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De bezoekers van de wederom succesvolle Open Dag afgelopen augustus 

hebben het al kunnen bewonderen, het in de weken daarvoor grondig 

verbouwde Kattenhuis. Maar verder was het stil rondom deze mijlpaal 

wat betreft het steeds verder verbeteren van de opvang voor de dieren. 

In deze nieuwsbrief een uitgebreid fotoverslag van de grootscheepse ver-

bouwing vergezeld van een uiteenzetting over de reden waarom u niets 

meer hoorde. Want het project is nog steeds niet volledig afgerond, en 

dat heeft een hoop tijd en stress gekost in de periode sinds de verbou-

wing eind juli eigenlijk klaar was… 

Voorts de verhalen van nieuwkomers pony Donna, schaap Lola en hond 

Cookie. En verhalen over de minder leuke kanten van de permanente die-

renopvang: ziekte onder de dieren en sterfgevallen. Maar ook de gevol-

gen van de manier waarop sommige dieren behandeld werden voordat ze 

naar Melief kwamen, die soms na jaren in de opvang alsnog behandeling 

vragen, zoals bij stier Limou het geval was. 

Het wederom succesvolle want drukbezochte Charity Buffet stond in het 

teken van de nieuwbouw van de vogelvolières. In totaal komen de kosten 

met grondvoorbereiding, betonnen ondergrond, kooien en nachthokken 

op ruim 23.000 Euro. Met het buffet is er een mooi begin gemaakt met 

het spaarpotje voor deze vergrote onderkomens voor de verschillende 

soorten parkieten, agaporniden, kanaries, vinkjes, duifjes en kwartels. We 

dienen ook aanvragen in bij verschillende fondsen voor een financiële bij-

drage. Helaas is de eerste aanvraag afgewezen. Wilt u ook bijdragen aan 

de nieuwe volières? Dat kan op de ASN Spaarrekening voor projecten 

IBAN: NL43SNSB0957603851 BIC: ASNBNL21 

Omdat Stichting Melief volledig draaiend wordt gehouden door uw bijdra-

gen, zoals die hierboven voor de volières, kunnen we u als vaste donateur 

ook niet genoeg bedanken! Het afgelopen jaar is er weer heel veel moge-

lijk geweest door uw steun. Geen zorgen of we voer konden kopen en 

dierenartsen konden betalen, wat ontzettend fijn is, want de dagelijkse 

gang van zaken brengt al genoeg stress met zich mee… 

Wij hopen, namens de dieren, dat u er ook in 2016 weer voor kiest om de 

dieren die al in onze permanente opvang leven en de dieren die er bijko-

men omdat er voor hen geen andere mogelijkheden meer zijn, te blijven 

ondersteunen. Mocht u zaterdags tussen 14 en 16 uur, als we geopend 

zijn voor bezoekers, eens in de buurt zijn, dan kunt u met eigen ogen zien 

dat uw steun  door de dieren enorm gewaardeerd wordt! 

Lieve dierenvrienden, 

Een mooi en  

diervriendelijk  

nieuwjaar gewenst,  

en wellicht tot ziens!  
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Triodos Bank: 21.21.71.445  
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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 Stich-

ting Melief, op welke manier dan ook, steunen, of wordt ter 

promotie uitgedeeld. 

Nieuwsbrief gelezen? Geef hem door! 

Oprichters 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

met varken Tofu 
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O 
p woensdag 21 oktober is er 

een nieuw hondje in de grote 

roedel komen wonen. Cookie, 

want zo heet ze, had al een 

lange reis achter de rug met verschillende 

vervoersmiddelen waaronder het vliegtuig. 

Cookie komt namelijk uit China. 

Toen wij een paar maanden geleden bena-

derd werden of we haar op konden nemen, 

was Cookie haar leven niet zeker. Ze zou 

namelijk geslacht worden voor een Cooking 

Festival, een kookfestival, waaraan ze haar 

naam heeft overgehouden. Gelukkig werkte 

er een jonge Roemeense vrouw in de fa-

briek waar Cookie buiten op het terrein aan 

de ketting leefde. Iedere pauze ging ze naar 

de verschillende honden op het bedrijven-

terrein, gaf hen te eten en speelde met hen. 

Ze bouwde een band met hen op en de 

vrouw, Timea is haar naam, zette zich met 

hart en ziel in om een moederhond met 

drie pups en Cookie van de slacht te red-

den. Ze had contact met de eigenaren van 

de honden en het lukte haar met veel pra-

ten om de pups en Cookie te vrijwaren van 

het lot dat hen boven het hoofd hing. 

De drie pups kwamen al in de zomer naar 

Nederland en hebben via een asiel al een 

nieuw thuis gevonden. Waarom Nederland? 

Door Facebook was Timea in contact geko-

men met Nederlandse dierenvrienden die 

haar wilden helpen, maar het had net zo 

goed een ander Europees land kunnen zijn. 

Cookie maakte zichzelf niet zo makkelijk te 

herplaatsen door lelijk te doen tegen ande-

re honden en op katten te jagen. Wij wer-

den benaderd door 

de wederzijdse die-

renvrienden en 

zegden toe Cookie 

in onze roedel op te 

nemen, als er geen 

ander huis voor 

haar gevonden kon 

worden. Een roedel 

waar zich geen 

katten in de buurt 

bevinden en waar 

haar gedrag ten 

opzichte van andere honden zich wel zou 

stabiliseren, wisten we uit ervaring. Als ze 

maar niet in de pot zou belanden… 

Timea deed er alles aan om te regelen dat 

Cookie bloedonderzoeken kreeg en gesteri-

liseerd werd, zodat 

ze helemaal klaar 

was voor haar reis 

naar Europa. Zelfs 

de reis financierde 

ze zelf, als Cookie 

maar veilig zou zijn. 

De arme moeder-

hond, die nog als 

enige overbleef op 

het industrieterrein, 

wilde de eigenaar 

niet afstaan, omdat 

het ongeluk brengt 

om de eerste hond 

weg te doen… 

Het feit dat zich één persoon zo voor deze 

honden heeft ingezet en dit ook heeft door-

gezet, heeft bij ons de doorslag gegeven om 

Cookie over te laten komen. Want wij we-

ten als geen ander dat we hiermee het eten 

van honden in Azië niet stoppen. Evenals 

dat we met de opname van Survivor de 

stier, om hem voor de slachter te behoe-

den, destijds ook wisten dat we daarmee 

het probleem van de Europese zuivel- en 

vleesindustrie niet zouden oplossen. Maar 

bij beide gevallen waren de omstandighe-

den vergelijkbaar: iemand trok zich het vre-

selijke lot aan van een aantal individuele 

dieren en deed er alles aan om dit lot voor 

hen om te buigen. Voor deze individuen 

maakt dit een heel groot verschil dat dit 

gelukt is, namelijk hun leven. 

Dankjewel Timea, welkom in de herwon-

nen rest van je leven Cookie! 

Cookie            
letterlijk om op te vreten… 

Op het fabrieksterrein... 

...bij het door Timea  

gemaakte hondenhok  

Voor het eerst in de roedel... … en op de hondenwei! 
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E 
en paar weken 

voor de Open 

Dag bereikte ons 

een hulpoproep voor een Shet-

landpony-merrie, die niemand hebben wil-

de… De dame van een jaar of 8 (maar waar-

schijnlijk ouder) werd gered door een 

vrouw die haar samen met nog een pony 

weghaalde bij een boer, nadat ze gezien 

had dat de boer de pony’s stond af te tui-

gen. Maar de vrouw overleed in augustus, 

en al haar geredde dieren 

moesten van het land waar 

ze gehuisvest waren af, 

omdat het overging naar 

iemand anders. Voor alle 

dieren, inclusief de andere 

pony, werd een ander on-

derkomen gevonden, be-

halve voor Donna. Donna 

was namelijk kreupel en 

had last van hoefbevangenheid… 

Vlak voor de Open Dag kwam Donna naar 

Melief. Een opvallende verschijning, zwart-

wit met felblauwe ogen. De andere pony’s 

waren ook danig onder de indruk van Don-

na, want toen ze na een week quarantaine 

op de weide kwam, nam ze gelijk vakkundig 

de leiding over van Gracia, die onmiddellijk 

haar beste vriendin werd, en daarmee een 

trede in de rangorde zakte. Het kreupele 

van Donna lijkt tot nog toe mee te vallen, 

en de hoefsmid zag wel sporen van hoefbe-

vangenheid, maar constateerde dat deze al 

ouder waren.  

B 
ij de vorige nieuwsbrief stond ze 

nog groot op de voorkant, Gol-

din, het 34-jarige ex-

springpaard, dat ruim 3 jaar ge-

leden bij Melief kwam wonen. Als oudste 

dier, samen met bokje Lucky, één van de 

jongst dieren. In augustus hebben we de 

lieve, oude paardendame in moeten laten 

slapen… 

Via Facebook verzamelden we in 2012 20 

adoptiefouders op afstand, om haar 

onderhoud te kunnen verzekeren. 

Dit moest in een weekend, want 

we werden vrijdags gebeld dat 

Goldin maandags ingeslapen 

zou worden… Eénmaal in de 

opvang, leerden we Goldin 

kennen als een lieve, kalme, 

oude dame die zich zonder mor-

ren aanpaste aan het leven in de 

opvang. In eerste instantie leek ze in 

Clyde de Shetlandpony haar grote liefde 

gevonden te hebben, maar langzaamaan 

verschoof deze liefde zich naar de 3 koeien. 

Vrijwel altijd was Goldin in de buurt van 

haar vriendinnetje Isabella en twee vriend-

jes Survivor en Limou te vinden.  

Omdat Goldin erg mager bij ons kwam en 

later omdat ze niet goed meer kon kauwen, 

voedden we haar twee keer per dag bij met 

slobber en krachtvoer. Dit wist ze precies, 

en ze stond dan ook vaak al op de afgespro-

ken tijd te wachten bij de deur. Maar als 

mevrouw geen zin of trek had, dan at ze 

ook gewoon niet. Want iemand met haar 

waardigheid en leeftijd laat zich niet dwin-

gen. Maar in de vorige winter hield ze deze 

onwrikbaarheid wel erg lang vol, en maak-

ten we ons ernstig zorgen, want Goldin viel 

het gewicht wat we er weer aan hadden 

weten te voeren, zichtbaar weer af. Maar 

toch be- sloot ze in 

de lente weer redelijk te gaan eten en leek 

ze zich weer herpakt te hebben. Want Gol-

din wilde, of ze nu wel at of niet, leven, en 

lekker op de wei lopen.  

Veel geluk had ze vervolgens niet: op de wei 

scheurde ze haar knieband af, iets wat niet 

eenvoudig te behandelen is en waaraan ze 

een scheef achterbeen overhield. Maar ge-

lukkig hervond ze letterlijk haar evenwicht 

en galoppeerde zelfs af en toe weer. Maar 

aan het begin van de zomer had ze ineens 

een gat in haar buik, door het buikvlies 

heen. Het leek niet te behandelen, en één 

van de geconsulteerde dierenartsen stond 

al met zijn naald klaar om Goldin te eutha-

naseren. Een mager, oud, half kreupel 

paard met een gat in haar buik is de moeite 

niet meer waard, zo redeneerde hij. Nadat 

we hem de deur hadden gewezen en ge-

vraagd hadden nooit meer terug te komen, 

begonnen we met een natuurgeneeskun-

dige behandeling van de wond. Want 

wij hadden Goldin in de tijd dat ze 

bij ons woonde goed leren ken-

nen, en zagen dat zij nog niet 

aan de dood toe was. Als door 

een wonder sloot de wond 

zich steeds verder, totdat hij 

helemaal gesloten was. Goldin 

was weer helemaal heel! 

Helaas bezeerde ze kort daarna haar 

goede been en kon Goldin bijna niet 

meer staan. Ze ging steeds liggen of viel 

om… Ze knokte om het vol te houden, maar 

toen zagen we aan haar gezicht dat ze dit 

niet wilde. We hebben toen ook niet langer 

gewacht en onze vaste dierenarts laten ko-

men. Hij heeft Goldin op 20 augustus in alle 

rust in laten slapen… Met Goldin is een 

krachtige, wijze persoonlijkheid van de 

boerderij verdwenen, en dat werd door 

iedereen die bij haar verzorging betrokken 

was gevoeld. Ze wordt nog steeds gemist… 

Rust zacht, lieve Goldin.  

Afscheid van 

Goldin 

Donna    de nieuwe pony-cheffin 

 Nieuws van het paardenfront... 
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T 
ijdens de onderzoeken wat be-

treft het ziek zijn van de pony’s, 

werd ons aangeraden te gebitten 

van de kudde ook eens te laten 

controleren. Eind november was de tand-

arts er om de 6 pony’s te onderzoeken. Bij 

het eerste rondje kijken bleken de gebitten 

van Champagne, Gracia en nieuwkomer 

Donna dik in orde. Maar Clyde, Theo en 

Pandora moesten wel in de takels om be-

handeld te worden. Geluk-

kig waren de drie niet 

bang. We hopen van harte 

dat hun gestroomlijnde 

gebitten ervoor zullen zor-

gen dat ze hun voeding 

beter kunnen kauwen en 

dus opnemen kunnen, wat 

bij zal dragen aan een goe-

de gezondheid. Pandora 

krijgt daarnaast nog medi-

cijnen tegen de ziekte van 

Cushing. Hoewel de ziekte 

niet in haar bloed aange-

toond kon worden, heeft ze wel alle ver-

schijnselen. Aangezien vermagering ook één 

van verschijnselen is, is de goede opname 

van haar voeding extra belangrijk. 

Intensieve vangactie in de sneeuw... 

Clyde’s gebit wordt onder handen genomen 

Nieuws van het paardenfront... 

K 
ort na de Open Dag kreeg de éne 

na de andere pony diarree… On-

middellijk zetten we alle pony’s 

op stal, zodat we hen goed in de 

gaten konden houden. De dierenarts kwam 

erbij, en nog een keer, en nog een keer. 

Ontlasting werd onderzocht en daaruit 

kwam een, bij paarden zeldzame, be-

smetting met coccidiën, eencellige darmpa-

rasieten, naar voren… Onmiddellijk werden 

alle pony’s intensief tegen coccidiose be-

handeld. 

Vooral Bonnie, Pandora en Theo waren erg 

ziek, en stopten met eten. Bij Pandora en 

Theo hielp de inzet van medicijnen en 

‘verwennen’ met lekkere voeding en snoep-

jes om hen heel langzaam weer aan het 

eten te krijgen. Maar Bonnie’s conditie ver-

slechterde snel. Ze kreeg nog extra medicij-

nen en een infuus tegen uitdroging, maar 

overleed in de nacht… Dit deed ons veel 

verdriet, want Bonnie was 

een nog niet zo oude, al-

tijd gezonde pony ge-

weest, die samen met 

Clyde sinds 5 jaar bij Melief woonde. Zon-

der haar voelt de kudde incompleet, maar 

helaas was haar niet meer tijd gegund… 

Ondanks dat de coccidiose-parasieten in de 

ontlasting terug te vinden waren geweest, 

ziet de paardendierenarts dit niet als hoofd-

oorzaak van de ziekte van Pandora, Theo en 

Bonnie. Ook bleek het achteraf niet zo te 

zijn dat nieuwkomer Donna (die als enige 

geen diarree had) de besmetting had mee-

gebracht, zoals wij eerst dachten. De ande-

re paarden van de overleden 

vrouw werden namelijk, op 

ons aanraden, ook onder-

zocht en waren niet besmet. 

Pandora en Theo bleken, naast coccidiën, 

ook zand in hun darmen te hebben, waar-

door ze de parasiet niet snel de baas wer-

den. En waarom Bonnie het niet redde, zul-

len we nooit te weten komen… 

Ziekte en overlijden... 

Bonnie in januari 2015... 

De tandarts op bezoek 
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N 
adat we medio mei bericht hadden gekregen dat 

Lush het complete bedrag van de offerte voor de 

renovatie van het Kattenhuis wilde sponsoren, 

zetten we gelijk de vaart erin om de verbouwing 

nog voor de zomer van start te laten gaan. De Firma Klippert 

Bau uit Sögel, de aannemer die de beste offerte gemaakt had, 

mocht deze uitdaging aangaan. 15 juni werd er begonnen met 

het wegbreken van de gemetselde vakken, waarachter, jaren 

voordat de stal het onderkomen van de Melief-katten werd, 

fokzeugen opgesloten zaten.  

Toen alle puin weg was, werden afvoeren, bewapening en 

isolatie aangebracht. Daarna kwam de Firma Steinbild uit 

Sögel, die zowel de elektriciteit als het verwarmingssysteem 

verzorgden, aan de beurt om de slangen voor de vloerverwar-

ming aan te leggen. Voorts werd er beton gestort en was de 

ruimte klaar om verder geïsoleerd, betegeld en afgewerkt te 

worden. In een klein deel van de oorspronkelijke ruimte werd 

middels een scheidingsmuur een quarantaineruimte gecre-

ëerd. In de wanden naar de hanenstal en de eendenstal wer-

den dichtgemetselde venstergaten weer opengemaakt, zodat 

vanuit het nieuwe Kattenhuis ook de andere dieren te zien 

zijn. 

Een heel verwarmingssysteem werd opgebouwd en op de 

bestaande ketel aangesloten. Nieuwe verlichting werd op het 

tevens geïsoleerde plafond aangebracht. En tot slot werd ook 

de industriële kunstharsvloer aangebracht en was alles binnen 

de geplande 9 weken klaar! Hoewel… 

Er bleken al snel problemen te zijn met de vloer. Eerst werd 

de vloerafwerking door het ingehuurde bedrijf niet professio-

neel aangebracht en moesten er diverse keren verbeteringen 

aangebracht worden. Hier knapte de vloer niet van op en de 

aannemer besloot een door de fabrikant van de vloerafwer-

king aanbevolen schilder in de hand te nemen. Ook deze 

schuurde de vloer weer af en bracht het materiaal opnieuw 

aan. Helaas wilde de 2-componenten-verf deze keer op ver-

schillende stukken niet binden… ook niet toen het weer afge-

krabd was en nog een keer opnieuw aangebracht werd…  

De katten waren vlak voor de Open Dag naar hun nieuwe 

verblijf verhuisd, maar moesten er daarna allemaal weer uit. 

Het weer bleef gelukkig redelijk, maar de katten leefden al die 

tijd buiten… Ondertussen werd er door fabrikant, schilder en 

aannemer druk gespeculeerd wat er nu precies aan de hand 

was en wie hier verantwoordelijk voor is. Eind oktober werd 

besloten dat de katten toch weer hun intrek zouden nemen in 

het Kattenhuis, met een vloer die eruit ziet als een lappende-

ken. In afwachting van wat de analyse van de vloermonsters, 

die genomen zijn, zal brengen, is vooralsnog besloten dat het 

aanbrengen van een uiteindelijk geschikte afwerkingslaag 

uitgesteld zal worden naar het voorjaar, wanneer het weer 

warmer is en de katten weer kort plaats kunnen maken voor 

de schilders. Goed is om te melden, dat de verbouwing op de 

vloer na betaald is, de restbetaling zal wat ons en de katten 

betreft pas plaatsvinden als er een vloerafwerking in het 

Kattenhuis ligt zoals wij ons die voorgesteld hadden! 

Wordt vervolgd… 

Bij bedanken vanuit ons hart voor de 

vele particuliere donaties en de grote 

bijdrage van Lush GmbH waardoor het 

Kattenhuis mogelijk gemaakt is 



7 

 



8 

 

L 
ola is een schaap dat langzaam 

begint door te krijgen dat ze een 

schaap is… Ze werd in 2007 gebo-

ren. Haar moeder stierf kort na de 

bevalling. De dierenarts die bij de zieke 

moeder geroepen was, gaf de kleine Lola 

weinig overlevingskans. Maar de buren van 

de oudere mensen bij wie Lola geboren 

was, namen de zorg voor het flessenlam op 

zich en zorgden ervoor, dat de dierenarts 

geen gelijk kreeg: Lola groeide op tot een 

gezond schaap. Hoewel schaap, ze leefde 

in het gezelschap van een pony en wist 

niet eens wat schapen waren. Lola was een 

heel aanhankelijk schaap en toen de man 

van het oudere echtpaar stierf, kon de ou-

de vrouw geen afstand van haar doen… De 

buren hielpen zo goed ze konden bij de 

verzorging van Lola. 

Maar de pony werd verkocht, en Lola 

stond de laatste 4 jaar moederziel alleen… 

In mei van dit jaar stierf ook de oude 

vrouw en de buren bleven voor Lola zor-

gen. Helaas hebben ze zelf geen mogelijk-

heden om Lola onderdak te geven. En me-

de gesterkt door het besef door het feit 

dat een schaap toch echt een kuddedier is, 

gingen ze alvast op zoek naar een ander 

thuis voor Lola. Mede doordat het de be-

doeling was dat het huis met de grond 

waarop Lola woonde, verkocht zou wor-

den. Maar ze vonden geen nieuw plekje 

voor Lola…  

Toen we een mail kregen met de vraag of 

Lola bij Melief mocht komen wonen, was 

het huis en de grond al vrijgegeven voor 

verkoop, en begon de situatie nijpend te 

worden voor het schaap. We besloten haar 

een plekje in onze schaapskudde aan te 

bieden. Tenminste, als ze dat zou willen, 

want zoals gezegd, schapen kende ze niet! 

Maar na eenmaal hier aangekomen te zijn 

en een weekje in een apart vak in de grote 

stal gestaan te hebben, leek Lola zich toch 

bij de schapen aan te sluiten. Ze bleef wel 

staren naar de stal, want vreemd vond ze 

het allemaal wel. En haar verwarring werd 

helemaal groot, toen de 6 pony’s van hun 

zomerweide terug naar de grote weide 

kwamen. Aangezien ze met een pony is 

opgegroeid, was daar, hoewel natuurlijk 

slechts van haar kant, een grote blijk van 

herkenning en de pony’s werden helemaal 

door Lola afgesnuffeld.  

Inmiddels lijkt ze weer wat rust gevonden 

te hebben. Haar geluk is dat zowel de po-

ny’s als de schapen vrijwel altijd met elkaar 

op de weide grazen. Dus voorlopig, totdat 

de pony’s in het voorjaar weer naar de 

andere weide verhuizen, hoeft Lola geen 

keuze te maken bij wie ze zich het beste 

thuis voelt en kan ze op haar gemak weer 

schaap worden. 

Z 
oals we in de vorige nieuwsbrief 

al meldden, waren we al enige 

tijd in gesprek met de gemeente 

Sögel over het wettelijk vastleg-

gen van een castratie- en sterilisatieplicht 

voor vrijlopende katten. Dit vinden wij erg 

belangrijk, omdat de situatie waarin 

katten die onge-

castreerd/

ongesteriliseerd 

op straat lopen en 

zo ongebreideld 

voor nageslacht 

zorgen, geen houdbare is. Dit zorgt voor 

steeds meer katten met een steeds slech-

tere gezondheid. Ook worden te pas en te 

onpas katten en kittens, die zwervend 

gevonden worden, naar gemeente of ons 

gebracht, omdat ze niet aanwijsbaar van 

iemand zijn. Met het wettelijk vastleggen 

dat burgers die een kat hebben en hem 

naar buiten laten gaan, ervoor moeten 

zorgen dat hun kat naar hen terug te lei-

den is middels een geïmplanteerde, gere-

gistreerde microchip en dat hun kat door 

een dierenarts onvruchtbaar is gemaakt, 

wordt een basis gelegd om het 

zwerfkattenprobleem aan te pakken. 

We zijn dan ook heel blij dat in de zitting 

van de gemeenteraad van Sögel en omlig-

gende dorpen van 20 juli besloten werd 

om dit in een verordening te vatten. Dit 

geeft de gemeente, maar ook ons, een 

handvat om mededorpsbewoners erop te 

wijzen dat ze aan hun verantwoordelijk-

heden moeten voldoen wat betreft hun 

vrijlopende katten. Ook kunnen we nu 

definitief zeggen dat mensen, die uit me-

delijden katten voeren, volgens de veror-

dening als eigenaar worden gezien en dus 

zorg moeten dragen voor de castratie en 

de registratie van de zwerfdieren. Dit 

klinkt heel hard, en het is begrijpelijk dat 

mensen uitgehongerde zwerfkatten willen 

helpen, maar het is een feit dat gezonde, 

doorvoede katten voor meer nageslacht 

zorgen. En dat dat nageslacht, dat hele-

maal van niemand is, 

weer gaat zwerven 

en voor nog meer 

katten zorgt… Het zal 

nog lang duren voor-

dat alle Sögelers de 

nieuwe wetgeving als vanzelfsprekend 

zullen zien, maar langzaamaan zullen alle 

neuzen dezelfde kant op staan en zal ie-

dereen weten dat je kat ’s ochtends naar 

buiten laten gaan, meer verantwoordelijk-

heden betekent dan hem slechts ’s 

avonds weer naar binnen laten. Maar 

mede door de medewerkzaamheid van de 

gemeente Sögel zijn we op de goede weg! 

Castratie- en registratieplicht voor katten 

in vollidige gemeente Sögel is een feit! 

Lola probeert aansluiting te 

vinden bij Bertha 
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I 
n het najaar van 2012 kwam Limou 

bij Melief wonen. Althans, we lokten 

hem bij ons op de weide, nadat we 

hem al een paar dagen achter ons 

land in het bos hadden zien lopen, en be-

sloten, omdat hij al zoveel had meege-

maakt in zijn jonge leven, dat hij niet meer 

van onze weide af mocht.  

Via de politie kwamen we achter de eige-

naar. De opgetrommelde boer kwam direct 

kijken en vertelde 

dat de stier sinds 3 

weken in een straal 

van 5 kilometer in het bos liep. Limou 

bleek een 7 maanden oude Limousin-stier, 

die ontsnapt was tijdens het enten, ont-

hoornen en staartcouperen, direct nadat 

hij uit Tsjechië aangekomen was om bij de 

boer vetgemest te worden. De boer had er 

al drie weken slapeloze nachten van en de 

avond voor de succesvolle vangst had hij 

Limou met de politie klem gereden langs 

een drukke weg, waarop hij een jager op-

belde om hem dood te laten schieten. Ge-

lukkig wist Limou te ontsnappen doordat 

hij schrok van een auto… Limou werd vrij-

gekocht en leeft sindsdien gelukkig samen 

met os Survivor en koe Isabella. 

Zoals vaker bij dieren die uit de industrie 

komen, moet Limou leven met de fysieke 

gevolgen ervan. Toen hij anderhalve week 

bij ons was, viel de helft van zijn staart af. 

De staart bleek, illegaal, met een heel klein 

elastiekje moedwillig afgekneld te zijn, 

zodat het deel, waarop wellicht in 

een overvolle stal een andere stier 

zou kunnen gaan staan, af zou ster-

ven. Vooral in de zomer heeft Limou 

hier erg veel last van, want juist de 

lange kwast aan de staart die Survi-

vor en Isabella gebruiken voor het 

wegslaan van stekende insecten, ontbreekt 

bij hem… 

Een ander, op het eerste gezicht minder 

ingrijpend, overblijfsel van Limou’s vorige 

leven is het feit dat hij onthoornd is. Toen 

hij net in de opvang was, waren er alleen 

twee lelijke plekken op zijn hoofd te zien, 

waar een begin van hoorns zou moeten 

zitten. Dit was natuurlijk gedaan zodat hij 

als meststier de andere stieren niet zou 

kunnen verwonden. Terwijl Survivor en 

Isabella beide inmiddels over een paar 

indrukwekkende hoorns beschikken, be-

gon er in de loop van de jaren bij Limou 

toch ook iets te groeien. Maar verder dan 

twee ongelijke, ogenschijnlijk langs zijn 

gezicht hangende stompen kwam het niet. 

Maar afgelopen zomer constateerden we 

dat één hoorn wel erg dicht langs zijn kop 

naar beneden groeide. Toen in november 

bleek dat we geen vinger meer tussen Li-

mou’s hoorn en zijn kop door konden ha-

len, riepen we hulp in van de dierenarts. 

Deze moest Limou vervolgens in narcose 

leggen, om een flink stuk hoorn af te za-

gen. 

Gelukkig doorstond Limou deze operatie 

goed. De hoorn, waar ook bloedvaten door 

lopen, bloedde gelukkig niet hevig en ook 

uit de narcose werd hij weer goed wakker. 

Maar het blijft frustrerend om van de die-

renarts te horen dat het niet juist onthoor-

nen de oorzaak is van de verkeerde groei 

van de hoorns van Limou. Als hij bij de 

boer gebleven was, was dit niet gebeurd. 

Want dan was hij inmiddels al lang ge-

slacht geweest. En had niemand zich ooit 

druk gemaakt over zijn door een prutser 

van een boer gecoupeerde staart en weg-

gebrande hoorns, waar hij nu nog dagelijks 

de gevolgen van ondervindt. Dan was deze 

lieve, reusachtige goedsul in stukken onder 

plasticfolie in de winkel beland en opgege-

ten… 

Hoognodige ingreep bij Limou  

door slecht  

onthoornen 

Limou’s hoorn wordt door 

de dierenarts afgezaagd... 

W 
ij zijn erg blij dat we voor 

alle kittens die dit jaar bij 

Melief beland zijn, een 

goed nieuw huis hebben 

weten te vinden. Zelfs de twee leukose-

positieve kittens Ollie en Laila heb-

ben een geweldig warm onderko-

men gekregen in Wuppertal! Het 

was ook enorm fijn dat de laatste 6 

kittens bij Stichting Dier en Project terecht 

konden, van waaruit ze allemaal een baas-

je hebben gekregen. We bedanken daar-

voor vanaf deze plaats! 

Kitten Mercedes werd begin juli door vrij-

willigster Jill van de weg gehaald, waar ze 

lag omdat ze net was aangereden, terwijl 

iedereen doorreed. Er kwam bloed uit haar 

neus, ze kon haar linker voorpoot niet 

meer bewegen en haar achterpoten waren 

ook zwak. Alles leek gelukkig al snel toch 

weer goed te komen, behalve haar voor-

pootje, dat sleepte over de vloer als ze 

liep. In samenspraak met de dierenarts 

besloten we het 

af te wachten 

met medicatie 

en therapie, 

maar telkens zat er 

weer een wond op van het sle-

pen. De (zenuw)beschadiging bleek toch 

permanent. Begin oktober was Mercedes 

groot en sterk genoeg om het pootje te 

verwijderen. Ze heeft de operatie goed 

doorstaan en doet flink haar best om met 

één voorpoot uit de voeten te kunnen. 

Moederpoezen Bianca, Lila, Mollie en Cin-

dy, die hier allemaal met kittens kwamen, 

zijn inmiddels allemaal gesteriliseerd en bij 

de Katten in het nieuwe Kattenhuis inge-

trokken en hebben het allemaal reuze naar 

hun zin! Mercedes na haar pootamputatie 
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Z oals we al eerder meldden, probe-

ren we op dit moment geld bijeen 

te brengen voor het bouwen van een 

grote, nieuwe volière voor alle parkie-

ten, papagaaiachtigen, vinkjes, lach-

duifjes, kanaries en niet te vergeten 

kwartels. De volière zal de twee huidige 

volières vervangen.  

De volières worden bewoond door vo-

gels die we opvangen via particulieren 

en verschillende organisaties in Neder-

land en Duitsland. De huidige volières 

zijn dringend aan renovatie toe. De 

huidige bodem van de volières is op 

verschillende plaatsen ernstig verzakt, 

waardoor ongewenste indringers in de 

vorm van roofdieren binnen kunnen 

dringen en vogels kunnen doden, als 

we hen niet provisorisch buiten zouden 

houden. Daarom is het belangrijk dat er 

een stijve, ononderbroken vloer in de 

nieuwe situatie komt om verzakking en 

indringers van buitenaf te voorkomen. 

Aangezien we ook langzaam onze capa-

citeitsgrens (nu circa 130 vogels) berei-

ken bij blijvende opvangvraag, willen 

we dan ook direct de volières aanzien-

lijk vergroten. Verschillende vogelsoor-

ten in de volières kunnen 25 jaar oud 

worden, dus moeten we wat betreft de 

degelijkheid ook op lange termijn den-

ken. 

In verband met de vergroting van de 

inhoud van de volières, zullen we deze 

keer in het kader van het verband en de 

stevigheid van de gaaspanelen moeten 

kiezen voor het materiaal staal i.p.v. 

het huidige aluminium. Ook moeten er 

sluizen toegevoegd worden, zodat de 

kans op ontsnapping nihil wordt. Sa-

men met een solide betonnen bodem 

komt de nieuwbouw van de volière op 

een bedrag van ongeveer 23.000 Euro. 

De afmetingen zijn 12 bij 4,5 meter en 3 

meter hoog, onderverdeeld in 3 voliè-

res met 3 verwarmde nachtverblijven 

van 1 bij 2 meter. Vooral ook de extra 

hoogte zal in de praktijk veel meer 

vliegruimte, en dus hopelijk meer vrij-

heidsgevoel, voor de vogels geven. 

Zoals op de foto’s te zien is, is een ver-

nieuwing van de onderkomens zeer 

noodzakelijk! Helpt u ook mee om de 

vogels een veilig onderkomen te garan-

deren? Spaar dan met ons mee! Na-

tuurlijk zullen wij erop uitgaan om meer 

sponsoring te krijgen, maar wilt u ook 

een bijdrage doen, dan kan dat op onze 

spaarrekening NL88 ASNB 0957 6038 

51, BIC ASNB NL21. We hebben op het 

moment dat we dit schrijven ongeveer 

1300 Euro bij elkaar (inclusief de op-

brengst van het Charity Buffet), dus we 

kunnen alle steun goed gebruiken. Van-

af deze plek bedanken we u en dege-

nen die al gedoneerd hebben van harte 

namens de vogels! 

 

Sparen voor een nieuwe volière! 
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Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

Boek 

hardcover 

248 pagina's 

Uitgeverij 

Droomvallei 

per stuk € 20,-  

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: INGBNL2A t.n.v. 

Stichting Melief, o.v.v. de hoeveelheid en welke items 

en uw adres. Prijs is inclusief verzendkosten!  

 

Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, 

kunt u mailen of bellen (i.v.m. afwijkende verzendkosten) met Jac-

queline Winters, die de verzending verzorgt: 

shop@stichtingmelief.nl of +31(0)10 4207399.  

 Maten Prijs  

Shirt basic fit / koe S - M - L - XL - XXL € 21,- 

Shirt getailleerd / haan S - M - L - XL  € 21,- 

Tas koe / haan / varken / geit Ca. 35 x 40 cm € 12,- 

Sticker koe / haan / varken / geit 7,4 x 10,5 cm € 1,- 

Ondersteun ons met uw aankoop: alle op-

brengsten gaan naar de dieren bij Melief ! 

Kalender 2016 

met foto’s van 

de dieren in de 

opvang 

per stuk € 12,50 

Heeft u thuis of op het werk nog lege cart-

ridges liggen? Deze kunnen geld waard zijn! 

De vergoedingen voor uw lege cartridges 

kunt u via het recycling programma van 

123inkt.nl doneren aan Stichting Melief. 

De cartridges worden op milieuvriendelijke wijze gerecycled, zodat u direct 

bijdraagt aan een beter milieu. Het opsturen van cartridges (zowel afkomstig 

van 123inkt.nl als van andere verkooppunten) kunt u geheel gratis doen. 

Ga naar http://www.123inkt.nl/melief om op de speciale actiepagina voor Me-

lief te komen en volg de aanwijzingen! 

Wist u, dat als u 

deelneemt aan 

de Vriendenlote-

rij, u Stichting 

Melief ook kunt helpen, eenvoudigweg door voor 

uw lot Melief als goed doel te kiezen?  

Met uw lot van de VriendenLoterij kunt u ervoor 

zorgen dat 50% van uw inleg bij Stichting Melief 

terechtkomt. Via deze link kunt u direct een lot met 

als begunstigde Stichting Melief kopen: https://

www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?

beni=135806  

Speelt u al mee met een lot in de VriendenLo-

terij en wilt u met dat lot Stichting Melief steu-

nen? Dan kunt u dit wijzigen via de Ledenser-

vice van de Vriendenloterij op het telefoon-

nummer 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per gesprek).  

Bestelt u regelmatig boeken? Bestel dan de volgende 

keer via YouBeDo.com! YouBeDo is een hele ‘gewone’ 

online boekenwinkel met normale winkelprijzen, 

ware het niet dat 10% van wat u afrekent, recht-

streeks gaat naar een bij YouBeDo aangesloten goed 

doel. En daar horen wij ook bij! Het enige wat u dus hoeft te doen, is bij het afrekenen 

Stichting Melief uit de goede doelen te kiezen en u helpt er de dieren mee!  

...en op deze manieren kunt u de dieren ook steunen: 
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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 

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

Clown        Miepie 

clownmiepie.nl 

We zamelen nog steeds kleding in voor de dieren! 
Inzamelpunten:   Driedistel 11 in Rotterdam 

    Venneperweg 506 in Beinsdorp 

    In overleg  halen we de kleding af op de route Rotterdam - Sögel 

Dus u heeft weer ruimte in uw kast en op zolder 

en de dieren hebben er baat bij! 

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

