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Het jaar 2016 was een heel enerverend jaar. Vooral de laatste helft van het 

jaar was door de afwezigheid van Lothar van ruim 5 maanden, zowel wat be-

treft emoties, als wat betreft organisatie en uithoudingsvermogen, een zware 

tijd. Maar iedereen die zich bij Melief betrokken voelt, pas of al sinds jaren, 

heeft alle zeilen bijgezet om de boerderij (met ophokplicht voor al het pluim-

vee!) en alle organisatorische zaken er omheen, draaiende te houden. Hier-

voor bedanken we al deze mensen natuurlijk ontzettend vanaf deze plaats, 

want wat er ook aan de hand was, de dieren hebben er helemaal niets van 

gemerkt!  

2016 bracht, naast weer een groot aantal dieropnames waaraan heftige ver-

halen hangen, waarover u in deze nieuwsbrief meer leest, ook een aantal din-

gen waarover we ons zeer verheugen. Zo werd ons bestuur, tot nog toe be-

staande uit, naast onszelf, Betty Elshoff, Silvia van Vliet en Johan de Leeuw, 

uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. Dit zijn Ingrid Roosenboom (voorheen 

Wakker Dier) en Dirkjan Jansen de Jong, die inmiddels ook meer dan inge-

werkt is als plaatsvervangend bedrijfsleider in de opvang. Samen hebben we 

een hoop plannen om Melief verder te professionaliseren, waardoor we er 

nog beter kunnen zijn voor de dieren. 

Er waren ook meerdere fijne initiatieven om geld in te zamelen voor de dieren 

bij Melief. Jessica Stirler organiseerde met Dirkjan een Charity Brunch in haar 

zaak Heavenly Cupcakes in Rotterdam. De Facebook-groep Super Vegans 

kwam bij elkaar in het vegan huiskamerrestaurant van Bij de jongens op ’t 

Zand in Sleeuwijk en zorgde ervoor dat twee derde van de opbrengst van het 

diner naar Melief ging. Daarnaast organiseerden we natuurlijk nog ons eigen 

Charity Buffet in Chinees-vegetarisch Restaurant De oude Plek in Rotterdam 

eind november. Doordat het al snel volgeboekt zat, konden we zelfs een extra 

buffet in december plannen. En het geweldige van al deze initiatieven was dat 

er bij allemaal een maximale opkomst en dus opbrengst voor de dieren was! 

Wij zijn zowel initiatiefnemers als bezoekers uiterst dankbaar namens de die-

ren! 

Maar ook fysiek zijn we afgelopen jaar meerdere keren door verschillende 

groepen dierenliefhebbers geholpen om grote klussen op de boerderij ge-

klaard te krijgen. Hierbij ging het onder meer om stallen kalken, weides vrij-

maken van giftige planten, zwerfvuil verzamelen, maaien, hekwerk beitsen en 

onderkomens renoveren, waarvoor we ook hartelijk bedanken!  

En 2017 is mooi begonnen: Lothar is weer thuis en pakt rustig aan weer wat 

werkzaamheden op. Een voornemen voor dit jaar is het voor elkaar te krijgen 

om de werkzaamheden over meer schouders te verdelen, waardoor wij, 

Lothar en Marc, niet meer 7 dagen in de week hoeven werken en dus wat 

meer lucht krijgen. Natuurlijk hopen we ook dat u ons als donateur trouw 

blijft, zonder uw steun kunnen we dit zo belangrijke werk voor dieren niet 

doen! Wij bedanken u uit de grond van ons hart voor uw donaties! 

Tenslotte hopen we dat op 30 april de, tot 6 maanden verlengde, ophokplicht 

voor pluimvee opgeheven zal worden, zodat het pluimvee 

weer van de buitenlucht kan genieten, de stallen weer 

‘normaal’ vies worden en u weer als bezoeker kunt komen! 

Lieve dierenvrienden, 

Voor nu veel leesplezier! 

permanente opvang 

voor dieren in nood 
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Friesenweg 5 
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BIC: TRIONL2U 

ING Bank: 4364678 

IBAN: NL68 PSTB 0004364678 

BIC: PSTBNL21 
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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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W ie aan het dumpen van dieren 

denkt, denkt meestal aan kleine 

huisdieren zoals een kat of een konijn. Dit 

keer werden we door een bezorgde vrouw 

benaderd om een gedumpte koe op te van-

gen. Zij had over het dier in de krant gele-

zen had. Het dier betreft een kween, een 

koe met beide geslachtskenmerken, die 

automatisch onvruchtbaar is. Een kween is 

de helft van een tweeling, waarbij het stier-

tje dominant is. In de melkindustrie is een 

kween onbruikbaar, omdat het geen kalfje 

kan krijgen, wat elk jaar nodig is om de 

melkproductie op gang te brengen of te 

houden.  

De koe, waarschijnlijk ongeveer 1,5 jaar 

oud, is als oud vuil in een weiland met an-

dere jonge koeien gedumpt. De oormerken 

waren verwijderd, dus de herkomst van het 

dier was niet te achterhalen. De boer van 

wie de jonge koeien waren, was uiterst be-

zorgd dat het arme dier ziektes bij zich zou 

dragen en zijn dieren zou besmetten. De 

betreffende gemeente waar het dier achter-

gelaten was, heeft het dier door de veteri-

naire dienst op ziektes laten testen en 

weer van oormerken voorzien. Gelukkig 

was ze vrij van ziektes… 

Het is voor ons een grote stap (qua 

werk én financiën) om nog zo'n groot 

dier op te vangen, dit is namelijk onze 

vierde koe. We hebben hier toch voor 

gekozen vanwege het schrijnende 

verhaal van de nutteloosheid van het 

dier en aangezien het anders één 

week later een enkele reis naar het slacht-

huis zou ondergaan…. 

Op 20 september was het dan zover: om 

15.00 eindigde haar reis bij Melief ipv in het 

slachthuis. De bezorgde vrouw wilde alle 

kosten die de gemeente nog vorderde en 

die van het vervoer op zich nemen, zolang 

de koe maar veilig bij ons terecht zou 

kunnen. Gelukkig verliep het vervoer vlek-

keloos en het gestreste dier liep direct 

haar tijdelijke afgeschermde onderkomen 

in de grote stal in. Hier zou ze in alle rust 

kennis kunnen maken met haar drie colle-

ga-koeien en alle andere dieren die er 

rondlopen: de geiten, varkens, schapen 

en honden. 

Os Survivor leek direct een zwak voor haar 

te hebben en de dieren stonden al snel 

neus aan neus. De dagen erna deed plaats-

vervangend ‘bedrijfsleider’ Dirkjan er alles 

aan om de kween op haar gemak te stellen. 

Ze liet zich de extra aandacht en het ge-

knuffel zeer zeker welgevallen! Via Face-

book was er al veel aandacht voor haar ge-

weest en daar kwam een prachtige naam 

uit voort: de kween zou voortaan door het 

leven gaan als Queen Herma.  

Na een week gescheiden gestaan te hebben 

om aan haar nieuwe omgeving te wennen, 

lieten we Queen Herma vrij uit haar tijdelij-

ke onderkomen. Het was geweldig om te 

zien hoe snel ze geaccepteerd werd door 

haar soortgenoten en de rest van de dieren. 

Meteen stormde ze de wei op, met de an-

dere runderen achter haar aan. Zoals ver-

wacht wierp Survivor zich direct op als haar 

beschermer. Tot op de dag van vandaag is 

ze vrijwel altijd het dichtst bij hem te vin-

den. 

Wilt u adoptiefouder worden van deze 

lieve geredde, gedumpte kween uit de in-

dustrie, stort dan uw bijdrage va minimaal 

12,25 Euro per maand onder vermelding 

van 'adoptie Queen Herma' op bankreke-

ning NL48TRIO0212171445. Alvast ont-

zettend bedankt dat u haar wilt ondersteu-

nen!  

                 Queen Herma  
onbruikbare ‘kween’ gedumpt… 

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

Queen Herma, tevreden in de wei met haar nieuwe vriendjes 

Voorzichtig kennismaken... 
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S 
peedy werd 12 juni, op Lothar’s 

verjaardag, gebracht. Hij was 

hooguit 3 weken oud en zijn neus 

en ogen zaten helemaal dicht 

door de niesziekte. Ook was hij zwaar on-

dervoed. Het was een wonder dat hij nog 

rondliep…  

Speedy wilde wel eten, maar hij had geen 

appetit door zijn dichte neus. Dus moesten 

we hem 6 tot 8 keer per dag dwangvoeren. 

Ook kreeg hij meermaals per dag infuus en 

allerlei medicijnen om de niesziekte te be-

strijden. Wat hebben we hard gewerkt om 

hem er weer bovenop te krijgen. Meer dan 

eens hebben we gedacht dat 

het allemaal misschien zinloos 

was, als hij wekenlang niet 

vooruit ging, en dus niet genas, 

maar toch ook niet verslech-

terde... Zijn oogjes, die meede-

re keren per dag gezalfd wer-

den, hebben we een aantal 

keer operatief door de dieren-

arts open laten maken, maar 

steeds groeide het aangedane 

weefsel weer aan elkaar….  

Maar Speedy is een knokker 

gebleken. Hij ziet waarschijnlijk 

zo goed als niks, maar met 

heel veel liefde, aandacht en 

geduld is hij nu een grote, ste-

vige, inmiddels gecastreerde 

kater, die steeds weer 

een verstopte neus zal 

krijgen en grote, groe-

ne klodders in de 

rondte niest… Maar 

ondanks zijn visuele 

beperking, is hij een 

ster in voeten vangen 

als je langs hem loopt. En geniet hij van het 

leven waarvoor wij samen met hem zo voor 

gevochten hebben. 

                       Vechten(d) voor hun leven… 

D 
e piepkleine Puma werd, begin 

september en 10 dagen oud, 

op luidruchtige wijze gebracht 

op zater-

dagavond, "omdat 

jullie daarvoor zijn". 

Volgens het begelei-

dende verhaal hele-

maal alleen gevonden 

bij een vuil-

nisbak. Aller-

eerst moest 

er een grote 

bult met 

vliegeneitjes 

uit de vacht 

op haar rug-

getje gewas-

sen worden, 

voordat ze 

zich tot ma-

den zouden ontwikkelen. Gelukkig wilde ze 

wel graag melk drinken, dus dat was alvast 

gewonnen. Maar toen kropen er maden uit 

haar mini-oortje... 

Na veel gepriegel 

en de inzet van 

een paardenmid-

del leken de krioe-

lende wormpjes 

verdwenen. Na 

een rustige 

nacht, bleek dat 

ze toch nog niet 

vrij van maden 

was! Dit keer 

kwamen ze uit 

haar anus... Toen 

namen we de 

grote gok om 

een middel in te 

zetten dat abso-

luut niet voor kittens bedoeld is, maar wel 

de maden, die zich eventueel nog in Puma 

zouden bevinden, zeker zou doden... Het 

was alles of niets... Maar Puma leek het ook 

nog niet op te willen geven en doorstond de 

heftige behandeling gelukkig zonder voor-

alsnog zichtbare schade. Ze dronk op ge-

zette tijden haar flesje en heeft zich inmid-

dels ontwikkeld tot een prachtige poezen-

dame, die zich na haar sterilisatie in de poe-

zengroep mag voegen! Puma januari 2017 

Speedy januari 2017 

Speedy 

Puma Puma september 2016 

Speedy juni 2016 
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V 
lak na het uitkomen van de vori-

ge nieuwsbrief, nam er een 

vrouw contact met ons op en 

vroeg of wij schapen wilden 

redden van de slacht. Het verhaal ging als 

volgt: de vrouw was vroeger thuis met een 

kudde schapen opgegroeid. Deze kudde, 

met inmiddels veel oudere dieren, was er 

nog steeds. Maar nu was haar moeder in 

het ziekenhuis gekomen en had samen met 

stiefvader beslist dat de kudde schapen 

opgeruimd moest worden.  

De vrouw deed de grootst mogelijke moeite 

om dit te voorkomen, maar zoals dit vaak 

gaat in een boerenomgeving, was de ver-

koop al met een handdruk bezegeld en kon 

dus niet meer ongedaan gemaakt worden. 

Voor zover moeder en stiefvader dit über-

haupt wilden. De koper van de kudde was 

de schaapsherder aan wie vroeger vaak de 

ram van de kudde ‘uitgeleend’ werd, zodat 

er wat vers bloed in de kudde van de 

schaapsherder kwam.  

De vrouw had meermaals contact met de 

herder, die de schapen inmiddels al in zijn 

bezit had. Hij had ze al bekeken op 

‘bruikbaarheid’ en drie oudere ooien zou hij 

niet ‘aanhouden’ in zijn kudde. Met andere 

woorden: die zouden naar de slacht gaan. 

De schapen waren voor 50 Euro per stuk 

aan de herder verkocht. Nu was de herder 

zo galant om aan te bieden dat de vrouw de 

3 afgekeurde schapen voor 60 Euro per stuk 

terug mocht kopen. Handel is tenslotte han-

del, daar komen geen gevoelens aan te pas. 

De vrouw kocht de schapen terug en Marc 

reed naar Ost-Friesland, waar de kudde van 

de herder op de dijk langs rivier de Ems liep, 

om de drie oude dames op te halen. De drie 

zijn verre van tam, maar gingen na een kor-

te quarantaineperiode direct op in de Me-

lief-kudde, waar ze genieten van hun ge-

kochte levensverlenging. 

 

Wie één van de  

dames op afstand 

adopteert, mag haar 

een naam geven  

Oud en overbodig, 

dus rijp voor de slacht…?! 

Gewend aan het leven in een kudde, vonden de dames gelukkig direct aansluiting... 

I 
n juli besloten we drie dwerggeitjes 

op te nemen in de kudde. Hexe is de 

bruine en tevens de oudste met 9 

jaar, de witte heet Mecki en de donke-

re Elvis en die zijn allebei pas 1 jaar. Het zijn 

drie meisjes, ondanks de wat misleidende 

namen. Hun verzorger was onverwacht ge-

storven en zijn vrouw bleef met alle dieren 

achter, waar ze zelf niet voor zorgen kon. Ze 

nam contact met ons op omdat ze op geen 

enkele andere manier een goed huis voor 

de drie kon vinden. De drie dames konden 

er ook niets aan doen en verhuisden dus 

naar Melief. Ze waren ontzettend angstig, 

maar hebben inmiddels helemaal hun draai 

gevonden tussen de andere geiten, de scha-

pen en de koeien. De vrouw deed een een-

malige donatie, dus Hexe, Mecki  en Elvis 

hebben nog geen structurele ondersteuners 

in de vorm van adoptiefouders. Wie adop-

teert één van deze lieverds op afstand? 

Hexe, Mecki en Elvis Maak kennis met 
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T 
oen Marc zich midden november 

’s ochtends in alle vroegte liep te 

haasten om op tijd op de Dieren-

Lot Ambulancedag in Gorinchem 

aanwezig te kunnen zijn, gooiden niet al-

leen de door de nachtvorst bevroren auto-

ruiten, maar ook een 

obstakel onder een 

deken roet in het eten. 

Want juist toen hij de toegangspoort van 

de opvang wilde openen om te kunnen 

vertrekken, bleek dit zich aan de buiten-

kant tegen het hek te bevinden. Bij nadere 

inspectie bleek het om een konijnenkooi te 

gaan met twee verschrikte chinchilla’s erin. 

Met een paar plastic tassen met hooi, voer 

en chinchillazand ernaast. Alsof de voor-

malig verzorgers daarmee wilden afkopen 

dat ze de arme dieren eenvoudigweg in de 

vrieskou voor de poort hadden gezet, zon-

der enige toelichting… 

Natuurlijk haalden we de dieren snel bin-

nen. We zochten snel her en der naar in-

formatie, want chinchilla’s hadden we nog 

nooit in de opvang gehad. En we ontdek-

ten al snel dat het zeer gevoelige dieren 

zijn, vooral wat betreft gezondheid. Na-

tuurlijk zouden ze bij ons mogen blijven, 

maar eerst gingen we op zoek naar men-

sen met ervaring met deze diersoort, want 

het zou toch het mooist zijn 

als ze in een groep gehouden 

zouden kunnen worden. Toen 

we onze collega’s van Gna-

denhof Hagel Hof in Löningen 

vertelden over de chinchilla’s, boden zij 

direct aan om de dieren op te nemen, aan-

gezien zij al jarenlang ervaring met hun 

eigen groep chinchilla’s hebben. Omdat 

andere opties strandden, waren we heel 

blij dat we de gedumpte dieren in de erva-

ren handen van Barbara en 

haar team mochten geven. 

Ze liet ons weten dat het 

twee ondervoede dames zijn en dat ze er 

alles aan gaan doen om hen weer gezond 

te krijgen. Zo heeft dit wrange verhaal over 

gedumpte chinchilla’s toch een mooi eind 

gekregen! Onze dank gaat uit naar de Ha-

gel Hof! 

E 
ind december werden we bena-

derd door het dierenasiel van 

Stadt Hagen. Er waren twee 

Muskuseend woerden gedumpt 

op een begraafplaats. Twee hele tamme 

dieren, waar de voormalige eigenaar 

schijnbaar van af moest… De dieren hiel-

den nu de hondenquarantaine bezet, een 

onpraktische situatie voor het asiel. We 

hebben in het verleden al vaker dieren 

van dit asiel overgenomen en ook nu wil-

den we graag hel-

pen, maar op dat 

moment gold de 

ophokplicht voor pluimvee in verband 

met de dreigende vogelpest. Ook bij ons 

zaten de eenden binnen, en het risico om 

twee eenden van buitenaf op te nemen, 

wilden we niet nemen. Maar ook daar had 

Steffi, de leidster van het asiel, aan ge-

dacht. De eenden waren door de veteri-

naire dienst getest op vogelgriep en nega-

tief bevonden. Niets stond dus de komst 

van de twee in de weg en Steffi bracht 

hen direct naar ons. De twee heren waren 

verder in een goede conditie en uiterst 

sociaal naar mensen. 

Kort daarop kregen we weer een mail van 

het asiel. De politie had 5 ganzen bij het 

asiel gebracht. Ze waren in beslag geno-

men naar aanleiding van een tip van een 

buurvrouw. Die had namelijk gezien dat 

de vijf in een konijnenkooi op een balkon 

werden gehouden. En dat één van de ei-

genaars met een bezem op de dieren in 

stond te slaan… Reden genoeg om de 

politie te bellen. Bij de inbeslagname ble-

ken bij verschillende dieren de poten aan 

elkaar gebonden te zijn. Eén gans lag al 

met zijn kop op het hakblok gebonden… 

Er kwam uit dat de vijf voor het kerstdiner 

bedoeld waren.  

Ook deze keer vroeg Steffi of de vijf gan-

zen mochten komen. Dezelfde procedure 

werd gevolgd als bij de eenden en op ou-

dejaarsdag bracht ze de dieren naar Me-

lief. Hoe de mensen het zich precies voor-

gesteld hadden bij het kerstdiner, blijft 

voor ons een raadsel, want de dieren wa-

ren broodmager in 

plaats van vetge-

mest. Vanzelfspre-

kend werden ze bij 

ons direct ont-

wormd en kregen ze 

watervogelvoer. Helaas overleed er 1 

gans begin januari, waarschijnlijk aan de 

gevolgen van stress en ondervoeding... De 

andere vier lijken op het moment gezond 

te zijn. 

Over de inbeslagname verschenen artike-

len in verschillende kranten, waaronder 

de Bild Zeitung. Deze collectieve veront-

waardiging bij de redding van deze zicht-

baar mishandelde kerst-ganzen deed he-

laas de blik afwenden van de miljoenen 

ganzen die in de bio-industrie stierven 

voor de kerstdis… 

Ganzen in konijnenkooi ternauwernood 

gered van Kerstslachting... 

Hoe kom je van je chinchilla’s af… 

Zo vonden we de 2 chinchilla’s voor het hek, in de vrieskou... 

De vijf toen ze nog samen waren... 
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E 
ind juni werd er contact met ons 

opgenomen door een vrouw die 

vertelde dat een vriendin van 

haar en haar man de (dierenarts)

kosten van hun twee golden retrievers van 

9 jaar oud niet meer konden betalen. De 

twee waren bij de mensen opgegroeid en 

nu moesten ze met pijn in hun hart afstand 

van hen doen. Twee honden van 9 jaar, 

daar vind je niet snel een nieuw huis voor. 

Het moest ook allemaal acuut, en we be-

sloten de twee op te nemen en er een 

nieuw adres voor te zoeken.  

Toen de honden gebracht werden door de 

bewuste vriendin, bleek dat het stel nog 

twee honden had, die ze wel gewoon kon-

den houden. Het was een merkwaardig 

verhaal, maar het 

was wel duidelijk dat 

de Golden girls, zoals 

hun ‘werknaam’ bij 

ons al snel geworden was, beter af zouden 

zijn bij een andere familie dan deze. Daar-

bij kwam dat het zulke lieve, ongecompli-

ceerde honden zijn die ieders hart stelen. 

Dus maakten we een mooi filmpje van de 

dames Luna en Lea en posten het op Face-

book. De twee zijn onafscheidelijk en dat is 

ook de reden waarom we erbij vermeldden 

dat ze alleen geadopteerd konden worden 

als iemand ze samen een rustige, gezellige 

oude dag zou kunnen bieden. 

De video kwam 2 juli online en werd sinds-

dien meer dan 100 keer gedeeld. Dit leidde 

echter tot 0 e-mails van mensen die hen in 

hun gezin op wilden nemen. Daarbij zullen 

de leeftijd en het feit dat ze alleen samen 

herplaatst zouden worden natuurlijk een 

grote rol gespeeld hebben. Maar: inmid-

dels waren de dames gesteriliseerd en 

hadden ze geruisloos al een plek in de huis-

roedel ingenomen. Dus inmiddels is de 

fysieke adoptietermijn gesloten en blijven 

Luna en Lea hun oude dag bij Melief door-

brengen. Ze kunnen nu dus alleen nog op 

afstand geadopteerd worden. Op onze 

website of in onze folder kunt u lezen hoe 

dat in zijn werk gaat. 

W 
e zijn nu al een paar jaar 

bezig om geld bijeen te 

brengen voor het bou-

wen van een grote, 

nieuwe volière voor alle parkieten, pape-

gaaiachtigen, vinkjes, lachduifjes, 

kanaries en niet te vergeten 

kwartels. De volière zal 

de twee huidige voliè-

res vervangen.  

De volières worden 

bewoond door vogels 

die we opvangen via 

particulieren en verschil-

lende organisaties in Nederland 

en Duitsland.  

De huidige volières zijn dringend aan reno-

vatie toe. De huidige bodem van de voliè-

res 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 hou-

den. 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 

lang-

zaam onze 

capa- citeitsgrens (nu circa 130 

vogels) bereiken bij blijvende opvang-

vraag, willen we dan ook direct de volières 

aanzienlijk vergroten. Verschillende vogel-

soorten in de volières kunnen 25 jaar oud 

worden, dus moeten we wat betreft de 

degelijkheid ook op lange termijn denken. 

De afmetingen van het geplande bouw-

werk zijn 12 bij 4,5 meter en 3 meter 

hoog, onderverdeeld in 3 volières 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 vrijheidsgevoel, voor de 

vogels geven. 

Net toen we in januari besloten hadden 

dat de volière er hoe dan ook dit voorjaar 

moet komen, kregen we de toezegging 

van een grote steun van Stichting Nijdier, 

die ons nog dichter bij het streefbedrag 

van 23.000 Euro brengt! Helpt u mee om 

het streefbedrag te bereiken? U kunt uw 

bijdrage doen op onze spaarrekening 

NL88 ASNB 0957 6038 51, BIC ASNB NL21. 

Namens de vogels heel erg bedankt! 

En de nieuwe volière zal zoals het er nu 

dus naar uit ziet zeker op de Open Dag op 

zondag 27 augustus te bewonderen zijn! 

Lea & Luna: vriendinnen voor het leven 

Na 9 jaar  opeens te veel... 

Een nieuwe volière... 
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D e 15-jarige poes Paula had de laatste 

2 jaar van haar leven in een donkere 

kelder overleefd (lees het volledige verhaal 

in de nieuwsbrief van juni). Onderzoek bij 

de dierenarts leverde de diagnose longkan-

ker met talloze uitzaaiingen op. In samen-

spraak met de dierenarts besloten we Pau-

la op hoge medicatie te zetten. We wis-

ten dat deze bejaarde poes niet meer 

zou genezen. Wat we ook wisten was 

dat we de ontzettend aanhankelijke 

Paula nog een hele mooie, fijne oude 

dag wilden bezorgen. Dat laatste heb-

ben we Paula gelukkig nog mogen en kun-

nen geven. Deze oude dame, die gek was 

op knuffelen, trok bij ons in de woonkamer 

in. Paula heeft daar tot aan haar laatste dag 

van een VIP behandeling genoten. Graag lag 

ze uren op de bank te luieren en we werden 

bekogeld met de kopjes die ze 

ons of één van de vrijwilligers 

gaf. Iedereen die bij ons op 

bezoek was zei: "Ik ga even 

naar Paula toe hoor". 

De liefde, gebor-

genheid en 

warmte die 

ze de afge-

lopen 

maan-

den bij 

ons er-

varen 

heeft, 

kunnen 

haar ver-

schrikkelijke 

verleden he-

laas niet ongedaan 

maken, maar mogelijk wel 

iets verzachten. Bedankt lieve Paula voor je 

aanwezigheid en al je liefde, rust zacht, je 

verdient het zo! 

P ierre is na vele jaren uit ons midden 

vertrokken. Een aantal jaar geleden 

besloten wij een totaal onplaatsbaar hondje 

op te nemen. Het betreffende hondje 

heette toen Frankie. Al snel bleek het arme 

dier belast te zijn met verschillende trau-

ma's en die veroorzaakten ongewenst ge-

drag, waardoor eerdere adoptiefouders 

afgehaakt waren. Frankie stond op het punt 

om ingeslapen te worden. Het eerste half 

jaar was zeer problematisch.  Elke dag werd 

Lothar in zijn been gehapt als hij in de hon-

denweide poep schepte. Dierentolk Fred 

Peters (die de opbrengsten van zijn consul-

ten regelmatig aan Melief schenkt) kwam 

met Frankie praten. Frankie vertelde dat 

Lothar op de man 

leek die 

hem ooit op straat gedumpt had, dit was de 

reden van zijn agressie. Verder liet Frankie 

weten dat hij liever Pierre heette. Vanaf die 

dag luisterde hij alleen nog naar de 

naam Pierre en heeft nooit meer in 

een been gehangen. Pierre bleek 

ook een schildklier probleem te 

hebben, waarvoor hij medicatie 

kreeg. Nadat Pierre een paar jaar 

geleden een beroerte 

gehad had, leefde hij bij 

ons in het woonhuis. Vele 

mensen waren gek op hem. 

Voor ons was het niet altijd 

makkelijk om met deze totaal on-

zindelijke, inmiddels 16-jarige, 

knorrepot onder 1 dak te leven. 

Pierre was een zeer bewerkelijke 

bewoner die het op zijn eigen 

manier naar zijn zin had. Pierre we 

hebben graag voor je gezorgd en 

hopen dat je je welverdiende rust 

gevonden hebt! 

L izzy was een Rottweiler dame 

die ooit door een mevrouw 

via marktplaats gekocht was. De 

fokker had een nest Rottweilers, 

de mensen kozen er een uit en de 

fokker vroeg of ze Lizzy er niet bij 

wilde nemen, aangezien ze een teen aan 

een achterpoot miste en dus geen goede 

verkoopwaar was. De mensen hadden me-

delijden met haar en namen haar ook mee. 

Naarmate de hondjes zich ontwikkelden 

bleken de dames niet elkaars beste 

vriendinnen te zijn, ze gingen steeds hefti-

ger tegen elkaar te keer, waardoor één van 

beide het huis uit moest. Omdat een Rott-

weiler verantwoord plaatsen geen mak-

kelijke klus is (er komen vaak de ver-

keerde mensen op dit ras af), is Lizzy 

hier gekomen. Lizzy had, net als haar 

zus, zeer ernstige problemen met 

haar bewegingsapparaat, ze was duide-

lijk alleen gefokt voor het geld. Jarenlang 

kreeg ze extra zorg en medicijnen en vrees-

den we dat we haar in moesten laten sla-

pen om haar gewrichten… Maar eind augus-

tus was Lizzy ‘s avonds niet lekker, ze wilde 

niet eten en niet opstaan. We hadden goe-

de hoop dat het de 

volgende ochtend be-

ter zou gaan. Maar dat 

was dus niet zo. Ze 

piepte toen Marc haar 

bij haar buik pakte. Ze 

stierf ter plekke bij de 

dierenarts. Hij heeft 

nog hartmassage geprobeerd, maar moest 

het opgeven... Waarschijnlijk stierf Lizzy aan 

een tumor. Toen ze bij ons kwam was ze 6 

maanden. Ze is bijna 10 geworden. Lizzy 

was zo vreselijk lief en zachtaardig… We 

missen haar enorm. 

Paula 

Pierre 

In Memoriam - 

            Zorgenkinderen... 

Lizzy 
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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 2017 

met foto’s van 

de dieren in de 

opvang, met 

hun verzorgers 

Nu 12,50 € 7,50  

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: 



12 

 

Natuurgeneeskundige Praktijk      www.nei-therapie.nl 

www.wawolliekringloop.nl 

Utrecht 

Haaksbergen 

Goor 

Fred Peters 
www.hoevederegenboog.nl 

Voor alle antwoorden op vragen aan uw dier! 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

… en laat iedereen kennismaken met ons belangrijke werk! 
nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 

Soetensstraat 18 

2586XS 

Den Haag 

070-3387010 

www.healthfoam.com | www.medischematrassen.nl  

Clown        Miepie 

clownmiepie.nl 

We zamelen nog steeds kleding in voor de dieren! 

Inzamelpunt:   Driedistel 11 in Rotterdam 

    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/

