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EDITORIAAL

Beste leden,
Beste dierenvrienden,
Hier zijn we dan met de eerste uitgave van het nieuwe jaar maar ook met mijn eerste nummer als nieuwe afgevaardigd-bestuurder van de Blauwe
Wereldketen.
Ik hoop dat 2018 veel vreugde en geluk met zich mee zal brengen zowel voor u als voor uw viervoeter.
Ook hoop ik dat deze uitgave van “De Keten” u evenveel zal boeien als de vorige edities.
In het begin van dit jaar hebben velen van jullie al hun lidgeld gestort, waarwoor onze oprechte dank, maar spijtig genoeg heeft niet iedereen dit al
gedaan. Indien u in deze publicatie een overschrijvingsformulier terugvind wil dit zeggen dat u uw lidgeld voor 2018 nog niet betaald heeft. Kan ik op
u rekenen om dit in orde te brengen? Op pagina 5 kan u een kader vinden met de bedragen van de lidgelden alsook de betalingsvoorwaarden. Onze
vereniging en ook onze vrienden de dieren hebben uw financiële steun broodnodig want zonder deze is niets mogelijk!
Ik wens u reeds veel leesplezier en een vrolijk Paasfeest.

Nathalie VANHINDERDAEL
Afgevaardigd-bestuurder
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DE ALGEMENE MISVERSTANDEN OVER KATTEN
Over katten blijven enkele hardnekkige vooroordelen de ronde doen. Sommige kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.
Hij drinkt, drinkt nog wat meer en gaat heel ontspannen door met drinken. Melk! Zijn baasje Christiaan zit ondertussen in zijn luie stoel voor de televisie en vindt
de melk drinkende kat de normaalste zaak van de wereld. Tot een onaangename geur plotseling zijn neus prikkelt. De kat is allang gestopt met drinken. Hij is ook
niet bij zijn melkbakje te vinden. Eerder in het epicentrum van de onaangename geur.
1. Katten drinken melk
Ervaren kattenbezitters weten precies wat er dan gebeurt: de kat heeft na het drinken van melk last van diarree. Ook vandaag de dag is de misvatting dat katten
melk zouden moeten drinken nog steeds actueel. Fout! Vers water is voor alle katten de beste keus. Alleen pasgeboren kitten hebben nog het enzym dat nodig
is voor de vertering van melksuiker (lactose).
2. Katten zijn eenlingen
Katten zijn zeer uitgesproken persoonlijkheden. De één zit graag alleen op zijn favoriete uitkijkplaats en houdt zijn omgeving bijna argwanend in de gaten. De
ander spreekt altijd af – ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds – met vriendjes, meestal broertjes en zusjes of katten die hij al jarenlang kent. De reden waarom we het
gedrag van katten verkeerd inschatten? Als ze ’s nachts wegsluipen, kunnen we niet zien dat ze zich anders gedragen als we van hen zijn gewend. Katten solitaire
dieren noemen is dus fout.
3. Katten zijn waterschuw
Katten zijn niet bang voor water, ze willen alleen niet nat worden. En dat om de simpele reden dat hun vacht dan nat is. Dat hindert katten als ze snel moeten zijn
en zich soepel moeten bewegen, bijvoorbeeld tijdens het jagen of als ze op de vlucht zijn. Daarom worden katten niet graag nat. Een wandelaar is ook niet graag
met natte kleren onderweg, toch? Maar als een kat eenmaal in het water is, kan hij uitstekend zwemmen.
4. Katten zijn kleurenblind
Het klopt dat katten minder kleuren zien dan wij. Ze zien alleen schakeringen van blauw-paars en groen- geel. Katten zijn er echter niet op aangewezen om veel
kleuren waar te nemen. Hun specialiteit is veel meer het registreren van snelle bewegingen. En dat kunnen ze uitstekend: in vergelijking met de mens kunnen de
hersenen van katten meer visuele beelden van een bewegingsverloop onderscheiden. Anders zou het onmogelijk zijn om een razendsnelle muis te vangen. Hun
ruimtelijke oriëntatie is beter en ze hebben een groter gezichtsveld. En, katten kunnen met extreem weinig licht ook nog in kleur zien. Wat dit betreft beschikt
de kat over een geniale uitvinding van de natuur die tapetum lucidum wordt genoemd. Dit is een licht reflecterende laag die
binnenvallend licht weer terug naar de zincellen van het netvlies stuurt. Zodoende verdient de ‘lichtopbrengst’ van het oog van
de kat het predicaat ‘uitstekend’. Maar ook katten zijn in een stikdonkere nacht blind – een heel klein beetje licht hebben ze wel
nodig om iets te kunnen zien.
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DE ALGEMENE MISVERSTANDEN OVER KATTEN

5. Katten worden te dik na hun castratie
Net als bij mensen hebben ook bij katten de hormonen veel invloed op het gewicht. Door castratie verandert de hormoonhuishouding, de kat gebruikt dan
minder energie. Dus, als een kat na de castratie op dezelfde wijze wordt gevoerd als voor de ingreep, zal hij hoogstwaarschijnlijk dikker worden. In dit geval
moet de kattenbezitter aan de noodrem trekken en ervoor zorgen dat de kat de geschikte hoeveelheid voer krijgt.
6. Katten komen altijd op hun pootjes terecht
Het is een fascinerend schouwspel dat het leven van veel katten heeft gered. Wie ooit heeft gezien hoe een kat achterwaarts van iets naar beneden valt, die zal
na de eerst schrik een zucht van verluchting slaken. Want tijdens de val brengt de kat zich met behulp van zijn uitstekende evenwichtsorgaan in minder dan
één seconde zo in een positie dat hij op zijn vier pootjes terechtkomt. Eerst draaien de kop en de voorpoten zich bliksemsnel en daarna wordt het achterwerk
met behulp van de als roer fungerende staart gedraaid.
Dit is echter alleen mogelijk als de valhoogte niet te gering is, want anders lukt het ook de lenigste katten niet om zich op tijd om te draaien. Als katten van
grote hoogte vallen, bereiken ze na zo’n 30 meter hun maximale snelheid: zwaartekracht en wrijvingskracht zijn dan aan elkaar gelijk. Tot dat moment houden
de dieren hun poten reflexmatig omlaag gericht. Merken ze dat ze met een constante vaart omlaag beginnen te zoeven (zo’n 97 km/uur), dan spreiden ze
hun poten. Daarmee neemt hun weerstand toe (en de valsnelheid dus af), én ze vangen de dreun niet meer alleen met hun pootjes op, maar met heel hun
veerkrachtige lichaam, wat de schade beperkt. Daarom is het voor een kat minder erg om van de achtste verdieping te vallen dan van de zevende – die laatste
komt grofweg overeen met de ‘pootjesgrens’ van 30 meter.
7. Alleen katers sproeien
Markeren ofwel sproeien dient voor de communicatie. Katten delen soortgenoten op die manier mee: “Opgelet, dit is mijn territorium.” Beide geslachten
hebben territoria die qua grootte verschillen. Dientengevolge markeren niet alleen de katers maar ook de poezen.
8. Een spinnende kat is altijd gelukkig
Absoluut niet! Uiteraard voelen spinnende katten zich meestal erg op hun gemak. Maar het zo geruststellend overkomende spinnen heeft ook andere oorzaken. Het kan een signaal zijn dat de kat honger of dorst heeft. Bovendien reageren katten zeer gevoelig op stemmingen. Ze kunnen ook spinnen als ze voelen
dat er onheil dreigt of er verdriet in de lucht zit. En als ze ziek zijn, proberen veel katten zichzelf door te spinnen van de pijn af te leiden.
9. Katten zijn niet op te voeden
Op sommige mensen komen katten over als dieren die eigenzinnig zijn en hun gedrag nooit veranderen. Maar dat klopt niet. Alles hangt van het baasje af, die
de juiste methoden voorzichtig moet toepassen. Katten zijn heel gevoelig als het gaat om instructies en opvoeding. Maar met liefde en geduld leren ze snel en
effectief. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan hoe katten worden opgevoed om hun behoefte op de bak te doen. Dit lukt het best met beloningen: met aaien, met
een lekkernij of extra veel aandacht als je kat daar oren naar heeft. Wie het fijne neusje van de kat in een plasje of hoopje duwt als hij zijn behoefte eens op een
andere plek in huis heeft gedaan, kan het vergeten. Dit is het bewijs dat je katten wel degelijk kunt opvoeden. Ze zouden zich er anders niets van aantrekken
dat ze vanwege de kattenbak onrechtvaardig worden behandeld, toch?
Overgenomen uit “Hart voor Dieren” – november 2015
Met onze oprechte dank!
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LIDGELDEN 2018
Aan al onze leden, sympathisanten, dierenvrienden,.. Vergeet niet dat zonder uw steun niets mogelijk is.
Zonder u geen acties, geen campagnes, geen vooruitgang. Daarom vragen wij u om ook in 2018 aan onze dieren te denken.
Lidgelden en giften zijn steeds welkom op volgend rekeningnummer: BE25 2100 4231 4482 of BE59 0000 0380 5026
De bedragen van de lidgelden blijven ook dit jaar onveranderd:
• Aansluitend lid
€ 15,00
• Beschermend lid
€ 20,00
• Erelid
€ 40,00
U kan ons ook helpen door een maandelijkse storting te doen “Vele kleintjes maken één groot”. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en het
aan uw bank te bezorgen voor verdere opvolging
Gelieve mijn rekening nr. ..................................................................................................................................................................................................
te debiteren voor een bedrag van € ..................................................................................................................................... (€ 2,50, € 5,00, € 10,00...),
en dit elke maand op ................................................................................................................. en te storten op rekening van de Blauwe Wereldketen:
BE25 2100 4231 4482 of BE59 0000 0380 5026.
Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.
Naam: ..................................................................................................................

Voornaam: ....................................................................

Adres: .......................................................................................................................... Nr. ...................................................................................
Postnummer: ............................. Stad of gemeente: .................................................................................

t ons
Vergee !
b
niet au

Datum: .................................... Handtekening: ..............................................................................................

5

NIEUWS UIT DE GEWESTEN
NIEUWS UIT DE GEWESTEN
Sinds onze laatste uitgave (december 2017) zijn er niet veel veranderingen op regionaal niveau.
Vandaar dat we terug willen komen op een punt wat de 3 gewesten betreft, namelijk de verplichte
sterilisatie en identificatie en registratie van huiskatten.

Sinds onze laatste uitgave (december 2017) zijn er niet veel veranderingen op regionaal niveau. Vandaar dat we terug willen komen op een punt wat de 3
Want,
sinds 1 november
2017, moet elkeen
geboren
kat gesteriliseerd,
geïdentificeerd met een elektronische
gewesten betreft, namelijk de verplichte
sterilisatie
en identificatie
registratie
van huiskatten.
chip en geregistreerd worden in de databank CAT-ID.
Want, sinds 1 november 2017, moet elke geboren kat gesteriliseerd, geïdentificeerd met een elektronische chip en geregistreerd worden in de databank
vind u een tabel met de voorwaarden per gewest:
CAT-ID. Hieronder vind u een tabel metHieronder
de voorwaarden
per gewest:
Sterilisatie
Brussel

Vanaf 1 november 2017
Identificatie en registratie

vóór de leeftijd van 6 maanden

Vlaanderen
Wallonië

vóór ze geadopteerd of verkocht worden en ten
laatste vóór de leeftijd van 12 weken
vóór ze geadopteerd of verkocht worden en ten
laatste vóór de leeftijd van 12 weken

vóór de leeftijd van 6 maanden

Sterilisatie

vóór ze geadopteerd of verkocht worden en ten
laatste vóór de leeftijd van 12 weken

Vóór 1 november 2017
Identificatie en registratie

Brussel

verplicht vóór 01/07/2018 voor ALLE
katten geboren voor 01/01/2018

aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet
van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)

Vlaanderen

verplicht vóór 2020 voor ALLE katten
geboren na 01/09/2014

aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet
van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)

Wallonië

verplicht vóór 01/01/2019 voor ALLE
katten geboren vóór 01/11/2017

aangewezen maar niet verplicht zolang ze niet
van eigenaar veranderen
(verkocht, afgestaan/geadopteerd)

De verplichte sterilisatie betreft dus alle katten van de 3 gewesten met uitzondering voor katten die

De verplichte sterilisatie betreft dus allegekweekt
kattenworden
van de
3 erkende
gewesten
met uitzondering voor katten die gekweekt worden door erkende kwekers.
door
kwekers.
De sterilisatie moet tegelijkertijd gebeuren als de verplichte identificatie en registratie van katten.
De sterilisatie moet tegelijkertijd gebeuren als de verplichte identificatie en registratie van katten.
Om u te helpen hebben de 3 gewesten elk een folder uitgegeven die u op hun respectievelijke website kan downloaden.
Om u te helpen hebben de 3 gewesten elk een folder uitgegeven die u op hun respectievelijke website kan
Brussel: http://www.leefmilieu.brussels/news/sterilisatie-van-katten-verplicht-2018
downloaden.
Brussel: http://www.environnement.brussels/news/la-sterilisation-des-chats-domestiques-obligatoire-enVlaanderen: http://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/flyersterilisatie_web.pdf
2018
Wallonië: http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/depliant-chat.pdf
Vlaanderen: http://www.huisdierinfo.be/sites/default/files/atoms/files/flyersterilisatie_web.pdf
Wallonië: http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/depliant-chat.pdf

6

Om te helpen de kosten van een sterilisatie en/of een castratie van een huiskat te dekken hebben verschillende Brusselse gemeenten een “premie voor de
sterilisatie van een huiskat” ingevoerd. Deze Brusselse gemeenten zijn:
• Anderlecht • Stad Brussel • Elsene • Koekelberg • Sint-Jans-Molenbeek • Schaerbeek • Ukkel • Watermaal-Bosvoorde
Op niveau van het Waalse Gewest heeft de Regering een project voorbereid om steun te verlenen aan katteneigenaars. In totaal hebben 38 gemeenten aan
de oproep beantwoord om een subsidie van 3 490 € te krijgen. De som toegewezen aan elke gemeente zal hen de mogelijkheid geven om een overeenkomst
te sluiten met de dierenartsen zodat ze een voordeliger tarief kunnen invoeren voor behandelingen zoals de identificatie, de registratie en de sterilisatie van
huiskatten. De katteneigenaars die van dit voordeel willen genieten moeten zich richten tot hun gemeente om te weten welke dierenartsen aan deze actie
deelnemen en welke de praktische voorwaarden van het project zijn.
De deelnemende gemeenten zijn:
Provincie Waals Brabant : Braine-le-Château, Genappe, Ittre, Perwez, Rebecq, Tubize, Villers-le- Ville
Provincie Henegouwen : Ath, Anderlues, Aiseau-Presles, Braine-le-Comte, Chièvres, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Colfontaine, Enghien, Estaimpuis, Estinnes, Frasnes-lez- Anvaing, Farciennes, Honnelles, Le Roeulx, Lobbes, Morlanwelz, Montigny-le-Tilleul, Quevy, Pecq, Quaregnon, Rumes, Soignies, Silly,
Dour, Jurbise, Boussu, Lens
Provincie Luik : Ans, Awans, Amay, Braives, Dalhem, Ferrières, Herstal, Huy, Juprelle, Jalhay, Limbourg, Liège, Malmedy, Neupré, Olne, Pepinster, Remicourt, SaintVith, Stoumont, Geer, Donceel
Provincie Luxemburg : Aubange, Bertrix, Hotton, La Roche-en-Ardenne, Libramont, Léglise, Meix- devent-Virton, Saint-Léger, Vielsalm, Wellin, Bastogne
Provincie Namen: Andenne, Anhée, Assesse, Fosses-la-Ville, Floreffe, Hastière, La Bruyère, Philippeville, Profondeville, Sambreville, Yvoir, Doische, Jemeppe-surSambre, Onhaye
En in Vlaanderen hebben ook een paar gemeenten een gemeentelijke premie ingevoerd om katteneigenaars te helpen hun kat(ten) te laten steriliseren/castreren.
Deze gemeenten zijn:
• Aalst • Antwerpen • Gent • Haaltert • Laarne • Schoten • Tessenderlo • Waasmunster
WAALS GEWEST:
De Dienst Dierenwelzijn van Wallonië heeft een nieuw officieel portaal die het mogelijk maakt om gemakkelijk toegang te hebben tot de gehele Waalse
wetgeving omtrent dierenwelzijn, handige documentatie en praktische informatie, een online klachtenformulier, en veel meer zoals bijvoorbeeld 4 rubrieken
gewijd aan dieren: “Huisdieren; Boerderijdieren; Exotische dieren en andere dieren”.
Ziehier de website: http://bienetreanimal.wallonie.be/home.html
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JURIDISCH

WIE IS JURIDISCH “EIGENAAR” VAN EEN HOND?
Het is belangrijk om je hond te laten chippen.
Niet enkel omdat hij dan makkelijk kan worden teruggebracht als hij verloren loopt, maar ook omdat je zo kan aantonen dat jij de eigenaar van het dier bent.
Het is in België verplicht om je hond te laten chippen. Dat is met zoveel woorden bepaald in het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de
identificatie en registratie van honden. Het moet gaan om steriele microchips die beantwoorden aan welbepaalde ISO-normen en enkel een dierenarts mag
chips inplanten in honden (en katten) en dat ‘in het midden van de linkerzijde van de hals’.
DATABANK
In de praktijk plant een dierenarts een chip in met uniek chipnummer. Meteen daarna wordt dit chipnummer ingeplakt door de dierenarts in het
hondenpaspoort waarna het paspoort aan de “verantwoordelijke” wordt gegeven. Maar, wat moeten we verstaan onder de term “verantwoordelijke”? Is de
persoon die is ingeschreven in de databank van DogID als verantwoordelijke sowieso ook de eigenaar van de hond? Het antwoord is genuanceerd en kan
volgens mij als volgt worden samengevat: wie als verantwoordelijke is geregistreerd is in de overgrote meerderheid van de gevallen ook de eigenaar van de
hond. Wie niet als verantwoordelijke is geregistreerd maar toch meent eigenaar te zijn, moet met heel goede bewijzen voor de dag komen om alsnog hard te
maken dat hij eigenaar is.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
De kwestie is belangrijker dan je zou denken. Er bestaan regelmatig discussies over de eigendom van een hond. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een hond
persoon X heeft als verantwoordelijke in de databank van DogID, terwijl persoon Y meent een eigendomsband te hebben opgebouwd (bijvoorbeeld doordat
de hond er lange tijd is verbleven “in opvang” en hij of zij er daardoor een band mee heeft opgebouwd). Rechters die over dergelijke geschillen moeten
oordelen, hebben geen eenvoudige taak. Er zijn immers verschillende tegenstrijdige belangen: enerzijds het belang van het dier (wie ziet het dier aan als zijn
of haar baasje), anderzijds het financiële belang. De rechtspraak die beschikbaar is over deze problematiek lijkt vooralsnog een belangrijke plaats te geven aan
de inschrijving in DogID. Wie in DogID is ingeschreven, “manifesteert” zich immers naar de buitenwereld als de verantwoordelijke van de hond. Aan dit laatste
zijn trouwens ook verantwoordelijkheden verbonden: als de hond losbreekt en schade aanricht, dan zal men al gauw, via het chipnummer,
naar de verantwoordelijke kijken in de databank. Als de hond dan in bewaring was bij een andere persoon die toezicht moest uitoefenen, dan moet de
verantwoordelijke dat bewijzen aangezien hij of zij vermoed wordt de verantwoordelijkheid te dragen voor de hond.
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JUISTE ADRES
Samengevat, moet je onthouden dat je er een groot belang bij hebt correct geregistreerd te staan als verantwoordelijke van jouw hond in de centrale
databank DogID. Ook bij een verhuis mag je niet vergeten jouw nieuwe adresgegevens te laten doorgeven aan de databank. Een registratie op een
verkeerd adres is immers weinig zinvol indien een asiel jou, bij het verloren lopen van de hond, zou opsporen aan de hand van de informatie vervat in de
chip. Tenslotte is het chippen van jouw hond ook een strafrechtelijk beteugelde plicht. Wiens hond niet gechipt is voor de leeftijd van 8 weken riskeert
een relatief hoge boete.
Anthony Godfroid, advocaat
Overgenomen uit “Woef” – februari 2018
Met onze oprechte dank!
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NIEUWS UIT DE WERELD

Bij onze buurlanden is er hier en daar goed nieuws voor onze vrienden de dieren.
ZWITSERLAND – Kreeften zullen niet langer meer levend gekookt worden.
Op 10 januari heeft de Zwitserse regering de culinaire gewoonte die bestaat uit kreeften in kokend water te dompelen
verboden, vermeldend dat ze eerst verdoofd moeten worden vooraleer ze gedood worden.
Dit verbod wordt vanaf 1 maart 2018 ingevoerd.
Kreeften en andere kreeftachtigen bezitten, volgens verdedigers van dierenrechten en wetenschappers, ingewikkelde
zenuwstelsels waardoor ze degelijk wel pijn voelen wanneer ze levend gekookt worden. Daarnaast, volgens de ordonnantie, mogen schaaldieren niet meer op
ijs of in ijswater vervoerd worden en zullen ze in hun “natuurlijke omgeving” gehouden moeten worden.
NEDERLAND – Er bestaan geen zwerfhonden meer.
Nederlanders zijn de eerste die de problematiek rondom zwerfhonden opgelost hebben.
De regering heeft nieuwe sancties voorgesteld voor degenen die een dier verwaarlozen of mishandelen. De boetes gaan tot 17.000 euro en tot 3 jaar
gevangenisstraf. De regering heeft ook grote fondsen vrijgemaakt om gratis sterilisatie van zwerfhonden te verzekeren alsook de verhoging van
de financiering van verenigingen voor dierenbescherming die burgers inlichten over de verschrikkelijke gevolgen van dumping en die proberen te overtuigen
om honden te adopteren in plaats van ze in een fokkerij te kopen.
SPANJE – Geen kinderen meer toegestaan bij stierengevechten.
Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft zich uitgesproken tegen de aanwezigheid en deelname van kinderen en jongeren
onder de 18 jaar aan stierengevechten en gerelateerde evenementen in Spanje. Het stierenvechten is namelijk in strijd met de Conventie van de Rechten van
het Kind. Colombia, Ecuador, Frankrijk, Mexico, Portugal en Peru kregen eerder dezelfde uitspraak vanuit het Comité voor de Rechten van het Kind.
Deze uitspraak is gedaan nadat onze zusterorganisatie Fondation Franz Weber een rapport presenteerde bij de Verenigde Naties waarmee wordt aangetoond
dat kinderen blootgesteld worden aan psychisch en fysiek geweld wanneer ze een stierengevecht bijwonen. Dit geldt ook voor kinderen die deelnemen aan
stierengevechten en het vak leren in de stierenvechtscholen. In Spanje zijn er iets meer dan 50 stierenvechtscholen.

10

De Conventie van de Rechten van het Kind spreekt over het recht van alle minderjarigen op een niveau van leven dat geschikt is voor fysieke, mentale, morele
en sociale ontwikkeling. De staat is verplicht om maatregelen te treffen die nodig zijn om minderjarigen te beschermen, iets dat niet wordt waargemaakt met
stierengevechten. Spanje maakte tot nog toe hierop een uitzondering wanneer het ging om stierenvechten. Dit houdt in dat minderjarigen in Spanje tot nu toe
stierengevechten en wrede stierenfeesten mochten bijwonen. Daarnaast mochten kinderen lessen nemen op stierenvechtscholen. Uit diverse onderzoeken
weten we dat het geweld in de arena psychische gevolgen heeft, zoals trauma’s én het verzwakken van het moreel oordeel en empathisch vermogen.
Spanje heeft de Conventie van de Rechten van het kind geratificeerd, waardoor het verplicht wordt om het verzoek van de Verenigde Naties toe te passen. CAS
International (Comité Anti Stierenvechten) is erg tevreden met de uitspraak van de Verenigde Naties. CAS werkt momenteel aan een project om een einde te
maken aan de stierenvechtscholen én de toegang van minderjarigen tot stierengevechten. Onderdeel van dit project is het mobiliseren van organisaties die
zich inzetten voor de rechten van het kind om samen te werken en dit doel te bereiken. CAS zal haar expertise blijven inzetten
zodat er een verbod komt op het blootstellen van minderjarigen aan stierengevechten.
Het platform La Tortura no es Cultura (Marteling is geen Cultuur) waar CAS oprichter van is, heeft een petitie geopend tegen het
feit dat kinderen lessen kunnen nemen bij stierenvechtscholen.
Teken de petitie (in het Spaans) op volgende website:
https://www.change.org/p/no-más-menores-en-escuelas-taurinas-como-recomienda-comité-de-derechos-del-niño-de-la-onu
NOORWEGEN verbiedt het kweken van pelsdieren.
De Noorse regering heeft een nationaal plan voorgesteld om bontkwekerijen tegen 2025 definitief te sluiten. Goed nieuws dus voor de 700.000 nertsen en de
110.000 vossen die jaarlijks gekweekt en gedood worden voor hun pels in de meer dan 300 kwekerijen die het land vandaag telt.
Noorwegen vervoegt hierbij de almaar langer wordende lijst van landen die de productie van bont op hun grondgebied verbieden of verboden hebben. In
Europa hebben 8 landen reeds dit wettelijk besluit genomen (het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland, Slovenië, Bosnië en Herzegovina, Servië,
Macedonië en de Tsjechische Republiek).
In België is een verbod op pelsdierkwekerijen reeds van kracht in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Enkel Vlaanderen telt nog 17 actieve nertsenkwekerijen.
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DIERENARTSKRONIEK

EEN KAT KAN OOK PIJN ERVAREN
Een verschijnsel dat geobserveerd wordt en herkenbaar wordt. Het is belangrijk de tekens te herkennen
om het te ontrafelen.
Onze katten zijn goede toneelspelers, goede simulanten... en vaak ook de koningen der verhulling en versluiering...
Nochtans is voor dit ras pijn ook een werkelijkheid zelfs al uit ze zich anders dan wat we gewoon zijn vast te stellen bij andere rassen. De signalen van pijn
leren ontcijferen om vervolgens de optocht naar geruststelling te vinden, dat is onze uitdaging.
Pijn is een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring, het is subjectief en afhankelijk per individu en de variaties in voelen en de graad van lijden
bestaan zeker, zowel bij katachtigen als bij mensen.
In diergeneeskunde bestaat er geen evaluatieschaal voor pijn met echte standaard richtlijnen waarop men kan steunen. Maar dierenartsen, net zoals hun
assistenten, zijn redelijk unaniem om te stellen dat het gedrag van katten waargenomen in verschillende situaties de beste indicator is op het al dan niet
aanwezig zijn van pijn bij de kat.
De voornaamste meetbare fysiologische parameters (zoals lichaamstemperatuur, hart- en ademhalingsritme) zijn geen echte betrouwbare indicatoren
van de eventueel gevoelde pijn. De bloeddruk zou een onderzoekspoor voor pijn kunnen zijn omdat er bij de kat een directe correlatie is met stress... En
het is gemakkelijk te begrijpen dat pijn een niet geringe hoeveelheid stress verwekt bij de kat.
Een goede kennis van het gedrag vertoond door het individu in een normale situatie is belangrijk bij het ontcijferen en oplossen van noodsignalen van
mogelijke pijn gevoeld door de kat die onderzocht wordt of betrokken wordt bij een handeling.
Katten die pijn voelen zijn meestal stil en komen verontrustend over.
Sommige eigenaars vinden soms dat ze een fronsend voorhoofd hebben! Of dit een antropomorfisch of een echte waarneming is, het brengt de eigenaars
van de kat er toe om zichzelf de goede vragen te stellen.
Een kat die pijn voelt, afhankelijk van de plaats van deze, kan als gevolg hieraan beginnen krijsen, grommen of blazen als we hem benaderen of aanzetten
tot bewegen. Het verliezen van eetlust, de neiging om zich af te zonderen en zich weg te houden van andere soortgenoten kan ook een waarschuwing zijn
voor één of ander leed wat er toe zal leiden dat de kat zich van elk ongemak wil afschermen.
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Naargelang de plaats van pijn zal er variatie zijn in de symptomen die de kat vertoont: een kat die pijn voelt ter hoogte van zijn kop zal deze vaak naar voor buigen.
Als de pijn betrekking heeft op de thoracale of abdominale zone, zal men de kat in een gehurkte of opgerolde positie terugvinden.
Rugpijn zal de kat er toe aanzetten, met een gebogen rug, in een laterale decubitus (op de zijkant) te liggen. In het geval van pijn op een beperkte en lokale plaats
kunnen we waarnemen dat de kat zich op deze bepaalde zone voortdurend zal likken. Pijn aan een ledemaat veroorzaakt manken of het plooien van het pijnlijke
ledemaat.
Ernstige pijn kan de kat aanzetten tot het vertonen van waanzinnig gedrag en wanhopige pogingen om te ontsnappen. Als we een pijnlijke plek aanraken of
voelen kan het dier onmiddellijk en met geweld reageren.
Zo zal tijdens een klinisch onderzoek een kat met chronische artrose geen neiging hebben om te reageren noch om te vocaliseren.
Andersom zal elke hantering van een pijnlijk gewricht zeker en vast eindigen in een snelle beet...
Een kat die lijdt aan chronische pijn kan onverzorgd voorkomen en zich heel anders dan normaal gedragen. Hij is in elkaar gebogen, met gebogen kop en nek,
en hij slaakt een herkenbare krijs of een gesis en geblaas. Zijn oren staan naar achteren, dicht tegen het hoofd. Hij laat zijn angst zien omdat hij gemanipuleerd
wordt en hij kan een terugdeinzende houding aannemen.
Bij felle pijn kan de kat kortademigheid, een verhoogd hartslag en een verwijding van het pupil vertonen.
Kortom kan men stellen dat pijn geobserveerd en herkend word. Het is simpelweg nodig om de symptomen goed te herkennen.
Wetenschappelijk onderzoek, farmaceutische ontwikkeling bieden de dag van vandaag een arsenaal aan stoffen die de mogelijkheid bieden om pijn bij katten
te verminderen en om deze beter te kunnen beheren zodanig dat we een zeker comfort als einddoel kunnen geven aan onze kat. Sommige gedragingen dienen
bovendien vermeden te worden, ook al worden ze vaak uitgevoerd met positieve bedoelingen voor onze viervoeter; als uw kat bvb verschillende verwondingen
vertoont zouden we de neiging hebben om hem te overladen met beschermingsverbanden, maar u moet weten dat het
weglaten van teveel verbanden ook de stress bij uw kat wegneemt die veroorzaakt wordt door een teveel aan verbanden.
Zo werd bijvoorbeeld waargenomen dat bij poezen, bij wie een verband geplaatst wordt op de wonde na een sterilisatie,
het cortisolgehalte (een stressindicator) met 200% stijgt.
Wees niet verbaast als u uw poes na deze ingreep met een proper en ontsmette wonde zonder verband of bescherming
weer in handen krijgt. Een klein verband beperkt de graad van stress en laat de kat toe om de toestand beter te beheren...
Uw kat is dus niet ongevoelig voor pijn. Uw dierenarts is zich daarvan bewust en beschikt over geneeskundige moleculen
die in staat zijn om de pijn in toom te houden.
Maar hij zal uw hulp nodig hebben om momenten van ongemak die verbonden zijn aan dit onaangenaam gevoel vast te stellen...
Dus, u moet uw vriend op vier poten leren kennen om hem nog een beter leven te geven...
Dr. Vet. Bénédicte Flament
Artikel overgenomen uit La Dernière Heure van 15/10/2017
Met onze oprechte dank!
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De gemeente Elsene, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft zojuist een “Gids

voor Dieren” uitgegeven die alle informatie voor eigenaars en vrienden
van dierenSAMSON
overneemt.
GIDS VOOR DIEREN
VILLA
– UZ BRUSSEL

Deze gids bevat nuttige en belangrijke informatie zoals:
• Een dier verloren of gevonden?
• Dierenartsen in Elsene
• Lijst van de hondentoiletten
• Verenigingen voor dierenbescherming
De gemeente Elsene, met de steun van het Brussels
Hoofdstedelijk
In onze uitgave van “De Keten” van december
2016 brachten
we u– UZ BR
VILLA
SAMSON
• Lijst van hotels waar honden zijn toegelaten in Elsene
Gewest, heeft zojuist een “Gids voor Dieren” uitgegeven
die
alle
inop
de
hoogte
van
de
plaatsing
van
de
eerste
symbolische
steen
op
• Dierenspeciaalzaken en toilettagesalons
• Pensions
voor honden en katten
Dans notre édition « La Chaîne »
29 september 2016 voor de bouw van Villa Samsom.
formatie voor eigenaars en vrienden van dieren
overneemt.
• zoals:
De Elsense begraafplaats voor dieren
de pelle,
donné
en date du 29 sep
Vandaag kunnen we u aankondigen dat Villa Samson
sinds
1 december
Deze gids bevat nuttige en belangrijke informatie
• Evenementen
2017
officieel
haar
deuren
heeft
geopend
en
dat
ze
dus
de
honden
en
• Een dier verloren of gevonden?
• Uit met je dier
katten van gehospitaliseerde patiënten mag
• Dierenartsen in Elsene
• Nuttige contacten

ontvangen.
• Lijst van de hondentoiletten
Indien u een gratis exemplaar van de “Gids voor Dieren” wenst te verkrijgen kan u zich richten tot
Het initiatief van UZ Brussel is een primeur in
• Verenigingen voor dierenbescherming
de gemeente Elsene:
België.
• Lijst van hotels waar honden zijn toegelaten in Elsene
Dienst Dierenwelzijn
Elsensesteenweg 168A – 1050 ELSENE Het werd verschillende keren bewezen dat
• Dierenspeciaalzaken en toilettagesalons
sylvie.burniat@ixelles.brussels
dieren een positieve invloed hebben op
• Pensions voor honden en katten
het genezingsproces van hun eigenaars. De
• De Elsense begraafplaats voor dieren
aanwezigheid van een huisdier vermindert de
• Evenementen
bloeddruk en het cholesterolgehalte. Hij heeft
• Uit met je dier
een rustgevende werking op zijn eigenaar die
• Nuttige contacten
op zijn beurt meer dopamine en endorfine
Indien u een gratis exemplaar
produceert. Een huisdier bezitten houdt de
van de “Gids voor Dieren”
eigenaar in beweging en geeft hem emotionele steun indien het nodig
wenst te verkrijgen kan u zich
is.
Nous pouvons vous annoncer auj
richten tot de gemeente Elsene:
Dankzij Villa Samson kunnen gehospitaliseerde
personen
een bezoek ouvert se
Samson
a officiellement
Dienst Dierenwelzijn
van hun huisdier krijgen en van die gelegenheid
gebruik
maken om
patients
hospitalisés.
Elsensesteenweg 168A – 1050 ELSENE
Cette initiative à l’UZ Brussel est
hem te knuffelen.
sylvie.burniat@ixelles.brussels
Il a été prouvé à plusieurs reprise
de guérison de leurs propriétaires
sanguine et le niveau de cholestér
produit à nouveau plus de dopam
maintient le maître en mouvemen

Grâce donc à la Villa Samson, les
animal de compagnie et profiter d
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BEDANKT

ONZE OPRECHTE DANK AAN TOM & CO
In februari hebben de winkels van Tom & Co de actie “De Eetkommen van het Hart” herhaald.
De Blauwe Wereldketen werd opnieuw uitgenodigd om aanwezig te zijn in enkele winkels.
De moeilijkheid blijft om vrijwilligers te vinden die gedurende 2 weken beschikbaar zijn om klanten in de winkels te sensibiliseren om eten te kopen voor
dieren. Gelukkig hebben we opnieuw een aantal personen kunnen motiveren om dit te doen.
Hiermee willen wij hen bedanken voor de inspanningen die ze geleverd hebben. Dankzij hen hebben we meer dan 2 ton voedsel voor honden en katten
kunnen inzamelen. Dit zal ervoor zorgen dat we gedurende enkele maanden de hongerige magen kunnen vullen van honden en katten die wachten op
adoptie, zwerfkatten die afhankelijk zijn van vrijwilligers die hun lot ter harte nemen, enz...
Het geld dat we hierdoor kunnen sparen zal gebruikt worden voor dierenartsenkosten, geneesmiddelen, enz...
We wensen eveneens de klanten van Tom & Co te bedanken want zij hebben ervoor gezorgd dat we over een grote voorraad voedsel beschikken.
En “last but not least”, bedanken we Tom & Co, de aanzetter van deze actie.
In naam van onze dieren: duizendmaal dank!!!
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ADOPTEER EEN DIER VIA DE
BLAUWE WERELDKETEN
Via onze meester tot meester plaatsingsdienst kan u een hond adopteren.
Hieronder vind u een lijst van honden die wachten op een adoptie :
- 1 American Staffordshire		
6 maanden
teef
- 1 American Staffordshire		
7 maanden
reu
- 1 American Staffordshire		
4 jaar		
reu
- 1 American Staffordshire		
8 jaar		
reu
- 1 Berner Sennenhond		 18 maanden
reu
- 1 Cane Corso			
2 jaar		
teef
- 1 Labrador zwart			
8 maanden
reu
- 1 Dashond			
8 jaar
teef-gesteriliseerd
- 1 Mechelse herder			
7 maanden
reu
- 1 kruising Fox			
18 maanden
reu
Wenst u meer inlichtingen over één van deze honden met het oog op een
adoptie, aarzel niet langer en neem contact op met Mevr. VANDEBROEK,
de verantwoordelijke voor onze plaatsingsdienst, op volgend nummer:
02/452.59.42.
U kan deze dienst elke werkdag bereiken
van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u.
U kan eveneens de lijst van de te adopteren dieren raadplegen op onze
website www.bwk-cbm.be onder de rubriek “Wat Wij Doen”.
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PETITIE

Een tijdje geleden hadden we beroep op u gedaan, beste leden, om zo veel
mogelijk handtekeningen
in te zamelen voor de petitie – voor een verbod op
PETITIE
dierproeven voor onderhoudsproducten – opgestart door onze
Een tijdje
geleden
u gedaan, beste
omacties
zo veelinmoge
zustervereniging,
GAIA,
methadden
wie weweaf beroep
en toe op
samenwerken
omleden,
diverse
zamelen
voor de
petitie
verbod
op dierproeven
voor onderhoudsproduct
goede banen
te leiden,
want
hoe– voor
met een
meer
we zijn,
hoe meer druk
we kunnen
GAIA, met wie we af en toe samenwerken om diverse acties in goe
uitoefenenzustervereniging,
op de betrokken
autoriteiten.
hoe met meer we zijn, hoe meer druk we kunnen uitoefenen op de betrokken auto
Dankzij uw toewijding heeft onze vereniging meer dan 3.400 handtekeningen
ingezameldDankzij
die weuwondertussen
aanonze
de vereniging
GAIA
hebben
overhandigd. ingeza
toewijding heeft
vereniging meer
dan
3.400 handtekeningen
aanwillen
de vereniging
GAIA hebben
overhandigd.
Via deze weg
wij u oprecht
danken
voor uw deelname.
Deze petitie is echter nog aan de gang en we hebben u nodig, beste leden, om
Via deze weg willen wij u oprecht danken voor uw deelname.
nog meer handtekeningen in te zamelen.
U kan het petitieformulier
verkrijgen
ons en
te bellen
op nummer
02/673.52.30,
Deze petitie is echter
nog aandoor
de gang
we hebben
u nodig, beste
leden, om nog
zamelen.
of door onsteeen
e-mail te sturen naar contact@bwk-cbm.be.
kan hethet
petitieformulier
verkrijgen
door ons op.
te bellen op nummer 02/673.52.30,
We sturen uU graag
gewenste aantal
formulieren

sturen naar contact@bwk-cbm.be. We sturen u graag het gewenste aantal formuli

bouleversés. Le décès de Danièle Doeuvre, présidente du ref
Schaerbeek.
HULDE AAN DANIELE
DanièleDOEUVRE
était une dame formidable qui a consacré sa vie au s
Lorsque l’un d’entre eux disparaissait, elle en était complète

Voorzitster van de “fanal des animaux”

Depuis la mort tragique d’Odette Dannau (l’ancienne préside
a dû reprendre « au pied levé », la direction de l’association.
20 ans
envers
et contrevan
tous,
Op 27 december kregen we het droeve nieuws dat ons allen diep getroffen heeft : het overlijden Pendant
van Danièle
Doeuvre,
voorzitster
hetelle
asiela maintenu le gouv
beaucoup de bourrasques.
“Fanal des Animaux” te Schaarbeek.
Et elle
a même
réussi
acquérir
pour
pensionnaires la ma
Danièle was een fantastische dame die haar leven besteed heeft aan het redden van honderden katten.
Bij elk
overlijden
vanàééntje
onder
henles
was
accomplir cette mission, Danièle a dû faire preuve non seule
ze steeds volledig overstuur.
chats mais
aussi de beaucoup
médicale et …
Sinds de tragische dood van Odette Dannau (de voormalige voorzitster van de Fanal), had Danièle Doeuvre
onvoorbereid
de leidingde
vancompétence
de
tel refuge à travers toutes les règlementations de toute sorte,
vereniging op zich moeten nemen.
Elle
a aussi
assuré
pour le compte de la commune de Schaer
Ondanks alles heeft ze gedurende 20 jaar het stuur van het schip “Fanal”, door de vele stormen heen,
onder
controle
gehouden.
stérilisations
des
chats
errantsmoest
avec tout
ce que cela suppose
Ze slaagde er zelfs in om het huis aan de Emile Maxlaan nummer 16 aan te kopen voor haar bewoners. Om deze missie uit te voeren
Danièle
contacts
avec
les
vétérinaires
et
les
bonnes
niet alleen medeleven tegenover de katten aan de dag leggen maar diende ze bovendien ook te beschikken over een grote medische kennis en... âmes sur le terrai
Nul doute en
quereglementeringen
ce labeur épuisant
et sans
cesse récurrent, a al
over een administratieve bekwaamheid want het beheer van zo’n asiel, met alle verschillende wetgevingen
is zeker
geen
doute
payé
ces
dernières
semaines.
gemakkelijke taak.
Les chats, les membres du Fanal et les milieux de la Protecti
Ze heeft in de gemeente van Schaarbeek ook ingestaan voor de campagnes voor de sterilisatie van zwerfkatten en voor alles wat dat met zich
beaucoup.
meebrengt qua organisatie, het leggen van contacten met dierenartsen en vrijwilligers, enz...
Nous nous inclinons devant sa mémoire, non sans oublier au
Niemand zal er aan twijfelen dat dit vermoeiend en almaar terugkerend werk haar gezondheid aangetast heeft, wat ze gedurende de laatste weken
Puisse le Fanal trouver un nouveau (une nouvelle) guide écla
waarschijnlijk gevoeld heeft.
pensionnaires.
De katten, de leden van de Fanal en het milieu van de Dierenbescherming hebben veel aan haar te danken.
Danièle zal voor altijd in onze gedachten blijven, en hierbij vergeten we uiteraard ook haar voorgangster niet!
Hopelijk zal de “Fanal” een nieuwe “leider” vinden die het welzijn en
de toekomst van haar bewoners verder zal verzekeren.
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OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT
TEN VOORDELE VAN DE BLAUWE WERELDKETEN

Hieronder vindt u antwoorden op een paar vragen die u zich zou kunnen stellen
alvorens een testament in het voordeel van onze vereniging op te stellen :
• De Blauwe Wereldketen mag giften en legaten in ontvangst nemen
• Hebt u kinderen of nog in leven zijnde ouders ?
Dan kan u nog altijd een deel van uw vermogen
nalaten aan de Blauwe Wereldketen
• Welk percentage van uw vermogen kan u aan ons nalaten ? Dat bepaalt u volledig zelf!
• Wenst u een deel van uw vermogen na te laten aan een ver familielid, een vriend, een buur
maar u
wil vermijden dat die persoon teveel successierechten moet betalen ?
Dan kan u dat regelen door middel van een duo-legaat.
• Hebt u een huisdier (hond, kat of ander) ?
U kan in uw testament laten opnemen dat u wenst dat de
Blauwe Wereldketen uw dier na uw overlijden onder haar hoede neemt en het laat adopteren.
Dit gebeurt onder contract zodat wij kunnen nagaan of het in goede handen is.
Wenst u nog bijkomende inlichtingen/informatie dan kan u steeds terecht bij
Mevr. Elsen-Verlodt, onze verantwoordelijke voor het verwerken en afhandelen van legaten
binnen onze vereniging.
Dit kan telefonisch op het nummer 02/673 52 30 of via
e-mail : marleen.elsen@bwk-cbm.be
Zij helpt u graag verder!

ONTVANG GRATIS “GOED GEREGELD GOED GEGEVEN”,
DE PRAKTISCHE GIDS VOOR SCHENKEN EN
NALATEN AAN DE BLAUWE WERELDKETEN.
BESTELLEN: 02/673 52 30
of contact@bwk-cbm.be

NEEM DE BLAUWE WERELDKETEN
OP IN JE TESTAMENT
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Op die manier weten ze wie ze moeten contacteren zodat iemand
zich kan ontfermen over uw dier(en) en deze dus niet aan zijn (hun)
lot overgelaten is (zijn). Ook een hele geruststelling voor uzelf!
Wenst u een dergelijk kaartje te ontvangen laat het ons gerust
weten, wij sturen het u zo snel mogelijk toe.
Kent u iemand voor wie dit ook interessant kan zijn? Laat ons haar
of zijn gegevens geworden. Op die manier kunnen we er ook eentje
aan hem of haar toesturen.

MEN

IK HOU VAN MIJN DIERE

Wel wij hebben de oplossing voor u.
Hieronder ziet u een afbeelding van een kaartje dat u gratis bij ons
kan bekomen. U vult hierop de gegevens in van 2 personen die
kunnen gecontacteerd worden in geval u iets zou overkomen terwijl
u onderweg bent en uw huisdier(en) alleen thuis is (zijn). U steekt het
kaartje uiteraard best bij uw identiteitskaart – het heeft trouwens
hetzelfde formaat – zodat de hulpdiensten het makkelijk kunnen
terugvinden.

N
BEDANKT OM VOOR HEN TE
ZORGEN
ALS IK HET NIET ZELF KAN
DOEN

U WOONT ALLEEN EN U HEBT EEN (OF MEERDERE) HUISDIER(EN)? WAT ALS U
ONDERWEG EEN ONGEVAL KRIJGT EN UW DIER(EN) IS (ZIJN) ALLEEN THUIS?

I
SPEC

Zo er iets gebeurt met ons
baasje (ongeval of
dringende ziekenhuisopname
) zijn we alleen thuis.
Denk eraan om iemand lang
s te sturen die ons kan
opvangen…
Op de keerzijde van dit kaar
tje heeft ons baasje
zorgvuldig de gegevens geno
teerd van de te
contacteren persoon.
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Nu de Paasvakantie dichterbij komt, zal ook de zomervakantie er
snel aankomen.
Het is dus hoog tijd om na te denken over het feit of u al dan niet
uw trouwe viervoeter mee zal nemen op vakantie of niet. Indien
niet, zal er een oplossing gevonden moeten worden om hem op te
vangen: pension? pet-sitting? vertrouwenspersoon die op hem zal
passen tijdens uw vakantie?
Op de website http://www.vakantie-zonder-dropping.be/ vind u
nuttige informatie terug die u zal helpen bij het voorbereiden van
het verblijf van uw viervoeter.

Redactiecomité: Mevr. VANHINDERDAEL Nathalie, Mevr. CARON Stéphanie, Mevr. VERLODT Marleen
Verantwoordelijke uitgever : Mevr. VANHINDERDAEL Nathalie - Gen. Geneesheer Derachelaan 39 – 1050 ELSENE

Driemaandelijks orgaan van de Blauwe Wereldketen. Internationale vereniging zonder winstbejag, gesticht in 1962,
in België goedgekeurd door koninklijk besluit van 15 juli 1964 en toegestaan
in Frankrijk door ministerieel besluit van 23 november 1966

VAKANTIE ZONDER DROPPING

