DIERENTAAL
We gaan bouwen !!!!!

TEKENINGEN, TEKSTEN, FOTO'S VAN HET NIEUWE DIERENTHUIS
Bijgaand DE Nieuwsbrief waar we allemaal zo lang op gewacht
hebben. We kunnen hem nu echt aan u versturen.
Maandag 21 mei gaan we bouwen! Kijk mee naar de tekeningen van de
architekt en de foto's, lees de teksten. Het is zo ver!
WE ZIJN ONGELOFELIJK BLIJ.
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NU DAN TOCH ECHT WEL..........!!
De Dierenthuis nieuwsbrieven volgen elkaar redelijk snel op de laatste tijd. Dat had
allemaal te maken met het begin van de bouw die, op het allerlaatst nog, moest worden
verzet omdat het plaatselijk asiel het niet eens was met onze vestiging aan de Groene
Kadeweg 51-53.
Inmiddels hebben we de brief van de Gemeente binnen en staat het dus zwart op wit. De
zienswijze (in simpel Nederlands: Het bezwaar) van Asiel Almere is ongegrond verklaard.
Het asiel liet in de media weten zich nog te beraden of ze verdere stappen gaan
ondernemen. Ofdat dat inderdaad gaat gebeuren weten we nog niet. Navraag, bij mensen
die daarvoor doorgeleerd hebben, wat of dat zou kunnen betekenen voor Dierenthuis gaf
ons geruststellende antwoorden We hoeven nergens meer op wachten. We kùnnen ook
niet meer wachten, want de tijd is onverbiddelijk en dringt inmiddels heel erg. We hebben
de aannemer gebeld en gevraagd wanneer of hij kon beginnen. Het antwoord was:
maandag 21 mei.
Hebben we al een vast omlijnd verhuisplan? Nee nog niet, maar wel een geweldige
achterban en een gouden superteam van vrijwilligers. Ja, want die gaan straks wel
allemaal mee naar Almere. Voor sommigen wordt dat van verder rijden, voor anderen wat
minder. Maar ze blijven bij ons!
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NU DAN TOCH ECHT WEL..........!!

(vervolg)

We zijn al wel een tijdje bezig met het verhuisklaar maken van al onze dieren. Want om
hen gaat het allemaal. Inentingen, ontvooien, ontwormen, tandenchecks, het hele scala.
Een van de grootste klussen daarbij was, we schreven er al over op de site, alle buitenkatten van de Giardia parasiet afhelpen. Een smerige klus waar we kilo's poeder en
honderden kilo's vlees en blikvoer voor nodig hadden. Maar we zijn hier wel wat gewend
meestal poep, pies, braaksel, snot en modder. We zeuren dan ook nergens over. Nu
helemaal niet meer want we gaan bouwen.
Ons echte eigen huis. Zo gemaakt dat het perfect is voor de dieren en simpel schoon te
houden door ons, de mensen. Het terrein is zo groot dat we nog een hoop meer dieren
zullen kunnen opvangen. We zijn dan weer echt een opvang. Die zich bezig kan houden
met opvangen van de allerzwakste dieren. Zonder dat we steeds weer in de wielen
gereden te worden door de dommen, de egoïsten en de pennenlikkers. Zonder dat we,
n.b. op ons eigen terrein, op onze tenen moeten lopen en constant bespied worden.
Bespied door iemand die blijkbaar geen enkel ander doel in zijn leven meer heeft.
We zijn zo blij! Eindelijk gaan we bouwen. Het gaat helemaal goed komen.
Dierenthuis naar Almere!!
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Lekker eten zonder vlees: FEEST! DUS.......TAART!
We kunnen gaan bouwen, dat is reden voor een feestje, daarom deze keer een recept voor
Mississippi Mud Cake. Chocolade, boter, suiker, eieren en (slag)room zijn de belangrijkste
ingrediënten van deze inderdaad “moddervette”, maar waarschijnlijk daarom juist, overheerlijke
feesttaart (8 porties)
Voor het deeg:
250 gram fijne tarwebloem (plus wat extra om te bestuiven)
2 eetlepels cacao poeder
140 boter (plus iets extra om in te vetten)
2 eetlepels witte basterdsuiker
1 à 2 eetlepels koud water
Springvorm van 24 cm. Ingevet en licht met meel bestoven
Bakpapier
Steunvulling
Voor de vulling:
175 gram biologische ongezouten roomboter
250 gram donkerbruine suiker
4 biologsche eieren, losgeklopt
4 eetlepels cacao, gezeefd
1 theelepel oploskoffie opgelost in 1 eetlepel heet water
1 zakje vanillesuiker
150 gram pure chocolade (minimaal 50% cacao)
300 ml ongeslagen slagroom
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Lekker eten zonder vlees: FEEST! DUS.......TAART! (vervolg)
Voor de garnering:
425 ml stijfgeklopte slagroom (ongezoet of licht gezoet naar smaak).
4 à 6 eetlepels pure chocolade vlokken.
Deeg. Zeef de bloem en de cacao samen in een kom. Voeg de boter toe en wrijf hem met de
vingertoppen door het bloemmensgsel tot het op broodkruim lijkt. Meng de suiker en voldoende
koud water erdoor tot een zacht deeg ontstaat. Wikkel het deeg in plastic folie en leg het 15
minuten in de koelkast. Warm de oven voor op 190°C
Rol het deeg (na het kwartier in de koelkast) rond uit op een met bloem bestoven werkvlak en
bekleed er de ingevette en met meel bestoven springvorm mee. Bedek de deegbodem met
bakpapier en doe daar de steunvulling op. Bak de bodem gedurende 15 minuten. Haal de vorm uit
de oven en verwijder papier en steunvulling. Bak de bodem nog 10 minuten. Haal uit de oven en
laat afkoelen. Laat de bodem in de vorm.
Vulling. Klop de boter met de bruine suiker en de vanille suiker en klop er vervolgens geleidelijk de
eieren en de cacao doorheen. Smelt de chocolade, roer het koffiemengsel er door en dan de
room. Vervolgens het chocolade room mengsel door het boter, suiker en ei mengsel roeren.
Schenk het zo verkregen mengsel op de gare en inmiddels afgekoelde deegbodem. Verlaag de
oventemperatuur naar 160°C Bak 45 minuten of zo lang tot de vulling redelijk stevig aanvoelt.
Laat de taart volledig afkoelen voor u hem op een taartplateau of groot bord over doet.
Garneren. Bedek de taart met een dikke laag geklopte slagroom en garneer met de vlokken.
Koffie of thee is er natuurlijk heerlijk bij, maar als het super feestelijk mag? Dan opdienen met
extra aardbeien of frambozen en Champagne!
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Verlanglijstje
Bent u van plan om een keer langs te komen bent u uiteraard van harte welkom. Dit kan op de
laatste zaterdag van de maand - na afspraak – tussen 14.00 en 16.00 uur.
Wilt u graag iets meenemen dan kan dat, wij hebben ons verlanglijstje al klaar. Maar voelt u zich
alstublieft niet verplicht iets mee te nemen bij uw bezoek aan Dierenthuis. Met uw komst maakt
u onze bewoners al blij.
Wat wij graag willen hebben:
- Vuilniszakken *
- Allesreiniger *
- Latex handschoenen
- Dekens *
-Keukenrollen
-Handzeep *
- Blikvoer kat *
- Blikvoer voor de hond

- Wasmiddelen *
- Bleek *
- Dettol *
- Fleecedekens *
- Kauwbotten/staven van buffelhuid *
- Hondenkoekjes
- Grote ballen (geen tennisballen) voor de honden

* Op dit moment het meest behoefte aan
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Adopteer een dier
Het adoptieplan is in het leven geroepen om Dierenthuis en zusterstichting FIV/FelV te
ondersteunen in de hoge kosten van de verzorging van onze kwetsbare dieren. Katten besmet
met het aids- of leucosevirus, honden met hartfalen en oude paarden. Medicatie, dieetvoer,
seniorenmuesli voor de paarden, vele operaties en de verzorging kosten veel geld. U kunt ons
daarbij helpen door een dier te adopteren. Enkele keren per jaar krijgt u een bericht met foto
over hoe het met uw dier gaat. Of kom op bezoek om kennis te maken met uw nieuwe
adoptiedier en alle andere bewoners. Dit kan op de laatste zaterdag van de maand - na
afspraak – tussen 14.00 en 16.00 uur (a.u.b. tussen 14.00 en 14.15 uur aanwezig te zijn).
Het is fijn voor onze dieren om adoptanten te hebben voor wie zij extra speciaal zijn. Niet
langer kansarm en ongewenst maar bijzonder.
Kijk op de site www.dierenthuis.nl voor een aanmeldformulier.
Of neem contact op via info@dierenthuis.nl
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Colofon
Stichting Dierenthuis is een permanente huiskameropvang voor oude, zieke en kansarme
honden, verwilderde katten, katten die besmet zijn met het aids- en/of leucosevirus en oude
paarden. Vooral niet herplaatsbare asieldieren vinden hier een blijvend thuis.
Een thuis zonder hokken en tralies, met boswandelingen, een riante tuin, veel liefde,
(medische) zorg en aandacht.
DIERENTAAL verschijnt een paar keer per jaar. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen
ontvangen, laat het ons dan even weten via de mail.

Stichting Dierenthuis
Bakelseweg 27
5735 SC Aarle Rixtel
Telefoon 06-30644767 (tussen 11.00-16.00 uur)
Email: info@dierenthuis.nl
Website: www.dierenthuis.nl
Website: www.fiv-felv.nl
Hyves: http://dierenthuis.hyves.nl/
Facebook: www.facebook.com/Dierenthuis
Rekeningnummer Dierenthuis: 9359251
IBAN: NL22INGB0009359251
BIC:INGBNL2A
Rekeningnummer FIV-FeLV: 413323
IBAN: NL87INGB0000413323
BIC:INGBNL2A

Tekst: Marleen van Houten,
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