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De hectiek, die bleek uit de winter 
nieuwsbrief, heeft zich de laatste 
maanden voortgezet. 

Tijdens het schrijven van de laatste nieuwsbrief in De-
cember gold hier al de ophokplicht voor pluimvee en 
watervogels in verband met de vogelgriep, die volgens 
de dierenartsen heftiger toesloeg dan de jaren hiervoor. 
We hielden ons hart vast toen er pluimveebedrijven op 
enkele kilometers van onze opvang besmet raakten, 
maar gelukkig bleven onze dieren van een besmetting 
verschoond… 

Gecombineerd met de heersende corona maatrege-
len zorgde dit ervoor dat we in totaal 5 maanden geen 
bezoekers konden ontvangen, wat er vervolgens voor 
zorgde, dat we minder inkomsten hadden. Terwijl ook 
Melief als ieder ander de hogere kosten in haar porte-
monnee voelt. Voer en andere benodigdheden worden, 
mede door de hoge graan- en brandstofprijzen, steeds 
duurder. Daarbij opgeteld dierenartsrekeningen die 
zich minstens verdubbelden (3000 euro in de maand 
is eerder regel dan uitzondering)… Stijgende prijzen 
werken voor ons aan 2 kanten: er zijn ook nog eens 
bovengemiddeld meer mensen die hun maandelijkse 
of jaarlijkse ondersteuning (al dan niet tijdelijk) hebben 
opgezegd. Wij moeten dus goed letten op wat we uit-
geven, terwijl er aan de andere kant een groter aanbod 
van dieren is. 

Beste dierenliefhebbers, donateurs en adoptanten,

Toch zijn er ook veel positieve zaken gebeurd. Wij heb-
ben weer veel dieren een permanent onderdak kunnen 
verschaffen omdat er geen enkel alternatief voor het 
desbetreffende dier was. Van een aantal van deze die-
ren lees je in deze nieuwsbrief hun vaak aangrijpende 
verhaal. Ook is de hondenstal een Hondenhuis gewor-
den, compleet betegeld met vloerverwarming (waar-
door het er niet alleen warmer, maar na het schoonma-
ken ook sneller droog is), een medicijnkeuken en een 
geordende was-, techniek- en gereedschapsruimte. 
Dit is allemaal gerealiseerd door giften, groot en klein, 
van onze donateurs. De realisatie van dit grote project, 
waarbij door verschillende tegenslagen veel vertraging 
was opgelopen voordat er daadwerkelijk zomer 2021 
mee gestart kon worden, geeft ons de mogelijkheid 
veel efficiënter en hygiënischer te werken, wat niet 
alleen de honden, maar ook alle andere dieren ten 
goede komt. 

Het volgende moet dan ook gezegd worden: de dieren 
en wij zijn zo ontzettend dankbaar voor jullie trouwe 
steun, maar ook voor iedere eenmalige donatie. 
Dit werk wordt dan ook al 19 jaar mogelijk gemaakt 
door onze donateurs en hun vertrouwen in Melief 
Animal Sanctuary. Zonder donaties en giften kunnen 
we ons belangrijke werk niet doen en we zijn blij dat 
er mensen zijn die dat blijven zien. Nogmaals hartelijk 
dank daarvoor!

Voor nu veel leesplezier!
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Voorwoord

Nog geen donateur? Vul dan snel het formulier op de laatste pagina in!
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Nieuws

adat we het 2 jaar af moesten 
gelasten door alle corona-

maatregelen, zal het er dit jaar weer 
zijn: het Zomerfeest! 

Traditiegetrouw op de laatste zon-
dag van augustus, dus dit jaar op 
de 28e. De poorten zijn van 11.00 tot 
17.00 uur geopend. 

N Naast de honderden dieren met wie 
jullie kennis kunnen maken of die 
jullie opnieuw kunnen bezoeken, 
is er, naast een tombola en ver-
koop van merchandise en andere 
artikelen, ook een complete vegan 
catering, waarvan de opbrengst 
natuurlijk ten goede komt aan de 
Melief-dieren. 

Je bent dus van harte 
welkom op zondag 28 
augustus!
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Impressie van het nieuwe HONDENHUIS. Met dank aan iedereen die aan 
de realisatie bijgedragen heeft!



VIOLA EN ROSA
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egelmatig worden er in het bedrijf waar 
Sam vandaan komt zeugen uit de verschil-
lende groepen gehaald. Deze dieren krijgen 
dan te weinig of te veel doodgeboren big-

gen. Dit is niet rendabel voor de boer en de dieren gaan 
dan ook naar de slacht, want dan leveren ze nog iets op. 
Wij kunnen die dieren helaas niet allemaal bij ons op-
vangen, onze stallen zijn niet oneindig groot. Dus pro-
beren we ons te concentreren op de dieren die hier al 
zijn en deze zo veel mogelijk te vertroetelen. Toch kwam 
ons ter ore dat er weer een varken op de lijst stond om 
geslacht te worden. En zeker als we dan eenmaal foto’s 
of video’s van zo’n dier hebben gezien, met een grote S 
van SLACHT op haar rug gespoten, is dat moeilijk los te 
laten. Na heel veel wikken en wegen hebben wij haar 
opgenomen. 

Zij en Sam herkenden elkaar weer, na bijna een jaar 
niet meer in dezelfde afgesloten stal te leven… Na wat 
speurwerk bleek dat ze uit dezelfde zeugengroep kwa-
men. Wij hebben haar Viola genoemd. Vanaf de tijd dat 
Viola in de grote varkensgroep geïntroduceerd werd, la-
gen Sam en Viola altijd bij elkaar, alsof ze elkaar gisteren 
nog gezien hadden. Viola is zo gefokt dat haar enorme 
oren over haar ogen hangen, waardoor ze dus amper 
wat kan zien van wat er om haar heen gebeurt. 
Gelukkig hebben varkens een hele goede neus…

Het volgende staartje was dat wij benaderd werden om 
een (volwassen) dochter van Sam op te nemen. 

Zij was dus niet meer rendabel als fokzeug, dus kon 
alleen haar aan stukken gesneden lichaam nog geld 
opbrengen. Het is natuurlijk geen criterium voor opna-
me bij Melief, maar het liet ons niet los dat nu net voor 
een dochter van Sam onderdak werd gevraagd, terwijl 
er zoveel zeugen in het bedrijf leven. Wetende dat dit 
voorlopig het laatste grote varken moest zijn dat wij op 
konden vangen, lieten we haar naar Melief brengen en 
zo ontweek ook zij een kogel door haar hoofd… 

Wij hebben haar Rosa genoemd. Rosa is een zeer nie-
uwsgierig en lief varken ondanks de hel waar zij uitge-
komen is. Helaas ontvingen de andere varkens haar niet 
direct met open armen, wat goed met haar enthou-
siasme te maken kan hebben. En waar Sam en Viola 
elkaar bij wijze van spreken in de armen vielen toen ze 
elkaar weer zagen, toonde Sam zich volkomen neutraal 
ten opzichte van Rosa, zonder een blijk van herkenning.
Niet zo vreemd, aangezien de honderden biggetjes van 
Sam maar kort bij haar bleven, en Viola waarschijnlijk 
jarenlang een groepsgenoot geweest was. 

Natuurlijk mag het duidelijk zijn dat Melief niet alle var-
kens met een S op de rug opnemen kan. Anderzijds is 
de druk op ons continu zeer hoog. Als je weet dat bij-
voorbeeld Viola of Rosa over een paar dagen naar de 
slacht moet, is dat iets wat ook na 19 jaar Melief in ons 
hoofd blijft malen. Het is letterlijk: het varken mag ko-
men of ze ligt over een paar dagen in de koeling van de 
supermarkt… Dit duivels dilemma blijft onlosmakelijk 

met ons werk verbonden.

Meer informatie: www.mymomsam.org

In onze winternieuwsbrief schreven we een heel artikel over Sam, de 

uit de industrie geredde, hoogzwangere fokzeug. 

Ze kreeg 254 biggen in haar 9-jarige leven. We wisten toen nog niet, 

dat dit verhaal nog een (krul)staartje, of twee, zou krijgen…

Viola en Rosa

Wat je voor onmogelijk houdt 
gebeurde toch:

Ook op haar rug stond de letter S, 
vanwege het feit dat ze van fok-

zeug maar slachtzeug overgegaan 
was. Haar laatste worp bestond 

namelijk uit 11 dode biggen.

Hoe dan ook heeft Rosa inmid-
dels haar vaste plekje in de groep 
weten te bemachtigen en kan ze 

de rest van haar »bonusleven« 
gaan genieten!

R
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Verhalen van de boerderij



n de buurt van Sögel is een 
militair schietgebied waar 

schietoefeningen met onder meer 
tanks plaats vinden. Dit gebied is 
ongeveer 31 kilometer lang en vari-
eert in breedte van 5 tot 7 kilometer. 
Het hele gebied is niet bewoond 
en wordt rondom afgesloten als er 
schietoefeningen plaatsvinden. 
Het gebied bestaat uit bos en akker-
bouw en is dus hoofdzakelijk leeg 
en verlaten.

Op een dag belde een mevrouw ons 
op. Zij wandelt regelmatig op 1 van 
de verlaten paden in het schietge-
bied. Toen ze er die dag liep, zag het 
er in de verte uit alsof iemand zijn 

5 SIERDUIFJES IN HET SCHIETGEBIED

vuilnis op het pad neergegooid had. 
Hoe dichter de vrouw het vuilnis 
naderde, des te duidelijker werd 
het dat het hier niet om een berg 
rommel, maar om levende diertjes, 
namelijk duifjes, draaide. De duifjes 
waren nog hele jonge sierduifjes en 
zaten met zijn vijven uit angst op de 
grond strak tegen elkaar. 
Wij hebben schepnetten ingepakt 
en gewacht tot het schemerde, 
zodat ze niet meer weg zouden 
vliegen als we ze zouden vangen. 

Nadat we tot het juiste moment 
gewacht hadden, sloegen we toe en 
konden we er vier op de grond van-
gen en 1 uit de lucht scheppen. 

Hoe kun je in vredesnaam 5 (zelf 
gefokte) baby duifjes in een volledig 
uitgestorven bospad neerzetten? 
Was het voor de vos een gratis 
maaltijd, of zijn ze inderdaad als 
vuilnis gedumpt om er maar van af 
te zijn? Als de mevrouw ze niet had 
opgemerkt, waren ze hoogstwaar-
schijnlijk door een vos of roofvogel 
gepakt of waren verhongerd en 
uitgedroogd gestorven… 

Inmiddels zijn ze one happy family 

in de beschutting van onze grote 

vogelvolière.

I

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

oes Trixie is 16 jaar. Haar eige-
naresse was net overleden 

toen de familie contact met ons 
op nam. Of Trixie hier kon komen 
wonen. 

Met als reden: de heer des huizes 
wilde Trixie al jaren weg hebben 
maar zijn vrouw hield dit tegen. 
Er was natturlijk ook nog spoed bij.

Trixie was en is snel vervilt, maar laat 
de goedbedoelde vachtverzorging 
niet echt toe. Toch heeft ze het erg 
naar haar zin en kan ze harder miau-
wen dan de andere katten tezamen. 

Ze krijgt speciaal natvoer zodat ze 

weer wat op krachten kan komen.

TRIXIE

P
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LOTHARINGER VOOR DE DEUR

V

Wilt u onze dieren op afstand 
adopteren? Vul dan het formulier 
op bladzijde 11 in!

it kleine, magere schildpad-
poesje liep verdwaald op 

straat. Geen eten of onderdak of 
iemand die voor haar zorgde. Ineens 
stond ze voor de deur bij mensen 
die zich haar lot wel aantrokken. 

roeg in de ochtend belde er 
een mevrouw aan, ze had 

een groot konijn voor haar voordeur 
gevonden. Ze kon het dier makkelijk 
pakken en het leek ook een beetje 
versuft. 

Dit soort gevallen kunnen we niet 
anders dan aannemen, omdat er in 
de wijde omtrek geen alternatieven 
zijn. En natuurlijk helpen we zo’n 
dier, dat bij navraag van niemand 
uit de buurt waarin de vrouw woont 
bleek te zijn, graag. 

Ze kon daar helaas niet blijven en 
moest dus naar een ander adres. 
Aangezien hier elke boer uit de 
omgeving ongesteriliseerde katten 
heeft, is de vraag naar katten niet 
groot... 

Zeker als blijkt dat haar oren tot 
bloedens toe kapot zijn van onbe-
handelde oormijt.

Natuurlijk hebben we hier direct wat 
aan gedaan, zodat ze na de behan-
deling op de konijnenberg geïn-
troduceerd kan worden. Want aan 
levensvreugde ontbreekt het deze 
dame niet!

Het is schering en inslag dat er 
mensen bellen die de meest schat-
tige konijntjes hebben gevonden. 

STELLA

Stella lijkt op een kitten alhoewel ze 

het niet is. Vaak zie je dwerggroei 

bij katten met een inteelt verleden.

Wij denken dat de diertjes aange-

schaft zijn in coronatijd als speel-

goed voor de kinderen in periodes 

van lockdown. Nu de samenleving 

weer enigszins normaal draait, 

worden de diertjes letterlijk de 

straat op gezet. Deze leuke diertjes 

zijn een prooi voor honden, katten, 

roofvogels en in deze omgeving en 

ook voor vossen.

D
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Verhalen van de boerderij



rmani, een Franse Buldog van 8 jaar, is bij 
Melief gekomen nadat zelfs de veterinaire 
dienst al ingeschakeld was. Armani werd 
niet goed verzorgd, noem het verwaar-

loosd. Zijn nagels waren ingegroeid en moesten opera-
tief verwijderd worden. Een oog was hij, door een chro-
nische ontsteking en slechte behandeling daarvan, 
verloren en zijn oogkas was dicht genaaid. Ook was Ar-
mani enorm mager en ondervoed. Zijn allergieën wer-
den niet verholpen door speciaal dieetvoer. En toen hij 
bij Melief kwam had hij een vreselijk etterende ooronts-
teking. Armani kreeg een chip en zijn entingen, die ook 
al jaren geleden waren verlopen, en werd ontwormd. 
De dierenarts vond het te vroeg en te riskant om hem 
in deze conditie te laten castreren, dus dat moest nog 
even wachten. Armeni moest eerst aansterken.

Gelukkig was Armani gelijk helemaal tevreden met zijn 
nieuwe plekje bij Melief, het leek al in korte tijd alsof 
hij hier al jaren woonde. Zijn nachtmerrie veranderde 
in een paradijs, maar het paradijs werd wederom een 
nachtmerrie.

Met Armani ging het zoals eerder gezegd zeer goed. 
Totdat hij na een aantal weken een slechte ochtend 
had. Geen puf, geen honger, overgeven en een ver-
hoogde temperatuur. Ook was hij enorm benauwd, 
waardoor hij naar lucht hapte. Gelukkig kreeg hij snel 
een behandeling van en door de dierenarts. Het zou in 
de middag beter moeten zijn. De middag ging voorbij, 
het werd niet beter, het verslechterde alleen maar. 
Wederom terug naar de dierenarts, na verschillende 
aanvullende onderzoeken en foto’s, adviseerde onze 
dierenarts om naar een kliniek te gaan zodat Armani 
aan het zuurstof gelegd kon worden. Gelukkig konden 
wij in de kliniek direct terecht, omdat het nadrukkelijk 

om een noodgeval ging. Ook daar werd Armani mee-
genomen en vakkundig onderzocht. Na momenten-
lang in spanning gezeten te hebben, riep de dierenarts 
ons dat wij naar binnen mochten.

Eenmaal binnen kregen wij een zeer slecht bericht.
Armani bleek een vernauwing van de luchtpijp en een 
verkrampt strottenhoofd te hebben. Typische ziek-
tebeelden bij dit waanzinnig doorgefokte hondenras 
vaak voorkomen. 

Er waren 2 opties: een drain aanbrengen waardoor hij 
zou kunnen ademen, of hem uit zijn lijden verlossen. 
De drain plaatsen had een slechte prognose volgens 
de kliniek arts, er was kans op ontsteking en afstoting, 
en zou extreem schoon gehouden moeten worden, als 
Armani er al mee overweg zou kunnen. De vraag “Wat 
zou u doen als het uw eigen hond was”, werd direct be-
antwoord met een overtuigend nee. Na alle mogelijke 
scenario’s 10 keer doorsproken en doordacht te hebben 
was het beter Armani te laten gaan. Dit sloeg in als een 
bom bij ons en ons team. Armani was pas een week of 
6 bij ons maar was al zo ingeburgerd dat er door zijn 
overlijden een enorme leegte ontstond…

Natuurlijk kunnen wij bijna altijd zeggen dat het be-

treffende dier in het paradijs geleefd heeft en liefde, 

warmte, genegenheid en de juiste verzorging heeft ge-

noten, al is het lang of kort. Maar als een dier als Arma-

ni zo opbloeit en opknapt van een miserabel verleden, 

gun je zo'n dier een aantal fijne jaren en niet dit nood-

lot. En dat went nooit. 
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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

Melief bestaat volledig van donaties en 
giften. Maar wist je dat je Melief ook kunt 
laten delen in je nalatenschap? 

Er zijn twee manieren van nalaten, name-
lijk via een legaat of via een erfstelling. 
Een legaat is meestal een vast geldbedrag 
of een bepaald object zoals een woning of 
stuk grond. 

NALATEN?

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 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 Emmen. 

Een groot deel van het werk wordt door vrij-
willigers verricht en de opvang wordt volledig 
gefinancierd door donaties en giften.

Over ons

LOVE ANIMALS: ONZE NIEUWE SHIRTS VOOR HET GOEDE DOEL

Onze nieuwe shirts zijn per direct, in het 
zwart en lichtgroen, verkrijgbaar in de 
Melief-Webshop! 
Op de voorkant staat in stoer lettertype de 
tekst Love Animals. De achterkant wordt 

BESTELLEN VIA MELIEFANIMALSANCTUARY.ORG

IN ZWART 
EN 

LICHTGROEN VERKRIJGBAAR

Voor

Achter

gesierd door een liefdevolle illustratie van 
Melief-vriendin Inez. De shirts zijn gemaakt 
van bio-katoen, dragen het GOTS-keur-
merk en zijn vegan bedrukt. 
De opbrengst is voor de dieren!

25 €

Een erfstelling kan een deel of de gehele 
nalatenschap zijn. Melief wordt dan – naast 
eventuele familie of vrienden – erfgenaam. 

Bij de notaris een testament op laten ma-
ken waarin (ook) Melief begunstigd wordt, 
helpt ons, samen met donaties en giften, 
om ons in te kunnen blijven zetten voor de 
dieren!
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Graag in een 
voldoende 

gefrankeerde 
envelop 

verzenden

Stichting Melief 

Postbus 35
6666 ZG Heteren

Stichting Melief 
Postbus 35 · 6666 ZG Heteren
Bezoekadres
Friesenweg 5 · 49751 Sögel · DE 

Tel. +49 5952 . 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 · Postbus 35 · 6666 ZG Heteren · 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 

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 
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