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WERELDDIERENDAG
Blije koppies, kwispelende staarten, en
blijdschap en opgetogenheid die vele
dieren kunnen laten zien. Ik word er blij
van. Telkens wanneer ik het zie bekruipt
me een gevoel van vreugde. Ook de
enorme veerkracht die je ziet bij dieren die
uit een ellendige situatie komen. Dieren die
het vertrouwen in de mens niet verloren
hebben, onvoorstelbaar en tegelijk een
voorbeeld voor ons als mensheid.
We hebben nog veel op ons lijstje staan wat we
voor het einde van het jaar willen bereiken. Al
die geplande sterilisatie-ingrepen bij de artsen.
Het opknappen van ruimtes. De invoering van
wetgeving voor meer en betere bescherming
van dieren op bijvoorbeeld Bonaire. Het zal nog
de nodige hoofdbrekens geven, maar we zijn
vol vertrouwen.
Helemaal met een tweede nieuwe ambassadrice
in de persoon van Kimberley Klaver. Een
dierenvriendin waar je U tegen zegt. Samen
met Kim Feenstra gaan beide powervrouwen
zich inzetten voor de zwaksten binnen onze
samenleving. Zij gaan die dieren een stem
geven omdat ze daar recht op hebben. En wij
zijn dolblij met hun inzet. Stichting Dierenhulp,
gestart 22 jaar geleden, uit een belofte aan
mijn overleden hond Rakker. Wat zou ze trots
zijn met alles dat we samen met jullie al hebben
bereikt en nog gaan bereiken.
Samen met onze beide ‘Angels’ ben ik ervan
overtuigd dat we veel goeds gaan en kunnen
doen voor dieren. Omdat in een volwaardige
samenleving dieren erbij horen.

Allemaal een
gewenst.

hele

fijne

dierendag
Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp
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SPECIALE AANDACHT

Triest. Een ander woord hebben wij hier niet voor. En het komt vaker voor dan menigeen denkt. Kettinghonden heten ze.
Vastgelegd aan een vaak veel te zware en te korte ketting aan een paal of boom. Geen schaduwplek, vers drinkwater en
geen schuilmogelijkheid bij regen. De eigenaren hebben deze dieren voor de bescherming van hun spullen. Een dief kan
echter zo binnenlopen, omdat het dier gruwelijk beperkt is in zijn bewegingsvrijheid. We zeggen er altijd wat van. Geven
tips hoe het beter kan en helpen de mensen die dieren op een dergelijke wijze houden. Maar echte dwangmiddelen hebben
we niet. Aangifte doen? Nee, er is een gebrek aan politieagenten die dit willen en kunnen oppakken. Waar dit is, vraagt u?
Nou, dit is gewoon Nederland. Ja, Nederland en dan het Caribische deel. De eilanden Bonaire, Curaçao, Aruba, Saba, SintEustatius en Sint-Maarten. Is daar dan geen wetgeving, hoor ik u zeggen. Nee, die is er praktisch niet. En het kleine deel dat
er is, is zo oud. Of Nederland dan niet ingrijpt? Nee ook dat niet. In Den Haag verwijzen de verantwoordelijke ministers en
staatsecretarissen naar de besturen van de eilanden zelf. En weet u… die interesseert het allemaal niets! Dus blijven wij lastig.
Blijven wij de politiek bestoken met vragen en acties. Blijven wij de media informeren. Waarom? Omdat wij samen met jullie
opkomen voor de rechten van dieren. Vooral Nederlandse dieren, en dat doen we al 22 jaar lang met wisselende resultaten.
Dat is waar Stichting Dierenhulp voor staat.

OUD IS NIET
SLECHT
Je kunt er simpelweg met je verstand niet bij.
Mensen die zich ontdoen van een ouder dier.
Omdat het meer zorg nodig heeft dan een
jong dier. Het dumpen van deze dieren, het
snijdt door ons hart. Maar het is realiteit. Er
bestaan ‘mensen’ die dit zonder blikken of
blozen doen. Ook deze lieverd overkwam
het. Maar gelukkig voor hem krijgt hij zijn
verdiende rust en mag hij zijn oude dag
slijten bij mensen die wel om hem geven.
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Voorkomen van leed, dat is wat we
willen en doen. Bij de bron de problemen
aanpakken en zorgen dat dieren geen
verhoogd risico lopen gedood te worden of
onder erbarmelijke omstandigheden moeten
leven. Maar het is soms eenvoudiger gezegd
dan gedaan. Katten laten zich moeilijker
vangen dan honden. Bovendien zijn ze
beter in staat om hun dagelijkse kostje
bijeen te sprokkelen, wat dan wel vaak ten
koste gaat van de vogels. Gelukkig hebben
we een aantal supervrijwilligsters die de
gave hebben het vertrouwen van de katten
te winnen. Waarna ze gesteriliseerd worden
en volgens het TNR-principe (Trap Neuter
Return) teruggeplaatst worden. Met de
zekerheid dat er geen nakomelingen meer
komen.

DIKKE KUS!
Pitbulls, ze hebben een slechte naam. Over het
algemeen ligt de oorzaak daarvan bij de eigenaar.
Neem nou deze lieverd. Zo blij en dankbaar voor
de hulp die ze kreeg van vrijwilligster Tineke. En
als dank een hele dikke kus. Dat is de mooiste
beloning die je kunt krijgen. En het zijn deze
momenten die je doen beseffen waarom je dieren
helpt en voor hun rechten opkomt. Zo intens puur,
heerlijk!

ADOPTEER OP AFSTAND!
Het kan en is bovendien ook leuk om iemand cadeau te
doen. Voor slechts € 5,00 per maand. Overal waar wij actief
zijn, zitten dieren waar geen nieuwe eigenaar voor kan
worden gevonden. Omdat ze of te oud, of te veel zorg nodig
hebben of gedragsproblemen hebben. Met een donatie van
€ 5,00 per maand geef je zo’n dier toch een (h)eerlijk
bestaan. Voor dat geld krijgt het verzorging, voer en de
liefde die het nodig heeft. En jij bent de adoptieouder van
één van die kanjers. Op onze website kun je een maandelijks
bedrag hiervoor invullen.
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WAT EEN
LEVENSLUST
Op een verschrikkelijke plek vind
je hem. Je neemt hem mee naar de
kliniek en geeft hem een eerlijke kans.
En dan die enorme wilskracht van
dit lieve dier dat we de naam Blanco
hebben gegeven. De onderzoeken,
entingen en behandelingen onderging
hij zonder tegenwerken. Langzaam
steeds iets sterker en zijn gammele
achterlijf dat herstelt. 3 maanden
inzet en liefde en dan het plaatsen bij
een liefdevol gezin waar meerdere
vriendjes wonen. Dan pink je een
traan weg en stroomt je hart vol met
warmte. En dan weet je: HIEROM
HELP JE DIEREN.

You Go Blanco!
KORPSCHEF HEEFT OOG VOOR DIEREN
De heer José Rosales is de korpschef van de BES-eilanden (Bonaire, Eustatius en Saba). Onder zijn leiding worden politieagenten
aangestuurd en ingezet. Samen met de gedragsdeskundige DogPartner bespraken wij met de korpschef de problemen die er
bestaan aangaande het niet handhaven van de weinige wetgeving die er bestaat op de eilanden. Het grootste probleem is dat
hij een tekort aan agenten heeft. Had hij extra agenten, dan kon men een of twee personen vrijmaken om de rechten – die
dieren zeker bezitten – te vertegenwoordigen. Het korps politie van de BES-eilanden valt weer direct onder de Nederlandse
Justitie en dus minister van Justitie en Veiligheid, de heer F. Grapperhaus (CDA). Gelet op de houding van de Nederlandse
politiek als het gaat over deze Nederlandse dieren is er weinig goeds te verwachten. Toch blijven wij de rechten van dieren
vertegenwoordigen, in de hoop dat Europees Nederland eens gaat inzien dat dieren in Caribisch Nederland ook Nederlandse
dieren zijn.

WAT DOEN WIJ MET UW
DONATIE?
Het belangrijkste is: dieren helpen en leed voorkomen.
Daarom zijn wij 22 jaar terug al gestart met een aanpak bij
de bron. Steriliseren en castreren. Omdat je een lekkende
kraan ook repareert en niet halverwege een leiding opgraaft.
Die aanpak kost veel energie, maar geeft veel voldoening.
Op Curaçao bijvoorbeeld, voeren we elk jaar ruim 1600
van deze ingrepen uit. En daarmee voorkomen wij dat er
minimaal 12.000 ongewenste dieren geboren zouden
worden. Dieren die bloot zouden staan aan pesterijen,
honger, en vaak het slachtoffer zijn van het verkeer. Wat niet
geboren wordt, kan ook niet lijden. We zien gelukkig steeds
meer organisaties die onze aanpak overnemen. Omdat ze
inzien dat het werkt. Wij doen het al 22 jaar en gaan er
mee door, waarbij we overheden blijven informeren over het
diervriendelijke aspect hiervan. Samen met onze donateurs
hopen we dit nog lang te doen. Op weg naar een wereld met
minder leed en meer liefde.
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ENKELE FEITEN
Al 22 jaar zetten wij ons in voor dieren in nood. Géén
directeuren. Géén kantoorpanden en beleggingen in aandelen
met donateursgelden. Géén euro steun van een overheid in
de vorm van subsidie. Géén euro van welke loterij ook. Géén
strijkstok bovendien. Wel werkend met geweldige vrijwilligers
overal. Donaties zijn bij ons ook fiscaal aftrekbaar vanwege
onze ANBI-status. Korte communicatielijnen, waardoor snel
gewerkt kan worden. 100% inzet voor de rechten van dieren.
Kleinschalige projecten met controle op naleving van afspraken.
Heldere communicatie over de projecten, de positieve, maar ook
de dingen die niet goed gaan en verbetering nodig hebben. Wij
zijn een kleinschalige organisatie, geen log apparaat waar links
niet weet wat rechts doet. Samenwerking met organisaties die
goed bij ons aansluiten waar het kan, steunen. Dit zijn zaken
die wij belangrijk vinden, omdat we jou als dierenvriend serieus
nemen en willen laten weten waaraan je geeft.

JE HART BREEKT
Hartverscheurend wat je tegenkomt.
Zo klein en afhankelijk. Levend tussen
puin. Schuilend onder oud metaal.
Zijn moeder niet meer aanwezig.
Moederziel alleen. Zo kwetsbaar
in een wereld die vol gevaar zit.
Gelukkig gezien, gevangen en veilig.
Dit zielige hoopje krijgt een toekomst
omdat jij ons als donateur steunt.
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EIND GOED, AL GOED

NOODHULP GEBODEN
In ons netwerk hebben we veel contact met kleinschalige organisaties
die zich inzetten voor dieren. Zo waren we blij dat we directe
noodhulp konden geven na de vulkaanuitbarsting in Guatemala.
De noodoproep die we kregen voor medische verzorging van de
ontheemde huisdieren was hartverscheurend. Veel dieren zitten in
kleine opvangplekken en hopen herenigd te worden met hun baasjes.
Tot dat moment hebben ze wel verzorging en voedsel nodig. We
proberen ze te helpen waar mogelijk. De organisatie is kleinschalig
en de communicatie snel en direct. We waren blij dat we ook hier
voor de dieren wat konden betekenen.

Deze lieverd had ernstig nekletsel. Een zichzelf ‘mens’ noemend persoon
was hiervoor verantwoordelijk en er is dan ook aangifte tegen hem gedaan
wegens ernstige mishandeling. Het jonge katje hebben we er met zorg weer
helemaal bovenop gekregen en de lieverd liet zich alle behandelingen zo
gewillig ondergaan. Maar het fijnste was wel dat hij een nieuw baasje heeft
die wel van hem houdt! Eind goed, al goed dus.

DIERPROEVEN… KAP ERMEE!
Er komt steeds meer aandacht voor dierproeven. Dat is uitstekend, want
het zorgde er o.a. voor dat in Nederland een verbod kwam om dieren te
misbruiken voor het testen van cosmetica. Maar er is nog een lange weg
te gaan. Wist je dat de beagle een van de meest gebruikte hondenrassen
is in laboratoria? Veel van deze dieren zullen nooit daglicht zien of een
frisse neus kunnen halen. Ze worden gefokt om als proefdier te dienen.
Bijvoorbeeld in Den Bosch staat een groot commercieel proefdiercentrum
dat in opdracht proeven uitvoert op beagles, cavia’s, katten, minivarkens
en konijnen. Jaarlijks circa 30.000 dieren. Dierproeven dienen een halt
toegeroepen te worden, vinden wij. Wij hopen jullie ook.

MAXIMALE VAN ELKE EURO
NAAR DIEREN
Ons voornaamste doel is het tegengaan en voorkomen van dierenleed. Dat doen we
door grootschalig te steriliseren en nazorg te geven. Veel geld wordt dus geïnvesteerd
in een betere diervriendelijke toekomst. Van elke gedoneerde euro gebruiken wij
0,91 cent direct voor hulp aan dieren. De overige 0,09 cent gebruiken we om
kosten te dekken van postzegels, telefoon, drukwerk, telefoon, internetwebsite en de
bankkosten. En daar waar we kunnen besparen, zullen we dit niet nalaten. Vooral
bankkosten hebben onze aandacht. Dierenvrienden die een automatische machtiging
afgeven, helpen ons zo enorm mee besparen. Want wist je dat de banken ons maar
liefst 1,35 euro berekenen voor het gebruik van een acceptgirokaart? Met een
machtiging gaat dit bedrag fors omlaag, met maar liefst 1,05 euro! En die geven wij
liever aan dieren dan aan banken.
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DIERENDAGVEILING
Vanaf 4 oktober staat er weer een
supergave
internetveiling
klaar.
Supergave items waarop jullie
kunnen bieden en waarvan de hele
opbrengst naar de hulp aan dieren
gaat. Je ziet de veiling op onze
website Dierenhulp.nl. Iedereen die
geregistreerd is kan direct beginnen
met bieden. Dus neem snel een kijkje
en bied mee.
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Je gelooft het niet,
maar toch gebeurt
het… en vaker
dan je denkt. Een
ouder dier dat
jarenlang een huis
en een baasje had.
Als afval gedumpt.
Waarom?
Een
ouder dier heeft
wat extra zorg en
aandacht nodig.
Onze vrijwilligers
komen het te vaak
tegen en vragen
zich dan hardop af
of de personen die
dit op hun geweten
hebben hun vader
of moeder ook
dumpen als ze wat
ouder zijn.
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WACHTLIJST

DE KOOPJESHOEK

Inmiddels is de wachtlijst voor sterilisatie uitgegroeid tot 3 maanden.
Zo populair is ons programma om dierenleed tegen te gaan. Geweldig
natuurlijk, omdat hiermee ook het grote nut is aangetoond. Maar het is
niet leuk dat je 3 maanden moet wachten voor we de geplande sterilisatie
kunnen uitvoeren. De oorzaak ligt in het feit dat elke ingreep ons aan
materialen circa 35 euro kost. En als wij meer geld binnenkrijgen voor
sterilisaties kunnen we er dus elke week wat meer inplannen en zo de
wachtlijst inkorten. Stichting Dierenhulp steriliseert structureel, dus niet
even een korte actie en veel tam tam. Nee, elke dag opnieuw staan er
operaties ingepland met de belangrijke nazorg om complicaties tegen te
gaan. Want het welzijn van het dier is het belangrijkste. We hopen de
wachtlijst in te kunnen korten, daarvoor is echter wel extra geld nodig om
de materialen te kunnen inkopen.

Velen weten de weg naar de koopjeshoek
op onze website te vinden. Hier vind je
allerlei leuke en handige producten. Van ledhalsbanden tot kunstwerken, speciaal gemaakt
voor Stichting Dierenhulp. Pandora Bedels
en veel meer leuke cadeautjes voor allerlei
gelegenheden, of gewoon voor jezelf. Elke
cent die via de verkopen binnenkomt, gaat in
de sterilisatiepot. Alle bedragen zijn inclusief
verpakking en verzending. Neem gerust eens
een kijkje op www.dierenhulp.nl. Kopen is
gelijk aan helpen!

MACHTIGING BESPAART BANKKOSTEN

De acceptgiro wordt, door het internetbankieren, steeds minder gebruikt. Per verwerking van een acceptgiro brengt de bank ons
ook nog eens €1,35 in rekening. Geld dat wij liever gebruiken voor ons werk om dieren te helpen. Daarom een vriendelijk verzoek
gebruik te maken van de machtigingskaart. Het geeft je meer betaalgemak en je blijft natuurlijk altijd zelf de baas. Bijkomend
voordeel is dat het veel minder kost om te verwerken en zo gaat het maximale van elke donatie naar de dieren. En dat is wel zo
prettig, vinden wij.

Doorlopende machtiging
Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Nederland

WIJ BLIJVEN

TEGEN!

Verkapte Europese subsidies die naar de
stierenvechtenindustrie
gaan.
Politieke
partijen die het geen zier interesseert dat
dieren gruwelijk misbruikt worden. Een
vleesmaffia die blijft lobbyen om geld en
steun te krijgen vanuit Brussel. Wij blijven
fel tegenstander van deze moord op
dieren. In 1998 kregen wij het voor elkaar
stierenvechten verboden te krijgen op Isla
Margarita. En al hebben wij geen miljoenen
euro’s en honderdduizenden donateurs, we
blijven de rechten van stieren verdedigen.
En telkens wanneer wij horen dat een
matador te grazen is genomen, roepen we
keihard Olé!

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijvijng contact op
met u bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

- Stichting Dierenhulp om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om het opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.
- uw bank om deze opdrachten te verwerken.

Bestaande donateur				Nieuwe donateur
Naam			: ________________________________________________________________________________________
Adres			: ________________________________________________________________________________________
Postcode/ woonplaats		
: ________________________________________________________________________________________
Bank identificatie (BIC)		
: ________________________________________________________________________________________
Rekening nummer (IBAN)
: ________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer		
: ________________________________________________________________________________________
E-mail			: ________________________________________________________________________________________
Bedrag			
Periode				
				
				
				

€ _______________
Maandelijks
Per kwartaal
Per half jaar
Jaarlijks		

(minimaal 3 euro)

(minimaal 15 euro)

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Stichting Dierenhulp, Bergse Heihoek 16, 5351 SL, BERGHEM
Of inscannen en mailen naar info@dierenhulp.nl
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Plaats en datum:		

Handtekening:
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KIMBERLEY KLAVER IS
AMBASSADRICE VAN
DIERENHULP

Zonder vrijwilligers en donateurs zijn we niets. Dierenvrienden die zich inzetten om het leven van dieren te verbeteren en vrije tijd
investeren. Daarom een aantal die we even voorstellen. Van links naar rechts Bianca (Bonaire) Martine (Curaçao) Petra (Curaçao),
Tineke en Maarten (Bonaire), Jolanda (Bonaire), Alicia (Costa Rica). Uiteraard zijn er nog meer en al die extra handen hebben de
afgelopen jaren heel veel dieren geholpen. Met als grootste beloning het kunnen geven van een liefdevol huis. Wij zijn trots op al
deze kanjers en alle overige vrijwilligers die we niet op de foto hebben. Samen met jullie werken we aan een betere wereld voor mens
en dier!

We wisten het al een tijdje maar mochten nog niets zeggen: de dieren hebben er in
de persoon van Kimberley Klaver een geweldige voorvechtster van hun rechten bij
gekregen. Kimberley is actrice en dj en je hebt haar ongetwijfeld in een van de vele
series gezien waarin ze speelde. Ze heeft een groot hart voor dieren en gaat zich
samen met Kim Feenstra onder andere bezighouden met ons Instagram-account.
Wij zijn als kleine organisatie geweldig in ons nopjes met deze twee powervrouwen
en eigenlijk de ‘Angels’ van dieren. Dus je gaat van deze toppers horen. Ga dus snel
ons Instagram-kanaal volgen, zodat je niets zult missen van Kim en Kim.

HET WENT NIET

NIJMEEGSE
VIERDAAGSE
ZORGDE VOOR
15 STERILISATIES

Ze allemaal redden gaat niet, dat weten we maar
al te goed. Maar een dier in laten slapen, het blijft
moeilijk. Zoals deze stumper van nog geen 2 jaar
oud. Botkanker… en we hebben zijn baasje ervan
overtuigd dat het beter was omdat genezing er nooit
in zat. En dan haal je hem op voor zijn laatste rit met
de auto naar de dierenarts. Laatste lieve woordjes en
een knuffel. Dag kleine man, nu geen pijn meer.

Hij is inmiddels 77 jaar oud,
maar ook dit jaar liep onze
buurman uit liefde voor Stichting
Dierenhulp

de

Vierdaagse.

Zo ook dierenvrienden Ingrid
Huibers en Tessa van de Heuvel.
In totaal haalden ze een bedrag
op dat wij gaan gebruiken voor
15 sterilisatie-ingrepen. En 4 dagen lopen leverde zo een stuk minder dierenleed
op in de toekomst. Grote klasse!

SCHENKINGEN,
TESTAMENTEN EN LEGATEN
Stichting Dierenhulp is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je giften aan ons zijn dus fiscaal aftrekbaar. Behalve deze optie kun je ook kiezen voor een
periodieke gift, waarbij je ons voor minimaal 5 jaar steunt, en waarmee je nog meer
fiscaal voordeel hebt. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via een notaris te worden vastgelegd. Je vindt de formulieren op onze website onderaan, onder het kopje SCHENKEN.
Wil je ook na je overlijden dieren nog blijven helpen, dan kun je ons opnemen in je
testament. Erfbelasting hoeven wij dan niet te voldoen aan de belastingdienst. Het
bedrag dat je ons nalaat komt dus volledig ten goede aan de hulp voor dieren. Je kunt
zelfs precies laten vastleggen waar wij jouw schenking aan moeten besteden. Schenken via een testament is wel alleen mogelijk door een vastlegging bij de notaris. Je kunt
daar altijd informeren hoe je dit kunt doen. Op onze website lees je via de knop
DONEER AAN ONS meer over de verschillende mogelijkheden.

10

DE POSTZEGEL
Jaarlijks mag PostNL de postzegel duurder
maken. Komend jaar met ruim 14%. Daarom
willen wij vragen ons administratiebestand
up-to-date te houden. Ben je verhuisd? Laat
het ons weten. Heb je een nieuw e-mailadres?
Laat het ons weten. Zo houden wij het netjes
en kunnen wij via e-mail ook met je
communiceren.
Alvast hartelijk dank.

WETEN WAARAAN JE GEEFT
Wel zo belangrijk – en dat vinden wij ook. Stichting
Dierenhulp kent geen directeuren, geen kantoren,
geen beleggingen in onroerend goed of aandelen.
De kleinschaligheid van ons bestuur zorgt voor korte
communicatielijnen. We hebben eigen projecten en ook
daar snelheid van handelen en communiceren. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, en we maken elke donateur graag
deelgenoot van wat we doen, bereiken, wensen, en in de planning hebben. Stichting Dierenhulp:
Groot door het klein te houden!
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ZOEK HET
VERSCHIL
Zie jij het? Geen fotoshop, ooit
aangereden en nooit behandeld.
Dit is op Bonaire, een bijzondere
Nederlandse

gemeente.

Aan

educatie is er nog veel te winnen.
Mensen

ervan

bewust

maken

dat dieren levende wezens zijn.
Levende wezens met gevoel. Ook
qua bescherming van dieren valt er
nog veel te doen. Wij zullen door
blijven strijden voor hun rechten.

DIERENDAGVERWENNERIJ

Colofon

D KEU

STE

RABO Bankrekening: 37.34.10.700
IBAN-nr:
BIC-code:

NL47 RABO 03734 10700
RABONL 2U

Dagelijks Bestuur:
Dhr. Mark E. Vos		
Dhr. Marcel Engel		
Mevr. Ans Hendriks		

Initiatiefnemer, voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Comité van Aanbeveling:
Mevr. Kim Feenstra		
Mevr. Kimberley Klaver		
Mevr. Joke Bruijs		
Dhr. Carlo Boszhard		
Dhr. Dick Rienstra		
Mevr. Drs. José Bormans
Dhr. Geert Jan Jansen		
Dhr. Mario Been		

Topmodel / Actrice/ Fotografe
Actrice / radio dj
Actrice / zangeres
RTL 4-programmamaker
Acteur / zanger
Dierenarts te Sittard
Kunstschilder
Voetbaltrainer / analist

Internetsite:		

www.dierenhulp.nl

Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook
Druk / Verzending:
Vormgeving:

Koninklijke Van der Most BV, Heerde
Aorta Productions BV, Diemen

Stichting Dierenhulp© bezit het Keurmerk Goed Besteed voor goede
doelen. Wij zijn een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling).
Niets uit deze uitgave mag vooraf zonder toestemming openbaar,
gedupliceerd, gekopieerd of anderszins worden overgenomen. Alle
rechten van beeld en tekst berusten bij Stichting Dierenhulp©. Bij
publicatie is het verplicht te allen tijde bronvermelding weer te geven.
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Ze horen er in onze samenleving helemaal bij en we verwennen ze tot en
met. Daarom speciaal voor Werelddierendag een lekkernij voor hond en kat.
Fijne dierendag.

BE

E

GOED

Correspondentieadres:
Stichting Dierenhulp©
Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Tel: 0412-403808
E-mail: info@dierenhulp.nl
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RECEPT HONDENKOEKJES
Benodigdheden:
125 gram bloem, 1 theelepel bakpoeder, 4 eetlepels pindakaas (natriumarm)
110 ml melk.
Bereidingswijze:
Begin met het voorverwarmen van je oven op 200 graden. Mix in een kom
de melk met de pindakaas. Mix in een andere grote kom de bloem met het
bakpoeder. Voeg aan het bloem met bakpoeder het pindakaasmengsel toe
en kneed hier een deeg van. Strooi wat bloem uit over je werkblad en rol met
een deegroller het deeg uit tot ongeveer 1 cm dikte. Steek met een vormpje
koekjes uit en leg deze op een bakplaat met bakpapier. Ga zo door totdat het
deeg op is. Zet de koekjes voor circa 20 minuten in de oven.

RECEPT KATTENKOEKJES/MUFFINS:
Benodigdheden:
100 gram makreel uit blik, 100 gram broodkruimels, 1 eetlepel olie, 1 geklopt ei,
cupcakevormpjes.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Laat het blikje met makreel uitlekken en
mix vervolgens de makreel, de broodkruimels, de olie en het ei door elkaar. Vul
met een lepel de cupcakevormpjes. Bak de kattenkoekjes circa 8 minuten in de
oven.

