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En voor je het weet is er weer een half jaar voorbij en 

kunnen we weer een nieuwe nieuwsbrief vullen met ver-

halen over de dieren… Want dat is een constante factor 

hier op de boerderij, die verhalen houden nooit op! Waar 

we, in verband met de beschikbare ruimte en het daar-

mee samenhangende welzijn van de al aanwezige bewo-

ners en hun verzorgers, het met de opname van grote die-

ren rustig aan proberen te doen, druppelen de kleine die-

ren nog langzaam binnen. Wat te denken van de verhalen 

van de pauw en kippen die we onlangs opnamen…  We 

hebben al veel meegemaakt, maar hoe dit ging lees je ver-

derop in deze nieuwsbrief. 

De afgelopen periode was voor ons ook heftig, aangezien 

we een aantal markante dieren verloren hebben… Malo, 

een hond met diabetes, die al 14 jaar bij ons was en die 

we met de fles groot hadden gebracht, moesten we ge-

heel onverwachts besluiten in te laten slapen. Voor var-

ken Tofu van 11 jaar, de leider van de varkensgroep, hiel-

den we er al langere tijd rekening mee, dat we zouden 

moeten beslissen zijn leven te laten beëindigen, maar dat 

maakte het geen haar lichter toen deze dag uiteindelijk 

kwam… Verderop in de nieuwsbrief kunnen jullie lezen 

hoe dit allemaal verliep. 

Gelukkig waren er ook nog positieve berichten: een aantal 

fondsen vergaderde in de tussentijd en zegde ons bijdra-

gen voor het nieuwe Hondenhuis toe! Daardoor, en mede 

door de particuliere donaties die ook binnen bleven ko-

men, hopen we toch binnenkort aan de grote verbouwing 

te kunnen beginnen. Maar daarover ook in deze nieuws-

brief meer! 

Er zijn vele manieren om het mogelijk te maken om Me-

lief draaiende te houden. Dit kan met een eenmalige gift, 

een adoptie op afstand, een donatie voor het Honden-

huis, voerdonatie, vrijwilliger zijn bij een promotiestand, 

op de boerderij of tijdens een klusweekend, via het be-

drijfssponsorplan (waarover verderop meer!), oude kle-

ding verzamelen of donaties in natura langsbrengen… Ie-

dereen heeft op zijn eigen manier een hart voor Melief en 

daar zijn we ontzettend dankbaar voor! Via deze weg wil-

len we iedereen daar dan ook vanuit ons hart voor bedan-

ken! Zonder jullie zouden we ons belangrijke werk niet 

kunnen doen! 

Wij wensen iedereen het allerbeste toe 

voor het jaar 2020, en voor nu veel lees-

plezier!   

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 



 

 

D 
e laatste paar 
nieuwsbrie-
ven hebben 
we steeds 

verslag gelegd over de 
vorderingen van onze 
inzameling voor de 
grootse renovatie van 
het Hondenhuis. De be-
doeling is dat het, naast 
beter geïsoleerd, ook 
(via de vloer) verwarmd zal worden. Hier-
voor zal de hele vloer eruit moeten en op-
nieuw opgebouwd worden. Dit geeft ook de 
mogelijkheid om een gladde, hygiënische 
vloerafwerking aan te brengen, die sneller 
droog zal zijn door de vloerverwarming. Ook zullen de 
wanden beter te reinigen zijn en de ruimte zal op een 
meer praktische manier ingedeeld worden. Deze ingrij-
pende verbouwing gaat een hoop geld kosten en we 
zijn al een poosje bezig met geld inzamelen voor dit 
doel. In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we al 
€17.000,- van de begrote €43.000,- bij elkaar hadden. 
Inmiddels hebben we een aantal positieve toezeggin-
gen op onze aanvragen bij de fondsen Stichting Abri 
voor Dieren, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn 
en Moyra Stava-Morena Stichting  gekregen, waardoor 
we met sprongen inliepen op het doelbedrag.  

Ondertussen bleven 
de particuliere dona-
ties voor het Honden-
huis ook binnen drup-
pelen, waarbij ook 

hoge bedra-
gen waren. 
Daarvan wil-
len we een 
bedrag van 
€10.000,- 
speciaal even 
noemen, om-
dat dit een 
hele speciale 
gift was ter 

nagedachtenis aan een overleden moeder. Tezamen 
met alle andere bedragen geeft dit ons een bijzonder 
warm gevoel! Maar de bedoeling is natuurlijk dat de 
honden het warm krijgen. En dat komt steeds dichter-
bij, want we zijn bij het schrijven van deze nieuwsbrief 
de grens van de €40.000,-  al gepasseerd. We zijn dan 
ook inmiddels weer bezig om offertes te laten bijscha-
ven en verfijnen, en hopen tegen het voorjaar met de 
bouwwerkzaamheden van start te kunnen gaan! Waar-
voor we alvast iedereen die heeft bijgedragen namens 
de honden vanuit ons hart bedanken! 

 

van Hondenhuis naar HondenThuis…  

     de laatste loodjes! 

Wil je nog helpen met de laatste loodjes? 

Iedere donatie, klein of groot, draagt  

direct bij aan het welzijn van de honden en 

is meer dan welkom! Je kunt doneren op  

IBAN: NL48 TRIO 0212171445,  

BIC: TRIONL2U      



 

 

I 
n de vorige nieuwsbrief schreven 

we al over Dama en Moro, de 

twee Spaanse Mastins die samen 

de schapen en de pony’s bewa-

ken. Inmiddels bereikten ons nog 

meer berichten over schapen die op 

een vreselijke manier verscheurd wa-

ren. Deze schapen stonden weliswaar 

onbewaakt achter mobiel schrikdraad, 

maar het gemak waarmee de wolf, 

wat wederom vastgesteld is, deze 

schapen omgebracht had, maakte ons 

toch wel onrustig… Natuurlijk zijn op 

alle weides nu honden, en het is fijn 

dat het allemaal 

voorspoedig gaat. 

Maar een aantal 

van de honden 

raakt al wat op 

leeftijd… en kunnen 

honden op leeftijd 

wel een gevecht 

met een wolf aan, 

mocht het ooit zo-

ver komen…? Want 

we krijgen de beelden van de uit el-

kaar gescheurde schapen niet van ons 

netvlies, en schapen opvangen die 

vervolgens ten prooi vallen aan roof-

dieren, ligt natuurlijk ver van de doel-

stelling om dieren een veilige omge-

ving te geven waar ze in alle rust oud 

kunnen worden af… En met aanvallen 

op minder dan een kilometer van ons 

vandaan, wordt de druk steeds groter. 

Inmiddels heeft iemand die haar hon-

den uitliet in het bos al op een paar 

100 meter achter onze weide oog in 

oog gestaan met een wolf… Dus be-

sloten we opnieuw aan onze contact-

persoon Indie te vragen of ze voor ons 

nog 3 jongere honden wilde zoeken. 

Waarvan zij kon achterhalen dat ze 

ervaring hadden met het bewaken 

van dieren. En die nu in een uitzichtlo-

ze situatie in een asiel zaten, dus zon-

der een kans op directe herplaatsing. 

N a grondig zoekwerk stelde ze 

ons 3 honden voor: Alma, een 

teef van bijna 2 jaar, Rombo, een reu 

van 2 jaar en Conde, ook een reu van 

net 1 jaar. Allemaal zaten ze in ver-

schillende asielen in Spanje. Alma 

konden we als eerste ophalen, op 9 

november kwam ze rechtsreeks uit 

Spanje bij Eindhoven aan. Ondanks 

dat het onzeker was of onze trans-

portambulance die dag op het Lande-

lijk Congres Dierenhulpverlening van 

DierenLot op tijd klaar zou zijn, lukte 

het Marc toch om op tijd op de afhaal-

plek te 

zijn. Alma 

bleek een 

energieke 

jongeda-

me te zijn. 

Eenmaal 

thuis, kon 

ze gelijk 

gaan oe-

fenen op 

de wei bij 

Moro en 

Dama, en 

de pony’s 

en scha-

pen. Mo-

ro en Da-

ma waren uiterst ontspannen onder 

de komst van Alma, maar het bleek al 

snel dat dit niet de plek voor Alma 

was. Geiten en koeien leken meer aan 

haar gewaagd, dus verkaste ze naar 

de grote stal. Daar had ze ook direct 

wat meer (mentale) zwaargewichten 

tegenover haar: niet Dolores en Palo-

ma, maar Valerio, Juna en Ilka zouden 

haar prima kunnen opleiden. Alma 

bleek al snel erg waaks te zijn, haar 

aandacht was constant op het bos 

gericht. Natuurlijk probeerde ze uit 

hoe hoog ze in de rangorde stond ten 

opzichte van haar collega-bewakers, 

maar met een hoop gegrom en ge-

dreig bleek dit al snel duidelijk. Inmid-

dels is Alma veel rustiger geworden en 

lijkt ze haar plek, en vooral haar taak, 

in de grote stal goed te begrijpen. 

Alma met haar nieuwe familie 



 

 

Z aterdag 30 november was het de 

beurt aan Rombo. Al eerder dan 

verwacht zou hij aankomen bij Keu-

len, dus Finn en Lothar gingen op tijd 

op pad. Rombo had in Spanje tussen 

de dieren geleefd, alleen was hij de 

laatste tijd aan een ketting gehouden, 

omdat hij steeds wegliep. Rombo 

bleek ook 1 bonk energie, en sterk als 

een beer. Wat niet vreemd is, gezien 

zijn leeftijd. Ook hij mocht bij de scha-

pen en pony’s, en dus bij Moro en 

Dama beginnen. Hij had tenslotte tus-

sen de schapen geleefd. Het was al 

snel duidelijk waarom Rombo aan de 

ketting had gelegen, hij sprong met de 

grootste eenvoud over het hek heen. 

Dat was natuurlijk niet de bedoeling, 

hij moest leren dat de schapenweide 

zijn territorium is, en dat hij daar bin-

nen op moet letten. Dus werd er in 

allerijl meer schrikdraad aangesleept 

om de rand van het territorium voor 

Rombo duidelijker te maken. De vol-

gende pogingen om uit te breken zou-

den voor 

hem wat 

minder 

prettig zijn… 

Mokkend 

ging hij in het 

schapenstal-

letje 

lig-

gen, 

waar 

we 

hem 

eerst 

maar 

eens een tijdje aan de ketting hielden, 

zodat hij een gevoel kon krijgen van 

wat zijn vaste uitvalsbasis moest wor-

den.   

C onde, de jongste maar tevens 

grootste van het drietal, kwam 

zaterdag de 7e december aan bij Arn-

hem. Weer togen Lothar en Finn naar 

de afgesproken plek om de jonge reus 

af te halen. Conde bleek een zacht-

moedige, rustige jongen, heel anders 

dan Rombo. Al snel merkte Finn, dat 

iemand Conde ge-

leerd had om zijn 

affectie te tonen 

door zijn voorpoten 

op de schouders van 

zijn mens te positio-

neren! Dat leek ons 

geen handig trucje, 

voor een hond die 

als hij uitgegroeid is, 

waarschijnlijk 80 tot 

90 kg zal gaan we-

gen… De kennisma-

king tussen Rombo 

en Conde verliep 

redelijk rustig, hoe-

wel Rombo zich wel 

ten opzichte van 

Conde wilde laten gelden, iets waar 

Conde overigens geen boodschap aan 

had. Net als Rombo had Conde best 

wel moeite om “alleen” (Moro en Da-

ma keken niet naar hem om) tussen 

de schapen en pony’s achtergelaten 

te worden. Maar als Rombo ook op de 

wei was, werd hij er al 

een stuk ontspannener 

onder. Zo blijven we 

bezig met het langzaam 

opbouwen van de tijd 

dat ze , samen en al-

leen, onder toezicht, op 

de weide zijn, totdat ze, 

net als Alma, doordron-

gen zijn van hun taak: 

het beschermen van de 

andere dieren tegen ongewenste in-

dringers, met op gedeelde eerste 

plaats de roofdieren de wolf en de 

mens. 

Deze drie kuddebewakers zoeken nog 

adoptiefouders op afstand! Word jij 

één van deze ouders? Vul dan de bon 

achterin in ♥ 

Jong bloed  

in de bewaking  

tegen ongewenste  

indringers 

Samen oefenen op de wei 



 

 

A 
l enige tijd geleden zijn we begonnen 

met kijken hoe we onze inkomsten uit 

donaties op een stabiele manier kunnen 

laten stijgen. Nadat er lang gewerkt is 

door verschillende mensen aan een omzetting van 

een oorspronkelijk plan van langdurig vriendin van 

Melief, Pascale Schwartz voor sponsoring door be-

drijven, naar een voor Melief passend plan, lag er 

begin 2018 eindelijk een mooie gedrukte folder van 

Melief’s eigen bedrijfssponsorplan! Het idee is dat 

bedrijven, die vaak kapitaalkrachtiger zijn dan privé-

personen, Melief kunnen sponsoren door bijvoor-

beeld donaties in goederen of diensten, of door een 

diergroep op afstand te adopteren. Dit past perfect 

bij bedrijven die graag maatschappelijk verantwoord 

willen ondernemen en zich ook als zodanig naar hun 

personeel en klanten willen profileren. Graag willen 

wij dit plan hier onder de aandacht brengen! Er zijn 

vast donateurs die ook ondernemer zijn en er nog 

nooit bij nagedacht hebben om Melief op deze ma-

nier te steunen. Of die ondernemers kennen die 

structureel financiële ondersteuning, of ondersteu-

ning in goederen of diensten voor de hulp aan dieren 

zouden willen geven, maar misschien nog een goed 

doel zoeken. Je kunt ons attenderen op potentiële 

sponsors via info@meliefanimalsanctuary.org. Na-

tuurlijk kunnen ze ook zelf rechtstreeks contact met 

ons opnemen! We hebben een mooie lijst van tegen-

prestaties opgesteld, waarvan een bezoek aan de 

opvang met het hele bedrijf er vanzelfsprekend 1 is! 

Jullie hulp en/of meedenken wordt erg op prijs ge-

steld, en op verzoek sturen we de folder toe! 

Wij zoeken bedrijfssponsors! 

Thor 

Uli 

Noa 

Hanenstal 

Alma 

Valerio 

Grote stal 

Dolores 
Paloma & 

 



 

 

Heb je thuis of op het werk nog lege cartrid-

ges liggen? Deze kunnen geld waard zijn! De 

vergoedingen voor je lege cartridges kan je 

via het recycling programma van 123inkt.nl 

doneren aan Stichting Melief. 

De cartridges worden op milieuvriendelijke wijze gerecycled, zodat je direct 

bijdraagt aan een beter milieu. Het opsturen van cartridges (zowel afkomstig 

van 123inkt.nl als van andere verkooppunten) kan je geheel gratis doen. 

Ga naar http://www.123inkt.nl/melief om op de speciale actiepagina voor Me-

lief te komen en volg de aanwijzingen! 

Wist je, dat als je 

deelneemt aan 

de Vriendenlote-

rij, je Stichting 

Melief ook kunt helpen, eenvoudigweg door voor 

je lot Melief als goed doel te kiezen?  

Met je lot van de VriendenLoterij kan je ervoor 

zorgen dat 50% van je inleg bij Stichting Melief 

terechtkomt. Via deze link kan je direct een lot met 

als begunstigde Stichting Melief kopen: https://

www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?

beni=135806  

Speel je al mee met een lot in de VriendenLo-

terij en wil je met dat lot Stichting Melief steu-

nen? Dan kan je dit wijzigen via de Ledenser-

vice van de Vriendenloterij op het telefoon-

nummer 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per gesprek).  

Bestel je regelmatig boeken? Bestel dan de volgende 

keer via YouBeDo.com! YouBeDo is een hele ‘gewone’ 

online boekenwinkel met normale winkelprijzen, 

ware het niet dat 10% van wat je afrekent, recht-

streeks gaat naar een bij YouBeDo aangesloten goed 

doel. En daar horen wij ook bij! Het enige wat je dus hoeft te doen, is bij het afrekenen 

Stichting Melief uit de goede doelen te kiezen en je helpt er de dieren mee!  

...en op deze manieren kan je de dieren ook steunen: 

Ilka 

Juna 

Schapen- en 

ponyweide 

Rombo 

Moro 

Dama 

Conde 

 



 

 

V 
ia Tiernothilfe Hagen e.V. 

bereikte ons het bericht 

dat 2 witte muskuseenden 

door jagers beschoten 

waren. Natuurlijk wilden we deze ar-

me dieren bij ons een veilige omge-

ving bieden. Muskuseenden zijn geen 

inheemse dieren. Als deze dieren in 

het wild gezien worden, betekent dit 

meestal dat de dieren ontsnapt zijn of 

gedumpt. Dat het laatste met dit on-

fortuinlijke tweetal naar alle waar-

schijnlijkheid gebeurd is, wordt beves-

tigt door het verhaal van een vriende-

lijke man die ons opbelde. Hij had ge-

hoord dat de dieren naar ons zouden 

zijn gebracht, en wilde dit ter gerust-

stelling bevestigd horen… Hij vertelde, 

dat de dieren ontzettend tam waren, 

zelfs zo tam, dat ze uit zijn hand aten. 

Hij kon er niet over uit hoe laf het van 

de jagers was om te schieten op die-

ren bij wie het niet eens in hen op-

komt om op de vlucht te slaan… En ze 

dan ook nog aangeschoten achter te 

laten… Al met al is vastgesteld dat de 

twee, nadat ze grondig onderzocht 

zijn, er zonder blijvend letsel vanaf 

gekomen zijn. Inmiddels zijn ze volle-

dig geaccepteerd in de watervogel-

groep. 

I 
n het dorp Sögel, waar de op-

vang zich bevindt, wonen veel 

mensen uit Oost-Europa. Hetzij 

permanent, hetzij voor een aan-

tal maanden, wat naar het schijnt met 

werkcontracten te maken heeft. Een 

groot aantal van deze mensen werkt 

in het slachthuis voor varkens, of in 

één van de gelieerde bedrijven er om-

heen. Niet direct een omgeving waar-

in je mensen verwacht die een dier-

vriendelijke oplossing zoeken. Toch 

ligt dit vaak wat ingewikkelder… In 

septem-

ber ston-

den er 3 

mensen 

aan de 

deur, een 

man en een vrouw, wat een stel bleek 

te zijn, en nog een man, die mee leek 

te zijn gekomen als tolk. Het stel ging 

terug naar Hongarije. Maar nu had er 

in de schuur van het huis dat ze ge-

huurd hadden, een poes een nest van 

5 kittens geworpen. En ze konden 

moeder met kittens niet zo achterla-

ten. Want wie weet wie er na hen in 

het huis zou komen. Maar meenemen 

naar Hongarije ging ook niet. Dus de 

vraag was of wij wilden helpen. Om-

dat het gesprek moeizaam en warrig 

verliep, en we elkaar niet de hele tijd 

leken te begrijpen, zegden we toe dat 

ze de katten mochten brengen, zodat 

voor hen de onzekerheid voorbij was. 

De diertjes bleken in de schuur prima 

verzorgd te zijn door de vrouw en ze 

waren gelukkig ook handtam ge-

maakt. De moederpoes, die bij ons 

Josefin gedoopt werd, bleek vrij 

schuw, maar kreeg langzaam meer 

vertrou-

wen toen 

ze zag dat 

ook wij 

goed voor haar kinderen zorgden. Bij 

het verschijnen van deze nieuwsbrief, 

was voor alle 5 de kittens een fijn 

nieuw huis gevonden! 

Josefin blijft bij Melief. Wordt jij 

haar adoptiefouder op afstand?  

Vul dan de bon op de laatste  

bladzijde in ♥  

Gelukkig vonden we voor alle kittens een fijn nieuw huis... 

De 2 eenden na hun avontuur 



 

 

S 
oms lukt het door de zorgen 

die Lothar heeft om een 

dier, mensen de ogen te la-

ten openen voor hun eigen 

inconsequente gedrag… Een dame, 

aan de deur, vraagt of we een konijn 

willen opvangen. Het was het huisko-

nijn en kreeg echt wel zijn dagelijkse 

aai, maar nu was het als enige over en 

moest het weg. Slachten kon ze het 

konijn niet, daar had deze mevrouw 

andere konijnen voor, zei ze terloops. 

Deze mensen hadden dus in de ene 

ruimte een knuffelkonijn, en in een 

andere ruimte hielden ze konijnen om 

ze vet te mesten en te slachten voor 

eigen consumptie… Lothar’s zorgen 

gingen direct uit naar de slachtkonij-

nen… Maar de slachtkonijnen bleken 

nog maar 1 konijn te zijn dat op zijn 

noodlot zat te wachten. Met de 

grootst mogelijke diplomatie, en met 

het risico het knuffelkonijn in gevaar 

te brengen, zei Lothar: Het konijn 

waarvoor u hier bent, mag hier komen 

wonen. Maar alleen als het overgeble-

ven slachtkonijn meekomt! Zo had 

deze mevrouw er nog niet over ge-

dacht… Of ze haar cognitieve disso-

nantie, waarom de één wel en de an-

der geen lang leven gunnen, inzag of 

niet, ze besloot dat het voorstel rede-

lijk was. Een paar dagen later bracht 

ze de beide konijnen langs. Na een 

korte tijd in quarantaine leefden de 

konijnen bij ons samen op de konij-

nenberg. Helaas werd midden decem-

ber het grote ‘knuffelkonijn’, dat al 

een jaar of 7 was, ziek en moesten we 

het na intensieve verpleging na een 

paar dagen in laten slapen. Gelukkig 

heeft het nog een fijne tijd gehad in 

vrijheid op de konijnenberg. 

S 
oms denk je alles al meege-

maakt te hebben… een echt-

paar kwam aan de deur vra-

gen of we nog plek hadden 

voor hun als laatste overgebleven 

pauw. Na kort overleg zeiden we ja, 

want alleen Jeroen Pauw was nog 

over, en het ging hier om een hen, dus 

ze zou perfect gezelschap voor hem 

zijn. Vervolgens vroegen we wanneer 

het echtpaar tijd had om de pauw te 

brengen. Nou… loopt u maar even 

mee. De kofferbak ging open en daar 

zat ze… Ze hadden haar maar gelijk 

meegebracht, los in de kofferbak! De 

dame heeft bij ons de naam Pauw 

Lien gekregen en loopt inmiddels ge-

zellig met Jeroen Pauw op 

de hanenweide! 

Heb je interesse om Pauw 

Lien financieel te adopte-

ren? Vul dan de bon op de 

laatste pagina in!  

 

 

E en pauw in de achterbak… het is 

ongebruikelijk, maar ze zat in ie-

der geval goed beschut. Maar het kon 

nog wonderlijker… opnieuw was er 

een man aan de deur, die kwam vra-

gen of zijn kippen bij ons konden ko-

men wonen. Hij gaf het kippenhouden 

op en wilde ze niet slachten. Niet 

slachten is goed, zeiden wij, en wan-

neer kunt u ze brengen? Ik heb ze al 

bij me, zei de man. We konden onze 

ogen niet geloven, toen hij ons bege-

leidde naar zijn aanhanger. Los in de 

huifloze aanhanger zaten de 4 hennen 

en 1 haan, met als enige beschutting 

een net erover gespannen! Men is 

over het algemeen vindingrijk om zijn 

dieren te vervoeren, maar dit waren 

we nog niet tegengekomen… Gelukkig 

waren de dieren ongedeerd en lopen 

ze inmiddels bij het andere pluimvee! 

Cognitieve dissonantie:  

1 konijn om te knuffelen 

1 konijn voor de slacht 

Wonderlijk 

diervervoer... 

Pauw Lien op de hanenweide 

Knuffelkonijn vond snel een vriendje... 

Het slachtkonijn op de konijnenberg 

Sprakeloos... 



 

 

M idden november hebben we de 

vreselijke beslissing moeten ne-

men om het leven van varken Tofu te la-

ten beëindigen… Hij kon al een paar da-

gen niet meer op zijn achterbenen staan, 

zijn 11-jarige lichaam was op… Hij sleepte 

zich, trillend van inspanning, op zijn voor-

benen door het stro. 

Terwijl hij eigenlijk naar 

buiten wilde gaan om zijn 

behoefte te doen, maar 

dat ging niet meer. Wat 

het allemaal nog veel 

zwaarder maakte, is dat 

hij geestelijk nog niet aan 

zijn einde toe was, hij 

knorde ons nog iedere 

dag vriendelijk toe… Maar hij raakte wel 

uitgeput, en werd ook zichtbaar mager… 

Tofu was sinds 2008 bij Melief. We wer-

den gebeld destijds door een vrouw die 

met een moeilijke situatie zat… Ze had 

opgepast bij een varkensmesterij toen de 

boer een weekend weg was. Een van de 

biggen was ziek en had verzorging nodig. 

Wat de boer normaal gesproken niet zou 

doen, deed zij wel: ze nam het diertje in 

huis. Gelukkig werd hij beter. Maar hij had 

inmiddels wel haar hart gestolen en ze 

bleef hem bezoeken op de mesterij. Het 

varkentje was helemaal tam geworden en 

kon zelfs meelopen aan de lijn. 

Maar al snel naderde het moment dat de 

varkens ingeladen zouden worden om 

naar hun eindstation, de slachterij te 

gaan. De vrouw wilde te allen tijde voor-

komen dat deze big met een gezicht, van 

wie ze zijn persoonlijkheid had leren ken-

nen, ook de keel  doorgesneden zou wor-

den. Ze belde stad en land af om een op-

lossing te vinden aangezien ze zelf geen 

plaats voor het dier had. Haar email met 

haar noodkreet bereikte uiteindelijk ook 

ons. Wij besloten de grote big op te ne-

men in de varkensfamilie. We noemden 

hem Tofu. 

Toen na een paar jaar de oudere varkens 

in de groep overleden waren, ontpopte 

Tofu zich tot de leider. Hij ging als eerste 

in het stro liggen en de rest van de var-

kens, mini of groot, drapeerden zich om 

hem heen. Als we in de stal of op de var-

kenswei kwamen, had Tofu altijd een 

woordje klaar. Altijd als we hem be-

groetten, groette hij terug. Zo hebben we 

in de afgelopen 11 jaar vele goede ge-

sprekken gevoerd… Behalve die ene keer, 

toen Tofu uit de varkensweide ontsnapt 

was, en hij niet terug wilde. Marc werd 

boos op hem, en moest hem onder lichte 

dwang de wei terug in jagen. Dit beviel 

Tofu absoluut niet en hij besloot geen 

woord meer tegen Marc te zeggen. Ster-

ker nog, hij negeerde hem volkomen. 

Maar na een week of anderhalf, brak het 

ijs toch weer, en werd er weer gewoon 

iedere dag gegroet en geknuffeld. 

Met het verlies van Tofu zijn we één van 

de meest markante, lieve, trotse dieren 

van Melief animal sanctuary kwijt. Het gat 

dat hij achterlaat, is met geen woorden te 

beschrijven. Natuurlijk 

zijn we superdankbaar 

dat hij 11 jaar bij ons is 

geweest, 11 extra jaren 

die hij heeft kunnen 

leven, omdat hij niet de 

auto in is gegaan naar 

het slachthuis… Maar 

voor ons gevoel hebben 

we veel te vroeg onze 

beste vriend verloren… 

Rust zacht, allerliefste Tofu  

 

14  jaar geleden vonden we tijdens 

onze vakantie op Lesbos een 

pupje van 10 dagen oud in de bergen. Zijn 

moeder lag aan een ketting, die vastzat 

aan een betonblok. De ketting zat om het 

betonblok heen gewikkeld, en de moeder-

hond kon niet meer bij de pup. We beslo-

ten het pupje mee te nemen, en het brak 

ons hart dat we de moeder achter moes-

ten laten. Na enig belwerk mocht het 

hondje, dat de fles moest hebben, voor de 

duur van onze vakantie bij Joris en Ineke 

van het Lesbian Wildlife Hospital blijven. 

Zij verzorgden hem liefdevol en noemden 

hem Malo, een samentrekking van Marc 

en Lothar. Malo is altijd ons kindje geble-

ven. De laatste jaren ook zorgenkindje, 

want hij had al een jaar of 5 suikerziekte. 

Dus dat betekende iedere dag op afgepas-

te tijden voeren en insuline spuiten. Zijn 

suikerwaarden vlogen alle kanten op en 

waren zelden stabiel. Daarbij was hij ook 

binnen een week na de diagnose van dia-

betes blind. Maar dat mocht de pret niet 

drukken voor Malo, hij bleef altijd hetzelf-

de vrolijke hondje. Als hij tegen een deur 

liep, schudde hij eens met zijn kop en 

huppelde vrolijk verder. 

Begin november vonden we hem ’s och-

tends verdwaasd in zijn mandje. Hij had 

zijn mand vol geplast en gepoept en on-

der zijn kop lag kwijl met bloed... hij had 

waarschijnlijk een toeval gehad, terwijl 

zijn suikerwaaarde normaal was, want die 

had Marc gelijk gemeten. Bij de dierenarts 

kreeg hij weer een toeval, en hij kreeg 

gelijk valium gespoten om hem rustig te 

krijgen. Na bloedonderzoek bleek hij ex-

treem slechte nierwaarden te hebben. 

Ondertussen bleef hij de ene na de ande-

re epileptische aanval krijgen. 

En tussen de aanvallen door 

wilde hij niet eten en drinken, 

wat natuurlijk funest was 

voor zijn suikerspiegel... het 

was voor hem als vrolijk 

hondje totaal uitzichtloos... 

We konden het besluit ne-

men hem nog naar een kli-

niek te brengen ter observa-

tie en eventueel onderzoek, 

maar toen moest hij ook nog overgeven, 

terwijl hij zijn kop amper op kon tillen. Hij 

voelde zich zo ellendig en hij was altijd zo 

vrolijk... Toen zagen we dat hij dat nooit 

meer zou worden met die gecompliceerde 

problemen en hebben we het besluit ge-

nomen zijn leven te laten beëindigen... 

het was voor hem beter zo... We zullen je 

voor altijd missen, lieve Malo…  

In Memoriam 

Tofu & Marc 

Malo 



 

 

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 

 

De kalender voor 2020 is ook dit jaar weer een co-

productie tussen fotograaf Werner Scholz, grafisch vorm-

gever Katharina Hofmann en natuurlijk de geweldige  

Melief-dieren! We zijn ontzettend blij met het eindresul-

taat en bedanken de fotograaf, de ontwerpster en vooral 

de dieren voor hun belangeloze medewerking! 

Bestel de kalender snel en geniet in 2020 van deze mooie 

foto’s! 

U kunt de kalender bestellen door het totaalbedrag van 

de hoeveelheid kalenders die je wilt bestellen over te ma-

ken op de volgende bankrekening IBAN: NL19ING-

B0004364678, BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting Melief, o.v.v. 

de hoeveelheid en welke items en uw adres. Prijs is inclu-

sief verzendkosten!  

 

Voor bestellingen vanuit het buitenland of een grotere hoeveelheid, kan 

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

Winters, die de verzending verzorgt:  

shop@meliefanimalsanctuary.org of +31 (0)6 51615873.  

Ondersteun ons met jullie aankoop:  

alle opbrengsten gaan naar de dieren bij Melief !  

Meer op  

onze website! 

Werner Scholz in actie 



 

 

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. 

Translating science to knowledge 

www.apemanagement.nl 

animal sanctuary 


