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Melief Nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat u een gift heeft gedaan,
donateur bent geworden of één
van de dieren maandelijks
steunt door middel van een
adoptie. Inmiddels hebben we
rond de zestig adoptiefouders,
ons streven voor het einde van
het jaar lag hoger, maar dat
was ook wel erg optimistisch.
Feit is dat het aantal binnen een
half jaar meer dan verdubbeld
is. Zo fijn dat mensen ons werk
willen steunen, ook hartstikke
nodig want het kost heel veel
geld. Alle eenmalige donaties
en de jaarlijkse giften van donateurs zijn geweldig en heel welkom, door de adoptiefouders
hebben we echter een
(relatieve) zekerheid van de
inkomsten per maand. We hoeven dan minder van dag tot dag
te leven, maar kunnen inschatten of een bepaalde investering
verantwoord is, en of ieder dier
gegarandeerd zal zijn van hetgeen hij/zij nodig heeft. Wij
hopen dat u uw steun het komende jaar voort wilt zetten!
Namens alle medewerkers van
Stichting Melief hele fijne kerstdagen en een diervriendelijk
nieuwjaar!
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Het Hanenbos!
In onze folder staat bij de
toekomstplannen het creëren
van een permanente plaats
voor hanen die gedumpt of
verwaarloosd zijn. Welnu die
plaats hebben we afgelopen
maanden opgericht!!!
Dat was hard nodig omdat er
voor deze dieren tot nu toe
praktisch geen opvangmogelijkheden waren. De laatste
tijd nam het aantal hanen dat
we vonden zodanig toe, we
stonden eigenlijk met de rug
tegen de muur. Hier houden
is niet te doen in verband
met de buren, maar wat
dan…
We hebben de stoute schoenen aangetrokken en besloten om dan maar nu te proberen op een andere locatie
iets op te richten. Dit is best
moeilijk als je geen vermogen hebt om bijvoorbeeld
een stuk grond te kopen.
Overal hebben we oproepen
opgehangen, bij supermarkten, dierenwinkels, een oproep in de plaatselijke krant
en op de locale radio. We
hoopten dat er iemand een
stukje grond ter beschikking
wilde stellen. Helaas geen
reactie.
We reden de omgeving door
en zagen plots vier hanen
lopen bij een bebost stuk.
“Dit wordt het!” dachten we.
Het stuk grond bleek van de
gemeente te zijn. Een adoptiefouder die tevens aan de
gemeenteraad verbonden is,

heeft één en ander aangelands Landschap erkennen
zwengeld. Er waren een paar
het dumpen van deze dieren
haken en ogen maar die waals een serieus probleem.
ren al snel overwonnen.
Deze plaats is geen oplosNa een aantal weken kregen
sing voor het hanenprobleem
we bericht dat alles rond
in Nederland, het is voor ons
was, een gedeelte van deze
een symbool voor de probleruig begroeide voormalige
matiek rond deze dieren. We
vuilstortplaats mogen we
zullen dan ook altijd de nagaan gebruiken om er
zo’n honderd hanen een
goede oude dag te bezorgen. Volgens ons een
goed voorbeeld voor andere gemeenten!
De hanen kunnen hier
schuilen in en onder struiken en kunnen slapen in
de bomen, iets waar ze
meestal de voorkeur voor
hebben. Een mooi schuil- Lothar laat de hanen los
hok heeft vaak geen zin,
de heren slapen het liefst
druk leggen op het ontstaan
hoog in de boom.
van dit probleem, namelijk
Het is echt geweldig dat er
het lukraak uit laten broeden
voor deze dieren nu ook
van eieren door mensen die
eens een opvangmogelijkeen nestje kuikens zo leuk
heid is. Want waarom een
vinden. Echter meer dan de
kat, eend of konijn wel en
helft van het broedsel is
een haan niet? De opening
meestal haan. In een woondoor leden van de gemeentewijk wordt dit niet gewaarraad zal binnenkort plaatsvindeerd en eigen dieren opeten
den.
vinden de mensen zielig. Dus
Toch merk je dat veel mendumpen sommige mensen
sen ons even raar aankijken
hen dan maar, in de hoop dat
als we over het project vertelze het overleven. We hopen
len: “je bedoelt een opvang
door ruchtbaarheid te geven
voor hanen?” Na wat uitleg
aan het bestaan van deze
en de standaard opmerking
plek, die dus symbool staat
dat hanen toch in de pan hovoor alle ’overtollige’ hanen
ren, vinden mensen het toch
in Nederland, mensen beeigenlijk niet zo gek. Ook de
wuster te maken zodat er
gemeente en het Zuidholeen mentaliteitsverandering

Vera , Dolly, Veronica en Hero
Eind november hebben we
vier schaapjes opgevangen.
Ze komen van een dierenweide en moesten naar de
handelaar / slacht. Het zijn
Ouessant schaapjes, een
soort dwerg schapen.
Zoals op bijna alle kinderboerderijen wordt ook op de-

ze bewuste wei in het najaar
een grote opruiming gehouden. De dieren die vertroeteld en verzorgd zijn door
kinderen of buurtbewoners
moeten zonder pardon plaats
maken voor de babyboom
die het voorjaar erop weer
zal volgen. Het bestuur van
deze boerderijen zegt dat de

mensen jonge dieren willen.
Dat kan, maar is dat nog
steeds zo als mensen weten
welk lot de dieren te wachten
staat?!
Twee van de drie schaapjes
waren erg mager en een van
deze dieren is dan ook kort
na aankomst overleden. Ver-
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Vera en Dolly

Geweldige initiatieven!
Twee meiden die met elkaar getrouwd zijn hebben hun gasten gevraagd een cadeau in de vorm van
geld te geven aan de Stichting in
plaats van een cadeau voor zichzelf.
Dit leverde een prachtig bedrag op,
bedankt girls!!!

Een fonds genaamd Bouwstenen
voor de Dierenbescherming heeft
positief gereageerd op ons verzoek
om een bijdrage te leveren aan de
kosten voor nieuwe schuilhokken
voor de konijnen en kippen. De
meeste hokken vallen momenteel van
ellende uit elkaar, de krijgertjes zijn
gewoon op. Twee mannen uit de
buurt maken tegen een bijzonder laag
tarief nieuwe stevige schuilonderkomens voor de dieren.
Dierenwinkel Rob’s Dierenshop gevestigd in Rotterdam en Spijkenisse,
stond 10% van zijn dagomzet af aan
de stichting. We hebben hier drie
prachtige kattenklimmeubels voor
uitgekozen, die normaal gesproken
niet 1-2-3 aangeschaft kunnen worden.

Het bedrijf Lyondell/Bayer Manufacturing Maasvlakte levert een behoorlijke
bijdrage aan de aanschaf van een
nieuwe volière. De oude is nog goed
genoeg, maar inmiddels hebben we
er nog een nodig omdat niet alle
vogelsoorten bij elkaar gehouden
kunnen worden.
Een donateur heeft tot tweemaal toe
een collecte in de kerk voor de Stichting geregeld, met mooie bedragen
als resultaat!!!!

Een adoptiefouder nam afscheid van
het bedrijf waar hij werkte, aan zijn
relaties had hij gevraagd een cadeau
in de vorm van geld aan de Stichting
te geven!!!

Een paar vrijwilligers hebben in een
rap tempo een geheel gefinancierd
voerhuisje neergezet, de opslag hoeft
dan niet meer in de gang binnenshuis, dat ruimt weer wat op!!
...En dat is gebeurd terwijl Lothar en
Marc op vakantie waren, iets wat
onmogelijk was geweest zonder de
enorme inzet van Anita, Annet, Leo
en Marjolijn...en alle mensen die hen
spontaan een handje kwamen helpen! Allen heel erg bedankt!
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onica is gecremeerd. Ze was
een heel zwak diertje, waarschijnlijk mede omdat het
een inteeltschaapje was en
de ontworming versloft was.
Het rammetje Hero hebben
we laten castreren, hij moet
nu nog 6 weken solitair leven
waarna hij bij zijn moeder en
zus mag.
De schaapjes lopen overigens niet hier bij huis, maar
op vijf minuten hier vandaan.
Twee lieve buurtbewoners
hebben hun weide voor de
schaapjes van de Stichting
beschikbaar gesteld. Ze hebben het daar erg naar hun
zin en zijn natuurlijk inmiddels ontwormd.

Deze drie schaapjes hebben
geluk gehad, ze danken hun
leven aan een vrijwilligster
die nog maar kort bij het weitje betrokken was. Zij zoekt
samen met ons goede adressen voor de dieren die geruimd moesten worden, 6
schapen, 6 geiten , 2 bokken
en twee hanen. Deze laatste
wonen nu in het hanenbos.
Alleen opvangen is water
naar de zee dragen, het
mooie van dit geval is dat er
in ieder geval besloten lijkt te
zijn om dit jaar niet met de
dieren op de weide te fokken
en dat er een plan voor de
komende jaren bedacht moet
worden zodat dit nooit meer

zal voorkomen daar. Hulde
voor de dappere vrijwilligster
die deze discussie aangezwengeld heeft en mensen
bewust maakt van de dieren
en hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hen.
Mocht u dit probleem herkennen bij u in de buurt, dan willen we u graag van dienst zijn
om advies te geven hoe u
zoiets onder de aandacht
kunt brengen of aan zou kunnen pakken. U kunt ook kijken op de website van Tjerk
v/d Veen, hij voert al jaren
ludieke acties tegen het beleid op de Haagse stadsboerderijen: www.zorgvoordieren.
nl .

Verzorging van de geit
In onze vorige nieuwsbrieven
hebben we al de verzorging
van het konijn en de cavia
besproken, nu eens een
boerderijdier.
Geiten zijn dieren die onder
de hertachtigen vallen. Dit is
nog terug te zien aan het gemak waarmee ze kunnen
rennen en springen. De geit
komt van oorsprong in hele
sobere gebieden voor waar
het grootste gedeelte van het
jaar alleen dorre, stengelige
planten te eten zijn. Een geit
is een dier dat heel ondernemend en onderzoekend is en
altijd een treetje hogerop wil.
De dieren zijn gek op springen klautermateriaal. Geiten
leven hun leven altijd in
groepsverband waarbinnen
een strikte rangorde heerst,
iets wat duidelijk te merken is
tijdens het voeren.
Een geit kun je dus eigenlijk
niet alleen houden, hij of zij
zal er waarschijnlijk niet aan
dood gaan, maar het zal zeker niet zijn voorkeur hebben.
Geiten zijn dieren die best
wat ruimte op prijs stellen
omdat ze altijd wat aan het
rondbanjeren zijn op zoek
naar… meestal eten. Omdat
geiten helemaal ingesteld
zijn op een sobere leefomgeving doen ze het goed op
een basisrantsoen van hooi.
Anders dan voor een schaap
is een groene weide voor

een geit geen eerste
vereiste.
Voor geiten is het altijd
belangrijk voldoende
ruwvoer tot hun beschikking te hebben in
de zin van hooi of stro.
De verschillende magen en pens moeten
Melief met Veerle en Pepijn
continu gevuld blijven en
aan het werk zijn. Een geit is
reactie op nattigheid ligt ook
een dier dat lekker staat te
in het feit dat een geit geen
herkauwen, alsof ze kauwondervacht heeft en dus ook
gom in haar bek heeft.
echt gelijk doorweekt is, met
Geiten zijn ondanks hun soalle narigheid van dien.
bere oorsprong gek op lekkeMocht u dolenthousiast zijn
re hapjes in de vorm van toover de diersoort met bovenmaten, broccoli, prei, wortelen staand signalement: ze zegof spruiten. Net als bij de
gen altijd: wie wil leren vloemeeste dieren moeten ze hier ken moet geiten nemen.
natuurlijk eerst geleidelijk aan
Bedenk dus goed dat je terwennen om ‘de poeperij’ te
rein voorzien moet zijn van
voorkomen. Om de drie
een geitbestendige omheimaanden moeten de dieren
ning. En dus ook alles wat
ontwormt worden. Dit luistert
erbinnen in staat.. Verder zijn
nauw bij de herkauwers, omkersenbomen en pruimenbodat schade die aan de ingemen giftig door het blauwwanden ontstaan is door een
zuur dat deze prunussoorten
wormbesmetting, onherstelbevatten. Er zijn overigens
baar is en kan leiden tot een
nog veel meer giftige planten
slecht functioneren of zelfs de voor deze dieren zoals bijdood van het dier. Afhankelijk
voorbeeld taxus of rododenvan de ondergrond waarop de dron. Veel geiten bij particudieren lopen moeten ook de
lieren overlijden nog steeds
hoefjes regelmatig gekapt
aan een vergiftiging in plaats
worden zodat ze niet vervorvan aan ouderdom.
men tot schoenachtige dinVoor specifiekere info over
gen.
geiten en hun verzorging
Een geit heeft de pest aan
kunt u ons altijd benaderen.
regen en moet te allen tijden
Ook als u deze dieren wilt
beschikken over een schuilgaan opvangen, we zoeken
mogelijkheid. Deze heftige
regelmatig een goede plaats
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Sinds
twee jaar
Joshua
& wonen
Benjamin en Gabriël (de
Gansje
gans met de door visgaren
verminkte poot) bij ons.
Inmiddels is Joshua, een
Amsterdammer, hieraan
toegevoegd. Deze stoere,
maar zachtaardige, grote
witte gans is hier een paar
maanden geleden gebracht. Joshua heeft maar
een oog. Hij was in Amsterdam verstoten door de
groep. Hij zat constant op
een weg waar nogal wat
verkeer reed, niet echt veilig dus. Nog geen twee weken nadat hij hier gekomen
was, is de groep door de
gemeente daar uitgedund.
Een dier dat slechts 1 oog
heeft, wordt dan meestal
niet in leven gelaten. Geluk
voor Joshua dus.
Ongeveer in de zelfde periode is Gansje erbij gekomen. Zij zat in een Rotter-

Vaak vragen mensen aan ons: ‘Herplaatsen
Herplaatsen
jullie niet, dan zit je toch zo vol?’ De dieren die
bij de Stichting wonen blijven hier in principe tot
aan hun dood. Als mensen een konijn / kat / geit of ander dier willen hebben en ze voldoen aan een aantal voorwaarden, dan plaatsen we de dieren die we aangeboden krijgen gelijk door naar deze adressen. We bemiddelen als het ware tussen een eigenaar die om wat voor reden dan
ook van zijn huisdier afmoet / -wil en mensen die graag dat dier in hun
hart willen sluiten. Mensen kunnen ons dus altijd benaderen voor een
dier, meestal is er wel een dier op zoek naar een nieuw thuis. Bovendien
werken we samen met het Belgische Animal Rescue team, iets wat al regelmatig succesvolle plaatsingen opgeleverd
heeft. Vaak vergeten mensen echter ook
Gelijk
dat de dieren die hier permanent verblijven
om medische redenen of gedragstechnische
doorgeplaatst:
problemen of mankementen niet te herplaat4 katten
sen zijn of waren. De mensen staan nog niet
11 konijnen
in de rij voor een frequent sproeiende kater of
2 geiten en 1 bok
een agressief konijn. Op de een of andere
manier knappen de dieren hier bijna allemaal
2 muizen
op, ze raken enorm gesteld en gehecht aan
10
hun soortgenoten en aan de relatieve vrijheid
die ze hier hebben. Voor ons ook een reden
muskuseenden
om de dieren niet te herplaatsen.

dams park. De
mevrouw die
haar elke dag
voerde belde ons
op of wij iets voor
haar konden
doen. Ze hield
haar poot stijf
naar achter en
kon niet meer uit
het water komen.
We zijn haar
gaan vangen en
hebben de dierenarts bezocht.
Die dacht aan een bacteriele ontsteking. Drie weken
intensieve verzorging hebben haar goed gedaan, de medicatie
sloeg aan en door
Geslaagde eerste
het dwangvoeren
Open Dag
sterkte ze aan. Inmiddels loopt ze
weer redelijk goed.
De bedoeling was
om haar terug te

plaatsen, maar gezien het
feit dat de groep waaruit ze
komt voortdurend pootproblemen heeft, ze nog niet
volledig hersteld is, hier al
een tijd verblijft èn een
band met de drie heren
Gabriël, Benjamin en Joshua heeft gekregen, blijft
ze hier.
Waarschijnlijk zijn de die-

ren in de groep vatbaar
omdat buurtbewoners te
veel brood voeren, iets wat
de juiste verhouding van
Calcium/Fosfor verstoort.
Een goede verhouding is
natuurlijk van groot belang
bij de jongere dieren, om
problemen te voorkomen.

Dora
Marianne start een rondleiding
Dit jaar hadden we eind juni voor het
eerst een open dag. Er zijn ongeveer 80
mensen geweest. Samen met vrijwilligers hadden we een paar kraampjes
neergezet waar mensen o.a. rommelmarktspullen konden kopen. Ook kon
men op het terras genieten van een
drankje en een lekkere vegetarische
portie saté of een vegetarisch broodje
gezond. Al kroelend en knuffelend met
een kat, varken of geit vloog deze gezellige, zonnige dag voorbij.
De biologische broodjes waren geschonken door bakkerij v/d Breggen en
de groenten door biologische boerderij
de Doornhof. De rest van het 100%
plantaardige eten kon tegen inkoopsprijs bij Sano Promotions worden ingeslagen. De opbrengst van de verkoop
was weer een zakcentje voor de Stichting. Door het enthousiasme van vrijwilligers èn bezoekers werd de dag een
groot succes en kijken we al uit naar de
volgende Open Dag!

Dora, één van de Griekse katten, heeft kanker aan haar neus.
Bestralen is volgens de dierenarts een goede behandeling van
deze locale vorm van kanker. Praktisch is het echter haast niet
mogelijk. Dora is niet benaderbaar en moet dan steeds met een
vangkooi gevangen worden. Door de stress schuurt ze dan haar
hele neus open in de vervoersbox , waardoor bestralen niet te
doen is. Ze moet dan steeds onder narcose. De kliniek is ook niet
naast de deur, in Terneuzen namelijk. De ingreep zal tussen de
1500 en 2000 euro gaan kosten. We zijn nu samen met een homeopaat aan het kijken of het met homeopathie te stabiliseren of te
genezen is.

Dora in haar mandje

Enige voorbeelden van dieren voor afstandsadoptie:
Benjamin gans uit België,
goede maatjes met Gabriël,
Joshua en Gansje. Deze laatste
twee zijn ook nog ter adoptie!

Abel in mei bij ons gekomen,
afkomstig van de Podenco Aid
Foundation in Spanje, alwaar
het hele nest gedumpt was.

Hero Ouessan-ram, komt van
hetzelfde dierenweitje als moeder Vera en zus Dolly. Ook alle
twee nog ter adoptie!
Hiawatha hoe zou hij anders
kunnen heten met deze hoofdtooi? Trotse bewoner van het
nieuwe hanenbos!

Jeppie ex-zwerver, raakte

Fronsje heet deze luilak. Zijn

zijn verzorgbaasje kwijt toen ze
naar het bejaardentehuis ging.
Was heel schuw, nu een kroel.

naam dankt hij aan de eeuwige
frons die zijn voorhoofd siert.

ieder dier een dierwaardig leven!

Aan:

Achterstrypseweg 15
3235 NB Rockanje
Telefoon: 0181-400480
E-mail: info@stichtingmelief.nl

Bezoek ook eens onze
website:
www.stichtingmelief.nl

8 februari op televisie bij “Alle dieren tellen mee”
Dit jaar zijn medewerkers
van “Alle dieren tellen
mee” twee keer komen
filmen. Het eerste item
gaat over een konijntje dat
hier wordt gebracht met
ernstige myasisverschijnselen (vlieg legt
eitjes op het dier en de
maden vreten het konijn
op). De eigenaresse deed
afstand van Stampertje in
het Dierenziekenhuis te
Rotterdam omdat Stampertje toch al niet zo’n
leuk dier was volgens
haar. Stampertje was inderdaad een agressief,
temperamentvol konijntje!

Er werd gefilmd dat ze
hier kwam en dat ze hier
al een tijd verbleef, opge-

Vrolijke varkentjes!

knapt was en een vrolijke
huppelkont was geworden, net als de andere ko-

Mocht u mensen of bedrijven kennen die een boerderij of huis met
schuren en grond aan Stichting Melief willen verhuren, of ter beschikking willen stellen, of willen bijdragen aan de financiering
hiervan, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn! Wij horen het dan
graag!
Wij worden mede gesteund door Stichting Menodi: www.menodi.nl

nijnen hier.
In het tweede item wordt
zogenaamd een hangbuikzwijntje
bij de stichting gebracht. Eigenlijk is dit
Jona, die
hier al verbleef. We
wilden
graag aan
deze opzet
van het
script meewerken, omdat er in belicht wordt dat ook deze
dieren vaak alleen gehou-

den worden terwijl het
groepsdieren zijn. Met als
gevolg dat er gedragsproblemen ontstaan en Knorretje staat weer op marktplaatspuntnl of plots op de
Maasvlakte…Iedereen kijken dus op 8 februari om
19.55 uur op Nederland 2
naar Avro’s “Alle dieren
tellen mee” !
P.S. Wist u dat wij regelDeze nieuwsbrief werd gemaakt
door Lothar Vermeulen en Marc
Winters van Stichting Melief.
Het afdrukken is gesponsord
door Jaap Wesdijk. De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar uit en
wordt verstuurd aan iedereen
die Stichting Melief, op welke
manier dan ook, steunt.

Wij rekenen erop dat, indien u ons niet gemachtigd heeft,
u zelf zorgdraagt voor het overmaken van uw jaarlijkse/
maandelijkse bijdrage. Alvast bedankt!

Steunt u ons komend jaar weer?

