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Een nieuw varkentje, een groep schapen, een ezeltje, honden, 

een geit, konijnen, kippen… waar we mogelijkheden hebben, 

zullen we alle soorten dieren altijd uit hun benarde positie hel-

pen. Deze nieuwsbrief staat weer vol met verhalen over dieren 

die ergens ongewenst, verwaarloosd of te veel waren. De aanvra-

gen die we krijgen, zijn er veel meer dan de dieren die we een 

onderdak kunnen verschaffen. Dus moeten we iedere keer weer 

de moeilijke afweging maken of een dier bij Melief kan komen of 

niet… Wat komt er terecht van de aanvragen die we afwijzen…  

We wijzen niet de dieren af, maar we moeten wel ruimte en 

mankracht hebben om de dieren te kunnen verzorgen. Ons uit-

gangspunt is altijd dat ze er wel op vooruit moeten gaan. Nu is 

dat bij sommige dieren die in deze nieuwsbrief voorgesteld wor-

den niet zo moeilijk te verwezenlijken, maar wij willen wel het 

maximale, waarbij de dieren die al bij Melief wonen, er niets op 

mogen inleveren. Maar ook de verzorgers moeten het werk aan-

kunnen. En dat niet alleen fysiek, wat wij geestelijk voor de kie-

zen krijgen, valt ook zeker niet te onderschatten. Lees het verhaal 

over de groep schapen die we in december opvingen uit een in-

beslagname, en je zult begrijpen wat we bedoelen… 

We willen de dieren zoals gezegd het beste bieden. Vandaar dat 

we constant proberen delen van de opvang te verbeteren. Dit 

kunnen kleine projecten met veel impact zijn, zoals tijdens de 

klusweekends, waar onder meer hekwerk vernieuwd wordt, en 

waterleidingen en nieuwe drinkbakken worden geïnstalleerd. En 

zoiets simpels als een deurdranger op de deur van het Kattenhuis 

wordt bevestigd, waardoor de deur niet meer plotseling open of 

dicht kan waaien, veel veiliger voor mens en vooral dier. Maar we 

proberen ook te verbeteren door bijvoorbeeld de half ingestorte 

vijver te laten renoveren, mede mogelijk gemaakt door Lush Ne-

derland, waarover een bericht in deze nieuwsbrief. En ook zijn 

we natuurlijk al een tijd aan het sparen om van het Hondenhuis 

een optimaal HondenThuis te maken! Verderop stellen we 2 

nieuwe gezichten in de roedel met honden met een gebruiksaan-

wijzing voor, voor wie het Hondenhuis hun laatste kans was… 

Al ons werk zou onmogelijk zijn zonder de steun van onze dona-

teurs! Of je nu eenmalig of maandelijks doneert, een klein of 

groot bedrag, samen zorgen jullie ervoor dat Melief zo veel mo-

gelijk dieren kan helpen! Onze dank hiervoor is bijna niet in 

woorden uit te drukken! Vanaf deze plaats willen we natuurlijk 

ook alle vrijwilligers, die regelmatig in de opvang helpen, bedan-

ken! En de oppassers, waardoor wij af en toe een weekend weg 

of zelfs op vakantie kunnen! En de klussers van bovengenoemd 

klusweekend! En de vrijwilligers die op beurzen en festivals met 

een stand staan, om bezoekers op de hoogte te brengen van het 

werk dat Melief doet. Misschien heb je ons daar wel leren ken-

nen… 

Schroom vooral niet om zaterdags tussen 14 en 16 uur eens een 

bezoek aan de opvangboerderij te brengen. Het is gebleken dat 

het leren kennen van de dieren en hun verhaal, en het zien in 

welke omgeving ze nu leven, veel mensen sterkt in hun besluit 

Melief te ondersteunen, met andere woorden, de tevredenheid 

van de dieren werkt als bevestiging! Op de laatste zondag van 

augustus vieren we ook weer ons jaarlijkse Zomerfeest, en wel 

op 25 augustus van 11.00 tot 17.00 uur. Bij deze zijn jullie alle-

maal van harte uitgenodigd voor dit tevens vrij toegankelijke  

evenement!  

Hopelijk snel tot ziens, en voor nu veel 

leesplezier! 

Lieve dierenvrienden, 

Oprichters Lothar Vermeulen & Marc Winters met os Survivor 

Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet zich in voor dieren die verwaarloosd, mishandeld of 

met de dood bedreigd worden. Als er geen andere oplossing voor het dier in nood is, kijken wij 

of we het een permanent onderkomen kunnen geven. Aangezien de meeste dieren die bij ons 

opgenomen worden vaak al veel ellende hebben meegemaakt, mogen ze de rest van hun leven 

in de opvang blijven wonen, te midden van hun soortgenoten. Ze worden, indien nodig, medisch 

verzorgd en kunnen in alle rust revalideren en weer tot zichzelf komen. 

De inmiddels ruim 1250 dieren leven in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving van bijna 

4 hectare op een boerderij in het Duitse Sögel, een half uur over de grens ter hoogte van Em-

men. Een groot deel van het werk wordt door vrijwilligers verricht en de opvang wordt volledig 

gefinancierd door donaties en giften.  

Bezoekadres   Friesenweg 5  49751 Sögel  Duitsland 

Bezoektijden  zaterdags van 14.00 tot 16.00 uur 

Telefoon  0049-(0)5952-200657 

E-mail   info@stichtingmelief.nl 

Secretariaat/    

Donateursadministratie Driedistel 11  3068 NB Rotterdam NL 

Donaties en giften IBAN: NL48 TRIO 0212 1714 45  

   BIC: TRIONL2U 

Meer informatie  www.meliefanimalsanctuary.org 

   facebook.com/meliefanimalsanctuary 

animal sanctuary 



 

 

L 
aicka is een Labrador x Bordercollie kruising van pas 
4 jaar oud. Van deze 4 jaar bracht ze de laatste 1,5 
jaar door in het asiel. En daar gedroeg ze zich dusda-
nig, dat ze een herplaatsing voor zichzelf onmogelijk 

maakte… Ze groeide op met kinderen en 7 Maltezers, maar 
kreeg waarschijnlijk niet de lichamelijke en geestelijke uitda-
gingen (veel spel en beweging) 
die een jonge Bordercollie 
kruising zou moet krij-
gen. Ze werd verve-
lend en met 10 
maanden ver-
kocht via 
Marktplaats. 
De nieuwe 
eigenaren wa-
ren veel met 
haar van plan, 
maar Laicka was 
waarschijnlijk niet goed 
gesocialiseerd en gedijde niet 
goed met wandelingen door de stad en op de hondentrai-
ning. Ze bleek veel te nerveus en begon te happen naar 
mensen. 3 gedragstherapeuten kwamen er aan te pas en die 
bestempelden haar alle drie als een geflipte hond, waarmee 
het nooit meer goed zou komen… De eigenaren wilden 
Laicka in laten slapen, maar uiteindelijk kwam ze toch in het 
asiel terecht. Daar werd haar gedrag uiteindelijk alleen maar 
slechter… de asielleidster nam haar nog mee naar een 
schaapskudde, om te kijken of wellicht daar haar talenten 
lagen… Het mocht allemaal niet baten en de blauwe plekken 
van Laicka’s hapgedrag werden steeds tallozer… En natuur-
lijk werd dit gedrag ook eerlijk gemeld aan potentiële nieu-
we baasjes, die dan vervolgens niets meer van zich lieten 
horen… Zo kwam de vraag aan ons of Laicka bij Melief in de 
‘moeilijke-honden-roedel’ mocht. Na enig wikken en wegen 
besloten we Laicka een kans te geven. Wikken en wegen 
omdat we namelijk nog niet zo lang geleden de Hovawart

(kruising) Püppi, die redelijk snel op haar plaats was, maar 
ook de gecompliceerde Bordercollie Buddy hadden opgeno-
men, die nog dagelijks voor veel onrust zorgt… 

I n hetzelfde asiel bevond zich de boerenfox Sproet. Dit 
leuke, speelse reutje kon zichzelf ook niet verkopen aan 
een nieuw baasje. Het hondje, dat nog geen 2 jaar oud 

was, komt bij een broodfokker vandaan en is op geen 
enkele manier aan mensen gesocialiseerd, hij 

laat zich niet aanraken. Het maakt het natuur-
lijk uitermate onpraktisch om hem als gezel-

schapshond te houden, als hij zich niet 
eens laat aanlijnen om uitgelaten te wor-
den… Maar spelen met andere honden is 
iets wat hij supergraag doet, en in een 

groep honden voelde hij zich helemaal op 
zijn gemak. Ook na enige tijd oefenen in het 

asiel, waren de medewerkers nog niet verder 
gekomen dan dat hij een brokje uit hand aan kon 

pakken, waarna hij weer snel de benen nam. De 
vraag was dus, of Sproet ook gelijk mee mocht komen… Om-
dat we niet verwachtten dat Sproet nu degene zou zijn die 
de sfeer in de moeilijke-honden-roedel zou gaan verpesten, 
zegden we toe dat hij mee mocht komen. 

D e introductie verliep vrij rustig, maar we juichten 
niet te vroeg, want het bleek direct dat vooral 
Laicka en Buddy wel aan elkaar gewaagd zijn. Tot op 

de dag van vandaag zijn die twee degenen die de meeste 
onrust veroorzaken in het Hondenhuis, door hun onrustige 
gedrag naar elkaar en ten opzichte van de andere honden. 
We hopen natuurlijk dat ze zich nog wat meer zullen sette-
len, maar het geeft ook aan dat deze honden niet voor niets 
bij Melief terecht zijn gekomen en in het Hondenhuis leven!  

Laicka mag dan wel een ingewikkelde jongedame zijn, en 
Sproet een problematisch verlegen knul, ze zoeken wel 
allebei adoptiefouders op afstand! Wil jij hen steunen, vul 

dan de bon achterin in  

Nieuwe bewoners van het Hondenhuis  

van Hondenhuis naar HondenThuis… help mee! 

W e zijn al een tijd bezig om geld in te zamelen om van het Hondenhuis een echt HondenThuis te maken. Dat bete-

kent dat het, naast beter geïsoleerd, ook (via de vloer) verwarmd zal worden. Hiervoor zal de hele vloer eruit 

moeten en opnieuw opgebouwd worden. Dit geeft ook de mogelijkheid om een gladde, hygiënische vloerafwer-

king aan te brengen, die sneller droog zal zijn door de vloerverwarming. Ook zullen de wanden beter te reinigen zijn. Deze 

ingrijpende verbouwing gaat een hoop geld kosten. Maar als we dit artikel 

schrijven, is er al ruim €17.000 opgehaald van de €43.000 die begroot zijn, 

dus we naderen de helft van het bedrag! We hebben ook nog verschillende 

fondsen voor een bijdrage aangeschreven, waarvan we binnenkort ant-

woord hopen te krijgen. Het Hondenhuis is er speciaal voor moeilijk her-

plaatsbare honden als Laicka en Sproet. Het Hondenhuis is hun laatste 

kans! Zij verdienen het ook om schoon, droog en warm te wonen, ook al 

zijn ze uit de maatschappij verbannen. Help ons hun dit HondenThuis te 

geven. Iedere donatie, klein of groot, draagt direct bij aan hun welzijn en is meer dan wel-

kom! Je kunt doneren op IBAN: NL48 TRIO 0212171445, BIC: TRIONL2U.  

Namens de honden bij voorbaat dank! 

Laicka & Sproet 

in hun nieuwe leefomgeving 



 

 

A fgelopen december hebben we 8 

schapen opgenomen die door 

een veterinaire dienst in verband 

met zware verwaarlozing in beslag zijn 

genomen. Ze waren niet geschoren, had-

den doorgegroeide hoeven en hadden 

alleen maar groenteresten en brood te 

eten gekregen. Het ging om 4 ooien en 4 

rammen, die gelijk na de inbeslagname 

gescheiden zijn van elkaar. Het niet sche-

ren zou volgens de 

voormalig eigenaar 

als anticonceptie 

gediend hebben. 

Ze waren allemaal 

ziek, hadden con-

stant schuim op de 

mond en longont-

steking. Een ooi is 

bij ons overleden 

aan een bacterie, 

die ze waarschijnlijk al bij zich droeg. 2 

van de drie ooien bleken drachtig. En om-

dat we niet precies wisten wanneer ze 

zouden gaan bevallen, en we ons zorgen 

maakten of de bevalling wel goed zou 

gaan, gingen we zelfs ’s nachts ons bed uit 

om te kijken of alles goed ging… 

D e eerste ooi beviel op 24 februari. 

Het eerste lammetje liet ze gelijk 

links liggen, ze accepteerde het niet. Het 

2e lammetje werd doodgeboren... Het 

overlevende rammetje kreeg de naam 

Lemmy en namen we, omdat zijn moeder 

hem verstootte, in huis. Hij werd door ons 

met de fles gevoed, de eerste week dag 

en nacht. Met veel pijn en 

moeite wisten we wat 

biestmelk (de voor de 

weerstand zeer belangrij-

ke melk van de 1e 24 uur) 

uit de moeder, 

die nauwelijks 

melkgift had, 

te melken…

Het gaat geluk-

kig nu heel 

goed met Lem-

my, na eerst 

zwak te zijn 

geweest en 

een beginnen-

de longontsteking te hebben ontwikkeld...  

N et toen we blij waren dat hij alleen 

nog overdag gevoed hoefde wor-

den, beviel op 10 maart heel soepel de 2e 

ooi. Ze likte zowel het eerste lam, een 

rammetje, als het 2e lam, een ooitje, net-

jes schoon en alles leek goed te gaan. 

Toen begon ze het ooitje 

door de box te koppen. 

We hebben het bij haar 

weggehaald, maar wel de 

biest bij de moeder laten 

drinken, in de hoop dat ze 

het ooitje alsnog zou aan-

nemen, maar helaas... dus 

toen hadden we nog een paplam in huis 

dat de eerste week om de 4 uur moest 

drinken. Ze was heel klein en iel, maar 

door haar sterke wil, bleek al snel dat ze 

het wel ging redden... bij zulke jonge die-

ren kan hun gezondheid omslaan als het 

weer, dus we bleven alert. Ook zij ontwik-

kelde een lichte longontsteking… En de 

moeder heeft haar waarschijnlijk niet 

voor niets verstoten.... Zij kreeg de naam 

Miley en doet ontzettend haar best om 

zich staande te houden in de grote scha-

penwereld.  

Het is te begrijpen dat 

dit, naast al het andere 

werk, allemaal erg ar-

beidsintensief is, en 

schapen zijn totaal on-

zindelijk, dus jullie kun-

nen je voorstellen dat de 

dweil en het toiletpapier 

overuren maakten...  

D e 4 rammen heb-

ben we midden 

januari laten castreren. 

Na de noodzakelijke 

wachtperiode die hierop volgt, zijn ze 

naar de weide met de andere schapen 

gegaan. De moeder van Lemmy is direct 

na het verstoten van Lemmy ook de wei 

op gegaan, waar ze direct rondliep alsof 

ze nooit anders gedaan had… 

H et was ontzettend fijn dat het ram-

metje dat bij de moeder mocht blij-

ven, het zo uitstekend maakte. Hij luister-

de inmiddels naar de naam Woody. Om-

dat Woody en zijn moeder niet van el-

kaars zijde weken, konden ze ook al snel 

de weide op! Maar het noodlot dat aan 

deze groep schapen lijkt te kleven, bleek 

weer toe te slaan… Begin april leek 

Woody ziek, hij liep niet steeds achter zijn 

moeder aan, maar bleef op de weide lig-

gen. Het anders zo actieve rammetje, ver-

anderde helemaal… 

Terug met zijn moeder 

in de quarantaine, stop-

te hij met eten en drin-

ken bij zijn moeder… Hij 

liep in rondjes, hield 

zijn hoofd scheef… We 

vreesden het ergste, 

alles wees op een her-

senvliesontsteking door de bacterie liste-

ria… Alle mogelijke medicijnen werden 

door de dierenarts ingezet en Lothar deed 

zijn uiterste best om Woody’s moeder te 

melken en de melk aan Woody te voeren, 

zodat hij niet verder zou verzwakken. Het 

mocht allemaal niet baten…  De dieren-

arts had zich nog verder ingelezen en de 

Vreselijke  

omstandigheden... 

Miley verstoten 

door haar moeder 

Lothar wekt  

Lemmy tot leven 

Lemmy en Miley samen de fles  

 



 

 

prognoses waren heel slecht. Woody was 

inmiddels volledig blind geworden en dat 

zou ook altijd zo blijven. Ook zouden de 

hersenbeschadigingen niet meer hele-

maal weggaan. Met deze handicaps zou 

hij misschien nog hebben kunnen leven. 

Maar het feit dat hij niet zelfstandig kon 

eten, niet bij zijn moeder en niet van het 

hooi, maakte de vooruitzichten helemaal 

slecht. En als hij de fles aangenomen zou 

hebben, zou er een mogelijkheid geweest 

zijn... maar hij wilde de melk van zijn moe-

der steeds niet eens inslikken, en dronk 

op een dag veel te weinig, waardoor hij 

ook langzaam ondervoed zou raken. De 

slechte prognoses van de dierenarts 

strookten met ons gevoel dat langer aan-

modderen hem uiteindelijk niets op zou 

leveren, behalve, als hij zelfstandig zou 

kunnen eten, een leven vol angst en 

schrikachtigheid, omdat hij zijn omgeving 

niet zou kunnen bevatten. Zijn moeder 

zocht telkens contact met hem, 

maar het kwam niet bij hem aan, 

dus kon ze hem er ook niet bij bege-

leiden. We hebben toen de vreselij-

ke beslissing genomen om zijn leven 

te laten beëindigen. Ons verdriet 

was groot, ook bij de aanwezige 

medewerkers, maar we konden 

hem niet in leven laten om te ver-

mijden dat we er verdriet van zouden 

hebben... Zijn moeder riep hem continu... 

Het is hartverscheurend en onbegrijpelijk 

dat er op deze groep schapen zo'n vloek 

lijkt te rusten… 

W ant het was nog niet gedaan. 

Midden april ging het niet goed 

met 1 van de oudere rammen. Hij was al 

een aantal dagen verzwakt en kon niet 

meer staan. Hij at en dronk nog wel en we 

hadden de hoop dat hij weer op zou gaan 

staan, zoals dit al eerder gebeurd was. 

Maar hij werd alleen maar zwakker en viel 

ook snel af. Omdat nu wel duidelijk was 

dat hij aan het sterven was, hij kon zijn 

hoofd niet meer oprichten, en hij in zijn 

eigen ontlasting lag, hebben we de die-

renarts gevraagd hem in te slapen. Het is 

waarschijnlijk dat het door ouderdom in 

combinatie met zijn slechte voorgeschie-

denis gekomen is...  

W e hopen dat de groep, die uitein-

delijk in totaal uit 12 dieren zou 

moeten bestaan, maar waar er nu nog 

maar 8 van over zijn, nu in alle rust mag 

genieten op de weide…  

T oen Ramses vorig jaar zomer bij 

ons kwam, zag het er eerst niet 

goed voor hem uit. Omdat Ramses 

een kween was, was hij voor de boer vol-

ledig nutteloos. Dat was ook goed te zien 

aan zijn toestand, toen hij als jong lamme-

tje bij ons gebracht werd. Hij was ont-

zettend mager en ver-

vuild, en we vreesden 

voor zijn leven. 

Want omdat Ram-

ses voor de boer 

geen waarde had, 

had hij waarschijn-

lijk ook nog nooit 

een dierenarts gezien. 

Des te meer verheugden we 

ons, toen we Ramses na een lange behan-

deling, alleen in quarantaine, eindelijk bij 

zijn soortgenoten op de weide konden 

laten. Het werd al snel duidelijk, dat hij 

het weliswaar goed met de andere scha-

pen kon vinden, maar zich ondanks dat 

toch meer tot de runderen aangetrokken 

voelde. Zo stond hij overdag met de run-

deren op de wei, lag met hen in de zon en 

ook ’s nachts sliep hij altijd in hun 

nabijheid.  

Hoewel hij in het begin zeer 

bang was, merkte hij al 

snel dat de mensen die 

dagelijks het erf op en af 

gaan, hem geen kwaad 

wilden doen. Zo kreeg hij 

steeds meer vertrouwen en 

genoot hij uiteindelijk heel erg van de 

nabijheid en genegenheid van mensen. 

Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden 

stond hij dan ook graag in de weg en hield 

de vrijwilligers en vaste medewerkers van 

hun werk. Aan alles was te zien, dat Ram-

ses genoot van zijn nieuwe leven. 

Des te groter was voor ons allemaal de 

schok, toen Ramses op een morgen tot 

onze verbazing dood in de stal lag. Hij 

maakte op het laatste moment een fitte 

indruk, liep veel buiten rond en heeft ge-

lukkig nog één keer van het mooie weer, 

dat de eerste vroege lentedagen brach-

ten, kunnen genieten. 

Wij zijn blij, dat we hem het leven hebben 

kunnen bieden, dat hij verdiende, ook al is 

hij veel te jong, nog niet eens een jaar 

oud, gestorven. In deze korte tijd zijn we 

allemaal erg van hem gaan houden en we 

zullen hem allemaal verschrikkelijk mis-

sen. 

Woody 1 week voor zijn overlijden Lothar probeert Woody te voeren Woody’s laatste uren... 

Onafscheidelijk… 

Lemmy en Miley 

Ramses  



 

 

W 
ij kregen in de-

cember een mail 

over dit kleine 

meisje…. Ze was 

schijnbaar al maanden in de be-

treffende gemeente onderweg, 

naar alle waarschijnlijkheid was ze 

gedumpt. Gelukkig liep ze het 

grondstuk van een mevrouw op, 

die de hekken kon afsluiten. Helaas 

werd ze daar aangevallen door de 

hond van de dame, die het onge-

wenste bezoek niet in zijn territori-

um duldde… De gemeente werd 

ingeschakeld en zou het jonge dier 

met behulp van een fuik van drang-

hekken gaan van-

gen. Maar dan 

moesten ze wel 

van te voren weten waar ze het varkentje moesten laten… Vandaar de mail met de 

vraag of wij haar konden opnemen. 

Onze capaciteit is bij de varkensfamilie 

helaas bereikt, wij huisvesten 21 mini- en 

huisvarkens en die moeten wel allemaal 

fatsoenlijk kunnen slapen in hun stal. Maar 

voor zulke noodgevallen is er echter 

meestal nog een plaatsje te creëren, aan-

gezien goed onderbrengen in dit gebied 

vaak onmogelijk lijkt te zijn. En om te voor-

komen dat het varkentje 

daarvan het slachtoffer zou 

worden… 

En zo kwam het dat het 

varkentje midden decem-

ber bij Melief introk. De 

jongedame is bij ons Lulu 

gedoopt. In het begin was 

ze door het opjagen vrese-

lijk schuw, maar Lulu heeft 

zich inmiddels ontwikkeld 

tot een GROTE kroeldoos! 

Ze kan er ontzettend van 

genieten. Stop je te snel 

volgens haar, kan het in 

het ergste geval zijn dat ze gillend achter je 

aan rent, om de rest van haar kroeleenhe-

den op te eisen! 

Wil je Lulu in levende lijve ontmoeten, 

kom dan op zaterdag ‘s middags tussen 

14.00 en 16.00 uur langs! Misschien wil je 

zelfs haar adoptiefouder worden  

Moederziel alleen op straat... 

Vol trots presenteren we jullie de  

Volledig gerenoveerde watervogelvijver! 

Lulu 
Lothar probeert 

langzaam Lulu’s 

vertrouwen te  

winnen met  

voer.... 

Lekker  in de modderpoel 



 

 

O 
nze oorspronkelijke grote 

zwemvijver voor de eenden, 

ganzen en zwanen is aange-

legd in 2007, vlak nadat Me-

lief zich in de boerderij in Duitsland vestig-

de. Het was een rechthoekige bak van 

vijverfolie van ongeveer 20 bij 9 meter en 

ongeveer een meter diep. Toen de vijver 

pas af was, zag hij eruit als een zwembad, 

met een rand van rode tegels. Al snel 

bleek dat de constructie van de vijver niet 

de beste keus was geweest… Doordat de 

wanden 90 graden waren gemaakt, ver-

zakten ze. En toen er scheuren in het folie 

kwamen, spoelde het zand erachter weg 

en verzakte de vijver op diverse plaatsen, 

waardoor er een soort baaien ontston-

den. Die overigens wel praktischer bleken 

voor de watervogels om de vijver in en uit 

te komen. Dit kon zo niet blijven, want de 

vijver liep ook leeg door de scheuren en 

moest steeds weer bijgevuld worden. We 

lieten offertes maken en vroegen Lush 

Nederland om steun. En dat werd geho-

noreerd! Dus het grootste deel van de 

renovatie van de vijver is door Lush Ne-

derland gefinancierd, waar we enorm 

dankbaar voor zijn! Ook gaf het bedrijf 

Vijvertechniek T. Gruppen, dat de renova-

tie aanpakte, korting op het folie, dat bij-

na 2 keer zo dik is. De wanden werden 

schuin aflopend gemaakt en de vijver 

kreeg een vrije vorm. De vijver kan veel 

voller, omdat hij nu wel helemaal water-

pas is. Dus is de instap, en vooral uitstap, 

voor de watervogels veel eenvoudiger 

geworden! Kortom, iedereen is blij! En 

namens de watervogels uiten wij hierbij 

onze dankbaarheid naar Lush Nederland, 

Theo Gruppen en zijn mannen en natuur-

lijk alle donateurs die bijgedragen hebben 

aan deze zeer geslaagde opknapbeurt! 

H 
alf februari kregen we een e-

mail:  

“In de buurt waar ik 

woon, een natuurge-

bied, is bij één van mijn buren een 

ram gedumpt. Het dier is tam, 

maar ongeregistreerd. Nu dreigt hij 

tussen de wal en het schip te val-

len, want de Dierenambulance zegt 

geen schapen te mogen vervoeren 

en de Politie zegt er niets mee te 

kunnen. Ondertussen loopt mijn 

buurvrouw het risico op een boete 

vanwege het houden van een onge-

registreerd schaap, maar zij kan er 

om dezelfde reden 

nergens mee naar 

toe.” 

Vervolgens gaf de vrouw aan ook niet veel 

vertrouwen te hebben in de gemeente, 

want als het dier als gevonden voorwerp 

behandeld zou worden, zou het wel eens 

kunnen dat hij “vernietigd” zou worden, 

als niemand hem op zou komen halen… 

We gaven aan dat het onaanvaardbaar 

was hoe de dierenbeschermingsorganisa-

tie en de politie hiermee omgingen, want 

iedereen kan wel de andere kant op kij-

ken, maar daar is de ram uiteindelijk niet 

mee geholpen. Ook beloofden we onze 

contacten met schapen te vragen of er 

nog ergens plek was. Op de foto’s was te 

zien dat het om een mini-schaap van het 

ras Ouessant ging, dus er zou vast wel 

ergens een plekje voor zo’n diertje zijn. Hij 

bleek via onze contacten toch niet zo 

makkelijk onder te brengen, maar wij 

hoorden niets meer, dus gingen ervan uit 

dat het wel goed gekomen was.  

Totdat we medio maart opnieuw een e-

mail kregen, met dezelfde strekking. Het 

rammetje liep er dus nog steeds en aan 

de situatie was niets veranderd. We 

schreven terug dat als iemand het aan-

durfde hem in de auto te zetten en bij ons 

te brengen, hij zich hier bij de kudde aan 

mocht sluiten. Want wel of niet geregi-

streerd, een schaap hoort niet over straat 

te rennen en fietsers te achtervolgen… De 

dame die de laatste mail schreef, trok de 

stoute schoenen aan en bracht de ram, 

die in de buurt al Rambo werd genoemd, 

naar Melief. Rambo bleek nog niet gecas-

treerd te zijn, wat zijn grote aantrekking 

tot een weitje met ooien bij de plaats 

waar hij gedumpt werd verklaarde… Ram-

bo lijkt een ondernemend ventje. Hij is 

liefdevol in de schaapskudde opgenomen! 

Word je adoptiefouder op afstand van 

Rambo? Vul de bon achterin in! ♥ 

Gedumpt als oud vuil... 
Rambo 

Rambo in zijn nieuwe familie! 



 

 

T 
ijdens het schrijven van deze 

nieuwsbrief, kregen we alweer 

verschillende aanvragen om 

kittens, waarvan de moeder 

spoorloos leek, op te vangen. Ons hart 

breekt, maar we moeten echt mensen 

weer wegsturen, aangezien we aan het 

maximum van onze capaciteit zitten wat 

betreft werk… Er zitten nog steeds maar 

24 uur in een dag…  

Het kitten op de foto is 1 van 3 kittens van 

ongeveer 10 dagen oud, die de hele dag 

alleen onder een struik lagen, zonder dat 

de moeder zich liet zien, terwijl de klein-

tjes zich toch luidkeels 

lieten horen… Nadat we 

de mensen die met hen 

aan de deur stonden eerst 

gezegd hadden de klein-

tjes terug te leggen, zodat de moeder de 

kans zou krijgen hen weer te bezoeken en 

te zogen, konden we uiteindelijk niet an-

ders dan hen opnemen. Des te meer daar 

we vermoedden, dat de poes die we een 

dag eerder op voorspraak in het dorp had-

den lopen zoeken, omdat ze aangereden 

zou zijn, wel eens de moeder zou kunnen 

zijn… Al met al maakten de kleintjes het 

goed, maar de werkdruk steeg enorm, 

omdat we nu dus tussen 

alle werkzaamheden door 

ook nog de fles moesten 

geven… 

Wij zijn erg dankbaar dat 

Steffi, terwijl ze Melief bezocht, direct een 

pleeggezin voor de 3 vond, waar ze direct 

heen konden. En van waaruit ze ook een 

nieuw huis zullen krijgen. Dat betekent 

voor ons een zorg minder! 

Z 
owel Ezra als Floyd waren katers 

die zich plotseling rond de toe-

gangspoort van ons terrein be-

vonden… Beide ook ongecas-

treerd en niet gechipt, bleek nadat we ze 

los van elkaar gevangen hebben. Er was 

dus geen 

eigenaar te 

achterha-

len. Het 

sterke ver-

moeden 

bestaat 

natuurlijk 

ook dat ze 

bij de poort 

gedumpt zijn, en dan is het logisch dat de 

eigenaar niet te achterhalen is. Beide ka-

ters zijn inmiddels gecastreerd. Ezra ont-

dooide al snel en vraagt luid en duidelijk 

om aandacht. Floyd blijft ontzettend bang, 

maar weet wel de lekkerste mandjes in 

het Kattenhuis te vinden.  

Jana is een poes die zichzelf onbemiddel-

baar maakte, doordat ze thuis niet meer 

te handhaven was. Sinds er 2 katers in 

haar vorige huis waren komen wonen, 

meende zij overal te moeten markeren. 

Alles werd ondergeplast, de vrouw des 

huizes kon eerst het hele 

huis gaan schoonmaken 

als ze thuiskwam van haar 

werk… Ze werd medisch 

onderzocht, extra katten-

bakken werden neerge-

zet… niets mocht baten, 

Jana bleef markeren. Bij 

verschillende asielen wil-

den ze haar niet hebben, 

want een plaskat komt 

daar nooit meer weg… 

Dus woont Jana sinds kort 

ook in het Kattenhuis. Dit 

wordt sowieso iedere dag 

gepoetst, en ze is er niet de enige die wel 

eens de kattenbak negeert… 

Lilly is een poes die zichzelf niet meer was 

sinds haar favoriete baasje overleed. Zo-

wel zijn vrouw als Lilly waren heel verdrie-

tig. De vrouw hield erg van de poes en de 

twee konden ook aardig met elkaar over-

weg, maar soms viel Lilly aan en beet haar 

uit het niets. Zelfs 

zo ernstig, dat de 

vrouw er een 

week voor in het 

ziekenhuis be-

landde… Met pijn 

in haar hart vroeg 

de vrouw of Lilly 

bij Melief mocht 

komen wonen. 

Want een andere 

oplossing was er 

niet voor een aan-

vallende en bij-

tende poes… Tot 

nog toe gedraagt Lilly zich, maar we laten 

haar dan ook de eerste tijd met rust en 

zien wel of ze zelf toenadering zoekt… 

Floyd, Ezra, Jana en Lilly zoeken nog 

adoptiefouders op afstand. Ben jij dit? 

Vul dan de bon achterin in! 

Iedere 3 uur de fles... 

 



 

 

E 
en vrouw, die haar paard elders 

op stal heeft staan, stuitte daar 

in de buurt op een 

ezeltje waar niet 

goed meer voor gezorgd werd 

en maakte zich daar zorgen 

over. Het dier stond bij een 

oudere man, die slecht ter 

been was, en zijn demente 

vrouw. Eigenlijk waren de die-

ren van zijn zoon, maar die was enige tijd 

geleden overleden en de man had ze dus 

eigenlijk “geërfd”… Het ezeltje stond eerst 

met pony's maar nu al een tijd alleen. 

Ezels alleen houden is verboden, ze horen 

met een soortgenoot te leven. De man 

was al bezig al zijn dieren van de hand te 

doen, want de zus van de vrouw had al 

een pony van de man overgenomen. Er 

schenen vroeger nog meer ezels geweest 

te zijn, maar de man wist niet meer waar 

die gebleven waren... Het overgebleven 

dier bleek een hengst te zijn die Lexi 

heette. Hij moest al ouder dan 15 jaar 

zijn…  

Via een gemeenschappelijk contact kwam 

de vraag bij ons of we Lexi een onderdak 

konden bieden. Zo kwam het dat we Adri-

aan en Helmut, de ezels die al bij Melief 

wonen, alvast konden 

zeggen dat ze binnen-

kort gezelschap zouden 

krijgen van Lexi, die de-

zelfde kleurstelling heeft 

als Adriaan, maar een 

slag kleiner is. Voor een 

ezel van zijn leeftijd en 

in zijn toestand zou namelijk niet snel een 

andere oplossing gevonden worden… Dus 

kwam Lexi begin februari bij ons wonen. 

We lieten hem zo snel mogelijk castreren, 

waarvoor hij 2 nachtjes bij de dierenarts 

moest blijven. Toen de wond voldoende 

geheeld was, is Lexi bij Adriaan en Helmut 

ingetrokken, waar hij het prima naar zijn 

zin lijkt te hebben! 

D e oude 

man bleek 

ook nog 

een geitje te heb-

ben. Natuurlijk 

kreeg ze voer en 

water van een be-

kende van de man, 

maar doordat ze 

daarnaast niet veel 

mensen meer zag, verwilderde ze totaal. 

Daarbij kwam nog eens, dat haar partner 

al langer geleden gestorven was en ze 

daardoor dus geen gezelschap van andere 

geiten had, en bovendien sprong ze 

steeds weer over de te lage afrastering. 

Het zoeken naar een plek verliep moei-

zaam. Of de mensen vonden haar te klein, 

te schuw, of men wilde haar in een kudde 

mee laten lopen, waar ze gedekt zou wor-

den, wat natuurlijk niet in aanmerking 

kwam. Na een aantal weken kwam de 

vraag of wij haar op wilden nemen, waar 

we niet lang over na hoefden te denken, 

want ook haar kansen waren klein geble-

ken…  

20 april kwam Penelope, zoals het geitje 

heet, naar Melief. Eenmaal aangekomen, 

inspecteerde ze voorzichtig haar tijdelijke 

onderkomen. Daar moest ze nog een paar 

dagen in quarantaine blijven, voordat ze 

eindelijk samen met soortgenoten de wei 

op kon. Zo’n 10 dagen 

later was het zover. 

Het kostte wat moeite 

om Penny van de qua-

rantaine naar de grote 

stal te brengen, maar 

eenmaal daar aange-

komen, was ze direct 

helemaal in haar ele-

ment! Eindelijk weer 

soortgenoten, klaar 

voor een gelukkig geiten leven in de kud-

de, zoals het hoort! 

Een mooi Happy End voor zowel Lexi als 

Penelope! 

E 
ind april kregen we via e-mail 

de vraag of we 4 konijnen op 

konden nemen. De vrouw die 

mailde begeleidde iemand die 

wilde stoppen met 

het fokken van 

Duitse Reuzen en 

er waren 22 konij-

nen te verdelen. Voor 4 vrouwtjes was 

geen oplossing gevonden. Ze vroeg ons, 

omdat we in de buurt van de fokker 

zitten. En omdat ze had gezien dat we een 

konijnenberg hebben, wat zulke grote 

konijnen veel bewegingsruimte geeft. We 

schreven dat de 4 mochten komen, we 

hadden er op het moment de ruimte 

voor. Toen ze gebracht wer-

den, waren net de laatste 

konijnen bij de fokker opge-

haald. Het bleek, dat mensen 

die toegezegd hadden om konijnen op te 

vangen, op het laatste moment afgezegd 

hadden. Dus bleven er 2 konijnen ‘over’… 

We besloten dat er voor deze 2 ook nog 

plaats was, dus namen we 6 vrouwelijke 

konijnen op. Aangezien bij ons alleen de 

rammetjes gecastreerd worden, konden 

de dames kort na de enting tegen myxo-

matose/vhs al op de konijnenberg gaan 

wonen, waar ze uiterst tevreden rondhup-

pelen! 
 

 

Lexi &  

Penelope 

Een paar van de reuzen 

op de konijnenberg 

Kennismaking met haar nieuwe familie 

Bij aankomst 



 

 

V 
oorheen liepen de pony’s 

met de ‘wilde’ schapen op de 

hanenweide. Maar nu lopen 

de pony’s alweer een poosje 

met de ‘tamme’ schapen op de weide 

naast de hanenweide. De pony’s mogen 

niet te veel gras eten, omdat ze dan last 

van hoefbevangenheid kunnen krijgen. 

Maar ze eten het gras zo kort, dat ze ook 

zand mee naar binnen krijgen, en dat kan 

voor verstopping en buikpijn zorgen, als 

het er niet op de natuurlijke manier weer 

uitkomt. Met de tamme schapen op de 

weide lijkt er voor iedereen precies ge-

noeg gras te zijn. Voorwaarde is wel dat 

het hek naar de weide dicht blijft, zodat 

niet ook de koeien nog eens mee eten. 

En de pony’s zouden dan ook naar de 

andere weides kunnen gaan en alsnog te 

veel kunnen eten… 

K ort gezegd, de 

pony’s samen op 

de afgesloten weide 

met de tamme schapen 

bevalt ons goed. Maar 

dat de weide afgesloten 

is, betekent wel dat de waakhonden ook 

niet op de weide kunnen. En er bereikten 

ons steeds meer berichten over door wol-

ven doodgebeten dieren in de omgeving. 

En vooral schapen zijn een makkelijk 

slachtoffer, maar we hoorden ook een 

bericht over doodgebeten pony’s… Dus 

overlegden we hoe we dit op konden los-

sen… en kwamen tot de conclusie dat we 

op die weide ook nog een plekje konden 

creëren voor 2 honden die konden zorgen 

dat ook die weide goed beschermd was 

tegen indringers.  Dus nam Lothar direct 

weer contact op met Indie, die ook ge-

zorgd heeft dat de Mastins Español Titán  , 

Uli en Thor bij ons gekomen zijn. Belang-

rijk voor ons is dat de honden allereerst 

gewend zijn om tussen andere dieren te 

leven, waaks naar de randen van het ter-

rein zijn, maar tegelijkertijd lief voor be-

zoekers zijn. En dat de honden ook in een 

uitzichtloze situatie zitten en er dus bij 

ons op vooruit moeten gaan. Want ook 

een transport vanuit Spanje naar Duits-

land is niet niks. Indie deed haar uiterste 

best om twee honden te vinden, die beide 

in een kudde gewerkt hadden. Maar nu 

toch in een asiel zaten… Dama is een gro-

te zwarte dame, die, nadat ze de jonge 

honden in de schaapskudde opgeleid had, 

het veld mocht ruimen en in het asiel be-

landde. Daar zat ze inmiddels al 2 jaar. De 

4-jarige reu Moro deed ook zijn werk in 

een schaapskudde, maar deze werd opge-

heven, en ook hij belandde in een asiel. 

Moro blijkt van dezelfde 

fokker als Uli te komen, 

wat ook wel aan hem te 

zien is. Maar allebei wa-

ren ze dus gewend om 

een kudde te bescher-

men en dat is wat we 

nodig hebben!  

A lleen was het nog 

niet zo heel een-

voudig om de twee op 

de boerderij in Sögel te krijgen… Aller-

eerst zaten ze in verschillende asielen, 

een fiks aantal kilometers uit elkaar. Ook 

was er niet zo snel plek op een transport. 

Uiteindelijk wist Indie het zo te regelen, 

dat we de twee, op een transport op weg 

naar Engeland, in Calais af konden halen. 

Dat heen en weer rijden 

hadden we wel voor de 

twee over, want we wil-

den hen zo snel mogelijk 

op de onbeschermde 

weide hebben wonen! 

Thuis aangekomen ver-

liep de introductie op de 

weide tussen de dieren  vlekkeloos. Al 

snel speelden Dama en Moro samen en 

ontfermden zich zelfs over de lammetjes 

Miley en Lemmy als hun nieuwe protegés! 

Met dank aan Indie voor deze geweldige 

match van 2 hele ontspannen Mastins!  

W el gingen we direct na de intro-

ductie met Moro naar de dieren-

arts, want er leek iets vreemds met zijn 

rechter voorpoot aan de hand te zijn. Hij 

loopt, rent en speelt er overigens wel pro-

bleemloos en zo te zien 

ook pijnloos mee. De die-

renarts kan niet zeggen 

waardoor het kromgroei-

en komt. Moro is natuurlijk al uitgegroeid 

en we zouden met hem naar een specia-

list kunnen gaan om te kijken wat de mo-

gelijkheden zijn, maar hoe dan ook zou 

een operatie heel ingrijpend zijn. Omdat 

hij er geen last van lijkt te hebben, heb-

ben we besloten het aan te kijken. Verder 

is er op röntgenfoto’s bij verschillende 

rugwervels spondylose (een soort haak-

achtige botvergroeiingen aan de wervels) 

te zien, dus we moeten wel oppassen dat 

hij geen last van zijn rug gaat krijgen. Hij 

weegt nu 51 kilo, maar is veel te mager. 

Hij moet dus wel wat aankomen, maar 

mag natuurlijk ook niet te zwaar worden 

in verband met de druk op het vergroeide 

gewricht en de spondylose. Dus we hou-

den vinger aan de pols! 

Maar vooralsnog eerst: welkom Dama en 

Moro! Beide knapperds zoeken nog 

adoptiefouders op afstand. Word jij hun 

peettante of -oom? Vul dan de bon hier-

naast in! 

Moro & Dama 
Nieuwe bewakers  op de wei! 

Dama met haar ‘kinderen’ Miley en Lemmy 

Moro in ruststand 



 

 

Melief shop 

Doorlopende machtiging SEPA 
 
Stichting Melief   Driedistel 11   3068 NB Rotterdam   Nederland 
Incassant ID: NL62ZZZ243497330000    
Kenmerk machtiging: wordt per brief medegedeeld 
 

Ik ondersteun Stichting Melief graag met (s.v.p. keus doorhalen en/of aankruisen en aantal en totaalbedrag invullen): 
 

⃝ de adoptie op afstand van ____ klein dier / kleine dieren, te weten  

___ kip / ___haan / ___eend / ___volièrevogel / ___konijn / ___cavia / ___duif,  

 voor een maandelijkse donatie van € 6,50 per dier = in totaal € ____,____ per maand Naam van dier(en):____________________ 

 
⃝ de adoptie op afstand van ____ groot dier / grote dieren, te weten  

__hond / ___kat / ___gans / ___zwaan / ___pauw / ___geit / ___schaap / ___pony / ___mini-varken / ___varken / ___rund /___ezel ,  

 voor een maandelijkse donatie van € 12,25 per dier = in totaal € ____,____ per maand Naam van dier(en):____________________ 

 
⃝ € 2,- per maand ⃝      € 4,- per maand  ⃝      € 6,- per maand  ⃝      € _____  per maand  

⃝ € 20,- per jaar ⃝      € 40,- per jaar  ⃝      € 60,- per jaar  ⃝      € _____  per jaar  
 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Melief doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens financiële ondersteuning in de vorm van een periodieke donatie en uw bank om doorlopend een bedrag 

van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Melief. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam: 

Adres: 

Postcode & woonplaats: 

Land: 

Rekeningnummer IBAN: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Plaats & datum: 

Handtekening: 

Stuur deze machtiging s.v.p. in een gesloten envelop, voorzien van postzegel, naar: Secretariaat Stichting Melief, Driedistel 11, 3068 NB Rotterdam 

 

U kunt de artikelen bestellen door het totaalbedrag van de 

items die u wilt bestellen over te maken op de volgende 

bankrekening IBAN: NL19INGB0004364678, BIC: INGBNL2A 

t.n.v. Stichting Melief, o.v.v. de hoeveelheid en welke items 

en uw adres. Prijs is inclusief verzendkosten!  

 

Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, kunt u 

mailen of bellen (i.v.m. afwijkende verzendkosten) met  Jacqueline Winters, 

die de verzending verzorgt:  

shop@meliefanimalsanctuary.org of +31(0)10 4207399.  

Ondersteun ons met jullie aankoop:  

alle opbrengsten gaan naar de dieren bij Melief !  

T-shirt getailleerd 

haan  S-M-L-XL 

T-shirt basic fit 

koe S-M-L-XL-XXL 

Tas varken Tas geit Tas koe Tas haan 

Meer op  

onze website! 



 

 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/meliefanimalsanctuary 

facebook.com/meliefanimalsanctuary @GnadenhofMelief nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Clown        Miepie 

clownmiepie.nl 

Webdesign 

www.treehugger.nl 

Wij bedanken onderstaande bedrijven voor hun structurele steun!  

Wilt u de dieren ook met uw bedrijf steunen? Vraag ons naar de mogelijkheden via info@meliefanimalsanctuary.org  

On Edge  

Piercing & Tattooing 

Zoutmanstraat 24 

2518 GR Den Haag  

www.onedge.nl 

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Lothar 

Vermeulen en Marc Winters van Stichting Melief. 

De nieuwsbrief komt twee keer per jaar uit en 

wordt verstuurd aan mensen die Stichting Melief, 

op welke manier dan ook, steunen, of wordt ter 

promotie uitgedeeld. Voor het gebruik van de 

foto’s hebben we toestemming van de makers. 

Zondag 25 augustus  11.00 - 17.00 uur 
Een ontmoeting met meer dan 1000 dieren in de grootste permanente dierenopvang in de 

wijde omgeving, terwijl we ons bestaan vieren met een tombola, vegan food en live muziek! 

Goed om te weten: De Nederlandse Vereniging voor Veganisme organiseert een busreis naar de Open Dag,  

kijk voor meer info op www.veganisme.org en geef je op - Pinnen is in de opvang niet mogelijk. 

animal sanctuary 


