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Jaargang 2012 - November

Persoonlijke ervaringen binnen de 

Dierenstichting  

Ik heb het eerste gehoord van de Dierenstichting 

Hope via mijn buurvrouw Bernadette. En toen 

las ik een artikel in de Langraaf Courier en daar 

stond ook een telefoonnummer bij vermeld. Ik 

heb toen gebeld om te informeren en een 

afspraak te maken.  

Wim heeft mij die zondag gebeld en alles 

uitgelegd, zover het kon in die korte tijd. Had 

toen al gezegt dat mijn handen jeuken om weer 

aan de slag te kunnen gaan en iets te kunnen 

betekenen voor de zwakkere dieren en helpen 

wou waar ik kon, omdat ik sinds een half jaar 

veel vrije tijd heb.  

Zelf heb ik vier katten en twee honden dat 

allemaal dieren waren die hulp nodig hadden. En 

had het gevoel dat ik wat meer/moest doen en 

financieel niet meer dieren kan opnemen, heb ik 

het buiten de deur gezocht en gevonden.  

De Dierenstichting Hope doet wat zij voor de 

dieren die ons hard nodig hebben en dat trok mij 

aan. Maar ik moet wel oppassen dat ik niet 

alleen het leed maar ook de mooie dingen van 

de natuur zie. Elke donderdag zoals ik het zie, zal 

ik als vrijwilliger naar de Laura gaan om de 

dieren te verzorgen.  

 

 

Dan krijg ik weer een beetje hoop en hoopte dat 

ik ook wat meer kon doen. Maar zoals alles in de 

wereld draait om geld,waar ik helaas niet genoeg 

van heb. Heb ik wel genoeg liefde en aandacht 

die ik graag wil geven. 

Annemie (Ook te lezen in het vernieuwde 

Nieuwsbrief van December) 

 

Jongerenvergadering 
  

 

De 2de vergadering was ingedeelt als 1x keer de 

ouderen en 1x de jongeren . Wij willen nog van 

harte Westernstabel tim en coor bedanken voor 

het gebruik van de kantine in brunssum. 
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 Interview van de maand: 

 
 

1. Muziek voorkeur 
      Rock / Folk / Metal / Ballad etc. 

 2. Lievelingseten / -kleur 
       Maksalaatikko (leverovenschotel / Fins) 
       Bordeaux, zwart, terracotta & wit 

 3. Hobby’s 
       Tekenen, Gamen, schilderen, gitaar en zang, 
       Componeren, filmen & fotografie 

 4. Hekel aan 
       Onduidelijkheid, verassingen, stress, haast 

  

Personalia 
 
5. Volledige Naam 
     Aatos Ylermi Matheus, Beck  

6. Geboortedatum / plaats 
      12-02-1973 te De Bilt 

7. Woonachtig (heden) 
      Heerlen  
 
 

 

  

8. Functie binnen de stichting 
      Internetsite (WP)/ fotografie / nieuwsbrief /  
      Hyves / Twitter beheerder, Facebook  
      http://dierenstichtinghope.wordpress.com           

9. Hoe ben je bij DierenstichtingHope         
     begonnen 
      Via de vrijwilligerscentrale en Anjo bij  de 
      Dierenstichting Hope in gesprek en overleg. 

 

10. Hoelang ben je al werkzaam voor            
       de stichting? 

        Vanaf 06-01-2012 

11. Wat vind je het leukste qua 

werkzaamheden? 
Verantwoordelijkheid en zelfstandig aan 

iets kunnen werken, maken en opbouwen 

o.a. Nieuwsbrief, foto’s etc. 

12. Welk dier van de stichting is jouw 

favoriet? En waarom of Werk. 
Vanessa R.I.P. 26-06-2012. Was een 

merrie van 11 jaar en had nog heel graag 

een mooie videoclip met haar willen 

maken rijdend door de bossen of heide. 

13.  Wat is jou mening over de 

stichting? 
Mensen met goede bedoelingen 

14.  Wat vind je het minst leuke of 

niet leuk om te doen qua 

werkzaamheden? 
Dead lines / stress 

15. Tot slot: “Als je één wens zou 

mogen doen”? 

Liefde en gelukkig zijn, ook voor de 

dierbaren om mij heen.                                                            

                                           Aatos Beck 

 

http://dierenstichtinghope.wordpress.com/
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Twee nieuwe kippen 
 

 
 

Er zijn twee nieuwe kippen op het 
terrein gekomen en waar zij vandaan 
gekomen zijn weten wij niet? 
 

 

Foto’s: Annemie 

 
In de volgende nieuwsbrief meer 
hierover. 

 
 
 

Dierenstichting Hope 

Dit is wat wij proberen bij ons stichting aan 

de mensen door te geven dat men een 
eenheid en het vertrouwen kan opbouwen 
met een vriend (het paard). 

 
Paarden zijn heel slim en voelen iedere 

emotie. 
 
Ons dieren bij de stichting hebben heel veel 

geduld nodig voor alles wat hun is gebeurt, 
weer vertrouwen in de mens terug te 

krijgen. Het begint met veel grondwerk en 
het laatste van de video word door snoepjes 
bij ons gedaan niet met trapjes tegen de 

hoef.  
 
Slidings en stoppen zo erg gaat bij de 

stichting diertjes niet. Logisch maar zonder 
zadel en hoofdstel... allen in de wei. Jammer 

genoeg hebben wij geen lokatie met een 
goede bak om dit meer te kunnen doen. 
 
Bron Facebook: dierenstichtingHope 
 

 

In het kort 

Knoerje het zwijntje heeft twee 
dierenarts bezoeken achter de rug.  

De eerste keer waren alle mannelijke 
vrijwilligers aanwezig om haar vast te 

houden, maar dat was toch niet nodig en 
met een speciale spuit van de dierenarts de 
Korenwolf ging het prima. Na de 2de spuit 

was het al veel beter geworden. 

Verhuizing naar het winterkwartier van 

Ritzke, Nadrus, Zazou, Boris, Hansi, Brauny, 
Snoep en Amigo. 

 

 

http://www.facebook.com/dierenstichting.hope
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Dierengedichten 

Oortjes kijken je met ogen aan 

ze galopperen 

springen gaten in de lucht 
verbaasd en opgetogen  

klap ik voor deze klucht 
 
zie hoe een vogel vlucht 

wordt opgejaagd door dampend  
bruin dat nu de sporen krijgt  

en hinnikend het rit aanneemt 
 

ik kijk het hoefgetrappel na 
schoften deinen staarten slaan 
de trotse nekken met de manen 

oortjes kijken je met ogen aan 
 

de groene heuvel met het stukje land 
waarop de paarden grazen 
ze horen bij mijn jeugd aan die  

herinnering heb ik mijn hart verpand  

 

Geen sneeuwpret voor de kat 

Sjakie mijn kat ging net naar buiten 

en zag voor het eerst een dik pak 
sneeuw, 

na even aarzelen is hij niet meer te 
stuiten 

en hij vliegt naar buiten als een 
volwassen leeuw. 
 

Maar dan blijkt de sneeuw wat te koud 
voor Sjaak 

en hij vliegt met een rotgang naar 
binnen, 
de sneeuw valt bij Sjakie toch niet in de 

smaak, 
hij ligt liever met zijn kont op de kachel 

te spinnen.  

 

Hallo allemaal 

 

Vandaag heb ik kennis gemaakt met de 6 

jarige jonge hollandse herder timmie... 

Hij was op zoek naar een gouden mandje 

waar hij de rest van zijn leven mag genieten. 

Onlangs is zijn huidige baas overleden, 

waardoor Timmie bij een goede vriend 

terecht gekomen is, maar aangezien deze 

vriend op leeftijd is en zelf minder valide 

is,kan hij het niet opbrengen om de 

dagelijkse wandelingen met timmie te doen 

waar hij recht op heeft... 

Timmie is een gepensioneerde 

bommenzoeker van het leger geweest. 

En is dus zeer goed afgericht hij kent alle 

commando's en luistert dus heel goed. 

Hij is ook heel vriendelijk naar andere 

mensen toe maar is geen kleine kinderen 

gewend. Hij is echt trouw aan een vaste 

baas. En heeft alle inentingen enz. gehad. 

Hij is geen katten gewend zover als duidelijk 

is want de katten in de buurt verjaagd hij. 

Hij loopt buiten gewoon los in wandelgebied 

en gaat ook niet op andere honden af, hij 

houdt het bij zichzelf. 

groetjes joyce 

(p.s. Onlangs bemiddeld en naar Zeeland ) 
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Bella 

 
Beste medewerkers van Dierenstichting Hope, 

Bella alweer één jaartje bij ons, toen ze kwam 
heb ik haar gekoppeld met Bommel na enige tijd 
ging dit goed, maar helaas werd Bommel na een 
half jaartje samen te zijn geweest ziek en moest 
worden ingeslapen. Toen zat ze weer alleen, ik 
heb haar toen geprobeerd met een nieuwe ram 
te koppelen, maar na 2 mnd. proberen bleef ze 
vechten en wilde ze hem niet accepteren, weer 
een andere ram geprobeerd dit wilde ook niet 
lukken.  
Daarna heb ik 2 tamme konijnen in het bos 
gevangen ( die mensen hadden uitgezet !!!) dit 
bleken ook 2 rammen te zijn, ook dit geprobeerd 
maar helaas Bella blijft vechten. Ze vecht zelfs 
nog met de Franse hangoren als die bij haar in 
de buurt komen ( door de draad ) en dit heeft 
uiteindelijk geleid dat ze een gescheurde lip had, 
toen heb ik haar naar binnen gehaald ivm open 
wond en vliegen !!  
Nu enkele weken verder wil Madam Bella niet 
meer naar buiten ligt nu regelmatig languit op de 
bank voor de kachel en dit bevalt haar beter 
schijnbaar !! Naar buiten wil ze niet meer als je 
haar oppakt en naar buiten loopt gaat ze 
stressen loop je weer naar binnen is ze weer 
rustig, en als de deur open staat gaat ze ook niet 
naar buiten. Wat een heerlijk leuk konijn en nu 
heeft ze de vrijheid binnen en leeft ze tussen de 
honden in en daar heeft ze geen problemen 
mee.  
 

Met vriendelijke groet, 
Sandra Houppertz  
En een knuffel van Bella  

Met dank aan: 

         

  

 

 

 

 

 

      
 

http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/bocrunaam4.jpg
http://dierenstichtinghope.files.wordpress.com/2012/01/kleintierpraxis_wertz_logo.jpg
http://tupalo.com/en/eben-emael/dierenartspraktijk-de-korenwolf
http://www.landgraaf.nl/inwoners/vrijwilligerscentrale_3391/
http://www.maatschappelijkestage.nl/
http://www.collie-in-nood.com/
http://www.paardenzorg.com/
http://euro-pas.de/
http://www.anbi.nl/
http://www.dier.nu/
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Doelstelling: 

Dierenstichting Hope is opgericht met als doel 

het opvangen van paarden en andere kleine 

dieren die verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn. 

Tevens vangt Dierenstichting Hope paarden en 

andere kleine dieren op die elders om wat voor 

reden dan ook niet (meer) terecht kunnen. 

 

Het is mogelijk een band aan te gaan met één of 

meer van onze dieren door middel van adoptie. 

Dat wil zeggen dat u ons helpt de onkosten voor 

de totale verzorging van het dier (o.a. voer, hooi, 

stro, wei, dierenarts, medicijnen etc. ) bij elkaar te 

brengen. U krijgt hiervoor een adoptie-certificaat 

met foto van het dier. 

 

Werven van nieuwe donateurs, sponsoren, 

vrijwilligers (o.a. ook de gehandicapte medemens 

en de mensen die in een isolement zitten een 

zinvolle bezigheid te bieden en te halen / 

daginvulling d.m.v. het verzorgen van dieren) en 

stageplaatsen te creëren om ons werk van het 

opvangen en herplaatsen door te kunnen laten 

gaan. 

 

De stichting verzorgt en ondersteund ook voor 

opvang, zorg en herplaatsing op gastgezinbasis  
van dieren van zieken en overleden mensen. De 

dieren worden pas herplaatst als ze volledig 

hersteld zijn. En hierdoor een gelukkig leven te 

bieden op hun oude dag. 

 

 

 

Het organiseren en bijwonen van evenementen 

om voorlichting en geld in te zamelen (dit geld zal 

gebruikt worden voor de algehele verzorging voor 

de dieren) Tevens milieu zaken d.m.v. oud ijzer 

ophalen en zorg te dragen voor een schoner 

milieu. Dinsdag, woensdag “Kinderdag” 

Jongerendag (als er grotere groepen zouden zijn, 

kunnen er meer dagen worden ingepland) Om 

informatie te geven en scholen te bezoeken door 

inhoud van de Dierenstichting in samenwerking 

met de dierenarts kenbaar te maken.  

 

Educatie en interactie waar de kinderen ook 

vragen kunnen stellen en beantwoord zullen 

worden. 

 

Dierenstichting Hope die met hun Dieren, naar 

het doel NO KILL leven. (non Profit) 

Bemiddeling en opvang van 

 

paarden en kleine dieren in nood 

 
 
 

 
 

Italiëlaan 85 – 6414 TM Heerlen 
http://dierenstichtinghope.wordpress.com 

 

http://dierenstichtinghope.wordpress.com/
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Kinderhoek 

Paardrijden Kleurplaat 


