H 
et leek erop 
dat hangbuik-
zwijntje Ste-
fan, gered op 

weg naar 

het spareribs-
restaurant 
zoals we in de 
vorige nieuwsbrief al schreven, gewoon langzaam zijn 
draai zou moeten vinden en tot die tijd dan maar als enige 
jeugdige in de groep hangbuiken zou leven. Dat hier snel 
verandering in zou komen, hadden wij niet gedacht! In 
januari werden wij gebeld dat mensen zaterdags langs een 
autoweg door bebost, onbewoond gebied, waar 100 gere-
den mag worden, een varkentje gevonden hadden. Het 
varkentje, een zeugje, zat nu in een donkere container 
tussen motorblokken ‘opgeslagen’, omdat de honden van 
de familie haar wilden bijten. Of wij de mogelijkheid had-
den haar op te nemen… Aangezien hier in de omgeving de 
kans op een nieuw goed tehuis voor een varken bijna 
uitgesloten is, hebben we haar uit de donkere container 
bevrijd. Ze bleek niet een varkentje dat op weg naar het 
slachthuis van de vrachtwagen gevallen was te zijn, maar 
een blijkbaar in het buitengebied gedumpt zwart mini-
varkentje met witte tenen van ongeveer Stefan’s leeftijd. 
We namen haar mee naar Melief, noemden haar Elena en 
lieten Stefan direct kennis met haar maken. We zagen 
direct de grote vonk al overslaan en ’s avonds sliepen ze al 
snuit tegen snuit! Inmiddels wonen ze samen bij de andere 
hangbuikzwijntjes en de twee zijn onafscheidelijk!  

D 
e Open Dag zal dit jaar plaatsvinden op 
25 augustus 2013. Zoals ieder jaar bent  
u dan van 11.00 tot 17.00 van harte 
welkom om de opvang aan de Friesen-

weg 5 in Sögel te bezoeken. 
In het kader van het 10-jarig 
bestaan wordt er onder meer gezorgd voor live-muziek. In combinatie met de 
vaste onderdelen als de tombola, mini-rommelmarkt en de diervriendelijke hapjes 
en drankjes, staat dit garant voor een gezellige middag! Met natuurlijk alle dieren 
als stralend middelpunt!  

Wij hopen u natuurlijk op deze extra  
feestelijke Open Dag te mogen begroeten!  

D e Neder-
landse 

Vereniging 
voor Veganis-

me organiseert een busreis om de Open Dag bij 
Melief op 25 augustus te bezoeken. Het is de be-
doeling om met een touringcar om 8.00 uur vanuit 
Amsterdam te vertrekken en rond 17.00 uur zal er 
weer richting Nederland afgereisd worden. Afhan-
kelijk van de aanmeldingen, zal er ook nog een 
tweede opstappunt ingepland worden, bijvoor-
beeld in Amersfoort of Arnhem. De bijdrage voor 
deze trip is € 30,- voor leden van de NVV en € 35,- 
voor niet-leden. Er zijn natuurlijk voldoende deel-
nemers nodig om de trip kostendekkend te maken. 

Dus geef u snel op, want hoe eerder de organisatie 
het aantal deelnemers weet, hoe sneller de reis 
zeker is. Maar doe het wel het liefst voor 1 juli, 
door een bericht te sturen naar daph-
ne@veganisme.org. Geef daarbij ook uw telefoon-
nummer en woonplaats door, en een voorkeur 
voor een opstapplaats. Wanneer er minimaal 40 
aanmeldingen zijn, zal de organisatie u verzoeken 
de betaling vooraf over te maken, de aanmelding is 
pas definitief wanneer de betaling is overgemaakt. 
Er kunnen maximaal 50 mensen mee. Wanneer er 
niet genoeg aanmeldingen zijn, wordt u natuurlijk 
ook op de hoogte gebracht.  
Bij meer dan voldoende deelnemers zal het over-
schot worden gedoneerd aan stichting Melief! 

Met de bus  
naar de Open Dag 

Schrijf snel in! 

Elena 
de nieuwe  
liefde van Stefan 

E 
en lieve donateur, die zich al ten volste inzet 
voor Melief, stelde voor om, in het verleng-
de van de jaarkalenders, tasjes van Melief 
te laten maken. Zodat mensen met hun 

aankoop de stichting kunnen ondersteunen en zo ook 
het werk van Melief onder de aandacht wordt ge-
bracht. En zij wilde de tasjes ook nog financieren! Het 
is een hele mooie, fairtrade, eko-katoenen jubileum-
tas geworden en hij is verkrijgbaar voor de prijs van € 
7,50 bij stands en op de Open Dag, maar ook door € 
10,- per tas (verzendkosten zijn al in de prijs mee bere-
kend) over te maken op rekening 
4364678 t.n.v.  
Stichting Melief  
(BIC: INGBNL2A IBAN: 
NL19INGB0004364678, ) o.v.v. 
tasje(s) en uw adres. U krijgt het 
tasje dan thuisgestuurd zodra uw 
overschrijving binnen is. Wij 
hopen dat u de tas net zo mooi 
geworden vindt als wij en dat u 
op deze manier onze boodschap 
wilt uitdragen! 

Sha-hib 
Marnix 

Mitsy 

IN 

MEMORIAM 

Ivanka 

Bessie Lola Frida 

OPEN DAG 
Zondag 25 augustus 
11.00 tot 17.00 uur 

Jubileumtas ! 

het verjaardagscadeau 

Cato 



permanente opvang 
voor dieren in nood 

bezoekadres:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Duitsland 

telefoon: 0049-(0)5952-200657 
 

secretariaat / 
donateursadministratie: 

Driedistel 11 

3068 NB Rotterdam, Nederland 
 

e-mail: info@stichtingmelief.nl 

internet: www.stichtingmelief.nl 

www.gnadenhofmelief.de 
 

Triodos Bank: 21.21.71.445  

IBAN: NL48 TRIO 0212171445 

BIC: TRIONL2U 

ING Bank: 4364678 

IBAN: NL68 PSTB 0004364678 

BIC: PSTBNL21 

t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar 
Vermeulen en Marc Winters van Stichting 
Melief. De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar 
uit en wordt verstuurd aan mensen die 
Stichting Melief, op welke manier dan ook, 
steunen, of wordt ter promotie uitgedeeld. 
 

Nieuwsbrief gelezen? Geef hem door! 

Ieder dier heeft recht op  

een dierwaardig leven! 

S 
inds de vorige nieuwsbrief is er weer veel 
gebeurd omtrent de dakrenovatie. Een voor 
ons onbekende vrouw nam contact met ons 
op en bezocht de opvang. Toen ze hoor over 

het slechte dak, zegde direct toe het nog benodigde 
bedrag aan te willen vullen. Superblij belden we met de 

dakdekker die 
de beste offerte 
had gemaakt, om te 
horen dat deze inmid-
dels failliet was… 
Andere offertes lagen 
toch aanzienlijk hoger 
en de realisatie leek 
weer verder weg dan 
ooit. Tot overmaat van 
ramp trok de vrouw 
haar aanbod ook weer 
in, toen de gang van 

zaken niet zo liep als zij dat wil-
de. Wij wachtten nog steeds op 
de offerte voor een alternatieve 
oplossing, namelijk met geïso-
leerde sandwichpanelen met het 
uiterlijk van dakpannen. Inmid-
dels is deze offerte ook binnen, 
en valt deze ook nog eens goed-

koper uit! Omdat dit systeem minder vaak wordt toegepast 
dan een regulier pannendak, willen we het goed onderzocht 
hebben voordat we voor deze mogelijkheid kiezen. De beslis-
sing moet binnen afzienbare tijd genomen worden, zodat het 
dak nog dit jaar helemaal dicht zal zijn! We houden u op de 
hoogte. 
Natuurlijk kan er nog steeds kan een bijdrage van 10 euro per 
dakpan overgemaakt worden op onze spaarrekening zoals 
hiernaast vermeld, o.v.v. naam en (e-mail)adres (anders kun-
nen we de gever niet bedanken). Dank namens de dieren 
voor uw (extra) ondersteuning!  

U kunt nog steeds meespa-
ren voor de dakrenovatie 

op spaarrekening  

95.76.03.851  
IBAN:NL43SNSB0957603851 

BIC:SNSBNL2A 
 

t.n.v. 
Stichting Melief  

te Rotterdam 

**UPDATE 
DAKPANNENACTIE 

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 

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 nl.linkedin.com/in/stichtingmelief facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

Ondersteun Melief ook in de sociale media: ‘like’, ‘share’ en ‘retweet’  onze foto’s, video’s en berichten, het kost slechts een muisklik! 

E 
ind maart werden we via een 
omweg opslaghouder voor 
een groep van 46 kippen van 
een vechtras, waarvan 24 

hanen. De dieren waren in zeer slechte 
staat door een veterinaire dienst in 
Duitsland inbeslaggenomen vanwege 
ernstige verwaarlozing en slechte huis-
vesting en moesten tot eind april in 
quarantaine wachten op vrijgave door 
de rechtbank. Helaas overleefden 9 
dieren, vooral kuikens, het niet. Nadat 
de dieren eindelijk vrijgeven waren 
door de rechter, 
werden ze voor €0,
- ‘verkocht’ aan 
Melief en konden 
de resterende 37 
inmiddels bijgeko-
men dieren einde-
lijk vrij over het erf 
scharrelen.  

I n de vorige nieuwsbrief berichtten 
we al over het bezoek van de drijvende 
krachten achter internetplatform Piep-
Vandaag aan Melief. Niet alleen zorgde 
Karen Soeters ervoor dat de achterban 
van Piep! geattendeerd werd op Melief 
en de dakpannenactie, maar ook hiel-
den de dames woord door een mooi 
item over Melief, en het dak in het 
bijzonder, te maken, wat op de televi-
sie bij Loretta Schrijver in Koffietijd 
vertoond werd. Al direct kwamen er 
enthousiaste reacties van kijkers bin-
nen die een dakpan bij wilden dragen! 
Wij bedanken Piep! voor het mooie 
stimulerende filmpje, wat nog altijd op 
de startpagina van onze website te 
bekijken is! 

V an 6 t/m 11 mei vond de Katten-
Actie van de Sophia KattenBond van de 
Koningin Sophia-Vereeniging tot Be-
scherming van Dieren voor het dak van 
het kattenverblijf van Stichting Melief 
plaats! In deze periode werd er door 
een klein groepje Melief-aanhangers 
gecollecteerd in Rotterdam voor de 
hoognodige dakrenovatie. Het bedrag 

van deze fysieke collecte is gekomen op 
€686,08. Omdat we natuurlijk niet 
langs alle deuren kunnen met een 
collectebus, heeft de KattenBond het 
ook mogelijk gemaakt om een dakpan-
netje bij te dragen via sms. Deze actie 
loopt door tot 1 juli, dus u kunt ook nog 
sms-en: sms KATTEN naar 4333 en 
doneer zo éénmalig €2,50 voor het dak! 
Wij bedanken de KattenBond hartelijk 
voor het mogelijk maken van deze 
actie. 

I n de periode van woensdag 10 april 
t/m zondag 5 mei stond er bij Heaven-
ly Cupcakes in Rotterdam een echte 
Melief-cupcake in de vitrine! Het 
grootste deel van de opbrengst van de 
verkochte cupcakes was bestemd voor 
Melief. Deze actie, waarvoor we de 

dames van Heavenly Cupcakes natuur-
lijk enorm bedanken, bracht in totaal 
€54,20 op voor de dieren! 

H et weekend van 2 en 3 februari 
was een bijzonder weekend voor Me-
lief. Er werden precies op die dagen 
meerdere evenementen georganiseerd 
waarbij de opbrengst ten goede kwam 
aan de dieren bij Melief. Allereerst 
vond de jaarlijkse 
Winterwandeling in 
Heemskerk plaats, 
waarvan de opbrengst 
in zijn geheel bestemd 
was voor de dakreno-
vatie. Beschermvrouw 
van de varkens bij 
Melief Yvonne 
Kroonenberg liep ook mee met de 
wandeling, waar omheen nog een 
heleboel andere activiteiten gepland 
waren. Organisator Wim Heijboer hield 
aan het eind van de dag een check in 
de lucht waarop het geweldige bedrag 
van €2730,90 vermeld stond. Voorts 
vond diezelfde dag de Crazy Chihuahua 

Dag plaats. De organisatoren van deze 
terugkerende dag voor liefhebbers van 
het ras hadden ditmaal Melief uitgeko-
zen als goed doel om op deze dag voor 
in te zamelen. In totaal bracht de dag 
bijna €750,-  op voor Melief, iets wat 
we van te voren niet hadden durven 
hopen! Zondag 3 februari reed Marc 
samen met vrijwilligster Marion naar 
Fürstenau voor de opening van een 
tentoonstelling van de fotografe/
kunstenares Dagmar Grotefent-Pudill, 
die naar aanleiding van een krantenar-
tikel in de zomer van 2012 over Melief, 
aangegeven had dat ze de opbrengst 
van het werk dat verkocht zou worden, 
naar Melief mocht gaan. Inmiddels 
heeft zij ons laten weten dat verkoop 
en collectebus €218,50 opgebracht 
hebben! Het is hartverwarmend dat er 
in één weekend van zoveel kanten 
ondersteuning voor het werk van Me-
lief was. Wij bedanken nogmaals ieder-
een die hier deel van uitmaakte enorm 
voor alle inspanningen! 

O p het moment dat we dit schrij-
ven hebben we alweer twee poezen 
met kittens en een ‘losse’ kitten opge-
nomen, omdat ze bedreigd werden in 
hun bestaan… We zetten de kittens 
altijd direct op onze website, zodat we 
zo snel mogelijk nieuwe huizen voor 
hen kunnen vinden. Want we willen er 

zijn als deze dieren in 
nood zijn, maar zodra ze 
bijgekomen zijn van alle 
consternatie, willen we 
hen natuurlijk snel her-
plaatsen, want zij hebben 
hun leven nog voor zich! 
Zoekt u een kitten? 
Wordt dan verliefd op 

één van de jonge dieren die op de 
website in het menu onder ‘kittens 
zoeken een huis’ staan en neem snel 
contact met ons op en vertel ons wat u 
de diertjes te bieden heeft. Of mis-
schien weet u iemand die kittens 
zoekt? Attendeer diegene dan op de 
lieve kittens op onze website!  

Kort nieuws 


