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4 oktober is het dierendag: Het Kerbert Dierentehuis en
het Knaagdierencentrum zijn op zoek naar baasjes
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’Een huisje
met echte
liefde voor
het dier’
G

elukkig voor veel dieren
is het, behalve op 4
oktober, haast elke dag
wel dierendag. Van
gekko en kat tot hond en konijn;
allemaal worden ze door hun baasjes vertroeteld.

groter wonen, dan mogen er meer
bij. Al die zielige lieverdjes wil ik
wel meenemen.” Maar voor nu zet
ze zich met een team enthousiaste
collega’s in om getraumatiseerde
en verwaarloosde dieren met professionele zorg en liefdevolle aandacht klaar te stomen voor adoptie.
„Je moet bij contact het initiatief
uit het dier zelf laten komen. Dan
bloeien ze helemaal op en dat is zo
mooi om te zien.”

Na een aantal dagen alleen thuis is Misty, een stafford van 6,5 jaar, in het Kerbert Dierentehuis terecht gekomen. Iedereen wordt onstuimig, voor je het
weet heb je een natte lik over je gezicht, en vol liefde door haar begroet. Ze
droomt over een veilig plekje met een lief baasje die ze dan de hele dag wel zou
willen knuffelen.

Maar helaas maakt hun afhankelijke positie als huisdier ook kwetsbaar en kunnen ze lijden onder
verwaarlozing en geen goed thuis
hebben.
In 1929 hebben dierenbeschermers 4 oktober uitgeroepen tot
dierendag om op deze dag stil te
staan bij dierenwelzijn. Omdat in
1226 dit de sterfdag van Franciscus
van Assisi was, een monnik die
zich bekommerde om het lot van
arme mensen, melaatsen, natuur
en dieren, werd deze datum gekozen. De eerste dierendag was in
1930.
Gelukkig biedt een plaatsing in
het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden onfortuinlijke honden en
katten, en dito konijnen en cavia’s
in het belendende Knaagdierencentrum, een positieve wending in
hun benarde leventje. „Veel dieren
zijn zonder baasje, maar we proberen er een voor ze te vinden en dat
is toch prachtig”, vertelt dierverzorgster Laura Lute uit Uitgeest.
„Een huisje met echte liefde en
aandacht voor het dier.”
Zelf heeft ze als grote dierenliefhebster drie konijnen, een hamster
en twee katten. „Gaan we ooit

Goede vriendjes. Cory is dol op fluweelzachte gekko’s.˙

De elf weken oude Bella is tijdens het uitlaten in de Adigestraat in Beverwijk ontdekt door de buurtkinderen. De zevenjarige Arsalan, Parinaz van negen en Elmedina van zes willen alle drie de ieniemienie chihuahua met hoog knuffelgehalte
beethouden. Die laat zich alle aandacht heerlijk aanleunen.
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In het Knaagdierencentrum
huppelt hangoorkonijn Alfred in
zijn hok al enthousiast op Laura af
als hij haar zijn haar zijn naam
hoort roepen. Hij laat zich graag
optillen voor een knuffel. Broodmager kwam hij binnen, maar nu
is hij wit wollig weer in prima
conditie in afwachting van een
nieuw thuis.
Met enthousiasme begroet Misty,
een stevig stoere Amerikaanse
stafford, met een grote natte lik de
bezoeker. Haar glanzende bruine
ogen kijken vol vertrouwen de
wereld in ondanks haar tot nu toe

Alfred is een hangoorkonijn van ongeveer tien weken oud. Broodmager is hij binnengekomen bij Kerbert Dierentehuis, maar is inmiddels goed aangesterkt. Hopelijk dient zich snel een nieuw lief baasje aan, hoopt Laura. Tot die tijd wordt er liefdevol voor
hem gezorgd.
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onzekere en niet gemakkelijke
leventje. Op haar laatste adres
bracht ze dagen alleen door. Met
een verzorger gaat ze nu fijn voor
een flinke herfstwandeling op pad.

„Zij is lastig te plaatsen. Het is
haar imago als vechtershond, terwijl staffords echt heel lieve dieren
zijn. We zoeken een specifiek huis
zonder kinderen en andere huis-

dieren”, komt Laura voor haar op.
Nieuwe baasjes die zich aandienen worden steevast goed geïnformeerd en waar nodig door een
dierengedragstherapeut en/of een

De vierjarige Spaanse Waterhond Samba krijgt geen genoeg van de bal. Haar baasje
Ruud van Weel is eerder uitgeteld. De geboren en getogen Beverwijker bezoekt geregeld
met zijn gezin vanuit Blokker zijn ouders. Steevast wordt er dan ook even uitgewaaid op
het strand bij de Noordpier in Wijk aan Zee.

nazorgmedewerker begeleid. „We
laten de mensen ook altijd eerst
nog een nachtje slapen over hun
besluit. Als we later filmpjes krijgen toegestuurd over gelukkige

dieren en de net zo gelukkige
nieuwe baasjes is onze dag goed.”
Baasje worden? Bezoek www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/kerbert-

dierentehuis of www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/knaagdierencentrum.

Heleen Vink

Baardagaam Joep is vier jaar oud en woont bij zijn nieuwe baasje Cory van Bellen in Beverwijk. Zijn oude baasje moest
met spijt in haar hart afstand van hem doen. „Ik heb hem nog niet zo lang, maar hou al veel van hem”, zegt Cory. Naast
Joep heeft hij ook gekko’s en schildpadden.

