
Verschijnt in oktober, februari en juni – nummer 5 – februari 2017

Ook de huisdieren horen er bij! 
Begin 2014 is de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn opgericht. De 

aanleiding was het grote gebrek aan steun voor ernstig zieke of 

gewonde huisdieren van mensen die het 

financieel moeilijk hebben, dus geen geld 

hebben om hun huisdier te laten 

behandelen. Daarnaast bemiddelt de 

stichting bij het leveren van honden- en 

kattenvoer aan Voedselbanken. De 

stichting is haar werk bij onze Westfriese 

voedselbank begonnen, maar ze heeft 

haar vleugels uitgeslagen en is nu in 

bijna heel Nederland actief. Liliane van 

Doorne, die indertijd het initiatief nam, is 

voorzitter van de stichting en nog steeds 

de drijvende kracht. Voedselpraat ging 

met haar in gesprek.  

Behoefte 

Liliane vertelt dat er in Nederland ruim 730.000 huishoudens zijn met 

een inkomen onder de armoedegrens. Uit eigen onderzoek onder 

huishoudens die gebruikmaken van de voedselbank, blijkt dat 58% van 

hen gemiddeld 1,8 hond of kat heeft. Bij deze mensen ontbreekt vaak 

het geld om goed honden- en kattenvoer te kopen en ontstaan er 

problemen als een dier ziek wordt en naar de dierenarts moet. 

Gaan minima en huisdieren wel samen? 

In principe niet maar meestal hebben de mensen al een huisdier als ze in 

de vervelende situatie terechtkomen. We moeten niet vergeten dat juist 

voor deze categorie het hebben van een huisdier van groot belang kan 

zijn. Het huishouden heeft steun aan het gezelschap en de genegenheid 

van het dier. Voor jonge kinderen is het verzorgen van een huisdier 

belangrijk. Studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer 

zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Neemt niet weg dat wij het 

niet goed vinden dat huishoudens die in een financieel moeilijke situatie 

zitten er nog huisdieren bij nemen. Soms bemiddelen we bij het 

herplaatsen van huisdieren. Degene die afstand doet moet dan 

schriftelijk verklaren dat er de komende jaren geen huisdier bij komt. 
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Diervoeding 
Gelukkig krijgt slechts een klein deel van de huisdierbezitters onder onze 

klanten te maken met hoge dierenartskosten, maar alle dieren 

moeten wel voldoende te eten hebben en dat is best lastig voor mensen 

met een heel laag inkomen. Bij de start van het werk van de stichting in 

2014 zijn er goede afspraken gemaakt met Ranzijn en DEEN en daar zijn 

we nog steeds erg blij mee. De stichting probeert ook elders in het land 

leveranciers en verkopers van diervoeding en Voedselbanken aan elkaar 

te koppelen en dat lukt gelukkig op steeds meer plekken. De stichting 

maakt de afspraken en legt de eerste contacten en lokaal wordt dat 

verder ingevuld. Het voer wordt niet in de originele verpakking verstrekt 

maar wordt omgepakt om te voorkomen dat producten zouden worden 

doorverkocht en dat eventuele klachten bij de leverancier terechtkomen. 

Een zak van 15 kilo kwaliteitsvoer kan in de winkel wel 80 euro kosten. 

Hier in West-Friesland gaat het om behoorlijke hoeveelheden: zo’n 150 

kilo per maand. 

Hoge kosten dierenarts 
In ons land zijn er gelukkig 

dierenartsen die voor minima een 

lager behandeltarief rekenen, maar 

ook dan is er geld voor het consult 

en behandeling nodig. De stichting 

probeert te voorkomen dat een ziek 

huisdier door geldgebrek niet 

geholpen kan worden en onnodig 

lijdt. Als zich een concreet geval 

voordoet gaat de stichting in overleg 

met een dierenarts om afspraken te 

maken over het tarief. Uitgangspunt 

is dat de eigenaar zelf in elk geval 

een bijdrage levert. Zo nodig worden 

afspraken gemaakt met de 

bewindvoerder om die bijdrage in 

gedeelten te betalen. Ook de 

stichting geeft steun maar kan 

vooraf niets garanderen omdat ze 

afhankelijk is van donaties. Een 

standaard kostenverdeling bestaat 

niet; ieder geval is maatwerk. De vraag is soms wel 

hoe ver je gaat met de behandeling van een huisdier; 

gelukkig zijn daarvoor deskundigen om op terug te 

vallen. Liliane vertelt dat klanten vaak heel dankbaar 

en tot tranen geroerd zijn als het mogelijk blijkt om 

hun huisdier te behandelen terwijl ze daar absoluut het 

geld niet voor hebben. 

Voorlichting 

Een andere belangrijke taak van de Stichting 

Bevordering Huisdierenwelzijn is het informeren van 

gemeenten, bewindvoerders en maatschappelijke 

organisaties en het geven van presentaties en andere 

voorlichting over armoede en huisdieren. Gemeenten 

worden gestimuleerd om in hun dierenwelzijnsbeleid 

aandacht te geven aan de huisdieren van minima.

Een hond met een gebroken 

poot bij de dierenarts. Niet 

alleen zielig, maar ook een flinke 

kostenpost! 




