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Jaargang 2012 - Oktober

Persoonlijke ervaringen binnen de
Dierenstichting
Ik kon geen stage vinden in het 3de jaar en ik
ging naar Heerlen naar de Oranje Nassaustraat
waar in de straat een bedrijf was waar stageplekken worden gezocht. Zij hadden
Dierenstichting Hope voor me gevonden en daar
ben ik toen ook naar toegegaan. Ik moest 30 uur
stage lopen bij hun en het was zeer leuk. Nu zit
ik in het 4de jaar en ik ging nog eens bij hun
stage lopen maar nu was het voor een periode
van 3 weken buiten de weekenden om en dat
heeft mij nog beter bevallen.

Meteen wilde ik mij daarvoor inschrijven, want
ik zag al die lieve diertjes en ik wilde ze heel
graag helpen. Petra (kende ik toen nog niet) gaf
me hun e-mail en alle informatie en ik was klaar
om naar huis te gaan om een mailtje te schrijven
en op te sturen.
Later kreeg ik van Samira antwoord en van het
één kwam het ander. Ik ben toen bij de
DierenstichtingHope gekomen en ik heb er geen
moment spijt van gehad! Het was en is geweldig!
Milou Geurts

Fun Corner: uit balans

Sylvana Baggen
De maatschappelijke stage-plekken stonden voor
de deur en we mochten gaan kiezen. Spannend
en veel keuze, maar ik wist dat ik iets met
dieren, kinderen of iets met de natuur wilde
gaan doen. Dus liep ik rond in het cultuurhuis en
zag een tafeltje voor een scouting. Ik wilde daar
wel eerst naartoe gaan maar als ik bij een
scouting zou gaan dan liever uit eigen keus.
Verder zag ik iets van de politie, gemeente huis,
Dierenstichting Hope en voor kinderen.
Het meeste trok me niet erg naar hun toe
behalve één, dus ik ging bij de dierenstichting
kijken en ik was meteen verkocht.

(Wim en Ritzke) Ritzke heeft extreme artrose,
maar als het om eten gaat kost het moeite om hem
te behandelen en ben je zo uit balans gebracht.
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Interview van de maand:

11. Wat vind je het leukste qua
werkzaamheden?
Iets met mijn handen kunnen maken,
opbouwen etc.

12. Welk dier van de stichting is jouw
favoriet? En waarom of Werk.
Die lieve grote paardenogen die je liefdevol
aankijken / Iets met mijn handen kunnen
maken, opbouwen etc.

13. Wat is jou mening over de
stichting?
Mensen waar het hart op de goede plek zit

1. Muziek voorkeur
Hardcore / Dup-Step

2. Lievelingseten / -kleur
Spaghetti / Pizza - Army

3. Hobby’s
Tekenen / Gamen

4. Hekel aan
Oneerlijkheid

Personalia

14. Wat vind je het minst leuke of
niet leuk om te doen qua
werkzaamheden?
Ik zou het nu niet meer weten

15. Tot slot: “Als je één wens zou
mogen doen, wat zou dit dan
zijn”?
Gelukkig zijn en dat geluk ook kunnen delen
met de dierbaren om mij heen.

5. Volledige Naam
Carlo, Danny Korver

6. Geboortedatum / plaats
27-04-1976 te Heerlen

Aatos Beck

7. Woonachtig (heden)
Landgraaf (Oud-Nieuwenhagen)

8. Functie binnen de stichting
Dierenverzorger / klusjesman

9. Hoe ben je bij DierenstichtingHope
begonnen
Via de vrijwilligerscentrale

10. Hoelang ben je al werkzaam voor
de stichting?
Ongeveer drie maanden

Verzin een naam uitslag
Voor de 3 konijntjes.
1. Scarface
2. Huppeltje
3. Blondie
Voor de ganzen zijn deze namen uitgekozen:
1. Kwik
2. Kwek
3. Kwak
Zie vorige Nieuwsbrief (volgorde) , Er zijn nu
weer een aantal dieren blij dat zij weer bij een
naam genoemen kunnen worden.
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Wist u dat
CAVIA'S:

KONIJNEN:

Zelf geen vitamine C kunnen aanmaken, en dus
dagelijks verse groente en/of fruit nodig
hebben?

Jaarlijks een vaccinatie bij de dierenarts nodig
hebben?

Ook hooi, krachtvoer en schoon water horen bij
hun dagelijks menu.
Niet teveel sla en koolsoorten mogen hebben?

Hooi , krachtvoer, groente en fruit en schoon
water nodig hebben?
Niet teveel sla en koolsoorten mogen hebben?
Het liefst een grote ren hebben i.p.v een kooi?

Groepsdieren zijn, en NOOIT alleen in een kooi
gehouden mogen worden?

Gemiddeld 7-8 jaar worden?

De beste combinatie is een gecastreerd
mannetje met 1 of meerdere vrouwtjes?

Als ze in de winter buiten blijven een tochtvrij
hok met nachthok moeten hebben met een
dikke laag hooi?

Gemiddeld 5 – 6 jaar kunnen worden?
De nageltjes regelmatig geknipt moeten worden
?
Graag een plekje hebben om te schuilen? Bv
huisje of kartonnen doos op de kop zetten en
een opening erin knippen. Ook een regenpijp
( zonder scherpe randen, en breed genoeg) om
doorheen te lopen vinden ze leuk.
In de winter niet buiten kunnen blijven?

En dagelijks gecontroleerd moet worden of de
waterfles niet bevroren is?
Hun tanden regelmatig gecontroleerd moeten
worden? Soms zijn ze te lang en kunnen
hierdoor niet eten. Een bezoek aan de dierenarts
is dan noodzakelijk.
Ook graag een vriendje of vriendinnetje hebben?
De beste combinatie is een gecastreerd
mannetje met een vrouwtje.

Aline Denne
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Dierengedichten
Als ik jou zie
Als ik jou zie maakt mijn hart een sprongetje
Jij rent met je bekje open hijgend zie ik je
tongetje
Jij kwispelt en danst om me heen
Ik gooi in de verte een stuk been
Vrolijk rennend breng je het weer bij mij
terug
Blij kijkend of ik het pak heel vlug
Dagelijks loop ik met jou naar buiten
Vaak ben je niet te stuiten
Soms kom je een vriendinnetje tegen
Jij snuffelt om haar heen
Wordt je vriendinnetje verlegen
Zij wil er vandoor blaft heel gemeen
Vrouwtje aait haar heel zacht
Jij bekijkt het tafereel en wacht
Ik ga met jou weer lekker rennen
Op het pleintje bij de dennen
Als jij je rondjes hebt gerend
Word je thuis ook nog eens lekker verwend
Door Mimie onze zwarte kat
Je mag in haar zachte mandje liggen
En op haar roze mat
Mimie kruipt tegen je aan je zou haast
stikken
Met liefde likt ze jou hondenvacht
Jij geniet van zoveel katten macht
Dan kruipen jullie dicht tegen elkaar aan
En is het voor even dat kat en hond slapen
gaan!
Echte Liefde
Mocht ik je ooit kwijtraken,
Weet dan dat ik van je hou.
Mocht ik je ooit verliezen,
Weet dan dat ik nooit zonder je wou.
Mocht ik je ooit pijn doen,
Weet dan dat ik het niet meen.
Mocht ik je ooit kwetsen,
Weet dan ik heb geen hart van steen.

Mocht ik je ooit afstoten,
Weet dan dat ik niet zonder je kan.
Mocht ik je ooit wegsturen,
Kom dan alsjeblieft achter me aan

die 2 lieve paardenogen
Als 2 paardenogen je aankijken
en zeggen dat het niet meer gaat.
Die 2 ogen die zeggen ; Het is het niet meer
waard.
Moet je hem dan laten gaan?
Of moet je dan dat paard laten lijden totdat
hij van de pijn vergaat.
Als 2 paardenogen je willen vertellen dat dit
het einde van alle avonturen zal zijn.
Als 2 paardenogen je willen vertellen;
Tegen deze ziekte helpt geen enkel medicijn.
Laat me maar gaan.
Laat me los.
Hoe moeilijk het ook is.
Zo is het en zo moet het zijn.
Ook al doet het je zoveel pijn.

Hert
Ik knijp mijn ogen dicht,
om het nog beter te zien,
zou ik het toch wel durven,
iets dichterbij komen misschien?
Zou ik hem kunnen aaien,
of rent die dan zeker weg,
ik kan het risico niet nemen,
want dan heb ik wel pech.
Maar het beest eens aaien,
over zijn mooie vacht,
aan zijn gewei eens voelen,
aan zo`n scherpe punt, heel zacht.
En hem in zijn ogen kijken,
die donker zijn, en trots,
en een foto van hem maken,
als hij heel deftig staat op het puntje van een
rots.
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Baasje terug gevonden

Nieuwe weide De Kakert

Met hulp van dierenarts Davy Wertz hebben
wij de eigenaar van deze hond “Sting” op de
avond van 9 oktober terug gevonden.

Collie in Nood wandeling op
30 september 2012

Jijzelf, Veronique Pattijn en 7 anderen
vinden dit leuk. 4 keer gedeeld
Marlou Keulen Wat een prachtige foto!!
Hetty Zillekens De hondjes en baasjes
hebben genoten die dag!!!
Bron: Facebook

Photo’s: C. Korver
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Nieuwe aanwinst de
weidehaan PINO

Oudste v.s. jongste

De oudste van de stichting ! HANZ Hansi
Mensen die op bezoek waren hadden dit
diertje gevonden, omdat zij uit Eygelshoven
kwamen was de telefoon snel bij de hand en
het contact was gemaakt.
Zij onderbraken hun vakantie en brachten
pino naar de weide in Eygelshoven, maar
omdat Pino nog zo jong was hebben wij hem
bij ons thuis geplaatst.
Hij vind de konijntjes en de cavia’s leuk en
samen huppelen zij overdag in de tuin en ‘savonds in het hok.

Hanzi is +- 36 jaar oud en verbrengt zijn
levensavonden bij Braunie, Snoepy, Amigo
en onze Boris.
Voor 3 jaar heeft hij Naomie nog steeds
zweet op haar voorhoofd weten te brengen,
maar nu heeft hij af en toe toch wat
kwaaltjes. Maar het leven vind hij nog echt
geweldig Dat zien jullie toch wel? (steekt
zijn tong uit) Alsof hij wil zeggen:’Ik voel
mij echt niet so oud als dat ik ben... hihihi”

Nieuwe vrijwilligers
Carlo, Stijn, Annemie, Leon, Conrad
& Latoya

Gestopt bij de stichting
Petra en Pascal Bremen, wij wensen jullie al het
beste toe en bedankt voor de hulp die jullie onze
Stichting en ons geboden en gegeven hebben.
Hulp van Dierenlot Noodfonds

Onze toekomst !!!!!!!
De jongste vrijwilliger van de stichting is
Dilano en hij is in oktober 3 jaar oud
geworden, maar werkt als een oude.
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Hulp bij sponsoring

Heeft u oud ijzer zoals kachels, geisers,
radiatoren enzNeem contact met ons op,
we komen het graag ophalen!

Met dank aan:

Wij zijn blij dat Dierenlot ons geholpen heeft met
stroompalen en het repareren van de bus van de
stichting. Zonder deze zou de op eerste plaats de
onkosten binnenhalende factor die van belang
zijn voor o.a..het ophalen van oudijzer, mest
wegbrengen, Hooi en stro, watertonnen etc. niet
hebben kunnen behalen. Ook met de helpende
handen Mario en Carlo en familie met het water
vullen. Bedankt voor alle hulp

Hebben jullie een leuk verhaal voor de volgende
maand? Stuur dan een mailtje op naar
Aatos Beck: dierenstichtinghope@live.nl

hallo luisteraars
www.denederlandsehits.listen2myradio.com
werkt samen met www.dierenstichtinghope.nl
wij gaan dierenstichtinghope helpen wij zoeken
nog donateurs en sponsors die
dierenstichtinghope willen helpen welkom op
de nieuwe internetradio hier hoort u alleen de
oudste en de nieuwe en duitse slagers we
hebben ook een chatbox kijk op
www.gratiswebchat.net/chat/denederlandsehits
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Doelstelling:
Het organiseren en bijwonen van evenementen
Dierenstichting Hope is opgericht met als doel

om voorlichting en geld in te zamelen (dit geld zal

het opvangen van paarden en andere kleine

gebruikt worden voor de algehele verzorging voor

dieren die verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn.

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

Tevens vangt Dierenstichting Hope paarden en

ophalen en zorg te dragen voor een schoner

andere kleine dieren op die elders om wat voor

milieu.

reden dan ook niet (meer) terecht kunnen.
Dinsdag, woensdag “Kinderdag” Jongerendag
Het is mogelijk een band aan te gaan met één of

(als er grotere groepen zouden zijn, kunnen er

meer van onze dieren door middel van adoptie.

meer dagen worden ingepland) Om informatie te

Dat wil zeggen dat u ons helpt de onkosten voor

geven en scholen te bezoeken door inhoud van

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

de Dierenstichting in samenwerking met de

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

dierenarts kenbaar te maken. Educatie en

brengen. U krijgt hiervoor een adoptie-certificaat

interactie waar de kinderen ook vragen kunnen

met foto van het dier.

stellen en beantwoord zullen worden.

Werven van nieuwe donateurs, sponsoren,

Dierenstichting Hope die met hun Dieren, naar

vrijwilligers (o.a. ook de gehandicapte medemens

het doel NO KILL leven. (non Profit)

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

Bemiddeling en opvang van
paarden en kleine dieren in nood

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

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

bieden op hun oude dag.
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Kinderhoek
Boerderijdiertjes Kleurplaat
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