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voor jullie ligt alweer een winter-
nieuwsbrief! De zomer-nieuwsbrief 
is, mede door deze vreemde coro-
na-tijden, helaas komen te vervallen. 
Hopelijk hebben jullie jezelf goed op 
de hoogte weten te houden van alles 
wat er zich afspeelde bij Melief via 
onze website en de sociale media.  

Allereerst willen we jullie namens de dieren van Me-
lief bedanken voor jullie trouwe steun, voor sommige 
mensen zelfs al 17 jaar lang! Alweer 17 jaar Melief, eerlijk 
gezegd vinden wij het zelf best een prestatie. 7 dagen 
in de week elke dag hetzelfde, dag in dag uit, vaak een 
werkweek van ruim 80 uur…  Wij voelen ons bevoorrecht 
om dit werk voor de dieren te mogen doen, soms is 
het echter loodzwaar. Niet alleen lichamelijk maar ook 
geestelijk. Hier op het platteland is het heel moeilijk om 
aan vrijwilligers te komen, veel mensen hebben zelf al 
dieren of hun ideeën over dieren zijn juist tegengesteld 
aan die van ons, niet gek met een slachthuis waar ruim 
15.000 varkens per dag geslacht worden in ons dorp... 
Het is altijd weer een geworstel om genoeg hulp te 
hebben, het blijft een terugkerend probleem dat de 

nodige stress veroorzaken kan.

Corona treft Melief ook hard, al zou je dat in de eerste 
plaats niet verwachten. Het begon bij de eerste lock-
down al met een verbod op bezoekers op zaterdag van 
14.00 tot 16.00 uur. Vervolgens konden verschillende 
evenementen, waarop wij vaak met een kraam staan 
om donateurs te werven, niet doorgaan. Ook de jaren-
lange traditie van 2 keer per jaar het Charity Buffet ten 

bate van de Melief-dieren kwam te vervallen.

 
Lieve dierenvrienden,

We schatten dit alles bij elkaar bij elkaar genomen op 
ruim 15.000 euro gemiste inkomsten. Afgezien van de 
eventuele nieuwe donateurs en adoptiefouders op af-
stand, die door de zaterdagsluiting niet meer ter plekke 
een dier kunnen uitzoeken.
Tussen de eerste en tweede lockdown in zijn wij een 
paar weken open geweest op zaterdag. Bij het schrijven 
van deze tekst is de lockdown weer van kracht en zijn 
de poorten van Melief wederom dicht. Corona is niet 
het enige gevaar op het moment. Inmiddels moet het 
pluimvee hier ook weer worden opgehokt in verband 
met de dreigende vogelgriep. Een kwelling voor mens 
en dier hier op de boerderij, want de stallen moeten 
dan vaker schoongemaakt worden, en pluimvee en wa-
tervogels moeten hun geliefde buitenomgeving en hun 

zwemvijver missen…

Er zijn bij Melief ook altijd veel mooie momenten. 
Dieren die opbloeien na dreiging met slachting of eu-
thanasie tot een prachtig stabiel individu. Een kitten dat 
na 5 weken dwangvoeren, infuus en antibiotica plots vol 
levenslust door de gang aan het rennen is. 
In deze nieuwsbrief weer vele verhalen van dieren 
die door het oog van de naald gekropen zijn. En door 
ruimte- en tijdgebrek zijn het niet eens alle verhalen… 
Hopelijk zorgt de (meestal) goede afloop bij jullie voor 

veel leesplezier.

We kijken vooruit naar een nieuw jaar, waarvoor we 
hopen, dat het vrij zal zijn van virussen die mens en dier 
teisteren en in lockdowns houden. Ook hopen we in 
2021 eindelijk met de verbouwing van het Hondenhuis 
te kunnen beginnen, door allerlei spelingen van het lot 
een jaar later dan gepland. Iets moois om naar uit te 

kijken, in de volgende nieuwsbrief meer! 

Alle goeds voor 2021 en blijf gezond!

Voorwoord

Lothar Vermeulen & Marc Winters

Nog geen donateur? Vul dan snel het formulier op de laatste pagina in!
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n de ochtend stierf haar baasje 
in het ziekenhuis, en ’s middags 

is zij zelf door het oog van de naald 
gekropen… 

Dit gebeurde Suse, een lieve, zacht-
aardige teckel-mix. Haar baas-
je overleed in de morgen in het 
ziekenhuis. Familie werd ingelicht 
en ook op de hoogte gesteld dat 
in het huis van de overledene zijn 
grote liefde was achtergebleven, het 
hondje Suse. 

Een kennis van de man was naar 
het huis gereden om het hondje te 
verzorgen. Alle familieleden van de 
overledene wilden het diertje niet 
hebben en zeiden tegen de vrouw 
haar weg te doen. De vrouw belde 
de dierenarts op om haar te laten 
inslapen. Gelukkige deed deze arts 
dat niet vanwege ethische bezwa-
ren. 

Vervolgens belde de vrouw ons uit 
pure wanhoop op, wij waren de 

SUSHI

laatste optie. En of we binnen een 
uur beslissen wilden. Heb je een 
keuze in zo’n geval, als iemand al 
met euthanasie bezig is en laat 
vallen dat ze haar liever niet laat 
doodschieten... Dus, ondanks dat 
we eigenlijk geen plaats voor haar 
hadden, lieten we Suse toch komen. 
Het kleine meisje bleek voor alles 
bang en werd volgens de brengster 
nooit uitgelaten. 

We doopten haar om tot Sushi en 
ze ontdooide heel langzaam. Ze liep 
lekker tussen de oudere honden en 
palmde werkneemster Nina zo in, 
dat ze thuis hemel en aarde moest 
bewegen om Sushi bij haar in te 
laten trekken. 

Uiteindelijk was het Sushi’s over-
redingskracht, die zorgde dat het 
lukte!

I

egin van het jaar kwam ons 
een geweldig bericht ter ore: 

eindelijk werd er actie ondernomen 
tegen een beruchte »dierenbe-
schermster« en uitbaatster van een 
hondenhotel, die echte dierenbe-
schermers al jaren probeerden te 
bestrijden. 

Helaas stond de overheid bij haar op 
de stoep vanwege huurachterstand 
en niet vanwege de hondengevech-
ten, het thuis slachten van pony’s 
of het doden van gezonde honden, 
waar de vrouw bekend om stond. 

Maar de vrouw vluchtte en dus kon-
den de vele dieren die ze achterliet 
op haar boerderij in beslag geno-
men worden. 

DIERENMISHANDELAARSTER WORDT ONTRUIMD

eindelijk veilig

Vele tientallen honden, de meeste 
in benches opgesloten, werden er al 
dagenlang, door de organisatie die 
de herplaatsing coördineerde, uit de 
boerderij gehaald, toen wij er aan-
kwamen. Er lagen verschillende 
dode honden op het terrein. Voor 
de hanen had niemand een plaatsje 
vrij en wij gingen dan ook met 31 
hanen en nog 2 ganzen naar huis. 
Wat een geluk dat deze hel voor 
dieren, die al tientallen jaren, telkens 
weer op een andere plaats, door 
de vrouw gecreëerd werd, eindelijk 
voorbij is. 

Hopelijk krijgt ze een verbod op 
dieren houden voor het leven en 
houden de verantwoordelijke in-
stanties haar vanaf nu beter in de 
gaten. 
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nze contactpersoon voor 
mastins español, de Spaanse 

kuddebewakers die onze dieren be-
waken tegen indringers van buiten-
af, vertelde ons dat er een enorme 
hond gevonden was in de bergen, 
een zwervende mastin reu. 

Hij had een speciale puntketting om 
zodat hij beschermd zou blijven te-
gen bijtwonden van wolven. Dit was 
tevens het bewijs dat deze jongen 
in een kudde gewoond had, want 
alleen honden die een kudde bewa-
ken, krijgen zulke halsbanden om. 

ABLANO, DE REUS UIT DE BERGEN

Aangezien wij nog een vacature 
hadden voor kuddebeschermer bij 
de schapen, namen wij hem op. 
Ablano’s reactie op de schapen was 
zeer goed, toch trainen wij het hier 
langzaam om bij de kudde te blij-
ven. Vanaf het begin af aan loopt hij 
met de kudde mee en hij is hier dan 
ook altijd tussen te vinden. 

Dat het ook een schat van een hond 
is, in ieder geval voor gewenste be-
zoekers, is een fijne bijkomstigheid! 

Wil je reus Ablano op afstand 
adopteren? Vul dan het formulier 
op bladzijde 11 in!

Wie adopteert reus Ablano op 
afstand? Vul de bon in achter in de 
nieuwsbrief!

oopeenden eten slakken en 
worden vaak om die reden 

gehouden. Ook Christel en Chris, zij 
hielden een veld met kerstbomen 
vrij van slakken. 

De bomen verdwenen en zo was dit 
koppel teveel. 

Hopelijk genieten ze bij Melief nog 

lang van hun vervroegd pensioen.

LOOPEENDEN CHRISTEL UND CHRIS

L

hetevreden loopeenden-duo

HELP ONS 
DIE DIEREN TE HELPEN!ADOPTEER EEN DIER OPAFSTAND, DE DIEREN

HEBBEN JE NODIG!
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KONIJNEN LAUCA, LORENA, MERINA

oen wij Ablano op gingen 
halen, maakten wij ook ken-

nis met Martina, gestreept als een 
tijgerin. Ook een grote hond, maar 
daar was dan ook alles mee gezegd, 
ze was een wandelend skelet. 

Zij had al een ander thuis gevonden. 
Al snel bleek dit niet haar »forever 
home« te zijn, zo op een bovenwo-
ning met 2 andere grote honden en 
regelmatig kleinkinderen op be-
zoek.  

MARTINA

Martina kreeg al snel baknijd, wat 
overging in het toe-eigenen van an-
dere zaken en agressief gedrag te-
genover de andere 2 honden in huis. 
Het bleek dat Martina en haar nieu-
we familie een mis-match waren. 
Zo kwam Martina bij ons terecht. 
Na een avontuur op de hanenwei 
met Uli en Thor, bleek ze toch beter 
tot haar recht te komen tussen de 
schapen en pony’s. Martina heeft 
Ablano uitgezocht als haar vriend en 
is helemaal opgebloeid. 

En Martina is nu ook aan haar uiter-
lijk weer te herkennen als een goed 
doorvoede Mastina!

Van wandelend skelet naar 
een goed doorvoede en 
gelukkige Mastina bij Melief 

T

it grote drietal is afkomstig 
van iemand die gek is op 

deze 3 dames. Dat dat tegenstrijdig 
klinkt valt goed te begrijpen. 

Deze man had met zijn familie een 
zaak overgenomen. Maar hier waren 
3 konijnen achtergelaten in erbar-
melijke omstandigheden. Ze zaten 
opgesloten in een verblijf in een 
schuurtje zonder enig licht. 

De dieren werden steeds apathi-
scher, iets wat de nieuwe eigenaar 
zich terecht aantrok, maar er waren 
ter plekke geen andere mogelijk-
heden en hij vroeg of wij konden 
helpen. 

Al met al een happy end, de dieren 
leven nu op de konijnenberg.D

Martina & Ablano
volledig vermagerd
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erta is een Centraal-Aziati-
sche Owcharka. Dit zijn echte 

buiten-/ waakhonden, haar voorko-
men dwingt met haar huidige 75 
kilo dan ook vanzelf respect af. 

Herta werd in Nederland gefokt en 
als pup aan een koster verkocht. 
Maar hij bracht haar binnen een jaar 
alweer naar het asiel. 

Van daaruit werd ze geplaatst bij 
mensen op een woonwagenkamp. 

HERTA

Hoe goed bedoeld ook, Herta raakte 
van de regen in de drup, want ze 
belandde vervolgens door tijdge-
brek in een kennel in de tuin… 
Van daaruit kwam ze bij haar laatste 
baasje, waar haar wel een warm 
thuis wachtte. Herta werd een echte 
huishond die samen met haar baas 
op de bank lag. Helaas mistte ze bij 
hem weer beweging en interactie 
met andere honden, doordat hij een 
enorme angst had om haar uit te 
laten. Dit gebeurde altijd met een 
dubbele lijn. 

Na een paar jaar belandde Herta’s 
eigenaar in psychische problemen 
en moest opgenomen worden. 

In het pension waar Herta geduren-
de die tijd verbleef, bleek ze sociaal 
met mensen en andere honden. 
Dit maakte het makkelijker om een 
ander huis voor haar te zoeken, 
want Herta’s baasje bleef altijd bang 
dat er iets zou gebeuren op straat. 
Toen er geschikte kandidaten om 
Herta op te nemen gevonden waren 
door bezorgde bekenden, stootte 
haar baasje de bemiddeling toch 
af… 

Herta belandde weer in het pension 
tijdens een opname en bleek qua 
voeding sterk geleden te hebben 
onder de toestand van haar baas… 
Gelukkig kwam ze snel bij en kwam 
na enige tijd toch het inzicht dat het 
zo niet verder kon. 

Zo kwam Herta in de grote roedel 
wonen bij Melief. Gelukkig is het 
wel de verdienste van haar laatste 
baasje dat Herta een gemoedelijke 
en sociale hond is, die een stabiele 
factor in de roedel bij Melief vormt! 

H elaas wordt onze hulp vaak 
ingezet op adressen waar de 

eigenaar overleden is, die bij leven 
niets geregeld had voor de nabe-
staande dieren. 

Dit was ook het geval bij 17 pauwen 
die nog een huis zochten. Wij waren 
bereid de pauwen op te nemen en 
gaven dat ook duidelijk aan. Er werd 
gelijk contact gezocht met degene 
die het achtergebleven pluimvee 
verzorgde. 

PAUWEN

Dit kwam helaas te laat… 
10 pauwen waren al dood gemaakt 
door de verzorger… 
Gelukkig konden we de overige 
dieren op onze boerderij opnemen. 
Helaas kwam de redding toch voor 
een aantal te laat… 

Enkele dagen na elkaar overleden 
4 pauwen door verwaarlozing, 
ondervoeding in combinatie met 
parasieten.

eindelijk thuis

H

Daar viel andere bewoners 
al snel op dat ze als boks-
bal werd gebruikt en ze 
haalden haar bij haar mis-
handelaars weg. 
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n de ruim 17 jaar dat Melief  
officieel dieren in nood helpt, 

zijn wij al heel wat bizarre en ook 
afschuwelijke situaties tegen geko-
men. Toch gebeuren er nog steeds 
dingen waardoor we ons toch weer 
blijven verbazen.

Zo stond er een vrouw aan de deur 
met een kattenvervoerstas in de 
kofferbak, deze tas had ze gevon-
den op een parkeerplaats naast de 
snelweg. Er bleken twee katten in te 
zitten… 

Hoe deze dieren er uitzagen kan ie-
dereen zich wel voorstellen. Degene 
die ze gevonden had, had de dieren 
noodgedwongen ook nog een hele 
nacht in de tas laten zitten.

e afgelopen maanden was 
de toestroom met kittens bij 

Melief enorm. Ondanks de castratie- 
en registratieplicht die hier in Sögel 
al sinds 2015, op initiatief van Melief, 
geldt. Zeer opvallend was dat bijna 
alle vondelingen als wees bij ons ge-
bracht werden en gevonden waren 
op straat. 

Dan hebben wij het nog niet over 
de dieren die, zonder ons iets te 
melden, los in onze bestelauto of in 
een houten kratje voor de voordeur 
werden gezet. 

PARKEERPLAATS KATTEN

KITTENS,

KITTENS 

EN

NOG EENS

KITTENS

Bij de gezondheidscheck bij onze 
dierenarts waren de katten niet te 
handelen en leefden zich op een 
dierenarts en een assistente uit. 

Op de boerderij aangekomen zijn 
de katten gelijk in een rustige qua-
rantaine box geplaatst. Inmiddels 
zijn ze voor castratie bij de dieren-
arts geweest en beginnen ze heel 
langzaam een beetje te ontdooien. 
Panter en Rusty zoeken nog adop-
tiefouders op afstand. 

I

Wil jij hen ondersteu-
nen? Vul dan de bon in 
achter in de nieuws-
brief.

Dit is natuurlijk uitermate gevaarlijk 
en onverantwoord, en heeft al vaker 
voor de dood van dieren gezorgd.
 
Gelukkig hebben we de meeste 
kittens een goed onderdak kunnen 
geven. Een aantal schuwere diertjes 
blijft op de boerderij.

B

Om het probleem van de 
groeiende kattenpopula-
tie in te dammen, moet 
er stelselmatig overal een 
castratie-, chip- en registra-
tieplicht ingevoerd worden!
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MAGGIE EN CHATI 

egin juni nam een jonge man 
contact met ons op. 

Hij wist dat er bij bekenden een 
jong varken woonde, dat als er niets 
ondernomen zou worden, geslacht 
zou worden. Dat was voor hem als 
veganist natuurlijk als vloeken in de 
kerk. Hij belde stad en land af om 
een onderkomen te zoeken, want 
een varken redden is 1 ding, maar hij 
had zelf geen mogelijkheid om het 
dier te houden. Zeker niet omdat 
ze nog een paar keer haar huidige 
lichaamsgewicht zou toenemen. 
Helaas liggen de adressen voor var-
kens niet voor het oprapen… 

Dus op 6 juni bracht hij de 4 maan-
den oude Maggie, zoals hij haar 
genoemd had, naar Melief. Maggie 
leek door het ontsnappen aan de 
slacht 1000 keer meer levenslust 
te hebben gekregen en rende vol 
enthousiasme in haar eentje over 
het erf. Maar ze zou niet lang alleen 
blijven…

Uit het bericht van het Eindhovens 
Dagblad van 8 juli 2020:

DANKZIJ TOPBASKETBALSTER VAN 
GRINSVEN WORDT BIGGETJE CHA-
TI NIET GESLACHT: »MEER WAARD 
DAN WINST OP VELD«

Naast topbasketbalster is Chatilla 
van Grinsven (29) ook dierenrechte-
nactivist. En nu haar sport wegens 
het coronavirus stilligt, besloot de 
international actie te ondernemen: 
na zes bezoekjes aan boerderijen 
in Duitsland had ze eindelijk beet 
en behoedde ze biggetje »Chati« 
voor de slacht. Het biggetje is nu 
ondergebracht bij Stichting Melief 
in Sögel, zo’n 40 kilometer over de 

grens in Duitsland. ,»Chati loopt nu 
vrolijk rond op de boerderij. 
Ze is nu twaalf weken, anders had 
ze met 6 maanden naar het slacht-
huis gemoeten en werd ze vet-
gemest voor de slacht«, zegt Van 
Grinsven, bekend als basketbalster. 
Afgelopen seizoen speelde ze nog 
voor de Tsjechische Euro Cup-deel-
nemer KP Brno, verder is de forward 
ook Oranje-international.

Vanwege het coronavirus kwam het 
seizoen echter abrupt tot een einde 
en keerde de in Helmond en Eind-
hoven opgegroeide basketbalster 
terug naar Nederland, waar ze een 
huis in Rosmalen heeft. Stilzitten is 
echter niets voor Van Grinsven, die 
na een studie politicologie nog een 
master in Human Rights en Animal 
Rights haalde aan de Universiteit 
van Londen. 

Op sociale media maakt ze zich 
altijd al hard voor dierenrechten, 
maar nu heeft ze ook daadwerkelijk 
de tijd om de daad bij het woord te 
voegen. Dus stapte ze met volley-

B

Wat een geluk voor de man, 
maar vooral voor de big, dat 
wij net hadden vastgesteld 
weer plek voor een varken 
te hebben. 

08



KONIJNTJE GEVONDEN

p een ochtend stond er een 
vrouw voor de boerderij. Bij 

deze mevrouw zat sinds 4 dagen 
een konijntje in de tuin. 

Navraag bij buren leverde niets op, 
niemand miste een konijntje. Ze 
pakte het arme dier in een was-
mand met een kleed erover en reed 
naar ons. Na inspectie bleek het 
nog erg jonge konijntje 40,2 graden 
koorts te hebben, erg hoog voor een 
konijn. 

balinternational Celeste Plak in de 
auto en ging ze langs bij zes boerde-
rijen, net over de grens in Duitsland, 
om een biggetje te adopteren.

Vijf boeren gaven de Oranje-interna-
tionals echter nul op het rekest. Bij 
de zesde was het eindelijk raak, hij 
gaf het biggetje na enig aandringen 
mee. ,»Bij alle boerderijen zagen 
we de biggetjes in te kleine ruimtes 
verblijven, het was erg lastig om er 
eentje mee te krijgen. We hielden 
niet op tot we een biggetje konden 
redden, een leven is zó veel waard, 
of je nu een varkentje, een hond of 
een mens bent«, stelt Van Grinsven. 

»Het doet me pijn in het hart dat er 
zoveel dierenleed op massaniveau is 
in de bio-industrie. Het is gewoon-
te dat varkens al met 6 maanden 
naar slachthuizen gaan, terwijl deze 
intelligente dieren minimaal 12 jaar 
kunnen worden. Ik denk dat we in 
een tijd verkeren dat we bewuster 
met de planeet en het welzijn van 
dieren om moeten gaan.« Ze is zelf 
vegetariër.

Stichting Melief vangt verwaarloos-
de, mishandelde of met de dood 
bedreigde dieren op en verwelkom-
de het biggetje dan ook met open 
armen. 

De mannen achter de stichting 
doopten het biggetje ook meteen 
tot »Chati«, naar de voornaam van 
Van Grinsven. Die krijgt nu dagelijks 
een update over hoe het met het 
diertje gaat. En Chati heeft het erg 
goed naar zijn zin, blijkt. »Dat is me 
heel veel waard. Nog meer dan een 
overwinning op het basketbalveld« 
benadrukt Van Grinsven, die zich dit 
jaar met de Orange Lions nog voor 
het EK hoopt te plaatsen.

Van de redding van Chati heeft 
Chatilla een mooie video gemaakt, 
die te bekijken is op ons YouTube-
kanaal. Maggie en Chati waren al 
snel dikke vriendinnen, die brutaal 
het erf onveilig maakten. Door hun 
sterke band en hun ongeremdheid 
verliep de introductie in de varkens-
familie vrijwel probleemloos. 

Inmiddels slapen de twee opgroei-
ende meiden alweer een tijd op 
één hoop met de andere varkens 
en hebben al vele bezoekers kennis 
met hen gemaakt.

De dierenarts probeerde alle medi-
cijnen in te zetten die mogelijk wa-
ren. Ook infuus en een warmtelamp 
haalden niets meer uit. Nog geen 24 
uur later stierf dit jonge konijntje. 

Dit kan dus gebeuren als je een 
tam diertje zo aan haar of zijn lot 
overlaat. Tamme dieren kunnen 
niet plotseling hun eigen kostje 
bij elkaar zoeken, laat staan zulke 
jonge dieren. Dieren dumpen is laf 
en brengt betreffende dier(en) in 
levensgevaar. 

Ben je nog geen donateur?
Vul dan alsjeblieft het formulier op de laatste bladzijde in!
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ls compensatie voor het door 
de Duitse corona-maatrege-

len niet doorgaan van het jaarlijkse 
Zomerfeest bij Melief, dat altijd op 
de laatste zondag van augustus 
plaatsvindt, organiseerde Daantje 
food & drinks op 13 september in 
Dordrecht een fantastische dag voor 
de dieren.
 
Op dit Plant-Event was er onder 
meer voorlichting over een plant-
aardig voedingspatroon, er waren 
voedingsmiddelen te koop, en er 
was een tombola en een veiling. 

SUCCESVOL

PLANT-EVENT

De gehele dag was er muzikale be-
geleiding en natuurlijk de geweldige 
catering van Daantje. 
We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde dag, want de opbrengst 
was bij elkaar ruim 2.500 € ! 

Nogmaals dank Daantje voor de ge-
weldige organisatie, en alle mensen 
die medewerking verleend hebben 
middels arbeidskracht, muzikale 
bijdragen en sponsoring ook ont-
zettend bedankt!!

Bedankt !

othar ving deze lieve kat, 
net buiten de opvang, waar 

ze gezien was door een vrijwilliger 
toen ze de straat overstak nadat ze 
was gedumpt. Het bleek dat ze ook 
nog zwanger was ... We noemden 
haar Goldeneye, omdat ze prachtige 
goudkleurige ogen heeft.

Na 2 weken beviel Goldeneye van 6 
kittens. Helaas stierf de eerste on-
middellijk nadat het was geboren. 
Het had maar 3 poten en zijn staart 
zat opzij ... de volgende 3 baby's 
kwamen vrij gemakkelijk, maar toen 
stopten de weeën... 

We brachten de jonge moeder en 
haar baby's naar de dierenarts, die 
vaststelde dat er nog 1 of 2 kittens 
geboren moesten worden. 

GOLDENEYE

Hij gaf Goldeneye verschillende 
injecties om de weeën te laten her-
vatten. Als de kittens er de volgende 
ochtend niet zouden zijn, zou er een 
keizersnede moeten plaatsvinden... 
We waren erg opgelucht dat die 
avond de laatste 2 kittens op na-
tuurlijke wijze geboren werden. 

Maar toen sloeg het noodlot toe… 
we moesten al snel naar de die-
renarts omdat Goldeneye niet zo 
lekker at. Maar bij de dierenarts leek 
alles in orde, en we zijn Goldeneye 
extra speciaal voer gaan geven om 
meer kracht te krijgen. Maar meteen 
verzwakten haar baby's ... we begon-
nen de kittens flesvoeding te geven, 
omdat we dachten dat Goldeneye 
misschien niet genoeg moedermelk 
had ... Maar toen stierven de een na 
de ander haar baby's ... 

De laatste leek het wat langer vol te 
houden, maar redde het uiteindelijk 
ook niet… 

Natuurlijk kennen we de achter-
grond van Goldeneye niet, en we 
kennen de vader van de baby's niet, 
maar het is duidelijk dat er iets vre-
selijk mis is gegaan... 

Dit is waarschijnlijk een geval van 
inteelt (denk aan de eerste baby 
met 3 poten en een staart op zijn 
zij, die onmiddellijk stierf), niet on-
gewoon op het platte land…

10

L

A



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

Donatieformulier

MIJN ADOPTIE OP AFSTAND MIJN DONATIE PER MAAND / JAAR

de adoptie op afstand van ____klein dier / kleine dieren:

2,- € per maand

20,- € per jaar

4,- € per maand

40,- € per jaar

6,- € per maand

60,- € per jaar

____ € per maand

____ € per jaar

____ kip

de adoptie op afstand van ____ groot dier / groot dier:

____ haan ____ eend

____ volièrevogel

____ konijin ____ cavia

____ duif

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

____ kat ____ gans ____ zwaan

____ geit ____ schaap ____ pony

____ rund ____ mini-varken

____ hond

____ pauw

____ ezel ____ varken

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

MIJN CONTACTGEGEVENS

Naam Voornaam

Straat

Postcode /  Woonplaats Land

E-mailadres

KALENDER 2021

Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet 
zich in voor dieren die verwaarloosd, mis-
handeld 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 opge-
nomen 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 re-
valideren 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 vrij-
willigers verricht en de opvang wordt volledig 
gefinancierd door donaties en giften.

Over ons
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15 €
VOR DE
DIEREN

I n augustus hadden we iemand 
op bezoek, die foto’s maakte op 

de boerderij. Toen hij ons zijn foto’s 
stuurde, wisten we direct dat we zijn 
kijk op Melief wilden gebruiken voor 
de kalender van 2021.

De fotograaf, die anonimiteit op prijs 
stelt, stelde de foto’s belangeloos 
beschikbaar.

Onze grafisch vormgeefster Katha-
rina Hofmann vatte het beeldmate-
riaal in een bijpassend design, dat 
we jullie trots presenteren!

Je kunt de kalender bestellen en op 
laten sturen door het totaalbedrag 
van het aantal te bestellen kalenders 
over te maken op volgende bankre-
kening:

Stichting Melief
IBAN NL19 INGB 0004 3646 78
BIC INGBNL2A

Verzendkosten zijn bij de verkoopprijs 
inbegrepen! 

Graag het aantal kalenders en naam / 
adres bij de mededeling aangeven.

Voor bestellingen uit het buitenland, 
stuur een e-mail i.v.m. afwijkende 
verzendkosten naar: 
shop@meliefanimalsanctuary.org

OF BESTEL DE KALENDER 2021 IN ONZE WEBSHOP VIA WWW.MELIEFANIMALSANCTUARY.ORG



Graag in een 
voldoende 

gefrankeerde 
envelop 

verzenden

Secretariaat Stichting Melief 

Driedistel 11
3068 NB Rotterdam

Stichting Melief 

Secretariaat 
Driedistel 11 · 3068 NB Rotterdam · NL

Bezoekadres
Friesenweg 5 · 49751 Sögel · DE 

Tel. 05952 . 20 06 57

info@meliefanimalsanctuary.org
www.meliefanimalsanctuary.org

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.

Donaties en giften 

Triodos Bank

IBAN NL48 TRIO 0212 1714 45

BIC TRIONL2U
t.n.v. Stichting Melief

Meer informatie via

f i MeliefAnimalSanctuary

q @gnadenhofmelief

y MeliefGnadenhof 

l stichtingmelief

ONTVANGER

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 af-
schrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bank

Rekeningnummer IBAN

BIC (indien niet NL)

Plaats / Datum Handtekening

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

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

 

 

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 
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Translating science to knowledge 
www.apemanagement.nl 
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Nieuwsbrief gelezen? 
Geef hem door! :-)

www.kuijs-transport.nl


