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KANTOORADRES

NEDERLANDERS ZIJN DIERENLIEFHEBBERS

Sinds een aantal maanden beschikt Stichting
Abri voor Dieren over een eigen kantoorruimte.
Hier komen wij bijeen voor overleg of onze
bestuursvergaderingen.
Het is nu dus ook mogelijk om ons te komen
bezoeken. Er is echter geen permanente bezetting. Wilt u ons bezoeken, maak dan altijd
eerst een afspraak, anders staat u voor een
gesloten deur. Ons bezoekadres is:

Wij zijn gek op onze huisdieren. Bijna 60% van alle huishoudens heeft er wel een. Katten en honden zijn het populairst.
Maar hoe zit het met hun welzijn en de gezondheid?

Oude Bennekomseweg 1a
6717 LM Ede

AANVRAGEN DONATIE
Blijkbaar vindt niet iedere stichting of organisatie het even gemakkelijk om een aanvraag
te doen, terwijl zij wel degelijk in aanmerking
kunnen komen voor een donatie. Stichting Abri
voor Dieren moet echter wel in staat worden
gesteld het kaf van het koren te scheiden.
Daarom vragen wij om een aantal gegevens.
Een groot deel van die gegevens heeft u
meestal bij de hand en de projectomschrijving
en het financieringsplan mogen summier.

SCHADELIJKE RASKENMERKEN ÉN ERFELIJKE ZIEKTEN
Vaak geven wij de voorkeur aan een bepaald type of ras.
Maar dat heeft gevolgen: korte schedels, ingedrukte
neuzen, uitpuilende ogen of vouworen zijn slechts enkele voorbeelden van raskenmerken, die als aantrekkelijk
worden ervaren, maar daarnaast serieuze gevolgen voor
de gezondheid van het dier kunnen hebben. Overmatige
inteelt door het fokken met steeds dezelfde (vaak verwante) ouderdieren betekent daarnaast dat erfelijke ziekten
steeds vaker voorkomen. Levershunts, dwerggroei, cardiomyopathie, epilepsie of afwijkende startgroei zijn slechts
enkele voorbeelden hiervan.

ONGEWENST GEDRAG IN HONDENPOPULATIES
Naast fysieke aandoeningen vormen gedragsproblemen, in
het bijzonder bij honden, een ernstig probleem als het gaat
om het welzijn. Denk daarbij aan overmatig agressieve
honden. De eigenaar vindt het ruige gedrag wellicht stoer
en imponerend, maar de hond zelf zal daardoor zelden of
nooit in aanraking komen met soortgenoten. Het gevolg?
Onvoldoende gesocialiseerde honden die naast agressiviteit ook vaak stress- en angstgerelateerde klachten
vertonen. Om maar niet te spreken over de honden die
worden aangevallen.
Welke projecten komen in aanmerking?
• projecten met de doelstelling dieren een
‘dierwaardig’ bestaan te geven;
• de organisatie, instelling of stichting werkt
zonder winstoogmerk en zet zich in ten
dienste van het algemeen nut;
• de organisatie, instelling of stichting werkt
met (het overgrote deel) vrijwilligers.
Projecten mogen over meerdere jaren doorlopen. Reeds afgeronde projecten komen echter
niet in aanmerking voor een donatie.
Op onze website www.abrivoordieren.org staat
precies hoe u te werk kunt gaan.
Vragen? Klik op ‘contact’ en stuur een email.

INFECTIEZIEKTEN EN ZOÖNOSEN IN HONDENPOPULATIES
IN NEDERLAND
En dat is niet alles. Infectieziekten en zoönosen (van dier
op mens overdraagbare infectieziekten), zorgen in toenemende mate voor een aantasting van het welzijn van onze
honden. Oorzaken hiervan zijn onder andere de illegale import van onvoldoende gevaccineerde pups uit Oostbloklanden en import van straathonden uit mediterrane landen.
Deze honden lijden vaak aan infectieziekten die ook op
mensen kunnen overgaan. Recentelijk zijn bij honden gevallen van de dodelijke zoönose Brucella canis vastgesteld.

PETSCAN: DÉ VETERINAIRE GEZONDHEIDSMONITOR
VOOR HUISDIEREN
Het is bekend in hoeverre een bepaalde ziekte of aandoening de gezondheid of het welzijn van het individu
aantast, maar wij weten nog onvoldoende over ernst en
omvang op Nederlandse schaal, laat staan op Europees
of internationaal niveau.
Deze kennis is echter hard nodig, willen wij ervoor
zorgen dat onze huisdieren zowel op korte als op lange
termijn gezond zijn en blijven.
Daarom willen de dierenartsen-onderzoekers van het
Expertisecentrum Genetica voor Gezelschapsdieren
(ECGG) van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit
Utrecht het nodige inzicht creëren op landelijk niveau.
Wij willen weten welke type aandoeningen, met welke symptomen, bij welke soort en welk ras, met welke
frequentie, waar in het land voorkomen. Zodra deze
data in beeld zijn, kan er advies en/of beleid ontwikkeld
worden, dat rechtstreeks teruggekoppeld kan worden
naar dierenartsen, organisaties en autoriteiten. Daardoor kunnen de nodige maatregelen getroffen worden
ter bescherming van diergezondheid en –welzijn.
Daarnaast kan d.m.v. vervolgonderzoek de genetische
achtergrond van erfelijke aandoeningen achterhaald
worden en DNA-testen worden ontwikkeld. Door het
geven van fokadviezen (rekening houdend met zoveel
mogelijk genetische variatie) zorgen we ervoor dat erfelijke aandoeningen in de toekomst steeds minder vaak
voorkomen.

Dit willen wij doen door het meetsysteem “PETscan” in
Nederland te introduceren en uit te rollen.
WAT IS PETSCAN?
PETscan stelt eerstelijns dierenartsen in Nederland in
staat hun bij huisdieren gestelde diagnoses door te
zetten naar de centrale database van het ECGG. Deze
diagnoses worden anoniem doorgestuurd en vervolgens
geanalyseerd.
Binnen dit systeem is het op dit moment mogelijk om
(erfelijke) ziekten, rasgebonden kenmerken en infectieziekten te registreren. Met PETscan is dus een onmisbaar instrument ontwikkeld om de diergeneeskunde
in staat te stellen gezondheidsproblemen in de hele
populatie van gezelschapsdieren te kwantificeren, en op
basis daarvan beleid te ontwikkelen om de geconstateerde problemen te bestrijden.
ABRI VOOR DIEREN EN PETSCAN
Abri voor Dieren ziet de PETscan als een preventieve
methode om dierenleed te voorkomen, waardoor meer
dieren een dierwaardig bestaan kunnen leiden. Het project is dan ook ondersteund met een financiële bijdrage.

PERCEEL EN NIEUW HEKWERK VOOR STICHTING HANNA
Met haar Dierenthuis ‘De Achste Hemel’ vangt stichting
Hanna de meest uiteenlopende kansloze dieren op uit de
wijde omgeving van Bourtange (Oost Groningen).

KEES PAAP
Stichting Abri voor Dieren werd opgericht door
de in december 2017 overleden Kees Paap.
Kees was een succesvol zakenman, maar hij
en zijn echtgenote waren ook gepassioneerde
dierenvrienden.
Uit liefde voor dieren hebben Kees en Trees
een belangrijk deel van hun vermogen nagelaten aan Abri voor Dieren met een duidelijke
opdracht: ‘dieren verdienen een dierwaardig
bestaan’.

Dieren die nergens meer terecht kunnen, denk daarbij aan
niet herplaatsbare dieren uit asiels, slachtdieren, dieren
die om welke redenen dan ook niet meer verzorgd kunnen
worden, vinden in ‘De Achste Hemel’ een thuis én liefdevolle verzorging totdat zij een natuurlijk dood sterven.
Hanneke en een handvol vrijwilligers staan dag en nacht
klaar om het allerlei soorten dieren naar de zin te maken.
Hanna laat de dieren het liefst in alle vrijheid genieten,
daarom hielp Abri met de aanschaf van een perceel. Maar
teveel vrijheid is ook weer niet goed. Daarom moest er een
nieuw hek om het terrein. Ook dit heeft Abri voor Dieren
met een belangrijke bijdrage mogelijk gemaakt.

Meer weten? www.stichtinghanna.nl

Dieren verdienen een dierwaardig bestaan...
Abri voor Dieren verleent financiële steun door donatie
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