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de laatste jaren waren de uitbraken van vogelgriep in 
commerciële kippen-, kalkoenen-, eenden- en gan-
zenstallen altijd in de winter. Zodra de uitbraken een 
bedreiging voor de fi nanciële belangen in de pluimvee-
sector vormen, wordt er in ons deel van Duitsland een 
algemene ophokplicht voor pluimvee en watervogels 
verordend, dus zonder uitzonderingen voor niet-com-
mercieel gehouden dieren en moeten we onze dieren 
in de stal houden. Dit jaar zijn er de hele zomer door 
uitbraken geweest en we houden dan ook iedere dag 
nauwlettend in de gaten of er weer een ophokplicht 
van kracht is geworden… Tijdens het schrijven van dit 
voorwoord prijzen we ons nog steeds gelukkig dat de 
kippen, pauwen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, 
zwanen en ganzen nog niet naar binnen hoeven…

We zijn ontzettend blij met de verschillende groepen 
klussers die zich het lot van deze dieren ook aantrekken 
en in hun vrije tijd zowel aan de kippenstal als aan de 
hanen- en eendenstal een overdekte uitloop hebben 
gebouwd, waardoor de dieren tijdens een eventuele 
ophokplicht toch naar buiten kunnen en de stallen dus 
open kunnen blijven! Heel veel dank daarvoor!
We zijn altijd heel blij met mensen die extra komen 
helpen, omdat er naast de dagelijkse bezigheden met 
en rondom de dieren geen tijd is om zulke klussen zelf 
op te pakken. Zeker nu we op het personele vlak een 
behoorlijke tegenslag hebben ervaren: 2 medewerkers 
hebben ons deze zomer helaas verlaten. Als we dit 
schrijven, zijn we nog steeds naarstig op zoek naar goe-
de krachten om het gat van ruim 70 uur in de week dat 
zij achterlaten op te vullen. 

Beste dierenliefhebbers, donateurs en adoptanten,

Ook wij moeten helaas ervaren dat op het moment 
niet eenvoudig aan goed personeel te komen is… He-
laas moeten we ook vaststellen dat er door gestegen 
dagelijkse kosten nog steeds veel mensen hun steun 
aan Melief op moeten zeggen. Gelukkig hebben we 
over de laatste ruim 19 jaar een mooie groep onder-
steuners weten te verzamelen en we blijven vol goede 
moed doorgaan om onder meer via deze nieuwsbrief, 
de bezoekuren op zaterdag, stands op manifestaties en 
het Zomerfeest nieuwe ondersteuners voor de dieren te 
zoeken. Wel eens gedacht aan een adoptie op afstand 
als kerstcadeau? Kijk snel op de bladzijde hiernaast hoe 
dat kan!

Over het Zomerfeest gesproken, wat was het fi jn om 
dit na 3 jaar weer te kunnen organiseren en weer zoveel 
oude en nieuwe gezichten te zien! 

Nieuwe donateurs: van harte welkom! 
En natuurlijk bedanken we iedereen vanaf 
deze plaats voor jullie geweldige steun! 
Zonder jullie zouden we dit werk voor de 
dieren niet kunnen doen. 

In deze nieuwsbrief doen we weer verslag van een klein 
deel van de opgevangen dieren van het afgelopen half-
jaar, zodat jullie ook kunnen zien dat jullie steun goed 
terechtkomt! 

Veel leesplezier!
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Voorwoord

Nog geen donateur? Vul dan snel het formulier op de laatste pagina in!
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 CHRISTMAS
& a happy new year

DRIEDUBBEL MOOI (KERST)CADEAU!

Het is toch geweldig als je met het 

geven van een (kerst)cadeau een 

goede daad doet? 

Want dat kan niet anders dan het 
geval zijn als je een adoptie op 
afstand aan iemand cadeau geeft. 
Daarmee maak je ongetwijfeld de 
ontvanger superblij. 

En driedubbel mooi is het, omdat er 
direct dieren mee geholpen worden, 
namelijk de dieren bij Melief.

Dus twijfel je nog over een (kerst)
cadeau? Ga dan snel naar de bon op 
de laatste pagina van deze nieuws-
brief, of naar de pagina met dieren 
op onze website. 

Kies een symbolisch dier uit, vul het 
formulier in en verzend, voor een 
driedubbele dosis steun, liefde en 
goed gevoel. Je krijgt een mooie 
oorkonde met foto van het dier per 
e-mail. Er is eventueel plaats voor 
een persoonlijke boodschap.  

Bestel nu onze mooie nieuwe 

jaarkalender 2023! 

Dit keer zien we de dieren door de 
lens van Sanne van der Waal, die 
zorgde voor de prachtige foto's van 
de Melief-dieren. Weer gestoken in 
een passend en praktisch design 

door Katharina Hofmann is de jaar-
kalender een geweldig cadeau met 
kerst en een verjaardag. Of gewoon 
voor jezelf! 
Bestel hem nu voor € 15,- inclusief 
verzendkosten in onze webshop. 
Of maak (een veelvoud van) € 15,- 
over op 

15 €

IBAN NL19 INGB 0004 3646 78 
t.n.v. Stichting Melief 
o.v.v. Kalender(s). 

Bestellen kan ook via 

meliefanimalsanctuary.org
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e krijgen regelmatig aanvragen om 
honden uit een asiel in, laten we zeg-
gen, Bulgarije of Roemenië op te ne-
men. Natuurlijk is elk gered dier er 

één, maar het wil niet zeggen dat een dier geholpen 
is met het verplaatsen van een asiel naar onze “moei-
lijke honden roedel”. Daarbij krijgen we nog veel meer 
aanvragen om honden op te nemen van mensen die 
een hond uit een asiel in Bulgarije of Roemenië in huis 
hebben genomen, maar wat totaal niet gaat en het 
dier gedragsproblemen is gaan vertonen. 

De goede bedoelingen zijn 
duidelijk, maar een voormalige 

straathond in huis nemen 
verloopt niet altijd vlekkeloos… 

Johnny, Teun en Suus, drie honden voor wie we bena-
derd werden, hadden een nog schrijnender verhaal… 
Toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak, waren er een 
hoop mensen die niet alleen de mensen, maar ook de 
dieren in het belaagde land wilden helpen. 
Een groepje Nederlanders zette een transport op 
poten vanuit een Pools asiel aan de grens, waar veel 
Oekraïense honden in veiligheid gebracht waren voor 

de beschietingen. Zoveel mogelijk honden gingen er 
mee naar Nederland, om hen vanuit daar bij bezorgde 
nieuwe baasjes onder te brengen. Ware het niet dat 
de honden bij aankomst in Nederland niet met deze 
mensen mee naar huis konden, maar vanwege het 
niet naleven van de regels, werden de honden in be-
waring genomen en kwamen ze maanden “in opslag” 
terecht, zoals dat heet. 

Toen ze daaruit vrijgegeven werden na een quarantai-
neperiode, stonden de mensen niet meer in de rij… de 
honden die vrijkwamen, kwamen in een asiel terecht 
met de bedoeling ze te herplaatsen. Maar voor Johnny, 
Teun en Suus was herplaatsing onmogelijk… 
De drie zijn waarschijnlijk op straat gevangen en 
blijven het liefst ver uit de buurt van mensen. De kans 
op euthanasie was voor de 3 vele malen groter dan de 
kans op een “gouden mandje”. Zelfs de meest ervaren 
hondenbezitter met bergen engelengeduld zou deze 
hondjes met moeite handtam kunnen krijgen… 
En er zijn weinig asielen die permanent een plaats 
hebben voor zulke honden, te meer daar ze de door-
stroom tegenhouden door een verblijf bezet te hou-
den. 

Toen wij de vraag kregen of Johnny, Teun en Suus bij 
Melief in de roedel mochten komen wonen, wisten we 

W
3 HONDEN UIT OEKRAÏNE 



3 HONDEN UIT OEKRAÏNE 

05

dat dit de enige mogelijkheid voor deze 3 hondjes was 
om nog enigszins zonder angst een hondenleven te 
kunnen leven. In onze “moeilijke honden roedel” hoe-
ven de honden niets en kunnen ze weglopen wanneer 
ze dat willen. 

Alternatieven voor de 3 waren er niet, dus besloten we 
hen een nieuw thuis te bieden. Waarbij we wel duide-
lijk willen zeggen dat deze 3 hondjes op geen enkele 
manier geholpen zijn door ze mee naar Nederland te 
nemen. De hondjes in hun eigen omgeving gelaten 
hebben zou de dieren onnoemelijk veel angst be-
spaard hebben. Hier is, ook al was het met de beste 
bedoelingen, een enorme inschattingsfout gemaakt 
onder het mom van zoveel mogelijk dieren redden. 
Dit neemt niet weg dat het trio hier meer dan welkom 
is. Johnny is inmiddels gecastreerd. Suus en Teun wa-
ren al gecastreerd, wat te zien is aan het oormerk dat 
ze om die reden hebben. 

Ze lijken hun nieuwe situatie nu 
geaccepteerd te hebben en hun 

draai gevonden te hebben. 
Ze snappen dat ze ’s nachts binnen in een warm 
mandje kunnen liggen en kunnen (uiteraard) goed 

met de andere honden overweg. Verzorgers wordt 
nog steeds angstig tegen geblaft of schichtig voor 
weggeschoten. Maar we hebben er alle vertrouwen in 
dat dit ook mettertijd zal slijten. 

We willen House of Animals enorm bedanken voor het 
afdekken van de eerste onkosten!

Welkom in de hondenfamilie 
Johnny, Teun en Suus! 

Wil je deze hondjes financieel ondersteunen? 

Vul dan het formulier op bladzijde 15 in!

HELP ONS
DE DIEREN

TE HELPEN!
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L
CAVIA’S EN… HAMSTERS?

ange tijd hadden we een 
redelijk grote groep cavia’s bij 

Melief wonen, maar deze groep was 
al een tijdje opgeheven, doordat de 
laatste dieren van ouderdom waren 
gestorven. Tijdenlang kregen we 
ook geen aanvragen om cavia’s op 
te nemen. Tot voor kort en inmid-
dels zijn ze alweer met zijn veertie-
nen!

De eerste aanvraag kwam van men-
sen met 4 cavia’s 3 vrouwtjes en 1 
mannetje. De 3 vrouwtjes bleken bij 
aankomst alle drie zwanger te zijn…

 1 moeder kreeg 7 kinderen, 1 moe-
der kreeg er 2, waarvan er helaas 
1 dood geboren werd en laatste 
moeder kreeg er 4, waarvan er 2 
doodgeboren werden… gelukkig 
maakten de levende baby’s het al-
lemaal goed. Alleen 1 moeder bleef 
maar mager. 

Het leek te liggen aan haar gebit en 
ze werd geopereerd, maar helaas 
overleed ze kort daarna alsnog…
Ondertussen nam er ook nog een 
meisje contact met ons op met de 
vraag of we 2 hamsters op konden 

et klinkt zo leuk, je neemt 2 
konijnen en fokt er leuk een 

nestje mee. De kleintjes krijg je alle-
maal verkocht via Marktplaats, dus 
dat is snel verdiend. 

KONIJNEN FOKKEN VOOR DE VERKOOP

En het konijn is alweer zwanger, 
dus zet je de baby’s als ze geboren 
zijn weer op Marktplaats. Een paar 
keer gaat het goed, maar dan blijf je 
ineens met 12 konijnen zitten, want 
er reageert niemand meer op je ad-
vertenties. En dan bel je Melief. 

We besloten dat 1 konijn dat pas 
moeder geworden was en 5 klein-
tjes kreeg, 4 vrouwtjes (waarvan er 
1 overleed) en een mannetje, 
mocht komen, zodat er in ieder 
geval niet verder gefokt kon worden 
met deze konijnen. De dieren waren 
in een vreselijke staat, ze waren 
broodmager en hadden diarree, 

doordat ze slechte voeding en geen 
hooi (essentieel voor konijnen) had-
den gehad. Tot overmaat van ramp 
bleken ze ook nog coccidiose te 
hebben, waartegen ze direct behan-
deld moesten worden. 

Gelukkig knapten de dieren door 

de behandeling en de juiste voe-

ding zienderogen op en hebben 

ze inmiddels, nadat het mannetje 

gecastreerd is, hun intrek op de 

konijnenberg gedaan!

nemen, die ze op een parkeerplaats 
langs de weg had gevonden. Het 
verhaal klonk al wat onwaarschijn-
lijk, want waar cavia’s tolerante 
groepsdieren zijn, leven hamsters 
meestal solitair… Ons vermoeden 
bleek werkelijkheid, toen het meisje 
de gevonden dieren bracht, bleken 
het ook 2 cavia’s te zijn. 

De 2 leven inmiddels samen met 

de andere cavia’s in de volière, waar 

ze een groot vloeroppervlak en 

een verwarmd nachthok tot hun 

beschikking hebben.

H



Verhalen van de boerderij
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MEDISCH ONDERLEGDE MENSEN KIJKEN TOE HOE DIEREN 
VERWAARLOOSD WORDEN

ort geleden werden we benaderd door een 
vrouw, wier 86-jarige moeder een onbekend 

aantal poezen in huis verzameld had. 
De situatie was volledig uit de hand gelopen, want de 
poezen hadden ook nog eens allemaal kittens. Om 
hoeveel dieren het in totaal ging, was dus niet duide-
lijk… Er waren al poezen met kittens naar een boerderij 
verhuisd. 

Uiteindelijk vingen we 3 poezen in een vreselijke con-
ditie op, mede onder druk gezet doordat de vrouw al 
begonnen was met kittens in te laten slapen. 
De 3 poezen waren alledrie al bevallen. Ze hadden 
7 baby’s in totaal, maar het was onduidelijk welke baby 
bij welke moeder hoorde, want de kleintjes dronken bij 
alledrie. 

Van de meeste kittens zaten de ogen dicht met pus 
en de oogleden waren al aan elkaar aan het groeien, 
klachten die veroorzaakt worden door zowel het her-
pesvirus als chlamydia.

Verder hadden ze vlooien, luizen, oormijt en wormen… 
Dit betekende dagelijks veel oogjes zalven en regel-
matige bezoekjes aan de dierenarts. Waarschijnlijk 
was dat niet alle oogjes gered zouden kunnen worden, 
daarvoor was het al te veel uit de hand gelopen… Tot 
overmaat van ramp zorgde het zwakke immuunsys-
teem van de kleintjes er ook nog voor dat ze allemaal 
ziek werden… 

Dagen lang hadden ze hoge koorts en aten ze slecht. 
Om het verhaal compleet te maken, bleek 1 van de 
moederpoezen alweer zwanger bij ons gekomen. 
Ze beviel van nog eens 4 kittens…

Curieus is dat de dame die ons benaderde meerdere 
keren in de week bij haar moeder komt om haar te 
helpen en er dus naast heeft gestaan dat dit allemaal 
gebeurde. Als je dan ook nog hoort dat haar man, die 
er ook over de vloer komt, arts is en zij zelf ook uit de 
medische wereld komt, is het moeilijk te begrijpen dat 
je dieren zo ziek kan laten worden… 

Met heel veel geduld van onze medewerkers, die 
oneindig trouw oogjes zalfden en snotneusjes poets-
ten, gingen de kleintjes er steeds beter uitzien en 
was er hoop op zo weinig mogelijk restschade aan de 
oogjes. Voor 4 kittens vonden we zelf een nieuw huis. 
En toen de mensen van Tiernothilfe Hagen e.V. hun 
onplaatsbare poes Ginger naar ons brachten, zodat ze 
bij ons in de groep kon komen wonen, waren ze zo lief 
de overige 3 kittens mee te nemen, om ze verder te 
verzorgen en een nieuw huisje voor te zoeken. Tegelijk 
namen ze nog de moederpoes met de 4 kleintjes mee, 
die inmiddels 2 weken oud waren. 

Gelukkig zit er een mooi einde aan dit vreselijke 

verhaal: alle kittens en de ene moederpoes hebben 

inmiddels een nieuw huis, de 2 andere moeders zijn 

bij Melief gebleven!

K
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M
MONTANA

ontana is de nieuwste 
versterking van de roedel 

met kuddebewakers in de grote stal, 
waar hij Alma, Bourbon, Teddy, Palo-
ma en Dolores helpt bij het bewa-
ken van de koeien en geiten. Bezoe-
kers die netjes via de poort binnen 
zijn gekomen begroet hij met 
ontblote tanden. Niet omdat hij wil 
bijten, maar omdat hij ze vriendelijk 
toelacht! Montana werd gevonden 
in de buurt van Sevilla. 

Hij was broodmager en liep ergens 
waar hij continu in gevaar was om 
aangereden te worden. Gelukkig 
haalde iemand hem daar weg en 
bracht hem naar een veilige (tijde-
lijke) opvang. Hier bleek Montana 
duidelijk gewerkt te hebben als 
kuddebewaker, want hij bewaakte 
er met verve de aanwezige paarden. 
Zo kwam onze contactpersoon hem 
op het spoor en stelde hem voor als 
potentieel lid van Team Geit/Rund. 

ok dit jaar kwamen we weer 
in de gelegenheid onze op-

vang open te stellen voor kalkoenen 
uit de industrie. Deze dieren worden, 
net als plofkippen, gehouden voor 
hun vlees. Ze hebben dan ook de-

SLACHTKALKOENEN IN DE RESERVETIJD

zelfde problemen als plofkippen, ze 
worden in te korte tijd veel te zwaar 
en krijgen vaak problemen met hun 
hart of bloedsomloop, of problemen 
met hun poten. De pootproblemen 
variëren van artrose, ontstekingen 
en breuken tot wonden onder de 
poten door het gewicht dat ze moe-
ten dragen. 

Het is niet zo, dat dieren die bij ons 
in vrijheid leven, die problemen niet 
kunnen krijgen. Maar het scheelt 
al enorm, als ze niet opeengepakt 
met 60.000 soortgenoten in een 
stal hun einde (het slachthuis) zitten 
af te wachten… Dit keer hadden 18 
willekeurige dieren het geluk om uit 
hun gevangenis te komen. 

De vorige keer waren het er 20 en 
daarvan leefden er nog 3… 
Oud worden de dieren dus sowie-
so niet, daarop worden ze ook niet 
gefokt, maar ze hebben hun korte 
leven wel in vrijheid, met uitloop 
naar buiten, met frisse lucht, met 
zandbaden en regen op hun veren 
kunnen leven. En aan bezoekers 
kunnen laten zien, wat een geweldi-
ge, sociale, nieuwsgierige dieren het 
zijn, die het absoluut niet verdienen 
om te eindigen als een stuk vlees… 

Integendeel, bij Melief mogen deze 

dieren de kerst levend vieren!

De rest is geschiedenis, na een korte 
periode van terughoudendheid, 
heeft Montana zijn taak helemaal 
begrepen en staat hij als eerste bij 
het bos bij dreigend gevaar!

Montana zoekt nog adoptiefouders 

op afstand. Is deze stoere lieveling 

iets voor jou? Vul dan het formulier 

achterin deze nieuwsbrief in! 

HELP ONS 

DIE DIEREN TE HELPEN!

ADOPTEER EEN DIER OP

AFSTAND, DE DIEREN

HEBBEN JE NODIG!

O



11

Verhalen van de boerderij

Wilt u onze dieren op afstand 
adopteren? Vul dan het formulier 
op bladzijde 15 in!

nze schaapscheerster Ellie 
Hofman zet zich ook al jaren 

in voor bemiddeling en herplaatsing 
van geiten en schapen. 
Via haar kregen wij de vraag of we 
ook konden helpen met het opvan-
gen van overtollige rammen van 
mensen die met hun schapen fok-
ken. Normaalgesproken nemen wij 
geen fokoverschot op, maar iemand 
was bereid de slachtprijs te betalen 
aan de fokker om de rammen te 

sparen voor de slacht en het zou 
extra sneu zijn als deze twee dan 
uiteindelijk buiten de boot zouden 
vallen… De twee vrolijke kereltjes, 
Jannes en Bauke, bleven bij ons een 
poosje op een afgeschermd stukje 
op de schapenwei, totdat ze oud 
genoeg waren voor de castratie, die 
nodig was zodat ze de ooien niet 
zwanger zouden maken. Helaas 
sloeg het noodlot toe en werd Jan-
nes niet wakker uit de narcose… 

JANNES EN BAUKE, 2 SCHOONEBEKER RAMMEN

Wat een nachtmerrie is zoiets toch 
altijd weer… een operatie, ook al is 
het voor eigen bestwil, blijft te allen 
tijde een risico. 

Vrijwel altijd gaat het goed en net 

deze ene keer moest het dit jonge 

diertje, met zijn hele leven nog voor 

zich, overkomen… Gelukkig maakt 

zijn broertje Bauke het goed in de 

kudde met schapen!

O

W at er precies mis gegaan 
is tussen Archy en het 

gezin waar deze jong Franse bulldog 
woonde weten we niet. Wel weten 
we dat het gezin het beste met hem 
voor had. 

Alles werd geprobeerd om de ver-
standhouding tussen Archy en de 
familieleden in normaaltoestand te 
brengen, maar Archy bleef de dienst 
uitmaken binnen het gezin. Gezins-
leden konden zich niet verplaatsen 
in huis zonder door Archy gebeten 
te worden en er moesten zelf listen 
verzonnen worden om hem af te 
leiden, zodat een persoon door de 
achterdeur naar buiten of naar bin-
nen kon. 

ARCHY 

Ook in een tijdelijke opvang beet 
Archy weer, met als gevolg dat 
niemand het avontuur om hem te 
trainen tot handelbare hond meer 
aandurfde. Euthanasie was reeds 
besproken, maar Archy is een jonge, 
gezonde hond van pas 2,5 jaar oud… 

En zo werd er contact met ons 
opgenomen. Archy leeft nu bij ons 
in de “moeilijke honden roedel” en 
zolang er geen afwijkende dingen 
gebeuren, gaat dit redelijk rustig. 
Zeer problematisch blijven dieren-
artsbezoeken en andere situaties 
waarin Archy iets moet. We hopen, 
niet in de laatste plaats voor Archy 
zelf, dat hij zijn rust zal vinden in de 
roedel, waardoor hij tenminste een 

normale relatie met zijn dagelijkse 
verzorgers kan opbouwen.

Wie wil Archy maandelijks onder-

steunen bij zijn permanente verblijf 

bij Melief? Je kunt hiervoor achterin 

de nieuwsbrief de bon invullen!
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DE GESCHIEDENIS VAN

VARKENSVRIENDINNEN
FLEUR EN DOTTIE

Een paar dagen voor het Zomerfeest 
werden we benaderd door een Duits asiel. 

Door het plaatselijke Veterinäramt was er een 
piepklein biggetje bij hen gebracht. 

og onder de wettelijke leeftijd om getrans-
porteerd te mogen worden, was het klein-
tje waarschijnlijk door een ventilatierooster 
uit de vrachtwagen gevallen. Gelukkig was 

het diertje gevonden en had het Veterinäramt beslo-
ten niet over te gaan tot “destructie”, maar een bloed-
onderzoek te doen, om te kijken of de kleine meid ge-
zond was. Dat bleek ze gelukkig te zijn en zo belandde 
ze in het asiel. Maar goed, honden en katten worden 
wel regelmatig geadopteerd uit een asiel, bij varkens 
ligt dit wat anders. Zeker als ze uit kunnen groeien tot 
een zeug van 300 kilogram! 
Doordat het deel van de stal voor de varkens ruimer in-
gedeeld is sinds Sam en haar kinderen er ook wonen, 
hadden we nog een plekje vrij en zo werd de kleine 
Fleur naar ons toe gebracht. 

Maar zo’n piepklein baby’tje, helemaal alleen in het 
stro onder de warmtelamp, kon natuurlijk niet… en 
Fleur was nog veel te klein om al in de varkensgroep 
geïntroduceerd te kunnen worden. Maar als ze alleen 
op zou groeien zonder soortgenoten, zou ze denken 
dat ze mens was en als ze groot genoeg was nooit in 
de varkensgroep geaccepteerd worden… 

En het bleek mogelijk om te voorkomen dat deze klei-
ne naar een varkensmester zou gaan om geslacht te-
worden. We konden haar naar ons toe te laten komen 
om samen met Fleur op te groeien! Kleine Dottie was 
in dagen ouder dan Fleur, maar Fleur was, ondanks 
haar hobbelige start, al een stuk groter. De kennisma-
king tussen de twee verliep gelukkig vlekkeloos en 
Fleur en Dottie zijn inmiddels de dikste vriendinnen. 
Samen maken ze het erf onveilig, waar ze wonen tot-
dat ze groot genoeg zijn om bij de andere varkens te 
gaan wonen. 

Wil je helpen? Adopteer Fleur en Dottie op afstand.

Vul dan het formulier op bladzijde 15 in!

N En toen zagen we een video van 
een ander klein biggenmeisje, 

rillend stond ze in een industrie-
stal tussen haar broertjes en 
zusjes, als ze tenminste niet 

omver gerend werd.
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Verhalen van de boerderij

VARKENSVRIENDINNEN



2

M

4 VOLWASSEN KATTEN OP DE SCHOPSTOEL

NALATEN?

dames verzorgden 4 volwas-
sen katten, waarvan ze zeiden 

dat ze bij hen in de straat gedumpt 
waren. Nu moesten ze zelf verhuizen 
en de 4 katten konden niet mee, 
want in het nieuwe huurhuis moch-
ten geen katten gehouden worden… 
Achterlaten was ook geen optie, 
want wie zou ze dan verzorgen. 
En de huisbaas had zelfs al gedreigd 
de katten te vergiftigen! 

elief 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, 
namelijk via een legaat of via een 
erfstelling. Een legaat is meestal een 
vast geldbedrag of een bepaald ob-
ject zoals een woning of stuk grond. 
Een erfstelling kan een deel of de 
gehele nalatenschap zijn. 

Dus richtten de vrouwen zich wan-
hopig tot ons. Het lot van de katten 
ging ons aan het hart en omdat de 
dames daar geen geld voor zeiden 
te hebben, betaalden we de brood-
nodige sneltesten op kattenaids en 
leukose bij de dierenarts uit eigen 
portemonnee. 

Gelukkig waren de 4 negatief en 
inmiddels hebben ze hun draai 

Melief wordt dan – naast eventuele 
familie of vrienden – erfgenaam. 

Bij de notaris een testament op 

laten maken waarin (ook) Melief be-

gunstigd wordt, helpt ons, samen 

met donaties en giften, om ons in 

te kunnen blijven zetten voor de 

dieren!

gevonden bij Melief in het Katten-
huis, nadat ze bij ons allevier gecas-
treerd zijn, want dat moest ook nog 
gebeuren. 

Wie adopteert Aurelia, blinde 

Amanda, lichte cyper Samiro en/of 

zwartwitte Lesly op afstand? 

Vul dan de bon achterin de nieuws-

brief in.
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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
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Op de voorkant staat in stoer 
lettertype de tekst Love Animals. 
De achterkant wordt gesierd door 
een liefdevolle illustratie van Me-
lief-vriendin Inez. 

LOVE ANIMALS: ONZE SHIRTS EN TAS VOOR HET GOEDE DOEL

AchterVoor

De shirts zijn gemaakt van bio-ka-
toen, dragen het GOTS-keurmerk en 
zijn vegan bedrukt. De opbrengst is 
voor de dieren!

IN ZWART 
EN 

LICHTGROEN VERKRIJGBAAR

Bestellen via 

meliefanimalsanctuary.org

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

20€

25€



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.
Cover: Marloes Kaemingk • Design: Katharina Hofmann

Donaties en giften

Triodos Bank

IBAN NL48 TRIO 0212 1714 45

BIC TRIONL2U
t.n.v. Stichting Melief

Meer informatie via

f i MeliefAnimalSanctuary

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 fi nanciële 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/MeliefGnadenhofinstagram.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
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