December 2011
Lieve dierenvrienden!

Nieuwsbrief

D

it is het ongelofelijke verhaal van Schnelle Frida…
Yvonne Kroonenberg, beschermvrouw van de varkens bij Stichting
Melief, vertelt:

“Veertig zou de man worden en zijn vrienden hadden een geintje
ens
bedacht. Hij kreeg een hangbuikzwijn cadeau. Snelle Frida hadden de feestvark
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oplossing komen en aangezien
de man jager was, zou het de
dood van Frida betekenen.
Zoals voor zoveel dieren was er maar
één plek waar Frida nog terecht kon; bij
Lothar en Marc van de stichting Melief.
Ze kon nog ternauwernood lopen toen
ze daar aankwam, haar hoeven waren
volkomen vergroeid. Bovendien was ze
veel te zwaar en zat ze na al die maanden nog onder de rode verfvlekken.
In onze grote
wereld van Het ellendige verhaal van...
onverschilligheid
bestaan
nog mensen die zorgzaamheid opbrengen voor dieren die
zich niet kunnen verweren en die niks te kiezen hebben.”

Toen we gingen zitten om de stukjes voor deze nieuwsbrief te gaan
schrijven, voelde het alsof we even uit de hogesnelheidstrein van de
afgelopen periode moesten springen. We kijken dan terug op de afgelopen maanden om een aantal gebeurtenissen met u te delen door
middel van de berichten in de nieuwsbrief. Dan zie je pas goed hoe
hectisch het was, hoeveel er gebeurd is, en hoeveel dierenleed er
weer op ons pad gekomen is. Gelukkig hebben we dankzij uw steun
weer heel veel dieren kunnen helpen. In deze nieuwsbrief een klein
overzichtje van hoe de stand vanaf juni tot december 2011 ervoor
stond. Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer bewoners gestorven, bij een
aantal van hen zullen we nog kort stilstaan. De open dag was ook dit
jaar een groot succes en het was hartverwarmend om een kleine 500
bezoekers te hebben mogen verwelkomen, ondanks het hele slechte
weer die dag! De deuren bij Melief zijn nu elke zaterdag voor geïnteresseerden geopend van 14.00 tot 16.00. Op deze manier willen we
mensen in de gelegenheid stellen onze permanente opvang te bezoeken. Ook kunnen we op deze manier door de dieren hier ‘hun eigen
verhaal te laten vertellen’, de educatieve functie van Melief (een van
de doelstellingen in de statuten van de stichting) meer gestalte geven,
om zo een stuk bewustwording bij mensen te creëren ter voorkoming
van dierenleed. Er zijn inmiddels al een aantal mensen geweest, die
de geweldige varkens hier vanuit zichzelf beloofd hebben voortaan
een groenteburger in hun winkelmandje te doen! De afgelopen
maanden hadden we ook twee vooraanstaande BN’ers
afzonderlijk van elkaar op bezoek. Deze twee dames zijn
ook nog eens elk beschermvrouw geworden van een diersoort in de opvang, maar meer over één van hen leest u
verderop in de nieuwsbrief! We zullen u niet langer in
spanning houden, wensen u veel leesplezier en alvast
diervriendelijke feestdagen toe. En niet in de laatste plaats
willen wij nog eens benadrukken dat het geweldig is dat u
de dieren bij Melief zo’n warm hart toedraagt door middel
van uw steun!
Dank namens de dieren!

Veel leesplezier!

SCHNELLE FRIDA

O

ok Bessie is nieuw in de groep hangbuikzwijnen bij Melief. Bessie stond in een tuin achter een dierenwinkel in
haar eentje. De eigenaar verzorgde haar
niet, maar een bezorgd personeelslid gaf
chnelle Frida was
haar toch te eten en nam contact met ons
de
afgelopen
op. We vonden een nieuw adres, het enige
maanden niet het
was dat Bessie nog een paar maanden
enige hangbuikmoest wachten, aangezien de nieuwe bezwijn dat uiteindelijk in een
zitter eerst weitje en stal in orde ging
...en met z’n all
en in het stro maken. Kort voordat Bessie zou
lekker bed van stro belandde hier bij Melief. Punkie is
verhuizen , trok diegene zich terug
op straat gevonden, maar
omdat
ze toch liever alleen rasvarkens nam
na een week werd de eigeen er geen plaats meer voor Bessie was. We
naresse achterhaald. De
vonden gelukkig weer een nieuw thuis, maar
mevrouw had na een week
na een jaar moest Bessie daar ook weer weg.
nog niet door gehad dat
Ze zou het andere varken het leven zuur mahaar Punkie uitgebroken
ken, waarschijnlijk het resultaat van het feit
was!
Punkie
dat hun uitloop een stuk kleiner gemaakt was.
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was er vreselijk ...samen met Yvonn
Bessie verhuisde weer naar iemand anders,
aan toe: graatkreeg een soortgenoot en leefde nog… weer
mager, kaal door de schurft,
ingegroeide slagtanden en
niet gelukkig. Haar metgezel overleed en de
onverzorgde hoeven… conclusie dierenarts: zwaar verwaarmevrouw kon het niet meer aan om voor Besloosd. Punkie had nog twee testikels die niet ingedaald wasie te zorgen, ze had als beginnende hobbyist teveel ellende gehad
ren ondanks dat hij al 9 jaar is. Dit maakte hem heel opstandig. met de gezondheid van het andere varken. We besloten om Bessie hier op te
De dierenarts heeft na een buikoperatie de twee ‘toverballen’ verwijderd, nemen en een eind te maken van het eindeloze gezeul met haar. Hier bij
waarmee Punkie een stuk rustiger is geworden. Hij heeft sindsdien aansluiting Melief heeft Bessie zich ontpopt tot een zachtaardig, lief varkentje, dat goed
gevonden met Bessie en Knor.
met de andere dieren overweg kan.
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BESSIE

De dieren die we permanent hebben opgenomen vanaf januari tot december:

Winnie

W

ie droomt er nu niet van dat zijn hondje
17 jaar wordt. Helaas niet iedereen. Winnie werd hier afgegeven door een man die
haar eerste eigenaar was en haar dus al 17
jaar had. Zijn vrouw overleed in januari en Winnie verhuisde van woonkamer naar schuur. Winnie wilde niet goed eten en
was incontinent. De man was naar onze dierenarts geweest om
haar dood te laten maken, aangezien hij ging verhuizen. De dierenarts weigerde dit en zo stond hij met Winnie bij ons op de
stoep. Toen we vroegen of hij een bijdrage wilde leveren om haar
rottende gebit te laten verzorgen zei hij: ‘die hond is geen cent
meer waard’. Door zo’n opmerking ben je geschokt, maar toen hij
om het te onderschrijven ter plekke haar schedel in wilde slaan,
werden we gewoon ontzettend woest! Winnie kreeg de dag erna
haar gebitssanering, pillen tegen de incontinentie en een heleboel
liefde van ons cadeau! Na het lezen van het verhaal van Winnie op
onze website bood een donateur en naamgenoot spontaan aan de
kosten van Winnie’s gebitssanering voor haar rekening te willen nemen!

336 kippen en hanen
4 hangbuikzwijnen
3 honden
7 katten
2 rammen
1 schaap
3 bokjes
4 meeuwen
8 ganzen

Afgedankt...
na 17 jaar!
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3 ratten
62 duiven
9 parkieten
5 agapornissen
1 diamantduifje
6 valkparkieten
5 kalkoenen
8 parelhoenders
3 kraaien
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Dumplocatie hanen
en kippen succesvol
leeg gevangen !!

6 eenden

5 lachduifjes

aandenlang hebben wij geprobeerd een drietal dwergbokjes bij een
Overtollige bokken...
kinderboerderij vandaan elders onder te brengen zodat ze niet bij
Melief hoefden te komen. De drie bokjes wilde werkelijk niemand
hebben en de tijd begon te dringen. De drie waren nakomelingen
van twee geiten die de zorgboerderij gered had van de slacht. De geiten
bleken zwanger en
er kwamen ook nog eens drie jongens ter wereld. Het drietal kon onder
geen enkele voorwaarden blijven en zou indien er geen thuis gevonden werd eindigen bij
de slager. Het was
op zich al heel wat dat deze boerderij nog moeite voor de bokjes deed.
Honderden bokjes
worden jaarlijks van kinderboerderijen rechtstreeks vervoerd naar de slacht,
omdat ze hen
,
ino
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niet aanhouden en het jaar erop weer dieren geboren willen laten worden.
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patsertjes is in ieder geval veilig gesteld.
Espresso &

irk is een Ouessant rammetje dat hier dit najaar opgenomen is. Dirk stond twee jaar lang bij een boer aangebonden
aan zijn hoorns aan een meter touw. Alsof dit al niet vreselijk
genoeg is, werd Dirk verhuurd aan studenten om een film met
hem te maken. Na deze studentengrap wilde de boer Dirk niet
meer terug en zo stond Dirk plots op een plaatsje midden in een
drukke stad. Buurtbewoners zagen hem niet als aanwinst en
zagen in Dirk eerder levende shoarma. Gelukkig konden we
samen met oplettende omwonenden een eind maken aan dit
trieste verhaal en is Dirk hier succes2 jaar lang het
vol in de kudde opgenomen.

2 knobbelzwanen

ie Lenie ‘t Hart zegt, zegt zeehonden.
Deze pionier op het gebied van dieren
opvangen, beschermster van de zeehonden en nationaal en internationaal bekend van de Zeehondencreche in Pieterburen, kwam op
haar zeventigste verjaardag bij Melief op bezoek. Ze was
zeer onder de indruk van het werk dat bij Melief verzet
wordt. Lenie schreef daarover later onder meer:

Dirk

‘Jullie werk is een statement. Een aanklacht tegen al
diegenen die in onze wegwerpmaatschappij een dier als
gebruiksvoorwerp beschouwen dat weg moet als het
geen nut meer heeft. Jullie houden van die dieren als
individuen. Jullie geven ze zorg en aandacht. En daarmee
krijgen ze een gezicht.’

zwarte schaap...
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ierenrechtenorganisatie
Bite Back heeft dit
jaar 2 keer een
‘Vleesbakjes’-actie
gehouden,
één
Bite Back
keer in Antwerpen
in actie! en één keer, in
samenwerking met Stichting Dierenbelangen,
in Maastricht, waarbij de opbrengst van de
verkochte veganistische lekkernijen voor de
dieren bij Melief was. Dit leverde bij elkaar
maar liefst een bedrag van 1000 euro op! Namens de dieren: bedankt initiatiefnemers Marianne en Benjamin en alle andere vrijwilligers
van Bite Back en Dierenbelangen!

Wat zij verder schreef, kunt u lezen op onze website.
Omdat Lenie ’t Hart een groot hart voor zeehonden
heeft vroegen we aan haar of ze beschermvrouw van de
landhonden bij Melief wilde worden. Lenie vond het een
grote eer dat we haar vroegen en stemde er meteen
mee in! Binnenkort meer hierover op de website.

De dieren die we rechtstreeks
hebben kunnen bemiddelen,
vaak mede dankzij Els Adams
(www.dierenproject.nl):
4 honden, 13 katten, 4 cavia’s,
2 konijnen, 1 haan, 8 geiten
en 2 varkens!

Lenie ‘t Hart
den
ouw landhon
beschermvr
bij Melief
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ier op het platteland heb
je in het najaar een
reeks van veemarkten.
Op deze markten worden verschillende ven achter, gewoon ter plekke
losgelaten. Een de rest was doodgereden, kon ze het niet meer
dieren als koopwaar aangeboden. Nadat één van werkneemster van
de lokale bakkerij voerde de aanzien en nam ze contact met ons op.
De dieren
deze markten was opgeruimd, bleven er 15 sierdui- dieren bij. Toen er
nog maar 7 over waren omdat zijn diezelfde dag nog hier opgenomen.

Onverkochte duiven blijven achter op dierenmarkt
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Kittens in een tas op de tuintafel...
ijdens onze afwezigheid vond oppas
Arjan een tas op de tuintafel. In de tas zaten 4 kittens, die kennelijk gewoon
Dier
daar te vondeling waren gelegd… Gelukkig bood Els Adams van Stichting
len.
bemidde
te
en
en Project aan hen op te nemen

p een donderdag in november
werden we gebeld door een
maatschappelijk werkster. Ze
begeleidt een gezin dat niet lang
geleden van ver weg in het Emsland is komen
wonen. Ze let op of ze hun 8 maanden oude
baby goed verzorgen, maar maakt zich ernstien nieuw jaar met
nieuwe ideeën: op initiatief van Stichting Proefhof ge zorgen om hun 12-jarige hond, die brooden Heavenly Cupcakes Rotterdam wordt er in de mager is en haast niet meer buiten komt. Bij
de dierenarts is hij ook al sinds voor de veranders zo stille wintermaanden een sprankelende
Charity High Tea ten bate van Stichting Melief georga- huizing niet meer
geweest. Ze vraagt
niseerd! Het evenement zal plaatsvinden op:
zich af of hij wel
Zaterdag 11 februari 2012 van 14.00 tot 16.00 uur
(inloop v.a. 13.30 uur) aan de
letterlijk en figuurAgniesestraat 111 B in Rotterdam.

E
78 ‘Friki’-kuikens

overleven houdbaarheidsdatum

E

en lokaal hobbyboertje overleed.
In zijn schuur bleven 200 slachtrijpe kippen en hanen (6 weken oud)
achter. Deze dieren zijn de zogenaamde plofkippen of doodgroeiers, die tot 2
kilo vetgemest worden in 6 weken. Het lukte
ons de 78 kuikens, die overbleven nadat
verschillende mensen al dieren weggegrist
hadden om hun vriezer te vullen, op te nemen. De kuikens leken enorme bodybuilders,
die diarree hadden door langdurig antibiotica
gebruik. De meeste hanen en kippen hebben
een leeftijd van 18 weken bereikt, waarna
vele stierven aan hartkwalen. Enige hebben
we moeten laten euthanaseren, doordat ze
problemen met hun poten hadden of kregen.
Er zijn er nu sinds juli nog 30 over. Toch is
elke dag, die de
die
sterksten
overleefd hebben in een goede
gezondheid
leven, een geschenk!

Heerlijk smullen van thee met cupcakes, scones en sandwiches, alles 100% plantaardig en waar mogelijk met biologische
ingrediënten bereid! Meegenieten doet u voor €30,- per
persoon inclusief drankjes (verschillende soorten thee; koffie
en sapjes). De opbrengst van de High tea is natuurlijk voor de
renovatie van het dak!
Geef zo snel mogelijk op (graag vóór 28 januari 2012) met
hoeveel personen u wilt komen, samen met uw naam en
telefoonnummer, via e-mailadres jlwinfra@gmail.com of
telefoonnummer 010-4207399. Als u €30,- per persoon overgemaakt heeft op rekening 4364678 t.n.v. Stichting Melief
o.v.v. ‘High Tea’ en het aantal personen, dan geldt dit als uw
definitieve inschrijving.
Wij
bedanken
Heavenly
Cupcakes
Rotterdam:
www.heavenlycupcakesrotterdam.nl en Stichting Proefhof:
www.kookmetmijmee.nl voor hun belangeloze inzet en hopen
u de 11e februari te mogen begroeten!

lijk uitgehongerd...

gevoerd wordt.
We spreken af dat ze probeert de hond bij de
eigenaars weg te praten en dat ze hem dan
bij ons langs mag brengen. Eenmaal hier blijkt
de hond een Rottweiler-Golden Retrieverkruising, superlief en om te huilen zo mager.
Eerst maar naar de dierenarts met Plato,
zoals hij blijkt te heten. De eigenaresse, die
mee was gekomen, deed zonder blikken of
blozen afstand van het arme dier en wist
p een zondag in september belde er ’s avonds een jon- terloops nog even te melden dat Plato als
gen aan de voordeur. Hij had 2 jonge, broodmagere pup al van het balkon gegooid was. Bij de
cavia’s langs de weg gevonden en wilde die bij ons brengen. dierenarts bleek Plato ook nog testikelTerloops vroeg hij of we wisten dat er twee hangoorkonij- kanker te hebben en moest zo nel mogelijk
nen in onze tuin liepen. Nee, dat wisten we niet… we von- gecastreerd worden. De eerste dagen kon
den een lege doos op het fietspad voor de boerderij. De hij zijn voer niet binnenhouden, zo klein
doos is waarschijnlijk zo uit de auto gegooid, gelukkig zijn was zijn maag geworden. Maar binnen 3
de dieren onder het hek door de tuin ingekomen en niet op dagen was hij al 2,5 kilo aangekomen.
Ontroerend om te zien is dat Plato altijd
de weg gaan zitten waar 100 gereden mag worden…
vriendelijk en vrolijk is gebleven!
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alko was een kruising Sint Bernard. Zijn eigenaren wilde hem op 10 jarige leeftijd in laten slapen,
omdat ze moesten verhuizen naar een aanleunwoning
en ervan overtuigd waren dat Balko nergens meer zou
kunnen wennen en dus beter dood zou kunnen zijn. Hij
bleek, eenmaal bij Melief, tegenover mensen een
enorme lieverd, die, mede doordat hij nooit een mand
gewend was geweest en dus altijd zo op de grond lag,
altijd precies achter de deur in de weg stond of lag. De
2,5 jaar verlenging van zijn leven die Balko bij Melief
gekregen heeft, heeft hij met volle teugen genoten. En
wij voelen ons bevoorrecht dat we nog zo’n lange tijd
hebben mogen geven aan deze onweerstaanbare klier.
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Plato

eel onverwacht is in augustus ook Panthera
overleden. We vonden haar ’s ochtends dood in
het verblijf van de grote roedel waarin ze leefde. Dat ze
het heel slecht gehad had, merkte je nog vaak als ze
bijvoorbeeld een bezem zag en zich daardoor gelijk
tegen de grond drukte. Panthera was vroeger zwaar
mishandeld geweest en had een (deels) ingeslagen
schedel, waardoor ze ook nog maar 1 oog had…
Pantera heeft hier toch nog vier jaar samen met de
andere honden in de roedel mogen leven. Door haar

IN MEMORIAM
onverwachte dood is haar in ieder geval een naar
ziekbed of een verzwakte gezondheid bespaard gebleven. Wij zijn blij dat we haar de tijd die ze bij ons gehad
heeft, nog hebben mogen geven.

O

ok hebben we de moeilijke beslissing moeten
nemen om Jacob het damhert in te laten slapen.
Natuurlijk wisten we dat hij al 14 was toen hij vorig jaar
bij Melief kwam, en dat hij geen 10 jaar bij ons zou
wonen. De laatste tijd viel hij, ondanks het bijvoeren,
steeds meer af. Zijn levenskracht werd overlevingskracht. We zullen zijn eigenzinnige, indrukwekkende
persoonlijkheid nooit vergeten.
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inds begin juni 2005 woonde Augusto, een Ouessant rammetje, als maatje van Olav, Bianca en
Plien, drie Nubische geiten, bij Melief in de opvang.
Daarvoor woonden ze met zijn vieren al sinds eind
2003 bij de Dierenbescherming in Den Haag in de
opvang, nadat ze door de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming in beslag waren genomen vanwege verwaarlozing. Omdat hij zijn eten niet meer weg

kon krijgen en daardoor vermagerde, hebben wij dit
lieve, rustige en altijd tevreden rammetje moeten laten
inslapen, dankbaar dat we hem nog al die onbezorgde
jaren hebben kunnen geven.

N

ozem kwam ruim een jaar geleden bij ons met
een darmbacterie. Hij was toen enkele weken
oud. Na een jaar van pieken en dalen om de gezondheid van Nozem als enige overlevende stabiel te krijgen, overleed hij na
een wekenlange opname bij de dierenarts
waarna hij aan de
beterende hand leek,
toch nog onverwachts
snel. Dag lieve Nozem,
kleine vechter en
iedereen’s lieveling, we
zullen je nooit vergeten
en zijn trots dat jij op
onze banner ter promotie van Melief staat, als symbool van een dier wat
keihard om hulp vroeg, waarvoor wij dankbaar zijn hem
dit met alle liefde te hebben mogen geven.

permanente opvang voor dieren in nood
bezoekadres:
Friesenweg 5
49751 Sögel, Duitsland
telefoon: 0049-(0)5952-200657

aan:

secretariaat /
donateursadministratie:
Driedistel 11
3068 NB Rotterdam, Nederland
e-mail: info@stichtingmelief.nl
internet: www.stichtingmelief.nl
www.gnadenhofmelief.de
Triodos Bank: 21.21.71.445
IBAN: NL48 TRIO 0212171445
BIC: TRIONL2U
ING Bank: 4364678
IBAN: NL68 PSTB 0004364678
BIC: PSTBNL21
t.n.v. Stichting Melief te Rotterdam
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Namens de dieren danken wij iedereen enorm die Melief de afgelopen periode gesteund heeft middels voer
voer-goederen
goederen-- en gelddonaties, adoptie op afstand, sponsoring en vrijwilligerswerk !!

Z

oals al eerder vermeld, zijn we
**UPDATE
hard aan het sparen voor de
grote dakrenovatie. Yvonne DAKPANNENACTIE
Kroonenberg bedacht de actie waarbij je voor 10 euro
een dakpan kan sponsoren en nog steeds komen er op die manier dakpanne
n
binnen. Ook door de artikelen, die Yvonne geschreven heeft over Melief
en het
dak en die in de bladen Kattenmanieren en Dierenpraktijken verschen
en zijn,
zijn er donaties binnengekomen. Verder waren we enorm verheugd toen
we
IBAN:NL43SNSB0957603851 hoorden dat Stichting Dierenopvang uit Gorinchem, in navolging van de toekenning van €10.000,- van Stichting DierenLot, ook €5000,- aan de renovatie
BIC:SNSBNL2A
wilde
bijdragen. Onze dank gaat uit naar hen en alle anderen die gedoneerd hebben!
Ook kwamen er van meerdere kante ideeën, voor meerdere offertes,
t.n.v.
voor
alternatie
n, zonnepanelen… Alle mogelijkheden om zo’n groot
Stichting Melief project inveééndakpanne
keer zo economisch en duurzaam mogelijk te realiseren zullen
te Rotterdam
onderzocht worden. Het zou geweldig zijn als we het streefbedrag van
ruim
€72.000,- door een alternatieve offerte of oplossing een stuk naar beneden
zouden kunnen brengen. Terwijl alle onderzoeken in volle gang zijn, liggen
er verschillende aanvragen bij vermogensfondsen voor dieren om de begroting voor
het dak sluitend te kunnen krijgen.
Want ook al zouden we het bedrag van de eerste
offerte naar beneden kunnen krijgen, toch zijn we er
nog niet. We blijven zoeken naar mensen en bedrijven die één of meerdere dakpannen willen sponsoren! Helpt u ons mee en/of weet u andere mensen
of bedrijven met een hart voor dieren die mee willen
helpen aan de realisatie van de nieuwe dakbedekking? Een bijdrage van 10 euro per dakpan kan overgemaakt worden op onze spaarrekening zoals hiernaast vermeld, o.v.v. naam en (e-mail)adres (anders
kunnen we de gever niet bedanken).
Namens de dieren bedanken wij u voor uw bijdrage
aan een droge stal!

Spaar mee
voor dit
grote project
op spaarrekening
95.76.03.851

*Alle extra donaties, groot of klein, zijn van harte welk
om!

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door
Lothar Vermeulen en Marc Winters van
Stichting Melief en tegen gereduceerd tarief
afgedrukt door Thyen Druck uit Sögel.
De nieuwsbrief komt 2 keer per jaar uit en
wordt verstuurd aan mensen die Stichting
Melief, op welke manier dan ook, steunen,
of wordt ter promotie uitgedeeld.

