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Planeet aarde
Laatst was er in het nieuws dat een ruimtetelescoop van 
de NASA mogelijk een bewoonbare planeet had ontdekt. 
Misschien een geruststellend idee, omdat de draagkracht 
van de aarde afneemt en we door onze manier van con-
sumeren eigenlijk meerdere wereldbollen nodig hebben.
Ik denk dat hoe we met onze planeet omgaan op langere 
termijn niet meer houdbaar is. Tropische regenwouden en 
de oceanen zijn de longen van onze wereld. Maar door 
menselijke factoren kan de aarde steeds moeilijker ‘ade-
men’. We kappen regenwouden voor veeteelt en -voer en 
grootschalige palmolieplantages. We vervuilen oceanen en 
vissen ze leeg, waardoor onze wateren verzuren en ecosys-
temen verdwijnen. 
Zelf moeten we hierin ook onze verantwoordelijkheid 
nemen. Iedereen kan een steentje bijdragen door bewuster 
te consumeren. Eet wat vaker plantaardig, kies waar 
mogelijk voor de fiets of het openbaar vervoer, gebruik 
lichaamsverzorgingsproducten en cosmetica zonder 
microplastics en koop duurzaam geproduceerde kleding. 
Ook het plaatsen van zonnepanelen levert milieuwinst op 
(en is ook nog eens financieel aantrekkelijk!).
We leven in de interessantste tijd van de mensheid tot nu 
toe. In de komende decennia zal blijken of onze planeet leef-
baar blijft voor volgende generaties. Om dat te bereiken zijn 

bewustwording over de duurzame 
leefbaarheid van de aarde en de daar-
aan gekoppelde gedragsverandering 
cruciaal. Vanuit Stichting Menodi zijn 
we hier al volop mee bezig en helpen 
we ook onze partners met het reali-
seren van duurzame oplossingen.

Jeroen Koedam Directeur

Aanleiding was een controle van de gemeente. Daaruit bleek 
dat het asiel het onderkomen voor de konijnen moest ver-
plaatsen. Het oude schuurtje was echter te gammel om te 
verhuizen, waarna men besloot een nieuw exemplaar te 
kopen. Vrijwilligers hebben dit schuurtje samen met mede-
werkers van bedrijven uit de omgeving in elkaar gezet.
Menodi heeft vanuit het Dierenhulpfonds een belangrijke 
financiële bijdrage geleverd voor het schuurtje. Dierentehuis 
Leerdam is erg blij met alle hulp en sponsoren. “Dankzij ons 
nieuwe onderkomen kunnen we nu ook incidenteel konijnen 
aannemen waar mensen afstand van willen doen. Hopelijk 
worden daardoor minder dieren in de natuur gedumpt.”

Wilde Dieren de Tent Uit 
behaalt doel en  
heft zichzelf op
Na tien jaar strijden voor een verbod op wilde dieren 
in circussen heft Wilde Dieren de Tent Uit zichzelf 
op vanwege het behalen van haar doel. Stichting 
Menodi was vanaf de oprichting een van de  
lidorganisaties en heeft in die tijd het doel van de 
vereniging bestuurlijk en financieel ondersteund.

Vanaf medio september dit jaar is het verbod op wilde dieren in 
circussen een feit. Dankzij het verbod mogen circussen niet langer 
rondreizen met wilde (zoog)dieren of hen kunstjes te laten vertonen. 
Dat is een doorbraak in de wijze waarop Nederland omgaat met 
wilde dieren. Wel wordt er uitzondering gemaakt voor kamelen, 
dromedarissen, lama’s en alpaca’s.
Na aankondiging van het verbod in het Regeerakkoord in 2012 
heeft Wilde Dieren de Tent Uit zich sterk gemaakt voor het reali-
seren van opvang voor alle wilde dieren in circussen. “Na jaren-
lang een onnatuurlijk leven te hebben geleid in het circus, is het 
een verademing voor deze dieren om hun natuurlijk gedrag weer 
te mogen vertonen in een opvangcentrum”, aldus Leonie Vestering 
van Wilde Dieren de Tent Uit. Toch heeft de staatssecretaris in 
het verbod niet voorzien in de opvang van de dieren en zijn de 
dieren waarschijnlijk de grens over.
Ook in Duitsland klinkt steeds meer protest tegen het gebruik van 
wilde dieren in circussen. In de EU geldt nu in 10 landen een 
(gedeeltelijk) verbod op het gebruik van deze diersoorten voor 
entertainment. Wereldwijd hebben momenteel 23 landen het 
gebruik van wilde dieren in circussen verboden.

Menodi zet zich in voor de rechten en het welzijn van  
dieren. We willen mensen bewustmaken van dierenleed en  
ze handvatten aanreiken om dierenleed te voorkomen.
Onze stichting werkt samen met bijna 30 partners, die we  
financieel ondersteunen en waarmee we een duurzame  
verbinding aangaan. Zo zijn we in staat om een netwerk  
op te bouwen van gespecialiseerde dierenopvangcentra, 
dierenambulances en deskundigen op het gebied van
dierenverzorging. Het Dierenhulpfonds van Menodi helpt  
dierenhulporganisaties bij het realiseren van projecten  
die ten goede komen aan dieren in nood.

Over Menodi

Stichting Dierentehuis Leerdam is een begrip in  
de regio. Het asiel vangt al sinds 1946 dieren op  
en is tegenwoordig gevestigd in een ruim, modern 
gebouw aan de Koenderseweg in Leerdam. 
Onlangs werd het konijnenschuurtje vernieuwd.

 

Nieuw onderkomen 
voor asielkonijnen

Elk dier telt voor 

De dieren S.O.S.
De vrijwilligers van De Dieren S.O.S. staan 7 dagen 
per week en 24 uur per dag klaar voor dieren.  
De stichting is financieel afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren, zoals Menodi. Ook alle 
opbrengsten van het ambulancevervoer komen 
ten goede aan de hulpverlening aan dieren.

“We helpen alle dieren. Of het nou een muis, vogel, kip, kat, hond, 
schaap of paard is”, vertelt Hannie Groenendijk van De Dieren 
S.O.S. Gevonden dieren gaan tijdelijk naar een opvang. Voor 
honden en katten werkt De Dieren S.O.S. met gastgezinnen. 
“Daar krijgen de dieren meer persoonlijke verzorging en aandacht 
dan als ze allemaal bij elkaar zitten. Ze blijven er totdat de eigenaar 
zich heeft gemeld of we een nieuw goed tehuis voor ze hebben 
gevonden.”
Konijnen, cavia`s, ratten en hamsters komen bij Hannie in de 
opvang, waar ze de dieren eventueel kan koppelen en herplaat-
sen. “Het is zo mooi om te zien hoe twee konijnen met elkaar 
kunnen omgaan. En als ze voldoende ruimte hebben om hun 
binkies te maken, dan is het helemaal genieten!”
Wilde vogels gaan naar Vogelopvang Karel Schot. “Van jonge 
vogeltjes van een dag oud tot roofvogels. De jonge vogeltjes 
worden warm gehouden in een couveuse en voor de roofvogels 
zijn er grote aparte hokken waar ze in kunnen vliegen.” Deze 
vogels worden na hun herstel weer vrijgelaten in de natuur, voor 
exotische vogels is er een permanente opvang met grote voliè-
res. “Die horen niet alleen in een klein kooitje te zitten, vandaar.”
Het werkgebied van de stichting is Dordrecht, Zwijndrecht, 
Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en omliggende gemeenten. 

Voor meer informatie, zie www.dedierensos.nl.
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Tot eind 2014 tapte men in Nederland bloed af van drachtige 
merries onder het mom van dierproeven. Nu halen de Neder-
landse hormoondistributeurs PMSG uit onder meer Uruguay 
en Argentinië, zodat ze de Europese dierenwelzijnswetgeving 
kunnen omzeilen. “Om meer winst te kunnen maken in de var-
kensindustrie en melkveehouderij, worden merries zwanger 
gemaakt, wordt er continu bloed bij ze afgetapt en worden 
veulens geaborteerd”, vertelt Ingrid Ramaan, inspecteur paar-
denwelzijn van Eyes on Animals.
Haar organisatie deed samen met partners Animal Welfare Foun-
dation en Tierschützbund Zürich een internationaal onderzoek. 
Dierenwelzijnsinspecteurs bezochten in Uruguay en Argentinië 
‘bloedboerderijen’ en spraken met betrokkenen. Met een ver-
borgen camera filmden ze mishandelingen van merries bij een 
Argentijns bedrijf dat grondstoffen levert voor in Nederland ver-
kochte hormoonpreparaten (zoals Syncrostim 500 en Fertipig).

Weerzinwekkend
Het hormoon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) zit 
circa van dag 40 tot 130 in het bloed van de merries. De behan-
deling van de paarden op ‘bloedboerderijen’ is weerzinwekkend: 
ze worden systematisch geschopt en geslagen, zelfs als ze 
geen kant op kunnen. Een medewerker beschrijft op camera 
hoe de ongeboren veulens kapot geknepen worden. Ramaan: 
“Want het is winstgevender om de dracht af te breken om de 
merries sneller opnieuw te kunnen misbruiken.”
Omdat de merries niet gewend zijn aan contact met mensen, 
drijven medewerkers ze met zwepen en elektrische prikstokken 

door hekken naar de plek waar bloed wordt afgetapt: 10 liter in 
ongeveer 10 minuten. Ingrid Ramaan vertelt dat er is gefilmd hoe 
de dieren met stokken op hun hoofden worden geslagen als ze 
niet verder durven te lopen. “Ook zie je hoe een merrie net zo lang 
geschopt wordt totdat ze neervalt en niet meer opstaat.”

Samen met Animal Welfare Foundation en TSB Zürich roept 
haar organisatie de Europese Commissie en het Europese 
voedsel- en veterinair bureau FVO op om de invoer van PMSG 
uit Zuid-Amerika te verbieden. “Ook vragen wij de Nederlandse 
veeartsen, varkens- en melkveehouders om hun verantwoorde-
lijkheid te nemen en af te zien van het gebruik van deze ethisch 
onacceptabele middelen.”
In Zwitserland – waar Tierschützbund Zürich op televisie de ver-
borgen camerabeelden heeft laten zien – drong de vereniging 
van varkensfokkers er bij leden al op aan om PMSG niet meer 
te gebruiken en is de maatschappij voor dierenartsen per direct 
gestopt met de import van het hormoon. Eyes on Animals hoopt 
dat Nederlandse boeren en dierenartsen dit goede voorbeeld 
zullen volgen. Alleen al in Uruguay misbruikt men duizenden, vol-
gens een geïnterviewde ‘bloedboer’ zelfs tienduizenden, merries 
voor het aftappen van bloed.

In Zuid-Amerika worden drachtige paarden systematisch mishandeld voor de productie 
van PMSG, een hormoon waarmee moederdieren in onder meer de Nederlandse vee-
industrie sneller vruchtbaar worden gemaakt. Dit blijkt uit internationaal onderzoek 
van diverse dierenwelzijnsorganisaties. Farmaceutische bedrijven verdienen grof geld 
aan PMSG-houdende middelen.

Voor meer informatie, zie www.eyesonanimals.com/nl.

Drachtige merries mishandeld  
voor vruchtbaarheidshormoon 

Paarden systematisch 
geschopt en geslagen
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Inmiddels beschikt de opvang in Krom-
menie over een eigen laboratorium en 
behandelkamer en zijn verschillende 
ruimten opgeknapt. Zo is de egelopvang 
opnieuw betegeld en kwamen er nieuwe 
bakken die makkelijk zijn schoon te 
maken en de egels meer privacy bieden. 
Ook heeft men veel spullen aangeschaft 
of vervangen, zoals mandjes, benches, 
voerschalen, microscopen, warmtemat-
ten en warmtelampen.
Daarnaast is het buitenterrein flink op-
geruimd en werd er een nieuwe, grotere 
vijver aangelegd. Maria vertelt: “Het is 
geweldig om te zien hoeveel plezier de 
vogels hieraan beleven. Ze klapwieken 
van vreugde in het water en liggen vervol-
gens op de kant in het zonnetje, waar ze 

naar hartenlust hun verenpak poetsen.” 
Het enorme plezier van de dieren geeft 
haar en de andere vrijwilligers een enorme 
kick. “We zijn ervan overtuigd dat ze daar-
door sneller herstellen.”
Minder zichtbaar zijn de aanpassingen in 
de elektriciteit of waterleidingen. Deze 
specialistische klussen heeft de vogel-
opvang uitbesteed aan bedrijven, wat 
mogelijk was dankzij de steun van spon-
soren zoals Menodi. Maar ook vrijwilligers 
van het asiel en medewerkers van bedrij-
ven in de buurt hebben belangeloos veel 
werk verricht. Daardoor is Vogelopvang 
Zaanstreek optimaal uitgerust om zieke 
en/of gewonde inheemse vogels te blijven 
opvangen en na een goede verzorging 
weer uit te zetten in de natuur.

Vogelopvang Zaanstreek blij met renovatie

‘Wij helpen dieren waar niemand zich nog om bekommert”, vertelt 
Els Adams. Zoals Mechelse herder Sugar, die zich volgens het 
asiel agressief zou gedragen. Inmiddels is ze bij Dier en Project 
en toont Sugar zich juist een allemansvriend. “Ze is ook erg voor-
komend in haar gedrag tegenover andere dieren.”
Voor ‘kwaaie Mechelse herder’ Mirakel geldt hetzelfde. De eigenaar 
van deze hond had op een forum aangegeven van het dier af te 
willen, omdat hij doodsbang voor haar was. Dier en Project nam 
contact op met de hondenbezitter en sprak af het dier op te halen. 
“We gingen gewapend met vangstok en beschermende kleding 
naar het adres. Daar troffen we in de kennel echter een van de 
liefste schepsels die we ooit zijn tegengekomen”, aldus Els.
Of neem het relaas van Jalan. Deze jonge Mechelse herder werd 
afgelopen zomer uit een auto gedumpt in de regio Utrecht en 
mocht bij Dier en Project aansterken, genezen en zelfvertrouwen 
opdoen. “Hij is inmiddels uitgegroeid tot een prachtexemplaar 
met de muil van een leeuw en het hart van een muisje en we zijn 
voor hem op zoek naar een goed tehuis.”
Deze verhalen lijken te mooi om waar te zijn. Toch stelt Els 
Adams: “We verrichten hier geen wonderen. Het is gewoon een 
kwestie van de tijd nemen en het creëren van kansen, waardoor 
dieren hun werkelijke aard kunnen laten zien. Houden van dieren 
is namelijk niet zo moeilijk, het vergt wel inlevingsvermogen en het 
sluiten van wat tijdelijke compromissen.”

Voor meer informatie, zie www.dierenproject.nl.

DIER EN PROJECT HELPT DIEREN WAAR  
NIEMAND ZICH NOG OM BEKOMMERT

Tweede kans voor 
‘kwaaie’ herders
Menodi-partner Dier en Project is een opvang 
voor mishandelde en ter dood veroordeelde  
dieren. Onlangs ontfermden Els Adams en  
haar team zich over drie herdershonden.  
Eentje werd uit de auto gedumpt, de andere 
twee honden hadden gedragsproblemen.

Voor meer informatie, zie www.vocz.nl.

Vogelopvangcentrum Zaanstreek heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de zorg en huisvesting 
voor de dieren. “Dankzij de hulp van vrijwilligers en sponsoren, waaronder Menodi, konden we  
renoveren en zijn veel wensen van ons in vervulling gegaan”, vertelt bestuurslid Maria van Driel.

Sugar

mirakel

jalan



Partners

Colofon

Dierenambulances:
•  Federatie Dierenambulances Nederland Maarn
•  Stichting Dierenambulance Nijkerk
•  Stichting Dierenambulance Doetinchem e.o.
•  Stichting Dierenambulance Ermelo/Harderwijk
•  Stichting Dierenambulance  

Zuid-West Veluwe Heelsum
•  Stichting Dierenambulance  

De Dieren S.O.S. Dordrecht
•  Stichting Pup in Nood (Puppielance) 

Amsterdam

Dierenopvangcentra:
•  Stichting Dierentehuis Leerdam
•  Stichting Dalle Noble Horse 

(hulp aan paarden in Etiopië) Haarlem
•  Stichting De Leemweg  

(opvanghuis voor rundvee) Zandhuizen
•  Stichting de Ezelshoeve Baarle Nassau
•  Stichting Reeënopvang Westerwolde  

Sellingen
•  Stichting Jasmijn (kattenopvang) Zeist

•  Stichting SOS Kit en Kat Enschede
•  Dierenasiel Sliedrecht (kattenopvang)
•  Stichting Kattenbos Lucaswoude
•  Stichting Melief (opvang van  

boerderij- en huisdieren) Sögel (D)
•  Stichting Eekhoorn en zijn vrienden  

Nijkerkerveen
•  Stichting Dierenpiramide Stadskanaal
•  Stichting Dier en Project, Nispen
•  Stichting Chaya Carcia (kattenopvang)  

Arnhem
•  Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
•  Vogelhospitaal Naarden
•  Vogelopvangcentrum Zaanstreek Krommenie

Andere organisaties:
•  Stichting Konijnenbelangen Lutten
•  Stichting Werelddierenwerk  

(steun buitenlandse asielen) Oud-Zuilen
•  Stichting Vissenbescherming Heemstede
•  Stichting Stem voor Dieren  

(educatieprojecten) Leiderdorp

De Man met kat Kalender 2016 is een leuk 
cadeau voor dierenliefhebbers. Elke maand 
poseert een mooie man met een asielkat. In de 
jaarkalender voor 2016 – de tweede editie – 
staan ook BN’ers, zoals (presentator en acteur) 
Carlo Boszhard en (radio 3 FM-dj) Mark van 
der Molen. 
Mark was eveneens aanwezig tijdens de lan-
cering van de kalender tijdens het grootse 

benefietevenement ‘Merz 4 Catz’, op 27 sep-
tember in Dordrecht.
Dankzij de belangeloze inzet van alle betrok-
kenen en sponsoren komt tweederde van de 
verkoopprijs van 15 euro ten goede aan de 
asieldieren.

Voor meer informatie over (het bestellen van)  
de kalender, zie www.manmetkatkalender.com.

Stichting Menodi

Donateursinformatie
De donateursadministratie is
ma. t/m vr. van 9.00-12.30 en 
13.00-16.00 uur te bereiken op 
0900-9006366 (geen extra kosten).
Donateurswijzigingen kunt u
doorgeven door:
1.  Een formulier in te vullen op 

de donateurspagina van onze 
website www.menodi.nl.

2.  Een briefje te sturen naar 
Donateursadministratie Menodi, 
Postbus 6114,  
7503 GC Enschede.

3.  Te e-mailen naar 
donateur@administratiemenodi.nl.

Secretariaat
Graafseweg 274 (kamernr. 2.16)
6532 ZV Nijmegen
Telefoon: 085-8768698
E-mail: info@menodi.nl
www.menodi.nl

Redactie
Martine de Klein
Jeroen Koedam

Ontwerp & realisatie
Mooilucht, Hengelo

Druk
Prevoo, Ruinen

Digitale versie
In plaats van een papieren  
uitgave van dit tijdschrift kunt  
u ook uitsluitend een digitale  
versie ontvangen. Dat bespaart 
ons geld, zodat we meer dieren 
kunnen helpen. Kiezen voor  
digitaal kan via de banner op de 
homepage van onze website: 
www.menodi.nl.

Om het milieu te sparen is deze nieuwsbrief
gedrukt op kringlooppapier. De sealing is 
gemaakt van polyethyleen en kan worden  
gerecycled. Voor meer informatie kijk op:
www.plasticheroes.nl.

Cadeautip! 

Man met kat 
Kalender

De Man met kat Kalender 2016 werd onlangs feestelijk gelanceerd.  
Stichting Menodi ondersteunt dit initiatief van partner Dierenasiel Sliedrecht.  
De opbrengst gaat naar dierenhulporganisaties die de kalender verkopen.


