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We kunnen wel vaststellen dat het geen dag saai is in de opvang bij Me-

lief. Deze vaststelling heeft een hele positieve kant: het is vaak ontroe-

rend om te zien hoe opgevangen dieren opknappen en zich openstellen 

voor een vrij leven zonder dreiging. En ook de dieren die al lang op de 

boerderij wonen, zorgen nog dagelijks voor geweldige momenten, waarbij 

goed te merken is hoezeer ze het nog steeds naar hun zin hebben. Gewel-

dig om te zien! 

Maar dat het nooit saai is, heeft helaas natuurlijk ook een schaduwzijde. 

Nooit vergeten we de verhalen achter de dieren en hoe ze op de boerderij 

beland zijn. Het lezen van deze nieuwsbrief zal ook u weer vaak de wenk-

brauwen doen fronsen, want juist als we denken alles wel meegemaakt te 

hebben, bedenken mensen toch nog weer andere dingen wat betreft die-

ren… Wat te denken van kuikentjes halen bij de kuikenbroederij om leuk 

mee op de foto te gaan. Om de diertjes dan vervolgens na het foto’s ma-

ken in het bos achter te laten? Het volledige onvoorstelbare verhaal van 

deze haantjes leest u in deze nieuwsbrief… 

Evenals de verhalen over de twee konijnen en de poes die twee jaar lang 

in een kelder opgesloten zaten en acuut weg moesten omdat de eigena-

resse hen dreigde dood te slaan. En de man die verhaal kwam halen om-

dat hij één van de langs de hanenweide gedumpte eenden aan gort had 

gereden en daardoor wellicht wel schade aan zijn auto zou kunnen heb-

ben. Of Antje de slachtkip die een val van de vrachtwagen overleefde en 

eenzaam in een bos rondliep. De kittens die halsoverkop ergens wegge-

haald werden omdat ze anders levend begraven zouden worden…  

Het mag duidelijk zijn dat we ons werk niet voor niets doen. En we kun-

nen dit werk alleen doen dankzij uw financiële steun. Waarvoor we u van-

af deze plek weer ontzettend bedanken! Dierenartsrekeningen van dui-

zenden Euro’s per maand zijn geen uitzondering, en ook als we voer be-

stellen lopen de eindbedragen op tot vier cijfers voor de komma… Maar 

door uw, vaak al jarenlange steun behoeven we ons geen zorgen te ma-

ken dat we de dieren niet de verzorging kunnen bieden die ze nodig heb-

ben. Dus voor u als donateur alle lof! 

Ondanks dat we van de door ons voor de nieuwbouw van de volière, 

waarover we in de vorige nieuwsbrief al berichtten, aangeschreven ver-

mogensfondsen nog geen groot bedrag bij elkaar hebben, verheugen we 

ons enorm over de hoeveelheid extra donaties van vele vaste donateurs! 

En hoewel de nieuwe volière dan nog niet af zal zijn, hopen we al deze 

donateurs, evenals alle andere geïnteresseerden, te zien op onze jaarlijkse 

Open Dag op zondag 28 augustus. We hopen er dan weer samen met jul-

lie een mooie dag van te maken! 

Lieve dierenvrienden, 

Voor nu veel leesplezier en 

tot ziens op de Open Dag! 
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A 
l sinds de oprichting van Stich-

ting Melief in 2003 worden wij 

financieel ondersteund door 

de Stichting Menodi, een stich-

ting die actief donateurs werft en met de 

inkomsten inmiddels in totaal 31 organisa-

ties die zich inzetten voor dieren steunt. 

Totaal geschokt namen wij donderdag 31 

maart 2016 kennis van verschillende be-

richten in de media over invallen bij vier 

verschillende goede 

doelen, waarvan 

Stichting Menodi er 

één is. Aanleiding 

voor de invallen en 

de beslaglegging op 

administraties en 

zelfs onroerend 

goed, waren berich-

ten van de banken 

over verdachte geld-

transacties bij 1 van 

de vier doelen. Er werd door de politie in 

de media aangegeven dat het zelfs ging 

over een periode van 5 jaar. Ook werd er 

gemeld dat van het aan de stichtingen ge-

doneerde geld slechts 8% naar de dieren-

doelen, waarvan Stichting Melief er dus 

één is, gegaan zou zijn. 

Pas op maandag 11 april werden wij door 

Menodi op de hoogte gesteld van de poli-

tie-invallen, middels een mail waarin te-

vens geschreven werd dat, aangezien het 

een onderzoek betreft, er nu weinig over 

gezegd kon worden. Ook werd er gemeld 

dat Menodi nu helaas niet in staat was om 

aan de financiële verplichtingen te vol-

doen, en dat ze hoopten dit in de loop van 

het jaar weer goed te kunnen maken. 

Exact één week later werden we opgebeld 

door Menodi-directeur Jeroen Koedam, 

zoals hij zei om te vragen of de mail aange-

komen was, aangezien er van onze zijde 

geen reactie was gekomen. Wij hadden er 

inderdaad voor gekozen slechts een kort 

bericht op onze website te zetten, waarin 

we meldden dat de door Menodi begun-

stigde goede dierendoelen, waaronder dus 

Stichting Melief, volgens de mediaberich-

ten door de politie niet als verdacht aange-

merkt worden. Dit bericht plaatsten we in 

afwachting van een reactie op de invallen 

van de kant van Stichting Menodi. Het tele-

foongesprek bracht voor ons geen helder-

heid, behalve dat Menodi de optimistische 

gedachte om de financiële toelage aan 

Stichting Melief, die met de jaren opgelo-

pen is naar €1000,- per maand, in de loop 

van het jaar weer voort te kunnen zetten, 

inmiddels had laten varen, aangezien door 

de beslaglegging geen incasso’s uitgevoerd 

konden worden. En Stichting Menodi, me-

de door de hoge advocaatkosten (Stichting 

Menodi bleek niet over een rechtsbij-

standsverzekering te beschikken), op een 

faillissement af dreigde te stevenen. 

Wat er ook uit de 

politieonderzoeken 

zal gaan komen en 

hoe lang dit ook 

gaat duren, de 1300 

dieren bij Stichting 

Melief hebben uw 

steun duidelijk nog 

harder nodig dan 

ooit, nu de financi-

ële steun van Stich-

ting Menodi van 

€1000,- per maand, wat neerkomt op 

€12.000,- per jaar, weg komt te vallen. Een 

gigantisch bedrag voor een financieel klei-

ne stichting als Stichting Melief! Meer dan 

ooit zijn we dus op uw rechtstreekse dona-

ties aan Melief aangewezen! Om te laten 

zien dat uw donaties aan en de adopties 

op afstand van de dieren bij stichting Me-

lief daadwerkelijk de dieren ten goede 

komen, verwelkomen wij u graag iedere 

zaterdag tussen 14 en 16 uur in onze op-

vang. 

Fraude  bij  

Stichting Menodi…?! 
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O 
p goede vrijdag kregen we een 

mail van een vrouw, die met 

grote verbijstering op haar 

werk gadegeslagen had, hoe 

een collega een 20-tal eendagskuikens in 

een onverwarmde bak, zonder passende 

voeding, bij zich had. Navraag leerde dat de 

piepjonge diertjes opgehaald waren bij een 

kippenbedrijf. Ze zouden het weekend 

dienst doen als paaskuiken, deelnemen aan 

het paasfeest zodat ze geknuffeld konden 

worden door kinderen en samen met de 

knuffelaars op de foto konden. Dit was een 

jaarlijks terugkerend ritueel. Natuurlijk 

vroeg de vrouw aan haar collega wat er na 

de Paasdagen met de kleintjes zou gebeu-

ren. Het bleek dat er wat kuikens weggege-

ven zouden worden aan wie hen hebben 

wilde. Wat er dan nog over was, was in het 

verleden wel eens in het bos beland. Terug 

naar het kippenbedrijf kon niet, in verband 

met infecties. Het lukte de vrouw om er 5 

mee naar huis te nemen. 

Van af het begin sprak de vrouw in haar 

mail over haantjes, ervan uitgaande dat de 

kuikens na het uit de broedmachine komen, 

gesekst waren en dat dit de waardeloze 

haantjes waren, die aan de hakselaar, waar-

in deze diertjes vrijwel altijd levend verma-

len worden, ontsnapt waren. Maar omdat 

de herkomst van de gele pluizebolletjes niet 

helemaal duidelijk was, zou het 

ook nog kun- nen 

gaan om 

de 

M 
aandag 29 februari werd 

er contact met ons opge-

nomen en ons verteld dat 

er al een paar dagen een 

kip moederziel alleen in het buitengebied 

van Werlte rondliep. Dinsdag reden we naar 

de aangeduide plek en troffen daar toevallig 

de twee dames die de kip tijdens het wan-

delen met de honden ontdekt hadden. Ze 

wezen ons direct waar het dier zich bevond. 

Het bleek om een vlees-

kuiken van 6 weken oud 

te gaan, dat hier al 4 

dagen zonder eten en drinken in de vries-

kou ronddwaalde. Waarschijnlijk op 

transport naar het slachthuis uit de vracht-

wagen gevallen. We hadden het diertje ge-

lukkig vrij snel te pakken. 

Het was een wonder dat het nog zo monter 

was, want Lothar voelde direct dat er iets 

niet goed was aan één van de vleugels. Al 

snel zagen we wat er aan de hand was, de 

vleugel was gebroken en het bot stak door 

de huid naar buiten. Het was duidelijk een 

oude breuk, het bot was uitgedroogd en 

verkleurd. We hebben het dier meteen mee 

naar de dierenarts genomen om de vleugel 

verder te laten onderzoeken. Omdat het om 

een oude open breuk gaat, kon er niet di-

rect iets gedaan worden, behalve de vleugel 

amputeren. We hebben, na het nieten van 

de wond en verzorging met antibiotica en 

wondzalf, besloten het dier eerst tot rust te 

laten komen en aan te kijken hoe de wond 

zich ontwikkelt. 

Omdat de breuk er ouder dan 4 dagen uit-

zag, ligt het 

voor de 

hand dat de 

kip de ver-

wonding in 

de meststal 

of tijdens 

het op de 

vrachtwa-

gen laden 

om naar de 

slachterij te 

gaan, opge-

lopen heeft. 

Het geeft weer eens aan dat dieren die voor 

consumptie gefokt worden, als dingen ge-

zien worden. Er wordt dan ook als zodanig 

mee omgegaan. Wij hebben in ons werk al 

heel wat meegemaakt, maar zijn toch weer 

geschokt door het leed van dit individuele 

dier. De consument heeft de macht, ieder-

een die kip eet, werkt mee aan dit systeem 

van mishandeling en uitbuiting. Heb empa-

thie, eet geen dierlijke producten.  

Op transport naar het slachthuis uit de vrachtwagen gevallen... 

Antje 
Onder is de open breuk in 

Antje’s vleugel te zien, rechts 

Antje in haar nieuwe omge-

ving 

PASEN 
De gelukkige 

haantjes nu... 

The day after... 
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A 
l begin april werden we door 

een vrijwilligster op de hoogte 

gebracht van een situatie in 

Papenburg, waarbij een kat en 

twee konijntjes ernstig gevaar liepen. Een 

bekende van haar had haar verteld over een 

oude buurvrouw die kenbaar gemaakt had 

haar kat en twee konijntjes dood te zullen 

slaan, omdat ze zou gaan verhuizen en ze 

dus van de dieren af moest. Het verhaal 

bleek nog dramatischer dan het al klonk. De 

poes was namelijk al 18 jaar oud en werd 

door de vrouw al twee jaar lang in een don-

kere kelder gehouden. De vrouw die zich 

het lot van de poes en de konijnen, ook al 9 

jaar oud, (vanzelfsprekend) heel erg aan-

trok, had de oude vrouw zover gekregen, 

dat ze het doden van de dieren nog een 

week uit zou stellen, zodat ze een oplossing 

voor hen zou kunnen zoeken… 

Het was duidelijk dat hier snel iets moest 

gebeuren, dus zeiden we direct toe dat de 

dieren naar Melief mochten komen. Zolang 

de poes maar uit de kelder zou komen en 

samen met de konijntjes haar leven weer 

zeker kon zijn! Op 15 april bracht de bezorg-

de vrouw opgelucht 

de drie dieren bij ons. 

De poes was volledig 

in shock en zat met 

haar ogen te knippe-

ren van het daglicht. Ook leek ze erg zwaar 

te ademen, wellicht ook van de stress? De 

twee konijntjes zagen er op het eerste ge-

zicht goed uit, hoewel het bruine diertje 

vieze ogen en neus had en ook zwaar adem-

de. We maakten meteen een afspraak bij de 

dierenarts om de drie te laten controleren. 

Eenmaal bij de dierenarts werd het allemaal 

niet rooskleuriger… Paula de poes bleek bij 

de minste aanraking al te gaan hijgen van 

de kortademigheid. Dus werd er besloten 

een röntgenopname te maken van haar 

longen. Zelfs daarvoor kon ze niet op haar 

zij gelegd worden, zonder dat ze een blau-

we tong kreeg. De foto bevestigde helaas 

dat het helemaal niet goed was, haar hele 

longen zaten vol met witte punten die er 

niet thuishoren, naar alle waarschijnlijkheid 

tumoren… Een hele slechte diagnose, die 

het leven van 

Paula, terwijl 

ze net uit de 

kelder gekomen was, weer donker kleurde. 

Het zwarte konijntje leek kerngezond, maar 

bij het bruine konijn stelde de dierenarts 

een abces in de kaak vast, wat voor de kort-

ademigheid en de vieze neus en ogen kon 

zorgen. We spraken af dat de dierenarts het 

konijntje 2 dagen later zou opereren, als 

alles met medicatie wat rustiger was. 

Op de dag van de operatie, belde de dieren-

arts al veel te snel op. Het abces bleek een 

open verbinding met de mondholte te heb-

ben en al helemaal in het bot van de kaak te 

zitten… Alles helemaal verwijderen zou te 

veel van het konijntje vergen… Het kon niet 

anders dan uit haar lijden verlost worden. 

Poes Paula leeft in afwachting van hoe de 

ontstekingsremmende pijnstilling aanslaat 

afgezonderd van de andere katten, in ons 

kantoor. Ze beweegt zich slechts binnen 

een straal van een paar meter, vanwege 

haar longaandoening, maar hoogstwaar-

schijnlijk ook nog omdat ze in de kelder ook 

geen bewegingsvrijheid had… We hopen 

haar nog een onbezorgde tijd te kunnen 

geven, maar de prognose is slecht… De har-

teloze oude vrouw zal inmiddels wel ver-

huisd zijn, niet wetend met wat voor een 

enorme ellende ze haar dieren achtergela-

ten heeft. Niet dat het haar iets had kunnen 

schelen… 

2 jaar in 

een donkere kelder… 

De 15-jarige Paula in haar mandje in het kantoor 

vrouwelijke kuikens, die net nieuw in de 

legstal waren aangekomen. In deze stallen 

zitten de legkippen in spé vervolgens totdat 

ze over de bloei van hun legperiode heen 

zijn en met zo’n 11 maanden geruimd en 

geslacht te worden, om plaats te maken 

voor een nieuwe lading legkippenkuikens. 

Maar het zou ook nog een gemengde groep 

kunnen zijn, als het gaat om de zogenaam-

de plofkippen, die alleen maar voor hun 

vlees gefokt worden en waar het er dus niet 

toe doet of het hennen of hanen zijn. Kuke-

len zouden deze hanen toch nooit, aange-

zien ze al op een leeftijd van zes weken hun 

slachtgewicht bereikt hebben en hen dus al 

als piepend kuiken de hals wordt doorge-

sneden. 

Terwijl de vrouw de vijf geredde kuikentjes 

thuis op haar yoghurtmaker op tempera-

tuur hield, probeerde ze de andere diertjes 

nog te achterhalen. Er waren er al een aan-

tal weggegeven, maar het lukte haar toch 

nog om 7 leventjes van onzekerheid te red-

den. Omdat er geen 12 kuikentjes op de 

yoghurtmaker pasten, besloot de vrouw 

direct in de auto te stappen en de gele 

donsbolletjes de dag na Pasen naar Sögel te 

brengen. Alwaar de 12 onder de warmte-

lamp belandden en inmiddels tevreden 

rondscharrelen.  

Hoe frustrerend het ook blijft om te zien dat 

mensen denken dat dieren speelgoed zijn, 

het is hartverwarmend om te merken dat er 

steeds meer mensen zijn die zien dat ook 

niet-menselijke dieren voelende wezens zijn 

en daar direct naar handelen. Waardoor in 

dit geval in ieder geval weer 12 kuikens on-

eindig leed in de dierindustrie bespaard zijn 

gebleven. 

2 konijnen 

en 1 poes 
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N 
og steeds wordt een groot 

deel van de dieren die we 

opnemen gevormd door kip-

pen, meestal van het manne-

lijk geslacht, die van (vaste) dumpplekken 

in Nederland en van diverse particulieren, 

die zich met hun pluimvee in de nesten 

gewerkt hebben, komen. Zowel de dump-

kippen als de hanen van particulieren heb-

ben meestal geen goed vooruitzicht en zo 

komt er iedere twee weken een aardig 

clubje dieren de gelederen bij Melief ver-

sterken. Maar er zijn ook andere manieren 

waarop gevederde dieren in nood raken, 

waarna ons een hulproep bereikt… 

A l voor de kerst werd er door een 

vrouw contact met ons gezocht. Ze 

had ontdekt dat er bij een verlaten boerde-

rij een groepje muskuseenden neergezet 

was. Nog voordat ze de alarmbel had kun-

nen laten rinkelen, waren er schijnbaar al 

mensen die goedkoop inkopen voor het 

kerstmenu dachten te kunnen doen… Toen 

de vrouw weer bij de boerderij kwam, was 

er nog 1 vrouwtjeseend over. Bang dat de 

overgebleven eend hetzelfde lot zou over-

komen, belde de vrouw ons. Een paar da-

gen later bracht ze de eend bij ons, alwaar 

ze aan kon sterken en niet alleen veilig de 

kerst, maar ook de rest van haar leven kan 

doorbrengen. Gelukkig vond de eend snel 

aansluiting bij haar soortgenoten in de 

opvang. 

E nkele weken later nam er een andere 

vrouw contact met ons op. Ze had van 

bekenden een parelhoen ‘overgenomen’ 

omdat het het enige overlevende was na 

een bezoek van de vos. De vrouw had zelf 

kippen en dacht het overgebleven dier er 

een plezier mee te doen. Wellicht was dit 

ook wel zo, maar voor haar eigen kippen 

bleek hun vertrouwde leefsituatie te ver-

anderen in een ware hel. Want, of het nu 

uit frustratie over het verlies van zijn fami-

lie was of niet, de parelhoenhaan deed er 

alles aan om de 

kippenfamilie het 

leven zuur te ma-

ken: hij hakte, pikte 

en treiterde erop 

los. Zo had de 

vrouw het niet voor 

ogen gehad en uit 

bescherming van 

haar kippen belde 

ze ons op om te 

vragen of het dier 

bij Melief mocht 

komen wonen. Wij 

hebben twee koppels met parelhoenders, 

dus we hoopten dat dit hoen daar aanslui-

ting zou vinden. Tot op heden blijft het een 

agressief baasje, en de andere parelhoen-

ders kijken hem met de nek aan. Hij lijkt 

zich beter thuis te voelen bij een groepje 

kippen. En hoe toepasselijk: dit zijn kippen 

van een vechtras. 

I n december werd ons door een vrouw 

uit Nederland een mailtje gestuurd. Ze 

vertelde dat ze een witte duif had gevon-

den, met een gebroken vleugel. Natuurlijk 

was ze met het ongelukkige dier naar de 

dierenarts gegaan. De breuk werd behan-

deld en de duif herstelde goed. Ze voelde 

zich zelfs opperbest samen met haar huis-

genoten, honden en een kat. Toch zag de 

vrouw dat het voor een duif beter is om 

onder soortgenoten te zijn en dus vroeg ze 

ongelofelijke 

      Gevleugelde    verhalen

E 
ind vorig jaar werden we gebeld 

door mensen, van wie het huis 

met grond verkocht was. Het 

huis waar ze nu naartoe gingen 

verhuizen, bood geen plek voor het hou-

den van dieren. 

Nu hadden de 

mensen altijd 

schapen gehad, maar 

van de kudde was nog 

maar één dier over… Het dier was inmid-

dels 15 jaar oud en nu dus helemaal alleen. 

Wat de mensen ook probeerden om voor 

het dier een goed nieuw huis te vinden, 

niemand zat te wachten op een schaap van 

15 jaar. 

We be-

sloten 

het dier 

in onze 

kudde met oudere, wat bangere schapen 

op te nemen, zodat het uiteindelijk niet 

toch verkeerd af zou lopen voor het dier. 

Men zou denken, dat een enkel dier met 

een eigen gezicht ook een naam zou heb-

ben, maar de naam Lotte werd bij het los-

laten op de weide tussen de andere scha-

pen spontaan door haar vorige eigenaar 

bedacht. Schijnbaar vond de vorige 

‘eigenaar’ het zelf ook wat vreemd dat het 

overgebleven dier 

door iedereen thuis 

altijd werd aangeduid 

als ‘het schaap’. Lotte 

werd direct in haar 

nieuwe kudde opge-

nomen en heeft het 

prima naar haar zin. 

15 jaar, alleen en overtollig... 
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of de duif bij onze gehandicapte duiven in 

de volière mocht komen wonen. Inmiddels 

is de duif helemaal ingeburgerd en heeft ze 

het prima naar haar zin in de volière met 

de andere duifjes! Maar het blijft triest: 

deze duif is waarschijnlijk gebruikt om een 

bruiloft op te luisteren en heeft daarbij een 

ongeluk gehad. Het is maar goed dat ze 

niet terug bij de duivenmelker is gekomen, 

want die had haar waarschijnlijk haar nek 

omgedraaid… 

B egin maart keken we raar op toen we 

’s ochtends in de hanenweide kwa-

men. Want daar liepen 3 muskuseenden 

aan het einde van de weide… Natuurlijk 

keken we meteen hoe de eenden daar-

heen hadden kunnen ontsnappen, want 

het hek tussen de eenden- en de hanen-

weide was toch goed gesloten? Maar drie 

vrouwtjes in grijs, die hadden we toch he-

lemaal niet in onze groep? En wat deed die 

beige kip nu tussen de hanen? Dat was 

helemaal onmogelijk, om als kip bij ons van 

het erf in de hanenweide te komen… De 

hanenweide grenst direct aan de door-

gaande weg en het was dus zonneklaar dat 

de eenden en de kip aan de weg over het 

hek gezet waren, door mensen die het lef 

niet hadden om gewoon aan te bellen om 

te vragen of we hen konden helpen… We 

brachten de eenden en de kip naar een 

quarantaineverblijf, waar gelukkig bleek 

dat ze het avontuur zonder verwondingen 

overleefd hadden. 

Wanneer de dieren in de wei gedumpt 

waren, werd op een afschuwelijke manier 

duidelijk toen er enige uren later een ou-

dere man de oprit in kwam rijden. Hij zei 

dat hij, de vorige avond om half 11, één 

van onze eenden aangereden had, en dat 

hij nu de schade kwam verhalen. Ter illu-

stratie opende hij de achterklep van zijn, 

overigens totaal ongeschonden, auto, waar 

een aan flarden gereden woerd lag, op een 

maagdelijk stuk wit plastic. De woerd had 

precies hetzelfde grijze verenkleed als de 

drie vrouwtjes uit de hanenwei… Hoe hij 

aan de verkeerde kant van het gaas beland 

was, daar kunnen we alleen maar naar 

gissen… We konden onze ogen niet gelo-

ven, het was al verschrikkelijk dat hij zo 

ordinair gedumpt was omdat hij te veel 

was, maar dat hij nu ook nog door deze 

man doodgereden was helemaal tragisch… 

Toen de man eenmaal begreep dat de 

eend niet bij ons uit de groep kwam, vond 

hij het schandalig dat het dier gewoonweg 

gedumpt was. Evenzogoed zei hij bij zijn 

vertrek dat hij nog contact op zou nemen 

als er toch schade aan zijn auto bleek te 

zijn… Gelukkig gaat het met de andere drie 

eenden en de kip goed. 

E ind vorig jaar werd ons gevraagd of er 

een lachduifje bij ons in de volière 

mocht komen wonen. Het verhaal van het 

arme diertje was bijna niet te geloven… 

Van wat wij ervan begrepen hebben, zat 

het vogeltje al meer dan 15 jaar in hetzelf-

de hokje, het hokje dat op de foto te zien 

is. Toen de vrouw die haar in het hokje 

gezet had overleed, kwam het duifje bij 

een kinderboerderij terecht, alwaar ze in 

hetzelfde hokje aan de muur werd gehan-

gen. Een vaste bezoekster van de kinder-

boerderij trok zich het lot van het dier zo 

aan, dat ze besloot om een andere oplos-

sing te zoeken. Die werd dus uiteindelijk 

gevonden in de volière bij Melief, waar nog 

meer lachduifjes in leven en waar het 

duifje dus waarschijnlijk voor het eerst van 

haar leven in contact kwam met andere 

vogels… Gelukkig bleek het diertje niet te 

oud om te leren en pakte ze haar nieuwe 

leven, met haar nieuwe vriendjes, snel op! 

Gevleugelde    verhalen 

Open Dag 2016 

→→→ Rommel- en infomarkt – tombola – vegan food 

Maar natuurlijk vooral: een ontmoeting met de dieren in de opvang! 

Bijna 1000 bezoekers vorig jaar… zien we u dit jaar ook? 

Zondag 28 augustus  

11.00 tot 17.00 uur 
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H 
et was bijna februari toen 

vrijwilliger Luc besloot nog 

even met de auto weg te gaan 

voor 

een boodschap. Na 

een kwartiertje was 

hij weer terug en omdat het al donker was, 

sloot hij het toegangshek van binnen af. 

Toen hij terugliep om de boodschappen uit 

zijn auto te pakken, kwam er een jonge 

zwart met witte kat onder zijn auto van-

daan. Hij wilde geaaid worden… Luc pakte 

de kat op en ging er mee naar binnen.  

We stelden vast dat het ging om een kater, 

ongecastreerd en ontzettend tam. Dit dier 

was overduidelijk op ons terrein neergezet, 

zonder vervoersbox of iets… Hij had wel 

overreden kunnen worden met de drukke 

doorgaande weg net aan de andere kant 

van het toegangshek. Wacht… was hij wel 

met niets neergezet? ’s Ochtends toen we 

het toegangshek openden, stonden daar 

een stapeltje etensbakjes en een paar aan-

gebroken zakjes voer. Dus 

dat had hij als bagage mee 

gekregen, terwijl hij zich 

zelf op dat moment al er-

gens op het terrein schuil-

hield, zich afvra-

gend waar hij nu 

beland was… 

Gelukkig diende zich snel een 

fijn nieuw adres aan voor Dus-

ter, vernoemd naar de auto 

waaronder hij vandaan kroop, 

waar hij nu lekker vertroeteld 

wordt. Maar het blijft onbegrij-

pelijk dat mensen zich op zo’n 

onverantwoorde wijze van hun 

huisdier ontdoen. 

Een paar weken later was het 

weer raak. Na ’s avonds kort weggeweest 

te zijn voor wederom een boodschap, von-

den we voor het gesloten hek een ver-

voersbox met wederom een zwart met 

witte kat erin aan. Hoewel, voor het hek, 

de vervoersbox stond bijna op het fiets-

pad. Iemand had klaarblijkelijk moeite ge-

daan om uit ons zicht te blijven toen hij of 

zij de kat daar neer-

zette. Er zat geen 

briefje bij, niets… Het 

bleek om een 

kater te gaan, 

en dit keer 

was hij niet voor de poes. Hij bleek een 

felle donder die er niet voor schroomt te 

laten zien, en voelen, als hij iets niet wil. 

Omwille van zijn gedrag, zal kater Putin 

hier in de opvang blijven wonen. 

LORI 

E 
ind maart verscheen er een man 

aan de deur, met een klein, vies 

poesje, vol met snot en met 

dichtgekoekte ogen. Hij bleek in 

een bakkerij een paar dorpen verderop te 

werken en daar liep het beestje steeds 

naar binnen. Als wij het niet aan zouden 

nemen, zou hij het diertje weer laten lo-

pen, maar dat wilde hij liever ook niet… Dit 

poesje had duidelijk hulp nodig, dus pakten 

we het aan. 

Gelukkig werd ze bij de dierenarts negatief 

getest op leukose en kattenaids, dus daar 

kon haar toestand gelukkig niet aan liggen. 

Nu konden we eerst inzetten op de nies-

ziekte, en in quarantaine eerst eens wat 

bijkomen met goed eten. Lori, zoals we 

haar genoemd hebben, moet een poesje 

zijn van het late najaar van 2015, maar zag 

eruit als een ondervoede kitten 

van hooguit 3 maanden oud…  

Gelukkig hielpen de medicijnen 

en is Lori er een stuk beter aan 

toe. Waarschijnlijk zal ze wel 

altijd gevoelig blijven voor nies-

ziekte, die chronisch geworden 

is, omdat ze het al zo lang had 

voordat ze ertegen behandeld 

werd. Maar inmiddels is ze al bij 

Duster, de gedumpte kater, in 

Wuppertal ingetrokken. Geluk-

kig was ze daar wel van harte 

welkom! 

Bij de toegangspoort gedumpt 

Duster & Putin 

Putin na een nacht 

in de quarantaine 

met een schuur-

sponsje... 

Duster (boven) en  

Lori in hun nieuwe huis 

Katten:  

ongewenst  

en gedumpt 

Doodziek bij een bakkerij voor de deur 
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M 
idden april werd Lothar 

in huis opgeschrikt 

doordat er ineens een 

zwarte kater aan de 

buitenkant op de vensterbank sprong. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om 

een vensterbank waar geen katten op 

horen te springen, aangezien 

de voortuin een ‘katvrije 

zone’ is. Lothar snelde 

naar buiten en pro-

beerde het ver-

trouwen van de, 

zoals het eruit zag, 

kater te win-

nen. Dit leek 

goed te gaan 

lukken, totdat 

achter het hek op de 

aangrenzende weide de 

roedel honden hem in de gaten 

kreeg en de honden luid aansloe-

gen… De kater schrok en maakte 

zich uit de voeten. Nog tot in de 

donkere nacht zocht Lothar naar het 

zwarte dier. Ook zette hij twee 

vangkooien, in de hoop dat de volgende 

ochtend de zwarte kater zich erin zou 

bevinden… 

De volgende dag zat er inderdaad een 

kater in de vangkooi, alleen niet de be-

oogde zwarte kater. In de kooi bevond 

zich een grote, gecyperde, bruine kater, 

tevens ongecastreerd. Het dier 

leek wel tam, maar was 

ook ontzettend bang. 

Langzaam begon het 

te dagen: waarschijn-

lijk had iemand zich 

weer eens van twee 

ongecastreerde ka-

ters ontdaan, door 

hen bij ons op het terrein te dumpen, 

gewoon los, zonder transportbox of 

doos... Het is namelijk tegenwoordig ver-

plicht om je katten te chippen en registre-

ren alsmede te laten castreren in de ge-

meente Sögel, en dat kost je als eigenaar 

natuurlijk geld… Natuurlijk werden de 

vangkooien direct weer op scherp gezet, 

om de zwarte kater ook te kunnen van-

gen. Maar het dier liet zich niet meer 

zien… Totdat er op 4 mei een vrouw aan 

de deur kwam om te zeggen dat er op de 

doorgaande weg voor de boerderij een 

kat in stukken op de weg lag… Toen 

Lothar de kat van de weg wilde halen, was 

er zelfs nog een automobilist die uitweek 

om nog een keer met zijn wielen over de 

kat heen te rijden… Wat een ellendige 

manier om aan je eind te komen na al 

gedumpt te zijn… Het gevoel dat de kat 

zich de hele tijd tussen de voortuin en de 

weg had schuilgehouden, bleek dus ge-

grond te zijn… 

Joris, zoals de bruine kater, die het wel 

overleefd heeft, inmiddels heet, is onder-

tussen geënt en gecastreerd en doet zijn 

uiterste best om een beetje te ontdooien, 

maar een schootkat lijkt hij nooit te gaan 

worden…   

O 
p 19 april stond er een vrouw 

aan de deur met een was-

mand met 4 kittens erin. Ze 

vertelde dat ze hen nu een 

paar dagen in huis had, maar dat haar 

dochter zo allergisch reageerde, dat ze niet 

meer langs kon komen. De dochter had de 

4 weggehaald bij haar ex-schoonfamilie, 

die hun poes een nest hadden laten krij-

gen. Er stond al vanaf het begin vast dat de 

moederpoes mocht blijven, maar de baby’s 

moesten het veld ruimen. De vrouw had, 

via haar dochter, de mensen kunnen over-

tuigen dat de kleintjes bij de moeder kon-

den blijven totdat ze zelfstandig konden 

eten. Dat konden ze nu, en de ex-vriend 

van dochterlief had gebeld dat de 4 nu 

levend begraven zouden worden. De 

vrouw zei een gelovige vrouw te zijn en 

geen dieren te 

kunnen laten do-

den. Dus liet ze 

haar dochter de 

vier ophalen. Eenmaal bij de vrouw wer-

den de piepkleine diertjes al verdeeld, de 

vrouw wilde er twee houden en haar doch-

ter zou de witte nemen. Totdat bleek dat 

ze van onder tot boven onder de uitslag 

kwam te zitten als ze bij haar moeder was 

geweest… Oma koos voor dochter en klein-

kinderen en probeerde snel een ander huis 

voor de baby’s te vinden. Maar dat ging zo 

snel niet, en ze laadde de kittens in haar 

wasmand en smeek-

te of ze bij ons moch-

ten blijven…  

Aangezien kittens die 

met 4 weken al bij de 

moeder weggehaald 

worden, wel specifie-

ke zorg nodig heb-

ben, besloten we dat 

ze mochten blijven. 

De vrouw was dolblij. 

Maar hoe zat het nu 

met de moederpoes, 

zou die nu gesteriliseerd worden? Nee, 

volgens de ex-schoonfamilie van haar 

dochter, evenals zijzelf ook van Russische 

afkomst, gaat dat tegen de natuur in… Zij 

zelf zou het wel direct laten doen. En hoe 

zat het verder met het niet willen doden 

van dieren vanwege haar geloof, at ze dan 

wel eens vegetarisch? Dat leek de vrouw 

toch een vraag die volledig losstond van 

het doden van de katjes, afgaande op de 

blik, alsof ze water zag 

branden, in haar ogen… 

Hoe dan ook waren de 

4 wurmpjes veilig, en gelukkig ook heel 

levendig. We vonden voor alle vier een 

nieuw huis, waar ze heen zijn gegaan toen 

ze groot en sterk genoeg waren.   

Joris en de naamloze zwarte kater… 

4 kittens: bijna levend begraven 
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Enige verhalen van overleden dieren, voor altijd 

in ons hart... 

T ara had al 5 jaar in Spanje in het asiel geze-

ten, toen het asiel door de eigenaren verla-

ten werd en de honden achterbleven. Een be-

zorgde buurvrouw bleef voor de honden zorgen 

en zorgde er ook voor, dat alle honden elders 

ondergebracht werden. Tara, Panthera en Lolo 

bleven over als onplaatsbaar… Via een bevrien-

de organisatie werd er gevraagd of wij de drie 

op konden nemen. Dit was eind 2006. Tara, een 

kleine Tervurense herder, was de laatst overle-

vende van de drie en woonde dus al bijna 10 

jaar in de grote roedel, waar ze ook het best tot 

haar recht kwam, want ze had kennelsyndroom 

en was panisch om op onbekend terrein te 

komen. Haar gewrichten kraakten aan alle kan-

ten van ouderdom, maar ze was bij diverse 

jongere honden favoriet om mee in één mand 

te slapen. In 

maart kreeg 

Tara plotseling 

in snel tempo 

meerdere 

open mamma-

tumoren. We 

probeerden ze met medicatie in bedwang te 

houden, maar dit werkte niet. De tumoren wa-

ren te groot en te verspreid om te opereren. 

We hebben de altijd lieve Tara in laten slapen, 

ze is 18 jaar oud geworden…  

H et geitje Veerle was het laatst overgeble-

ven van de twee kinderen van de vorig 

jaar april 

overleden 

naamgeefster 

van de stich-

ting: Melief. 

Veerle was 

een stuk klei-

ner dan haar 

moeder en haar al langer geleden overleden 

broer Pepijn. Ze had ook een buitengewoon 

ontwikkelde pens, waardoor er bijna standaard 

door bezoekers gevraagd werd wanneer ze zou 

gaan bevallen. Veerle was tot Melief’s dood 

altijd aan haar zijde. Na de dood van haar moe-

der was ze veel alleen op de weide, maar het 

leek haar wel goed te gaan. Plotseling was 

Veerle niet lekker, onduidelijk was wat er aan 

de hand was. Ze vermagerde in snel tempo en 

voordat een dierenarts behandeling kon aan-

slaan, overleed ze… Ze is 13 jaar geworden. Kort 

daarna overleed ook Veerle’s tante, de zus van 

Melief. Nu zijn de allereerste vier geiten van de 

opvang overleden. 

I n januari hebben we Blitz in moeten laten 

slapen. Ze was ruim 17 jaar oud en aan het 

eind van haar krachten. De epileptische aanval-

len die ze de laatste tijd steeds vaker kreeg, 

deden hier ook geen goed aan. Blitz heeft tot 

haar twaalfde jaar in een woongemeenschap 

gewoond met haar baasje, dat een verstandelij-

ke beperking had. Toen hij extern opgenomen 

moest worden door ernstige psychische proble-

men, was er geen oplossing voor Blitz, want dat 

ze al 12 jaar was, maakte haar op korte termijn 

onplaatsbaar. Toen wij werden benaderd, be-

sloten wij haar op te nemen. Ons werd verteld 

dat Blitz met haar baasje dingen had meege-

maakt, die niet hoorden… Onze toenmalige 

dierenarts ontdekte dat Blitz geïnjecteerd was 

met motorolie. Deze ontdekking verklaarde ook 

de vreemde vlekken in de huid van haar baas. 

Blitz werd geopereerd aan een baarmoederont-

steking en pakte het leven in de roedel in huis 

op alsof ze niet anders wist. Een jaar later werd 

er een hele rits mammatumoren bij haar verwij-

derd. Blitz leefde ruim 5 jaar bij ons en was één 

van de liefste en rustigste hondjes die men zich 

kan wensen. Een paar maanden geleden begon 

Blitz af te vallen en wat te hoesten. Er werden 

vlekken in haar longen en een niet te duiden 

vlek in haar ingewanden vastgesteld . Met me-

dicatie voelde ze zich, ondanks de epileptische 

aanvallen die ze begon te krijgen, beter, en 

heeft ze nog tot twee dagen voor haar inslapen, 

haar dagelijkse 

rondje bij de 

boerderij kun-

nen doen. 

Rust zacht... 

We sparen nog steeds voor een nieuwe volière! 

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 

parkieten, papagaaiachtigen, vinkjes, lach-

duifjes, kanaries en niet te vergeten kwar-

tels. De volière zal de twee huidige volières 

vervangen. Samen met een solide betonnen 

bodem komt de nieuwbouw van de volière 

op een bedrag van ongeveer 23.000 Euro. 

Helpt u ook mee om de vogels een veilig 

onderkomen te garanderen? Spaar dan met 

ons mee! Natuurlijk 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 dit moment 

ongeveer 15% bij elkaar (inclusief de op-

brengst van twee Charity Buffetten), dus we 

kunnen alle steun goed gebruiken. Iedereen 

die al gedoneerd heeft: hartelijk dank na-

mens de vogels! 
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Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

Uniek boek! 

Hardcover    248 pagina's 

Uitgeverij Droomvallei 

per stuk € 20,-  

U kunt de artikelen bestellen door het totaalbe-

drag van de hoeveelheid items die u wilt bestel-

len 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 ! 

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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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 

2586 XS 

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! 
Inzamelpunt   Driedistel 11 in Rotterdam (let op: inzamelpunt Beinsdorp vervalt deze zomer!) 

    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! 

De Charity Pot is  

verkrijgbaar in de winkels 

van LUSH  en op LUSH.NL 

Natuurgeneeskundige Praktijk         www.nei-therapie.nl 

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

