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STICHTING DIERENPIRAMIDE
Geachte lezer,

Januari
Wachten op beslissing op aanvragen subsidie bij
1) gemeente Stadskanaal waarderingsubsidie i.v.m. castreren en
steriliseren katers en poezen minima
2) aanvraag subsidie bij SNS fonds Wildervank voor het combinatie
hulp verlening pakket minima.
Het klaarmaken van de jaarbalans van 2013.
Aanvraag weggedaan voor deelname nl. doet in maart voor 2 klussen.
Aanvraag weggedaan voor st. Dierenlot ter ondersteuning van : “A safe
Haven”. Toezegging van de Manders – Brada stichting ter
ondersteuning van a safe Haven.
Verzorging van konijn i.v.m. gebitsproblemen. Dit konijntje is van een
particulier. Als er niet ingegrepen was, dan zou het diertje door
gebitsproblemen zijn doodgehongerd.
Bemiddeling bij het herplaatsen van een oude hond.
Geholpen bij het zoeken naar een hondje voor een alleenstaande. Ook
werd een pony bemiddeld via de stichting. De betreffende eigenaren
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hadden zich deerlijk vergist in de grootte van de pony, en dus was te
groot voor de dochter om het dier “aan te kunnen”.
Drie stichting katten moesten naar d e dierenarts i.v.m. gebitsreiniging
en Robbedoes de jonge kater moest worden gecastreerd.
Een alleenstaande vrouw terzijde gestaan met eventuele opvang van
haar 2 jarige hond (kruising Mechelse herder / Rottweiler ; ook asiel
wilde niet helpen!
Vergadering op 24 januari
Toezegging van notaris Rotteveel voor het overmaken van de erfenis.
Een prachtige verassing : Menodi doneert €250,- per maand t/m juni
2014.

Februari
Het jaarverslag over 2013 wordt gemaakt door Ed en Anne.
De paarden kunnen eindelijk weer naar buiten na bijna 8 weken
binnen te hebben gestaan: de hoefproblemen zijn opgelost.
Anne wordt gebeld voor opvang van 4 zwerfkatten , maar na enig
navragen en onderzoek blijk en de dieren allemaal van wijkbewoners te
zijn.
In de opvang zijn 3 cavia’s binnengekomen. Reden: de kinderen kijken
er niet meer naar om, en de dierenwinkel wilde ze niet terug…….Het
lijkt ons een goed idee als ouders , na de aanschaf van huisdieren, de
kinderen leren, dat verantwoordelijkheid iets is , dat je ook hebt als je
even geen zin hebt, en dat , dat de consequentie kan zijn van het
aanschaffen van een huisdier. Ook de commercie neemt geen
verantwoordelijkheid in deze kwestie. En dus moeten de diertjes het
kennelijk zelf maar uitzoeken…..
De aanvraag voor ondersteuning bij stichting Dierenlot is bevestigd.
Van de gemeente is nog geen nieuws aangaande de aangevraagde
waarderingsubsidie.
De stichting heeft een verwaarloosde pony en haar veulen opgevangen,
in het kader van “A safe Haven”. Zodra de diertjes weer zijn opgeknapt
zal er naar een nieuw tehuis worden gezocht.
Half februari is het nieuwe jaarverslag klaar, en wordt op de website
geplaatst. De gedrukte versie zal worden opgestuurd met
fondsenaanvragen.
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Deze maand komen ook alweer enkele aanvragen binnen voor het
castreren en steriliseren van poezen tegen gereduceerde prijs. In maart
zal de voorjaarsactie weer starten.
Er worden plannen gemaakt om een equine assisted coach programma
op te zetten i.s.m. Mylou van Leeuwen de paardentandarts, die de
betreffende opleiding volgt.
De paarden van de stichting zijn hierbij van zeer groot belang en
kunnen voor dit project worden ingezet. Hier zullen in de toekomst
fondsen voor worden aangevraagd.
Een hond wordt tijdelijk door de stichting opgevangen: dit in verband
met ziekte van een oudere alleenstaande man. De kosten voor asiel of
pension zijn momenteel zo hoog, dat deze man niet in staat was om
hiervoor te betalen. Zijn hond mag bij de stichting verblijven tegen
vergoeding van voer en eventuele dierenartsonkosten. Hiermee is zowel
dieren- als mensenleed mee voorkomen.
Fondsaanvragen zijn verstuurd aan stichting Lemstra en stichting
Bouwstenen voor de dierenbescherming, ter ondersteuning van de
projecten m.b.t. paardenopvang en het ondersteunen van de minima ;
combinatie hulpverleningpakket. Er worden 4 cavia’s opgevangen van
een fokster die nodig van deze diertjes afmoest: ze had er niks meer
aan………..
Op donderdag 27 februari lieten de hulpdiensten allen zien hoe
fantastisch dat men hulp verleent: Er zat een jonge poes hoog in een
boom en het nog jonge diertje was volkomen in paniek, en krijste
voortdurend. Ze dreigde een aantal keren het evenwicht te verliezen en
uit de boom te vallen. Ze zat veel te hoog voor een normale ladder, en
dus werd er een beroep gedaan op de brandweer. Er werd meegedeeld
dat men pas zou komen als het diertje 24 uur in de boom zou zitten.
Ook van de politie kregen we de kous op de kop. De dierenambulance
wilde ook niet komen en verwees ons door naar de brandweer…….Het
meest schokkende was om te moeten constateren dat iedereen het
volstrekt normaal leek te vinden om het diertje in deze ellende te laten
zitten. Het ging hier om een nog erg jong poesje, dat waarschijnlijk per
ongeluk in de boom was terechtgekomen: misschien is ze ergens van
geschrokken. Gelukkig bleken een paar buurtbewoners wel in bezit te
zijn van een grote zware uitschuifbare ladder, en kon het diertje
uiteindelijk uit haar benarde situatie gered worden. Wij vragen ons af
wanneer de compleet onverschillige mentaliteit in dit land weer een
keer zal veranderen?

Maart
De maand begon gelijk met grote drukte: de castratie – sterilisatie actie
werd weer gestart, en dit leidde onmiddellijk tot de nodige
aanmeldingen.
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Bij een kattenfokker die er een complete puinhoop van had gemaakt
moesten de aanwezige dieren weg. Van de grote groep dieren kon de
stichting er onmiddellijk 7 opvangen, waaronder 1 zwangere poes.
De fokker gaf gelijk aan 1 van de jongen te willen hebben, maar dat zal
niet gebeuren. Voor de jongen zullen goede tehuizen worden gezocht,
evenals voor de andere opgevangen katten.
Via het project ‘a safe Haven’ werd een pony van 15 opgevangen: het
diertje mist zijn bovengebit, en het is ons een compleet raadsel dat zo’n
jong dier zijn boventanden kwijt is. We zijn tevergeefs bezig geweest om
de waarheid te achterhalen. Met het diertje gaat het redelijk goed, en
hij vind het duidelijk erg prettig om aandacht te krijgen en contact te
hebben met andere paarden.
De stichting kreeg een grote hoeveelheid kattenbrokjes gedoneerd door
de Pet’s Place in Stadskanaal, waarvoor onze dank.
De vrijwilligers actie NL Doet was ook dit jaar voor de stichting
Dierenpiramide weer een succes. Op beide dage werd weer met
enthousiasme geklust door de vrijwilligers die zich hadden opgegeven.
Het erg slechte weer zorgde ervoor dat de werkzaamheden in de
dependance te Pekela op een andere dag moesten worden afgerond. In
Stadskanaal werden de kattenverblijven opgeknapt.

April
Anne heeft een gesprek gehad met de wethouder aangaande de
incorrecte manier waarop de gemeente Stadskanaal omgegaan is met
de aanvraag en kennelijke afwijzing van de waarderingsubsidie.
Er is overleg geweest met de stichting Inzamelbank voor Dieren, die
beoogt om door heel Nederland voedselbanken voor dieren te openen.
Wellicht is een samenwerking met de nieuwe stichting Mogelijk zal een
contract via de mail worden opgestuurd.
Op zaterdag 5 april zijn Richard en Anne samen naar het door
stichting Dierenlot georganiseerde event voor benificianten geweest in
de Fabrique te Maarssen. Er werden lezingen gegeven en zowel Richard
als Anne bezochten er een paar. Donaties werden dit keer niet gedaan.
Wel konden we een gevelbord mee naar huis nemen, waarop is
aangegeven dat stichting dierenpiramide een erkend benificiant is van
st.Dierenlot.
Binnen de opvang is er duidelijke trend. Met name jonge en oude
katten worden aangeboden voor opvang door de stichting
Dierenpiramide, en eigenlijk mankeren ze altijd wel iets. Het gaat dan
om ondervoeding, niesziekte, of een ziekte waar nog een diagnose voor
moet worden gesteld.
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Het project “A Safe Haven ïs afgewezen door de st.Dierenlot. Er is een
aanvraag gedaan voor hetzelfde project bij de stichting Dinamo Fonds.
Er is vergaderd over de aanschaf van een nieuwe computer: dit i.v.m.
het feit een nieuw besturingssysteem zou moeten worden geïnstalleerd,
wat een dure grap is.
Omdat de stichting al jarenlang met oude computers werkt heeft het
bestuur besloten een nieuwe basiscomputer aan te schaffen. Verder is
Anne erg intensief bezig geweest met het zoeken naar een bedrijf of
personen, die de kattenren verder kunnen renoveren, want dit is erg
hard nodig. Tevens is besloten om een advies en zorgservice te starten,
waarbij het de bedoeling is dat indien nodig,mensen gratis advies
kunnen krijgen bij de verzorging van hun huisdier(en) en ouderen of
mensen met een handicap een beroep kunnen doen op de stichting voor
( tijdelijke) verzorging van hun huisdier.

Mei
Anne heeft contact gehad met de regionale pers om de castratie –
sterilisatie actie onder de aandacht te brengen omdat de posters steeds
worden verwijderd. Zij zal ook een redactioneel stukje schrijven voor het
nationale blad “Hart voor Dieren “, en dat zal dan in juli gepubliceerd
worden. Er komt ook een stukje over het paardenopvangproject “A Safe
Haven “ in de nieuwsbrief van de stichting Menodi, die ook in juli zal
verschijnen.
Verder is contact gezocht met de st.Lemstra over de afhandeling van de
aanvragen die gedaan zijn in februari. Hierover zal na 31 mei
uitsluitsel worden gegeven.
Anne zal deze maand nog een aantal aanvragen doen bij o.a. Een
abdij te België en het Oranjefonds, en er is besloten om een aanvraag te
doen voor de renovatie van de kattenren bij de stichting Dierenlot.
Er kwam een aanvraag binnen voor de opvang van een shetlander met
een hele nare voorgeschiedenis. Er werd veel tijd ingestoken om het
diertje optimaal te kunnen opvangen en verzorgen, maar het ging de
eigenaar kennelijk niet snel genoeg, en het dier werd via Marktplaats
meegegeven aan de eerste de beste die langs wilde komen om het diertje
op te halen. De afloop laat zich raden..........
Een aantal mensen ,met grote financiële problemen zijn door Anne
terzijde gestaan, om te voorkomen dat hun huisdieren weg moesten. Het
ging hier om scheiding en schuldsanering. Er is , samen met deze
mensen een plan opgezet om er zo voor te zorgen dat de huisdieren, die
juist in dit soort situaties een grote steun kunnen zijn, in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven. Anne's hulp werd ingeroepen toen
een heel jong geitje zoek bleek te zijn. Door kennis van zaken,
doorzettingsvermogen en creatief denken ,werd het diertje uiteindelijk
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teruggevonden tussen een enorme stapel hooi en een muur, en kon het
worden teruggezet bij de zeer verontrustte moeder en haar broertje, die
hele dag niet had gespeeld, nadat zijn zusje zoek bleek te zijn.
Er is bemiddeld bij de herplaatsing van 2 konijntjes en 1 cavia. Deze
diertjes waren aangeschaft voor de kinderen, die er, zoals dat meestal
het geval is, niet meer naar omkeken.

Juni
De maand begon met de opvang van een klein kittentje , dat er niet al
te best aan toe was. De moederpoes had in korte tijd 3 nesten gekregen,
en had geen zin meer in het laatste nestje. Het kittentje is blind aan
haar rechteroog, dat niet goed ontwikkeld is. Ze had ook een
ontwikkelingsachterstand, en was erg gespannen. Desondanks paste ze
zichzelf snel aan in de groep.
Er werden 2 zebravinken opgehaald bij een oudere dame, die aangaf
niet meer voor de diertjes te kunnen zorgen. De diertjes zijn
ingevangen, en zijn in het kader van een terugplaatsing project bevrijd
van hun ring en teruggeplaatst in de indrukwekkende natuur van
Nieuw- Zeeland. Dit is dus een perfect voorbeeld waarbij de intrinsieke
waarde van het dier gerespecteerd wordt en de dieren teruggeplaatst
worden in hun natuurlijke habitat.
Zwerfkater Thomas waar de stichting al bijna 4jaar voor zorgde is
definitief opgevangen, omdat de bewoners van de boerderij, waar hij
verbleef, van hem af wilden. Als snel paste deze intelligente kater zich
aan aan zijn nieuwe levensstijl. Er werd van dezelfde familie een ouder
konijn opgevangen waar men van af wilde. Voor de paarden moest een
ander onderkomen worden gevonden, omdat de pensionhouder zijn
werk steeds slechter deed, en geen enkele verantwoordelijkheid wilde
nemen voor de aanwezigheid van de dieren.
De stichting is behulpzaam geweest bij het terugvinden van een
koningsparkiet, en de tijdelijke opvang van een oudere hond bij
bestuurslid Richard. Ook werd voedsel gedoneerd aan een vrouw in de
schuldhulpverlening om haar en haar kater door een moeilijke tijd
heen te helpen.
De stichting Dinamofonds zegde toe om de stichting in november te
ondersteunen. Ook nam de stichting deel aan het Benefiet Event te
Alteveer, in het kader van de armoedebestrijding met 3 andere
stichtingen. Het zeer slechte weer gooide roet in het water, maar er
werd toch nog een mooi bedrag opgehaald. Bij de stichting Dierenlot is
een verzoek ingediend om dit bedrag te verdubbelen.
Anne heeft overleg gehad met de gemeente Stadkanaal over de
waardering subsidie, en het beleid m.b.t. Het dierenparkje aan de
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Gooilandlaan te Stadskanaal. Verder is er overleg gepland met de
stichting Novo om tot een eventuele samenwerking te komen.

Juli
Per 1 juli zijn de paarden ondergebracht op een ander adres, omdat op
het vorige adres allerlei zaken te wensen overlieten zoals slecht hooi,
slechte wortels, onvoldoende en slechte weidegang, vies water slecht
onderhoud van de stallingruimte, zeer matige verzorging van de
overige aanwezige dieren, en een onbeschofte houding van de pension
eigenaar. Er is nu een goede overeenkomst gesloten met de
pensionhoudster, waarbij de stallen iedere dag gemest worden, het
welzijn van de paarden in de gaten gehouden wordt, en er sprake is
van een veel betere weidegang, waarbij de dieren ook heerlijk kunnen
grazen, zoals een paard betaamt.
Er is contact geweest met Theo Klinkhamer gemeenteraadslid van
Stadskanaal, die Anne met advies terzijde heeft gestaan, toen zijn poes
thuis kwam met een zeer klein haasje. Hij heeft toegezegd dat hij de
belangen van de stichting in de raad ter spreke wil brengen. Er is ook
een overleg geweest met de stichting Novo in Ter Apel. Deze stichting
begeleidt mensen met een geestelijke beperking, en heeft een groot stuk
grond beschikbaar, waar dieren kunnen worden opgevangen
(paarden, geiten, konijnen, schapen enz.)Deze stichting kan de
verzorging van de dieren echter niet bekostigen, en daarom is het idee
ontstaan, om er dieren van de stichting te plaatsen, waarvan het
onderhoud dan de verantwoordelijkheid blijft van de stichting
Dierenpiramide. Hier zal nog over worden overlegd.
Er verschijnen deze maand ook 2 artikelen over de stichting
Dierenpiramide: één in het blad : “Hart voor Dieren”, en één in de
Nieuwsbrief van de stichting Menodi.
Zwerfkater Thomas is definitief ondergebracht bij de stichting, omdat er
bij zijn opvangadres niet meer naar hem werd omgekeken. Hij paste
zichzelf, na wat gebrom en geblaas toch vrij snel aan aan de nieuwe
situatie.
Op 6 juli vertrok Anne naar het plaatsje Andelst om, zoals afgesproken
was met de stichting Vagabond Pets, het hondje Tolek op te halen voor
opvang. De reis verliep voorspoedig en Tolek was al snel thuis bij de
stichting.
Ook werden en zieke pup en een konijn opgevangen. De pup afkomstig
van 1 van de vele zeer slechte fokkers, heeft ondanks intensieve
(medische) verzorging niet gered. Het diertje was slechts 11 weken, en
had al epileptische aanvallen, een hartruis, waarschijnlijk een slechte
lever en een herpes virus.
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Augustus
Chiua chiua's opgevangen die beiden bij een slechte fokker afkomstig
zijn. Een van de kleintjes heeft een rechterachterpootje wat na veel
beweging en massage weer gebruikt kon worden. De diagnose van de
dierenarts luidde een zeer overstrekte spier, ontstaan door het dagelijks
opgesloten zitten in een veel te kleine bench, geen beweging en te
weinig voer. De beide dametjes zullen worden gesteriliseerd. Zoals vaak
bij dit soort hondjes hebben ook zij een slecht gebit.
Verder ondersteuning bij de verzorging van drie ernstig verwaarloosde
katten die werden opgevangen bij den vrijwilligster van een andere
dierenhulporganisatie. De dieren waren er zo slecht aan toen, dat deze
vrouw zich er eigenlijk geen raad mee wist. Zij is terzijde gestaan met
voeding, advies over de dagelijkse verzorging , en er is medische hulp
ingeroepen voor de dieren. Inmiddels zijn ze opgeknapt, en zal er
worden gekeken of de dieren opgenomen worden bij de stichting, of dat
de betreffende vrijwilliger de verzorging op zich neemt.
De doorgang van het castratie- sterilisatie project is momenteel onzeker
door het vertrek van Siegersma. Er is besloten de hoorzitting van de
gemeente ivm de subsidie af te wachten en daarna te bekijken hoe de
actie opnieuw vorm te geven.
Voor het werven van fondsen is weer een beroep gedaan op st.dierenlot,
de lemstra stichting en de stichting bouwstenen. Er zullen ook nog
andere organisaties worden benaderd.

September
Deze maand is Ramon het ponyhengstje teruggekomen omdat
dochterlief een leukere pony had gevonden...Voor Nienke moest een
andere stalruimte worden gemaakt, omdat Bruno er geen prijs op stelde
om zijn stal te delen.
De kleine opgevangen chiua chiua's zijn in september gesteriliseerd,
ingeënt en op algehele gezondheid gecontroleerd. Er is een ouder klein
hondje opgevangen met een gebit dat volkomen gesaneerd moest
worden: vrijwel zijn hele gebit moest worden getrokken en hij bleek 8
ontstekingen te hebben. Met de hondjes gaat het inmiddels weer goed.
Voor bemiddeling werden een jack russel van 6 jaar en een jong paard
aangeboden, en er werden voor opvang ook nog een koppel kippen
afgeleverd. De dierenpolitie werd ingeschakeld om poolshoogte te gaan
nemen bij 3 verwaarloosde katten in Ter Apel, en na overleg werden de
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dieren beter verzorgd. De stichting dierenpiramide staat de eigenaar
terzijde, en de dieren zijn inmiddels opgeknapt.

Oktober
Een moeilijke maand voor Bruno, want zijn gebit speelt hem parten bij
het goed kunnen verteren van zijn voeding. Besloten is dus om zijn
dieet aan te passen en hij krijgt nu 3x daags een kg.slobber, aangevuld
met olie, kortstokkig hooi, appels en wortels. Ook krijgt hij speciale
vitaminen voor senior paarden.
Een opgevangen konijn moest naar de dierenarts om het gebit te laten
slijpen, waarna het diertje goed opknapte. De stichting heeft via
bemiddeling 2 katten en 1 hondje kunnen herplaatsen.
Verder is de stichting gevraagd hulp en ondersteuning te verlenen bij
het vinden van een nog jong paard, met ernstige problemen betreffende
zijn gezondheid. De eigenaar van het paard werkte echter niet echt
mee. Er is voedsel gedoneerd door de stichting Armslag en door de Pets
Place.

November
Bestuur; raadslid Theo Klinkhamer zegt toe om in het bestuur zitting te
nemen , en Peter Meuwese en het bestuur zijn overeengekomen, dat hij
definitief terugtreedt op 12 december 2014. hij heeft dan exact 10 jaar
deel uitgemaakt van het bestuur, en we zijn hem uitermate erkentelijk
voor zijn toewijding en inspanningen ten bate van de stichting. Mylou
van Leeuwen de jonge paardentandarts, wordt aspirant bestuurslid en
kan als zodanig ervaring opdoen die ze meeneemt bij de toekomstige
oprichting van haar eigen stichting, waarbinnen ze zal gaan werken
met kinderen en paarden als equine assisted coach.
Het door Anne bedachte fund-raiser boekje wordt gedrukt. Dit zal de
komende 2 jaar gebruikt worden ter ondersteuning van het fondsen
werven.
Bericht van de gemeente: op 2 december zal de hoorzitting zijn i.v.m. de
waarderingsubsidie voor het castratie en sterilisatie project ten bate
van katers en poezen van mensen met een minimum inkomen.
In de opvang zijn 2 konijnen binnengekomen waarvan er een “vals”
zou zijn....het arme dier werd echter iedere morgen hardhandig in zijn
nekvel gegrepen ,en dat is voor een prooidier met slecht zicht behoorlijk
traumatiserend. Inmiddels is Robin zoals het diertje is genoemd wat
gekalmeerd, en zal binnenkort worden gecastreerd. Ramon het
ponyhengstje heeft inmiddels een tijdelijk opvangadres, waar hij van
harte welkom is.
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Via bemiddeling zijn 2 honden en 1 poes herplaatst. De stichting
ontving van het Dinamofonds het mooie bericht dat er een donatie was
toegekend, ten bate van het paarden opvangproject. Uiteraard zijn we
hier erg blij mee! Zowel de Pets Place als de stichting Armslag
doneerden voeding aan de stichting Dierenpiramide, waarvoor onze
dank.

December
De hoorzitting i.v.m. de aanvraag van de waarderingsubsidie vindt
plaats op 2 december en er zal pas in januari of februari 2015 bekend
worden wat het advies is van de commissie.

Deze maand heeft de stichting de beschikking gekregen over een
behoorlijk stuk weiland. Voor 2015 wordt het een project om dit netjes op
te knappen. Het doel is om er deugdelijke stallen te bouwen, de
groenvoorziening te verbeteren (onkruid verwijderen, bramenstruiken
rooien) de water en elektriciteit voorziening te verbeteren en de
afrastering te renoveren.
Dit alles zal tot stand worden gebracht als sociaal werk en leerproject
met behulp van het Vrijwilligers Informatie Punt en wellicht ook
leerlingen van het Noorderpoort college, beiden te Stadskanaal.
Bruno de 23 jarige ruin heeft een intensieve gebit behandeling gehad
in de dierenkliniek te Veendam, en kan nu eindelijk weer beter eten. De
bedoeling is om de behandeling in 2 fasen uit te voeren, want anders
had hij opnieuw eetproblemen gehad. Inmiddels kan hij weer volop van
zijn bix genieten. Met veel dank aan Hendrik Johansen de
behandelende paardentandarts!
In de opvang was het deze maand rustig. Er is opnieuw een kater
opgevangen met slechts 1 oog, wat het aantal katten met slechts een oog
die in opvang zijn op 3 brengt.
Helaas moesten we deze maand afscheid nemen van poesje Chery
vanwege ernstig nierfalen: ze had altijd al behoorlijk wat
gezondheidsproblemen. het was een hel klein en tenger diertje. Volgens
de behandelende dierenarts was haar nierfalen naar alle
waarschijnlijkheid een genetische kwestie.
Dankzij een prachtige donatie van de stichting Dierenlot kan de
kattenren / dierenspeelplaats geheel gerenoveerd worden. Dit zal in het
voorjaar van 2015 plaatsvinden. Het bestuur is erg blij met deze gulle
gift!
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